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„Wrażliwy na przyrodę człowiek na podstawie własnego
oglądu oswojony z wieloma różnymi zdrowymi krajobrazami,
bezbłędnie tworzy sobie, wprawdzie nie przemyślany, ale ważny sąd
wartościujący: za piękne będzie uznawał krajobrazy o wyważonej
równowadze ekologicznej, a więc zdolne do życia w dalekiej przyszłości. Mniemanie, że piękne mogą być tylko krajobrazy nietknięte
ludzką ręką, jest błędem popełnianym przez wielu romantyków
zajmujących się ochroną przyrody. Prawdą jest, że zwykle człowiek
ponosi winę za zakłócenie harmonii ekologicznej. Ale krajobrazy,
w których człowiek żyje, także bywają piękne, jeśli jest utrzymana
w nich – chociażby częściowo – jakaś ekologiczna wspólnota życia”.
Konrad Lorenz, Regres człowieczeństwa, s.96.
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1.
Wstęp

1.1. Wprowadzenie
Spojrzenie geografa na historię rozwoju ludzkości następuje zawsze w kontekście
przemian środowiska przyrodniczego. To właśnie problem wzajemnych zależności
między środowiskiem naturalnym a sposobem organizacji społeczno−gospodarczej
różnych grup kulturowych na przestrzeni dziejów jest jednym z najbardziej fascynujących zagadnień geografii. Rozprzestrzenienie krajobrazów rolniczych oraz ich znaczenie dla ludzkości powoduje, że poznanie ewolucji rzeźby takiego krajobrazu jest
zagadnieniem szczególnie ciekawym i ważnym (Global Change 1995a, 1995b, 1996).
Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych praca ponad 50% ogółu ludności Ziemi związana jest z rolnictwem, a około 30% powierzchni lądów (wyłączając
Antarktydę) stanowią użytki rolne (Stanford, Moran 1977). O stanie współczesnego
środowiska zadecydowała jego naturalna ewolucja oraz długotrwałe oddziaływanie nań
człowieka. Dlatego byt człowieka XXI wieku zależeć będzie od sposobu koordynacji
rozwoju społecznego z procesami przyrody. Są to opinie wyrażane w wielu opracowaniach źródłowych, jak również w publikacjach monograficznych oraz w dokumentach
organizacji międzynarodowych (np. The World Conservation Union – IUCN). W Polsce prezentowali je między innymi: L. Starkel 1972a,1975,1978; L. Kaszowski 1995;
S. Kurnatowski, K. Tobolski 1999. Zrozumienie prawidłowości w relacji człowiek –
środowisko przyrodnicze w przeszłości, umożliwia optymalne jego użytkowanie oraz
prognozowanie ekologicznych skutków zmian użytkowania ziemi.
Istotą współczesnych badań geomorfologiczno−paleogeograficznych jest odpowiedź na pytanie w których okresach nastąpiły zasadnicze przeobrażenia krajobrazu
oraz w jaki sposób gospodarcza działalność człowieka wpływa na procesy morfogenetyczne (ryc. 1).
W 1901 włoski geograf De Marchi prorokował iż „działalność człowieka obejmująca
coraz to większe obszary, oddziaływująca z coraz to większą presją, prawdopodobnie stanie
się głównym czynnikiem morfologicznym” (Panizza 1996). Pomimo, że już w XIX wieku
niektórzy uczeni dostrzegli skutki działalności człowieka w krajobrazie, np. amerykański
9

Ryc. 1. Schemat odzwierciedlenia zmian klimatycznych i zmian użytkowania ziemi w rzeźbie,
osadach i krajobrazie
Fig. 1. Impact of climate and land−use changes on land relief, sediments and landscape

geograf G.P. Marsch (1864), francuski geograf E. Reclus (1871), rosyjski uczony A.I.
Wojejkow (1842−1914), niemiecki badacz E. Fischer (1915), to dopiero w 1971 r. D.R.
Coates wprowadził termin geomorfologia środowiskowa, której to szczególnym przedmiotem badań jest relacja człowiek−środowisko, czyli jest praktycznym wykorzystaniem
geomorfologii do rozwiązywania problemów pojawiających się tam, gdzie człowiek chce
przekształcać, wykorzystać i zmieniać procesy powierzchniowe (vide Panizza 1996).
Głównym zadaniem analizy geomorfologicznych skutków zmian użytkowania
ziemi jest poznanie ich relacji do faz osadniczych, granic zasiedlenia oraz sposobu
eksploatacji środowiska przez różne grupy kulturowe. Skutki rolniczego zagospodarowania terenu są zatem analizowane w zakresie oddziaływania na przebieg procesów
rzeźbotwórczych, a nie w ujęciu ilościowym czy bilansowym. Wnioski o warunkach
decydujących o rodzaju i natężeniu procesów morfogenetycznych, formułowane na
podstawie analizy ewolucji rzeźby, mają ogromne znaczenie w prognozowaniu reakcji,
między innymi, obszarów pogórskich i wyżynnych na narastającą presję człowieka oraz
w ocenie wydajności (produktywności) ekosystemów.
W obszarach rolniczych ewolucja rzeźby nawiązuje do etapów ich zagospodarowywania. Pogórze Wiśnickie, którego dotyczy opracowanie, jest regionem rolniczym,
w którym gospodarowano już od neolitu. Region ten, stanowi więc typowy przykład
obszaru kształtowanego przez człowieka. Ze względu na korzystne dla rolniczego
użytkowania ukształtowanie, warunki klimatyczne i glebowe jest potencjalnie terenem
10

dalszej intensywnej eksploatacji rolniczej i dlatego stanowi interesujący obszar dla prognozowania skutków rolniczej działalności człowieka. Niniejsze opracowanie powstało
w wyniku realizacji grantu nr 6 PO4G 012 15 finansowanego przez KBN Wpływ zmian
użytkowania ziemi na przemiany warunków morfodynamicznych na Pogórzu Karpackim
w rejonie Bochni. Realizacja wymienionego projektu badawczego możliwa była dzięki
stacjonarnym badaniom klimatu, rzeźby, stosunków wodnych, gleby, roślinności oraz
działalności człowieka prowadzonym na Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach koło Bochni, w ramach
projektu badawczego Struktura i funkcjonowanie systemów fizycznogeograficznych progu
Karpat (Kaszowski 1995).
Jego celem było przedstawienie przekształceń rzeźby wskutek zmian struktury
użytkowania ziemi. Realizację tak ogólnie sformułowanego celu dokonano poprzez:
– poznanie związku pomiędzy fazami osadniczymi a warunkami morfodynamicznymi
Pogórza Wiśnickiego,
– poznanie morfologicznych skutków gospodarki rolnej,
– poznanie wielkości antropopresji i stopnia przekształcenia krajobrazu.
Podziękowania
Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji badań terenowych i kameralnych składam moim Przyjaciołom Geografom: mgr Annie Horbacewicz, mgr. Markowi
Angielowi, dr. Bartłomiejowi Wyżdze oraz wszystkim Pracownikom Stacji Naukowej
Instytutu Geografii UJ w Łazach. Szczególnie serdecznie dziękuję O. doc. dr. hab.
Ludwikowi Kaszowskiemu OSPPE, pod którego kierunkiem rozpoczęłam pracę,
za zainspirowanie mnie do podjęcia badań, za różno−tematyczne dyskusje i wiarę w
owocne zakończenie pracy. Za wielką życzliwość, konsultacje oraz wyjazdy terenowe
jestem bardzo wdzięczna prof. dr. hab. Kazimierzowi Klimkowi. Podczas opracowywania materiałów korzystałam z doświadczenia i rad udzielanych przez prof.
dr.
hab. Wojciecha Chełmickiego, dr. Tomasza Kalickiego oraz prof. dr. hab. Kazimierza
Krzemienia, którym bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję mojej Rodzinie za wsparcie
duchowe, organizacyjne i finansowe bez którego prowadzenie badań terenowych i
opracowanie materiałów nie byłoby możliwe.

1.2. Pogórze Wiśnickie – obszar badań
Wybrany do badań fragment Pogórza Wiśnickiego stanowi falisty próg Karpat
(fot. 1). Od północy ogranicza go 40−60 metrowy próg strukturalno−denudacyjny i denudacyjny, od zachodu próg erozyjny doliny Raby, od wschodu próg erozyjny doliny
Uszwicy, południowa granica jest umowna – wyznacza ją ramka mapy topograficznej
1: 10 000 (ryc. 2). W tak zarysowanych granicach badany obszar progu obejmuje
82,2 km2. Dla celów statystycznych posłużono się danymi dla wszystkich jednostek administracyjnych o ile ich terytoria znalazły się w zasięgu obszaru badań. Z powodu różnic
w przebiegu granic naturalnych Pogórza Karpackiego i jednostek administracyjnych,
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Fot. 1. Krajobraz rolniczy Pogórza Wiśnickiego
Photo. 1. Farming landscape in the Wiśnickie Foothills

w analizie statystycznej uwzględniono dane dla większego obszaru, który umownie
nazwano „progiem administracyjnym” – PA (ryc. 3). W granicach administracyjnych
powierzchnia badanego obszaru wynosi 158,36 km2.
Obszar badań jest graniczną jednostką fizycznogeograficzną pomiędzy Karpatami
i Kotliną Sandomierską, dlatego sytuowany jest w obu tych jednostkach (Starkel 1988;
German 1992; Kondracki 1994). L. Starkel (1988) postrzega omawiany obszar jako karpacki, zaliczając go do Pogórza Wiśnickiego i wyodrębniając dwie jednostki regionalne
niższego rzędu: Przedgórze Brzeskie i Garb Okocimski. W niniejszym opracowaniu
przyjmuję podział według L. Starkla (ryc. 2).
Wybrany do badań fragment Pogórza Karpackiego budują utwory fliszu karpackiego płaszczowin śląskiej i podśląskiej, utwory miocenu zalegające na fliszu, pod nim
i na jego przedpolu, oraz utwory czwartorzędowe (ryc. 4). Osady czwartorzędowe są
bardzo zróżnicowane genetycznie i litologicznie (Olewicz 1968). Krajobrazową homogeniczność nadają regionowi lessopodobne utwory pyłowe, okrywające trzeciorzędowe
podłoże (Święchowicz 1991; Kaszowski, Święchowicz 1995a).
Na omawianym obszarze dominuje typ rzeźby pogórskiej o wyrównanych wierzchowinach, wypukło−wklęsłych stokach i płaskodennych dolinach (Starkel 1988; Kaszowski, Święchowicz 1995b). Wyższy stopień progu Pogórza o wysokości powierzchni
wierzchowinowej 300−340 m n.p.m., powstał na odpornych warstwach piaskowcowych
12

Ryc. 3. Podział administracyjny obszaru badań
Fig. 3. Administrative breakdown of the research area

Ryc. 4. Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędowych progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą (na podstawie mapy Wyd. Geol. 1989)
Fig. 4. Geology of the Carpathian Foothills between the Raba and Uszwica rivers (excluding
the Quaternary Age, based on Wydawnictwo Geologiczne 1989)

jednostki śląskiej i podśląskiej. Rzeźba pogórzy niskich o wysokości 260−280 m n.p.m.,
powstała na utworach miocenu i zgodna jest z zasięgiem nasunięcia jednostki podśląskiej. W obrębie wierzchowin można wydzielić trzy systemy spłaszczeń denudacyjnych
odpowiadające kolejno poziomowi pogórskiemu, dolinnemu oraz erozyjnemu stopniowi
w obrębie poziomu dolinnego (Starkel 1972b, 1988; Ziętara 1980).
Znaczne rozprzestrzenienie pyłowych utworów lessopodobnych spowodowało
małe zróżnicowanie typologiczne gleb. Najwięcej, aż 80% powierzchni zajmują gleby
płowe (Haplic Luvisol) i płowe opadowo−glejowe (Stagnic Luvisol). Na pozostałym
13

obszarze występują gleby brunatne, gleby aluwialne i deluwialne oraz gleby glejowe
(Skiba 1992; Skiba i in. 1995).
Badany obszar położony jest w obrębie umiarkowanie ciepłego pietra klimatycznego (Hess 1965). Region ten charakteryzuje średnia roczna temperatura 8,20−8,30C,
przy rocznej sumie opadów wynoszącej około 660 mm (Obrębska−Starklowa, Leśniak
1988). W latach 1985−1995 średnia roczna temperatura wyniosła 8,60C, przy rocznej
sumie opadów 605 mm (Angiel, Cisowska 1995).
Obszar badań położony jest między Rabą a Uszwicą – bezpośrednimi dopływami
Wisły. Odwadniany jest więc pośrednio poprzez dopływy Raby i Uszwicy: Trzonie,
Babicę, Stradomkę, Leksandrówkę i Jodłówkę, a bezpośrednio do Wisły poprzez Starą
Rzekę. Średni odpływ jednostkowy z obszaru wynosi 6−8 l/s/km2 (Dynowska 1995). Na
potoku Stara Rzeka, w punkcie zamykającym zlewnie o wielkości 22,24 km2, średni
przepływ w latach 1987−1995 wynosił 0,127m3/s co odpowiada wskaźnikowi odpływu 179
mm i odpływowi jednostkowemu 5,7 l/s.km2 (Chełmicki i in. 1995a). Powierzchniowe
wody stojące obejmują stawy, o łącznej powierzchni 11,2 ha (Pietrzak 1996). Gęstość
stałej sieci rzecznej wynosi 1,7 km/km2, gęstość sieci dolinnej 5−10 km/km2, gęstość
dolin nieckowatych 2−5 km/km2 (Święchowicz 1991; Bury 1994; Chełmicki 1995).
Naturalne zbiorowiska roślinne omawianego regionu tworzą lasy Tilio−Carpinetum
stachyetosum, Tilio−Carpinetum typicum, Tilio−Carpinetum caricetosum pilosae, Circaeo−Alnetum, Pino−Quercetum (Stachurska1995, 1998), które pokrywają 25% powierzchni obszaru
(w tym 20% obszaru obejmują drzewostany zwarte).

1.3. Materiały źródłowe i metody badań
Zagadnieniem szczególnie istotnym dla współczesnej geomorfologii jest poznanie
przekształceń rzeźby pod wpływem na działalności gospodarczej człowieka. Badania
takie wymagają z jednej strony szczegółowego kartowania rzeźby i pokryw zwietrzelinowych, z drugiej zaś poznania użytkowania ziemi w kontekście historycznym (ryc. 1).
Celem pracy było określenie antropogenicznych przemian warunków morfodynamicznych progu Pogórza Karpackiego. W niniejszej pracy badania skoncentrowano na
poznaniu roli człowieka w przekształcaniu środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji
przekształcaniu warunków morfodynamicznych. Człowiek może częściowo wpływać na
obieg wód, rzeźbę i gleby. Największe zmiany gospodarka ludzka powoduje jednak w
pokrywie roślinnej i związanej z nią światem zwierząt. W prowadzonych przeze mnie
badaniach najistotniejszym zagadnieniem było poznanie antropogenicznych przemian
pokrywy roślinnej oraz wpływu tego procesu na obieg wody, rzeźbę i gleby. W niniejszej pracy posługiwano się terminem krajobraz w znaczeniu używanym przez D. Nir
w opracowaniu Man, as a geomorphological agent (1983). W tym ujęciu „krajobraz” oznacza
dany obszar charakteryzujący się określoną rzeźbą, wegetacją, obiegiem wody i glebą.
Zastosowane w pracy metody obejmowały studia kameralne pozwalające na
charakterystykę gospodarczej działalności człowieka oraz badania terenowe i analizy
laboratoryjne, umożliwiające korelację faktów historycznych z zapisem w pokrywach
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zwietrzelinowo−deluwialnych.
Studia kameralne
Charakterystykę osadnictwa prehistorycznego, obejmującego okres od 6 tysiąclecia a.C. (ante Christum – przed Chrystusem) do X w. p.C. (post Christum – po Chrystusie)
przeprowadziłam na podstawie wyników Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP –
Cetera, Okoński 1993,1994,1995). W pracy wykorzystałam mapy 1: 25 000 i 1: 10 000
dokumentujące wszelkie odkrycia i znaleziska dokonane w trakcie badań powierzchniowych. Dokumentacja archeologiczna posłużyła do analizy związku osadnictwa z rzeźbą,
wykonaną na cyfrowych mapach głównych elementów rzeźby, ekspozycji i nachylenia
stoków (ryc. 5, 6, 7) oraz sieci rzecznej. Analizę map przeprowadziłam przy pomocy
programów: IDRISI i ARC/INFO oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
Charakterystykę osadnictwa średniowiecznego przeprowadziłam na podstawie Liber Beneficiorum Jana Długosza (tłumaczenie dr M. Maślanka−Sorro), kronik klasztornych
sióstr benedyktynek w Staniątkach, dwunasto−, trzynasto−, i czternastowiecznych pergaminów oraz akt staropolskich znajdujących w archiwum tegoż klasztoru. Do obliczeń
gęstości zaludnienia i struktury użytkowania ziemi dla okresu od X w. do XVIII w. posłużyły mi roczniki oraz schematyzmy znajdujące się w Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Krakowie, w Archiwum Państwowym w Krakowie, w Bibliotece Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie, w archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Ponadto
źródłem informacji o osadnictwie okresu od X do XVIII w. były rejestry podatkowe,
księgi beneficjów diecezji krakowskiej i tarnowskiej, rachunki królewszczyzn, zbiory
kopii i wypisów z różnych zespołów znajdujące się w wymienionych wyżej archiwach.
Do charakterystyki okresu najmłodszego od XVIII w. wykorzystałam rejestry
podatkowe, materiały pochodzące ze spisów rolnych oraz mapy. Szczególnie cenne
dokumenty historyczne informujące nie tylko o sposobie i intensywności działalności
rolniczej, ale zawierające również liczne opisy warunków i procesów morfogenetycznych to katastry gruntowe zwane Metryką józefińską (1787−1789) i Metryką franciszkańską
(1817−1819). Analizę wymienionych dokumentów przeprowadziłam w Centralnym
Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.
Rekonstrukcję zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w okresie
ostatnich 200 lat, zwłaszcza w sposobie użytkowania ziemi, przeprowadziłam poprzez
porównanie współczesnej mapy użytkowania ziemi z mapami z okresu 1787−1937 udostępnionymi przez zbiory kartograficzne Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Wojenne
w Wiedniu, Archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie, zbiory kartograficzne
Instytutu Geografii UJ. Posłużyłam się fotokopiami map: Rizzi−Zannoni Giovanni Antonio Battista, Carte de la Pologne... Paris 1772; Mieg, Karte das Konigsreichs Galizien und
Lodomerien z 1779−1782; Johann Gross, Ubersichts Tableau der grossen Topographischen
Karte von Ostgalizien u. Lodomerien ... Wien 1809−1815; Liesganig Josef, Regna Galiciae et
Lodomeriae...; Carl Ritter von Kummersberg, Administrativ – Karte von den Königreichen
Galizien und Lodomerien...Wien 1855; Hennig i in, Karte das Konigsreichs Galizien und
Lodomerien 1861; Spezialkarte der Osterreichisch − ungarischen Monarchie, Wiedeń 1913−1914;
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Mapa taktyczna Polski, Warszawa 1937. Merytoryczna analiza map historycznych wymagała przetworzenia tradycyjnych materiałów kartograficznych na postać cyfrową
(Pietrzak, Siwek 2001). Procedura rektyfikacji wykorzystywana w GIS do korekcji
geometrycznej zdjęcia lotniczego lub satelitarnego, w tym przypadku użyta została do
ujednolicenia układu współrzędnych skanowanych materiałów kartograficznych (Widacki 1997). Rektyfikacja przeprowadzona została na podstawie punktów kontrolnych,
zlokalizowanych na mapie archiwalnej, którym przypisywane były nowe współrzędne
układzie 1965 (tab. 1).
Badania terenowe
Korelacja informacji o gospodarczej działalności człowieka z przebiegiem procesów
stokowych możliwa jest dzięki analizie profili pokryw proluwialnych i fluwialnych.
Podstawę badań stanowiło 10 odwiertów wykonanych w profilu stok−dno doliny
w zlewni Starej Rzeki oraz analiza naturalnych odsłonięć. Podczas wierceń pobrałam
80 prób tak, aby reprezentowały stwierdzone zróżnicowanie typów litologicznych. Dla
Tab. 1. Liczba punktów kontrolnych oraz średni błąd transformacji rektyfikowanych map
Tab. 1. Number of control points and mean RMS error of map transformation

prób tych określiłam skład mechaniczny oraz zawartość węgla organicznego. Do dalszych
wnioskowań dotyczących genezy tych osadów i pokryw posłużyły: średnia średnica
ziaren (Mz), odchylenie standardowe będące miarą wysortowania ( ) oraz skośność
określająca stopień asymetrii rozkładu (Sk1). Do szczegółowych datowań wybrałam
podcięcie erozyjne w dnie doliny Kubaleńca. Z profilu pobrano 12 prób do datowań
metodą TL (termoluminescencji) i OSL (luminescencji stymulowanej światłem) oraz
2 próby datowano metodą 14C (radiowęglową). Otrzymano 12 dat wyznaczonych metodą
TL i 12 dat wyznaczonych metodą OSL (Bluszcz, Pietrzak 2001).
W 1996 r. przeprowadziłam szczegółowe zdjęcie użytkowania ziemi (Kostrowicki
1962) w celu porównania z użytkowaniem gruntów w czasach historycznych.
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Zastosowanie GIS do oceny morfodynamiki
Bazę danych stanowiło 11 map cyfrowych sporządzonych dla fragmentu obszaru
Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą, analizowanych przy pomocy programów:
IDRISI for WINDOWS v.1.0 i ARC/INFO v.3.4D Plus oraz arkusza kalkulacyjnego
EXCEL. Punktem wyjścia był cyfrowy model wysokości (Digital Elevation Model,
DEM) o rozdzielczości 5 m, wykonany na podstawie mapy poziomicowej w skali
1: 10 000 (w układzie współrzędnych 1965). Pochodną cyfrowego modelu wysokości
były mapy ekspozycji (ryc. 6) i nachyleń (ryc. 7). Pozostałe mapy zostały zdigitalizowane
z podkładów poziomicowych w programie ARC/INFO.
Mapy stanowisk archeologicznych dla okresów: neolitu, brązu, żelaza, wczesnego
średniowiecza wykonano na podstawie map AZP, a mapy sieci rzecznej, zlewni elementarnych i głównych form rzeźby terenu na podkładzie mapy poziomicowej w skali
1: 10 000. Mapy dokumentujące strukturę i sposób użytkowania ziemi uzyskałam
poprzez kartowanie terenowe na podkładzie mapy topograficznej w skali 1: 10 000. Za
pole podstawowe, dla którego określiłam dominujący sposób uprawy, gęstość działek i
gęstość dróg, przyjęłam zlewnie elementarną. Posłużyły one do oceny przestrzennego
zróżnicowania morfodynamiki, a nie do ujęć ilościowych i bilansowych. W obszarze
badań zostało wydzielone 304 takie zlewnie, tworzące system dolin rzecznych i denudacyjnych (ryc. 8). Rzędy dolin określono według zasady A. Strahlera, z rozszerzeniem
na doliny nie odwadniane, możliwe do wyznaczenie na mapie w skali 1: 10 1000 (Kaszowski, Tutaj 1995). Zlewnie elementarne połączono w większe jednostki, według
podziału i nazewnictwa zaproponowanego przez L. Kaszowskiego (1995). Cały obszar
progu podzielił on liniami działów wodnych na 8 obszarów (ryc. 8).
Procedura wyznaczania na mapie obszarów o różnej potencjalnej dynamice procesów morfogenetycznych uwarunkowanych naturalnie i antropogenicznie przedstawiona
została na schematach (ryc. 9).

1.4. Wpływ parametrów rzeźby na natężenie procesów morfogenetycznych
Współczesne środowisko geograficzne Pogórza Wiśnickiego charakteryzuje
określona morfodynamika współzależności litologii, rzeźby, klimatu, wód, szaty
roślinnej, zwierząt oraz skutków działalności człowieka. Oznacza to, że na obszarze
tym są przestrzennie zróżnicowane warunki sprzyjające jego modelowaniu. Procesy morfogenetyczne modelujące ten obszar to procesy geochemiczne (ługowanie,
transport i wynoszenie roztworów), fizyczne (spłukiwanie, spełzywanie, osuwanie,
deflacja, erozja linijna) oraz biogeniczne (działalność zwierząt ryjących). O dynamice
wymienionych procesów decydują cechy rzeźby (zwane dalej w pracy – naturalnymi
uwarunkowaniami morfodynamiki) oraz stopień przekształcenia naturalnej roślinności
czyli sposób zagospodarowania (zwane dalej w pracy – antropogenicznymi uwarunkowaniami morfodynamiki). Kryterium dla powyższego założenia stanowiło pytanie:
czy elementy środowiska są stabilne, a zarazem różnicujące przestrzennie warunki
17
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Fig. 9. Research procedure to produce maps of natural and human−induced conditions of morphological development

Ryc. 9. Schemat postępowania badawczego w celu sporządzania map naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań morfodynamiki

morfodynamiczne? Istota oddziaływania człowieka na warunki morfodynamiczne
polega na zmianie pokrywy roślinnej, fragmentacji jednorodności stoków, stosowaniu
chemicznych i fizycznych zabiegów agrotechnicznych oraz na konsekwencjach tych
działań (powstanie teras rolnych i sieci dróg).
Rzeźba oraz litologia podłoża i pokryw są elementami najbardziej stabilnymi,
a zarazem różnicującymi przebieg procesów morfogenetycznych (Gil 1978). Na intensywność tych procesów wpływają takie cechy rzeźby jak: wysokość bezwzględna,
wysokość względna, ekspozycja i nachylenie stoków, wzajemny układ form terenu oraz
miąższość pokryw zwietrzelinowych.
Rzeźbę progu Pogórza cechuje dojrzałość, wyrażająca się występowaniem falistych wierzchowin, stoków o małym nachyleniu, niecek i szerokich den dolin (ryc.
10). Ilustrują to krzywe hipsograficzne głównych rzek obszaru badań, prawie w całości
pokrywające się z przebiegiem krzywej stadium dojrzałego według Strahlera (ryc. 11).
Każdy z głównych elementów rzeźby (wierzchowina, stok, dno doliny) opisać
można za pomocą parametrów morfometrycznych oraz cech pokryw i gleb oraz parametrów mikroklimatycznych. Główne parametry cech morfometrycznych obszaru
progu Pogórza Karpackiego zestawiono w tabeli 2.

Ryc. 10. Procentowy udział powierzchni głównych elementów rzeźby progu Pogórza Karpackiego
Fig. 10. Percentage of main relief elements of the marginal zone of the Carpathian Foothills
by area
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Za elementy przestrzennie niezróżnicowane uznano, z pewnym uproszczeniem:
– pokrywy – dominacja pyłowych utworów lessopodobnych (Olewicz 1968; Święchowicz 1991,1999),
– gleby – przewaga gleb płowych (Skiba 1992; Skiba i in. 1995),
– warunki klimatyczne – cały obszar położony jest w obrębie tego samego piętra klimatycznego – umiarkowanie ciepłego (Hess 1965), ze średnią temperaturą roczną
8,60C i opadem 605 mm (Angiel, Cisowska 1995).
Na zróżnicowanie warunków morfodynamicznych progu wpływają wysokości
względne oraz nachylenie stoków – cechy będące pochodną odporności skał podłoża
i właściwości pokryw (Kaszowski 1995). Pewne znaczenie posiadają również długość,
kształt i ekspozycja stoków (Bennet 1939 vide Gerlach 1967; Korzun 1968 vide Klimaszewski1978; Słupik 1973, 1981; Gil 1986, 1998). Najistotniejszym czynnikiem
modyfikującym rodzaj i natężenie procesów morfodynamicznych jest pokrywa roślinna

Ryc. 11. Krzywe hipsograficzne głównych zlewni progu Pogórza Karpackiego na tle krzywych
Strahlera ilustrujących 3 stadia rozwoju rzeźby: A – stadium młodociane; B – stadium dojrzałe;
C – stadium zgrzybiałe (starcze)
Fig. 11. Hipsographic curves of the catchment basins in the Carpathian Foothill threshold
against Strahler’s curves illustrating the three landform development stages: A – young;
B – mature; C – subdued (elderly)
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Tab. 3. Areas displaying different morphodynamic potential due to natural conditions

Tab. 3. Udział obszarów o różnej potencjalnej morfodynamice uwarunkowanej naturalnie

* dotyczy długości stoków w zlewniach 1−3 rzędu

Tab. 2. Morphometric characteristics of the Carpathian Foothill

Tab. 2. Morfometryczna charakterystyka progu Pogórza Karpackiego

(Gerlach 1966, 1967, 1976; Klimaszewski 1978; Słupik 1986; Klimek1987; Kostrzewski,
Zwoliński 1992). W dalszych rozważaniach o zróżnicowaniu naturalnych warunków
morfodynamicznych uwzględniłam tylko cechy określające energetyczne warunki
środowiska. Użytkowanie ziemi jako czynnik związany z przeobrażaniem środowiska
naturalnego przez człowieka scharakteryzowałam w rozdziale 4.
Przyjęłam, że wraz ze wzrostem nachyleniem stoku rośnie natężenie procesów
erozji (Gil 1978). Zagadnienie długości i kształtu stoków pominęłam w analizie zakładając, że w warunkach występowania opadów deszczu i roztopów, nie ma prostej
zależności pomiędzy długością stoku a wielkością erozji (Gil 1998; Święchowicz 1998).
Założyłam, że stoki o ekspozycji zachodniej podlegają intensywniejszej deflacji niż
pozostałe, a stoki o ekspozycji południowej podlegają intensywniejszemu spłukiwaniu
w okresie wiosennym oraz poddane są intensywniejszej erozji dzięki zwierzętom ryjącym, niż stoki pozostałe (Święchowicz 1992, 1998; Izmaiłow 1995a,b, 1998; Paleczna
1995). Uznałam zatem, że stoki o ekspozycji południowej, południowo−zachodniej i
zachodniej podlegają intensywniejszemu modelowaniu przez procesy morfogenetyczne,
niż stoki o ekspozycji północnej, północno−wschodniej i wschodniej. Najintensywniej
modelowanym elementem rzeźby są zatem stoki, mniej intensywnie modelowane są
dna dolin, a najmniej wierzchowiny. Na przekształcanie den dolin mają wpływ procesy
fluwialne, jak również procesy stokowe, stąd założenie o większej dynamice procesów
w dnach dolin niż na wierzchowinach.
Powyższe założenia stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów o różnej dynamice procesów morfogenetycznych, uwarunkowanych przez środowisko naturalne.
Wartości progowe klas przyjęto w oparciu o wyniki dotychczasowych badań, przeprowadzonych w rejonie Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach (Kaszowski 1995) (tab. 3). W
wyniku połączenia treści map ekspozycji i nachyleń stoków oraz głównych elementów
rzeźby otrzymano mapę naturalnych uwarunkowań morfodynamiki (ryc. 12).
Charakterystyka naturalnych uwarunkowań morfodynamiki
progu Pogórza Karpackiego
Ogólnie, obszar progu Pogórza wznosi się między 190 a 360 m n.p.m. Średnia wysokość bezwzględna to 269 m n.p.m., a wysokość względna 170 m, przy średniej 75 m
(tab. 2). Na wyższym stopniu progu (Garb Okocimski) występują zwarte powierzchnie
o większych, niż średnia, wysokościach bezwzględnych. Wartość średniego nachylenia
wynosi 70 (tab. 2). Ponad połowę obszaru zajmują stoki o nachyleniach wynoszących
40−90. Stoki o nachyleniach powyżej 90 tworzą większe powierzchnie w południowej,
wyższej części progu. Wysokości bezwzględne progu Pogórza oraz nachylenia stoków
będące ich pochodną, nawiązują zatem do odporności skał podłoża i form terenu.
Dominującymi formami w krajobrazie są stoki, które zajmują 80 % ogółu powierzchni
(ryc. 10). Z uwagi na dominujący równoleżnikowy przebieg głównych dolin rzecznych,
przeważają stoki o ekspozycji północnej (28 % powierzchni) i południowej (22 % powierzchni). Stoki o ekspozycji wschodniej zajmują 16 % powierzchni, a o ekspozycji
zachodniej tylko 13 % ogółu powierzchni. Udział wierzchowin jest najmniejszy i wynosi
5 % ogólnej powierzchni, a dna dolin zajmują około 15 % powierzchni.
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Ryc. 12. Względna ocena naturalnych uwarunkowań morfodynamiki progu Pogórza Karpackiego: 1 – obszary słabo modelowane; 2 – obszary podlegające umiarkowanemu modelowaniu;
3 – obszary podlegające silnemu modelowaniu
Fig. 12. Relative morphodynamic assessment in the Carpathian Foothills: 1 – low intensity;
2 – moderate intensity; 3 – high intensity

1.5. Zróżnicowanie przestrzenne morfodynamiki
Przestrzenne zróżnicowanie naturalnych uwarunkowań morfodynamiki nawiązuje
do odporności skał podłoża i przebiegu struktur geologicznych. Obszary podlegające
potencjalnemu intensywnemu modelowaniu występują w obrębie wyższego piętra
morfologicznego, nawiązującego do poziomu zrównania pogórskiego (ryc. 12). Stopień
ten założony jest na odpornych warstwach piaskowcowych i charakteryzuje się zróżnicowaniem wysokości względnych między 80 a 110 m. Lokalnie, w rejonie Chełmu, na
czole nasunięcia jednostki podśląskiej, występują również obszary podlegające potencjalnemu intensywnemu modelowaniu. Ogółem obszary te zajmują 14% powierzchni
całkowitej i tworzą dość rozdrobnione powierzchnie o wyraźnie wydłużonym kształcie.
Blisko połowę obszaru progu Pogórza zajmują tereny podlegające potencjalnemu umiarkowanemu modelowaniu. Obszary te charakteryzują się zróżnicowanym kształtem.
Część z nich tworzą zwarte, wydłużone powierzchnie o równoleżnikowym przebiegu.
Pozostałe, to niewielkie, silnie rozproszone powierzchnie towarzyszące dolinom, dość
równomiernie pokrywające cały obszar progu. Dużą powierzchnię bo aż 38%, zajmują tereny niepodatne na modelowanie. Chociaż wizualnie wydaje się, że obszary te
dominują, to przewaga terenów niepodatnych na modelowanie związana jest jedynie
z niższym stopniem progu. Charakterystyczny dla tego obszaru typ rzeźby pogórzy
niskich cechują wysokości względne 50−60 m. Obszary niepodatne na modelowanie
tworzą duże i zwarte powierzchnie, w strefie niższego progu Pogórza oraz niewielkie
i rozproszone, w strefie wyższego progu.
Ogólnie, zróżnicowanie naturalnych warunków morfodynamicznych w obszarze
progu jest małe. Urozmaicona rzeźba wyższego stopnia progu, większe wartości wysokości względnych i nachyleń stoków, tworzą lokalnie obszary podlegające potencjalnemu intensywnemu modelowaniu. Fakt, że obszary te, nie tworzą dużych, zwartych
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powierzchni powoduje, iż w ogólnym bilansie ich wpływ na dynamikę zachodzących
procesów jest niewielki.
Rzeźba progu Pogórza charakteryzuje się dojrzałością, małą energią, dużą stabilnością, przestrzenną homogenicznością, co implikuje małą potencjalną dynamikę
środowiska. Pośród naturalnych warunków środowiska przyrodniczego o zróżnicowaniu
dynamiki procesów morfogenetycznych decyduje nachylenie i ekspozycja stoków. Zróżnicowanie wysokości bezwzględnych oraz nachylenia stoków, nawiązują do odporności
skał podłoża, przebiegu głównych struktur geologicznych i układu głównych form.
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2.
Historyczne zmiany użytkowania
ziemi na Pogórzu Wiśnickim

Osadnictwo prehistoryczne zapoczątkowało etap transformacji rzeźby przez
człowieka. Operowanie szeroką perspektywą czasową było niezbędne dla oceny antropopresji i poznania jej wpływu na kierunki przemian środowiska przyrodniczego
(Kurnatowski, Tobolski 1999). Przedstawiona poniżej charakterystyka osadnictwa
prehistorycznego i analiza rozmieszczenia znalezisk archeologicznych przy zastosowaniu
GIS służy nie tylko poznaniu zasięgu penetracji człowieka w prahistorii oraz związku
osadnictwa prehistorycznego z rzeźbą, ale również rzuca światło na tempo i sposób
przekształcenia krajobrazu.

2.1. Pradzieje
Okres od 6000 a.C. do X w. p.C. obejmuje wszystkie fazy osadnictwa prehistorycznego i wczesnośredniowiecznego (ryc.13a−d).

2.1.1. Osadnictwo epoki kamienia
Początki osadnictwa na obszarze progu Pogórza Karpackiego sięgają 5 tysiąclecia
a.C. (Jodłowski, Skowronek 1980; Valde−Nowak 1988; Cetera, Okoński 1993, 1994,
1995) lub w świetle proponowanych poprawek chronologii – drugiej połowy 6 tysiąclecia a.C. (Prahistoria Ziem Polskich 1979)(ryc.13a). Na początku neolitu pojawiło się
osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) i kultury cyklu lendzielsko−polgarskiego
(KCL−P). Ludność ta, przemieszczająca się z obszarów naddunajskich na północne
przedpole Karpat, stworzyła stosunkowo gęstą sieć osadniczą, zwłaszcza w początkowym i środkowym neolicie w okresie 4,5−3,5 tys. a.C. (lub w świetle proponowanych
poprawek chronologii ok. 5,3−4,3 tys. a.C.). Ludność kultur wczesnego neolitu (KCWR,
KCL−P) prowadziła początkowo intensywną produkcję roślinną w systemie leśno−odłogowym, później zaroślowo−odłogowym połączoną z przydomową hodowlą (Machnik
1987). Okres ten charakteryzował się karczowaniem terenów leśnych, zakładaniem w
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Ryc. 13 a. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych epoki kamienia
Fig. 13 a. Stone age archaeological sites

Ryc. 13 b. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych epoki brązu
Fig. 13 b. Bronze age archaeological sites

Ryc. 13 c. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych epoki żelaza
Fig. 13 c. Iron age archaeological sites

tych miejscach pól uprawnych i przenoszeniem miejsc uprawy ze względu na degradację
gleby. W szczególnym zainteresowaniu ludności KCWR, ze względu na dodatkowe
źródło pożywienia, pozostawały tereny położone na pograniczu urodzajnych gleb i
kompleksów leśnych.
W środkowym neolicie pojawiła się na omawianym obszarze ludność pochodząca
z obszarów Niżu Północnoeuropejskiego. Był to społeczności kultury pucharów lejkowa-
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Ryc. 13 d. Rozmieszczenie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych
Fig. 13 d. Early Medieval archaeological sites

tych (KPL) wyznaczające jednocześnie maksymalny zasięg osadnictwa neolitycznego
na Pogórzu Karpackim. Podstawą gospodarki KPL było rolnictwo i sezonowy chów
zwierząt. Ludność ta przeszła do ekstensywnej uprawy zbóż w systemie wypaleniskowo−odłogowym i do pastwiskowo−wygonalnej hodowli (Hensel, Wiślański 1979). Typ
gospodarki oraz innowacje techniczne umożliwiły penetrację dużego obszaru i wejście
w głąb Karpat. Długotrwała gospodarka żarowa prowadzona przez ludność KPL oraz
intensywna hodowla bydła, kóz i owiec, spowodowała zmniejszenie produkcyjności
środowiska. Z tego powodu koniecznością stały się sezonowe wypasy wędrowne.
Ostatecznie doszło do podziału tej ludności na grupy trudniące się produkcją roślinną
w systemie orno−odłogowym oraz na grupy koczujące (pasterstwo wędrowne).
Nieco później pojawiła się społeczność kultury ceramiki promienistej (KCP),
prowadząca intensywną uprawę roślin w systemie orno−odłogowym i pastwiskową
hodowlę (Kruk 1980). Takie współwystępowanie różnych grup kulturowych było
możliwe dzięki zajmowaniu przez nie odmiennych siedlisk oraz prowadzeniu innej
gospodarki. Wynikiem takiej sytuacji mogły być różnego rodzaju kontakty i związki
prowadzące do wzajemnego przenikania się kultur. Dowodem ożywionych kontaktów
ludności omawianego obszaru i innych terenów (być może wymiennego handlu solą)
jest różnorodność surowców stosowana do wyrobu narzędzi. Ważnym faktem jest, iż od
początku neolitu nieprzerwanie trwała na tym terenie eksploatacja solanek i związane
z nią osadnictwo. Brak śladów stałych osiedli w późniejszym okresie oraz rozprzestrzenienie się cmentarzysk sugerują pojawienie się grup wędrownych pasterzy. Hodowla
typu pasterskiego, połączona z koczowniczym trybem życia, wiązana jest z kulturą
ceramiki sznurowej (KCS) z okresu późnego neolitu.
Liczba i lokalizacja zabytków archeologicznych świadczą o gęstym i trwałym
osadnictwie neolitycznym na terenie progu Pogórza (ryc.13a). Porównanie stanowisk
archeologicznych z neolitu i epok późniejszych potwierdza tezę o dużej ruchliwości
społeczeństw epoki kamienia oraz ich umiejętności adaptacji do różnych warunków
środowiska przyrodniczego (Rydlewski, Valde−Nowak 1979; Valde−Nowak 1988). Maksymalny zasięg penetracji neolitycznej wyznaczają ślady KPL występujące na niemal
całym obszarze progu Pogórza Karpackiego. Najintensywniejsze zasiedlanie miało
miejsce w okresie 4,5−3,5 tys. lat a.C. (względnie ok. 5,3−4,3 tys. lat a.C.). Osadnictwo
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neolityczne skupiało się głównie na spłaszczeniach wierzchowinowych, w stosunkowo
niewielkiej odległości od cieków. Osady zajmowały prawdopodobnie obszar o wielkości
od 0,5 do 4−5 ha.
Cechą tego okresu jest okresowość pojawiania się kultur, względna ciągłość
osadnicza, upowszechnienie znajomości uprawy ziemi i chowu zwierząt (stosunkowo
wcześnie obok kopieniaczej uprawy ziemi pojawiły się zaczątki orki wykorzystującej
siłę pociągową zwierząt) oraz nieprzerwana penetracja środowiska omawianego obszaru.
Obok ciągłych poszukiwań nowych terenów dla uprawy i wypasu następowały powroty
do poprzednio użytkowanych i porzucanych nowin (pól). Osadnictwo natomiast stawało się coraz bardziej stabilne. Nowe umiejętności wytwórcze – garncarstwo, tkactwo,
obróbka miedzi, warzelnictwo soli – sprzyjały kontaktom międzyplemiennym (Leciejewicz 1989). Wkroczenie kultur neolitycznych w krajobraz pierwotny i pozbawienie
go naturalnego pokrycia roślinnego, spowodowało zmianę typu krajobrazu na parkowy.
Potwierdzają to badania palinologiczne prezentujące wzrost krzywej koncentracji węgli drzewnych, pojawienie się ziarna pyłku zbóż, roślin związanych z hodowlą bydła
oraz roślin zielnych zasiedlających miejsca prześwietlone (Nalepka 1994). Istnienie
otwartych powierzchni sprzyjało zmianie obiegu wody w zlewniach, polegającej na
przyspieszeniu spływu wód opadowych i roztopowych na wylesionych stokach, szczególnie intensywnie na polach uprawnych. Zapoczątkowane zostały, czynne odtąd z
narastającym natężeniem, procesy erozji gleb i depozycji deluwiów. Na sąsiednim
lessowym Płaskowyżu Proszowickim formy takie jak niecki, rozłogi, wąwozy, wądoły,
parowy są młodsze od stanowisk archeologicznych powstałych w neolicie (Kruk 1973;
Kruk, Milisauskas 1999). Na lessowej Wyżynie Miechowskiej, w dolinie Sansygniówki
oraz Nidzicy stwierdzono związek pomiędzy sedymentacją pozakorytowej serii mułów
powodziowych o miąższości 1,5 m−2 m a aktywizacją rolniczego zagospodarowania
zlewni synchroniczną ze zwilgoceniem i ochłodzeniem klimatu (Jersak, Śnieszko 1987).
W okresie między 3,5−1,8 tys. a.C. (względnie ok. 4,3−2,2 tys. a.C.) nastąpił
zdecydowany regres osadniczy, powodujący powrót środowiska przyrodniczego do
warunków morfodynamicznych sprzed ingerencji człowieka. Ocenia się, że regeneracja
lasów poprzez etap z gatunkami pionierskimi mogłaby trwać 100−200 lat (K. Harmata
vide M. Nowak 1998).

2.1.2. Osadnictwo epoki brązu i żelaza
O ponownym znacznym postępie gospodarczym i kulturowym zadecydowało
zastosowanie brązu, czyli stopu miedzi z cyną, do wyrobu narzędzi i broni. Fakt ograniczonego rozprzestrzenienia złóż tych surowców i obróbka brązu przez wędrownych
rzemieślników spowodował integrację ludności i powstanie stosunkowo stabilnej kultury
łużyckiej. Miało to swe odbicie w stałości osadnictwa, wzroście demograficznym i pojawieniu się procesów rozwarstwienia społeczeństwa (Leciejewicz 1989). Wyraźny rozwój
osadnictwa na badanym obszarze zaznaczył się w okresie ok.1300−400 lat a.C. i związany jest właśnie z kulturą łużycką (KŁ) (ryc. 13b). Ludność KŁ zajmowała się głównie
uprawą ziemi, co wpłynęło na stabilny i zasiedziały tryb życia (Gedl 1975). Hodowla
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zwierząt (w systemie przydomowym) miała znaczenie pomocnicze. Uzupełnieniem
źródeł pożywienia było łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo. Ludność KŁ zamieszkiwała osiedla otwarte typu wiejskiego. Podobnie jak w neolicie osady zakładane były
na wzniesieniach. Maksymalny zasięg wpływów KŁ przypada na koniec epoki brązu
i początek epoki żelaza, ale nie był on jednak tak szeroki i intensywny jak w neolicie
(Rydzewski 1986). W wyniku rozwoju społeczno−gospodarczego oraz prawdopodobnie
zagrożeniem ze strony Scytów pojawiają się osiedla obronne (typowym przykładem
może być grodzisko w Kopalinach usytuowane na cyplowatym wzniesieniu). Z powstawaniem grodów wiąże się inny układ i wielkość zakładanych osad. Były one lokowane w
miejscach dogodnych do obrony i ta strategiczna lokalizacja przeważnie wykorzystywana
była do budowy grodów także w średniowieczu. Schyłkowa faza KŁ wiąże się z 200
letnim okresem spadku liczby ludności na omawianym obszarze. Stwierdzono tylko
nieliczne zabytki kultury celto−przeworskiej (KC−P) pochodzące z młodszej fazy okresu
przedrzymskiego (ok. 200 lat a.C.− początek n.e.).
Ostatni etap osadnictwa prehistorycznego przypada na okres wpływów rzymskich
(początek n.e. – ok. 400 p.C.) i związany jest z kulturą przeworską (KP) (ryc.12c). Wpływ
wysoko rozwiniętej kultury celtyckiej, a następnie rzymskiej spowodował postęp
w dziedzinie techniki i gospodarki, jak również w zakresie stosunków społecznych
(Wielowiejski 1981). Nastąpiło przede wszystkim masowe upowszechnienie się produkcji żelaza które stanowiło podstawowy surowiec do wyrobu narzędzi i broni, postęp
w gospodarce rolnej w zakresie techniki uprawy ziemi, wprowadzenie nowych technik
w różnych gałęziach produkcji (obróbka drewna, metali kolorowych, kamieniarstwo),
rozwój specjalizacji rzemieślniczej oraz wymiany handlowej. Poziom rozwoju społeczno−gospodarczego miał niewątpliwy wpływ na stan zasiedlenia. Z KP związane jest
maksymalne rozprzestrzenienie i gęstość zaludnienia omawianego obszaru. Apogeum
osadnictwa prehistorycznego przypadło na okres ok. 180 p.C. – 400 p.C. (Cetera,
Okoński 1993). Ludność KP zasiedlała nie tylko wzgórza, kulminacje wysoczyzn, ale
i krawędzie teras nadzalewowych.
Liczba i rozmieszczenie punktów osadniczych świadczy o aktywnym stosunku
do środowiska, polegającym na wykorzystaniu wszelkich dostępnych, a nawet niezbyt
korzystnych z osadniczego punktu widzenia terenów (Rydzewski 1986) (ryc.13c).
Budowano zarówno osiedla małe – od 0,5 do 1−3 ha, jak i duże, dochodzące do 15 ha.
Dominował typ osad otwartych o regularnym układzie przestrzennym. Charakterystyczny dla KP był mieszany typ gospodarki. Ludność KP zajmowała się rolnictwem
przerzutowym w systemie jednopolowym, później dwupolowym, przy zastosowaniu
techniki wypaleniskowej. W okresie późniejszym nastąpiło przejście do systemu przemienno−odłogowego. Odmienne systemy stosowano dla pól położonych w pobliżu osad,
inne na polach uprawianych dorywczo na terenach leśnych. Równorzędne znaczenie
dla gospodarki miała hodowla bydła, świń i owiec, oraz koni. Ze względu na dużą liczbę
ludności istotnym źródłem pożywienia było łowiectwo, stąd następowała silna penetracja okolicznych lasów. Liczne znaleziska archeologiczne (między innymi monety
rzymskie) potwierdzają kontakty handlowe tych terenów z prowincjami rzymskimi
jeszcze do IV w. p.C.
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Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze znalazła odzwierciedlenie
w intensywnej sedymentacji, głównie pozakorytowej, drobnoziarnistych aluwiów
pochodzących z rozmywania lessowych pokryw stokowych. Wskazują na to badania
aluwiów na lessowym Płaskowyżu Głubczyckim (Klimek 2000), w dolinie Sanu na
przedpolu Karpat (Nogaj−Chachaj i in. 1999).
Na początku V w. nastąpił regres osadniczy. Zakres dotychczasowych opracowań archeologicznych i fakt różnych przesunięć ludności w V−VI w. p.C. nie pozwala
na szczegółową charakterystykę procesu przekształcania się kultury doby rzymskiej
w kulturę Słowian (Leciejewicz 1989). Z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż
nie było istotnych zmian w strukturze podstawowych gałęzi gospodarki. Zarówno na
początku naszej ery jak we wczesnym średniowieczu struktura upraw i hodowli wyglądała podobnie. Zasięg wpływów osadniczych i gospodarczych obejmował te same
obszary. Natomiast rozpadowi uległy dawne formy organizacyjne, co miało wpływ na
obniżenie ogólnego poziomu życia (Leciejewicz 1989). W okresie wędrówek ludów,
zaznaczyła się przejściowa regeneracja lasów polegająca na odnawianiu się drzew liściastych (Nalepka 1994). Osłabienie działań gospodarczych, powodujące ekspansję
zbiorowisk leśnych, wpłynęło na ograniczenie wyzwolonych uprzednio procesów erozji.
Pierwsza historyczna wzmianka o Słowianach jest przekazana przez Jordanesa
(dziejopisa łacińskiego z VI w. p.C.). Wskazuje on na słowiańską przynależność etniczną
plemion Sklawinów, Antów i Wenetów (Macinskij, Tichanova 1976). Według relacji
Jordanesa, Sklawinowie zajmowali obszary między dolnym Dunajem a Dniestrem,
sięgając wzdłuż Karpat po źródła Wisły, natomiast terytorium Antów rozciągało się pomiędzy Dniestrem a Dnieprem. Źródła pisane nie dają jednoznacznego obrazu sytuacji
etnicznej panującej w okresie rzymskim na ziemiach polskich (Godłowski, Kozłowski
1985). W chwili obecnej, w archeologii polskiej, część badaczy przeciwstawia się poglądom o autochtoniźmie Słowian. Przyjmują oni możliwość obecności w dorzeczu Odry
i Wisły różnych elementów etnicznych, wątpiąc w obecność językowych przodków
Słowian przed okresem wędrówek ludów (Godłowski, Kozłowski 1985). Trudności
w charakterystyce plemion wczesnosłowiańskich i opisie przebiegu procesu tworzenia
się państwa polskiego napotykamy również na obszarze progu Pogórza Karpackiego.
Brak materiałów archeologicznych nie pozwala na odtworzenie dziejów osadnictwa
i gospodarki w okresie V−VII w. p.C. Nastąpiły przemiany oraz zaburzenia kulturowe
i osadnicze związane z wielką wędrówką ludów na ziemiach polskich. Przypuszcza się,
iż okres ten cechował dalszy spadek aktywności osadniczej oraz sukcesja lasu na tereny
prehistorycznej eksploatacji rolniczej.

2.1.3. Osadnictwo wczesnośredniowieczne
Kolejna faza intensywnego rozwoju osadnictwa nastąpiła we wczesnym średniowieczu w okresie od VII w. do pierwszej połowy XIII w. Na podstawie rozprzestrzenienia zabytków archeologicznych wnioskuje się o intensyfikacji osadnictwa od
VII w. (ryc.13d). Rozwój osadnictwa wczesnośredniowiecznego w badanym obszarze
uwarunkowany był dogodnym ukształtowaniem terenu, przydatnymi do upraw glebami,
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dostępnością komunikacyjną oraz występowaniem słonych źródeł. Okres między VII
w. a pierwszą połową IX w. cechowało słabe, rozproszone osadnictwo (osada otwarta z
VII w. w Łapczycy). Duża intensyfikacja zasiedlania, likwidująca głęboki regres zaistniały po eksplozji demograficznej w późnym okresie rzymskim, miała miejsce między
drugą połową IX w. a pierwszą połową XIII w. W rozwoju form osadniczych ważną rolę
zajmowały grody. Grody zakładane były w miejscach naturalnie obronnych (zakola rzek,
odosobnione wzgórza) oraz strategicznych, z punktu widzenia polityczno−gospodarczego
(szlaki handlowe, zasoby surowcowe). Z grodami związane są początki miast, których
powstawanie uwarunkowane było postępem w stosunkach społeczno−gospodarczych
i politycznych. Na początek XI w. przypada upadek grodzisk plemiennych oraz tworzenie nowej administracji przez państwo piastowskie (Żaki 1974).
O istotnym postępie gospodarczym w okresie wczesnego średniowiecza zadecydowało upowszechnienie się nowych form gospodarki rolniczo−hodowlanej i zastosowanie żelaza do wyrobu narzędzi i broni. Postęp ujawnił się zwłaszcza w wytwórczości
rzemieślniczej: hutniczo−kowalskiej, odlewniczej i garncarskiej. Przyniosło to znaczne
ożywienie kontaktów handlowych. Od drugiej połowy X w. wszelkie przeobrażenia
kulturowe, społeczne i gospodarcze były konsekwencją tworzenia się nowego feudalnego organizmu państwowego (Żaki 1974).
Omawiany obszar należał pod względem administracyjnym do kasztelanii
krakowskiej. Dotychczasowe badania archeologiczne potwierdzają tezę o istnieniu
sieci (kilkunastu) osad połączonych związkami o charakterze gospodarczo−społecznym
i terytorialnym z centralnym ośrodkiem w Chełmie (Jodłowski, Skowronek 1980). Na
dużą rangę Chełmu wpłynęło położenie na szlaku handlowym z Węgier do Krakowa
przez Bochnię. Wzrost znaczenia Łapczycy nastąpił na skutek eksploatacji słonych
źródeł. Natomiast na przejęcie funkcji głównego ośrodka tego regionu przez Bochnię
wpłynęło odkrycie bogatych pokładów soli kamiennej. Pod koniec XII w. nastąpiła
ekspansja osadnictwa na wyżej położone obszary Pogórza Karpackiego. Najstarszym
typem osadnictwa wiejskiego były zwarte osiedla z szachownicą pól. Do typowych form
należały: okolnice i owalnice jako formy obronne. Równie powszechne były słowiańskie
ulicówki, natomiast wieś wielodrożna, nie zawsze dopasowana do krajobrazu, związana
była z ludnością przybyłą z obszaru, gdzie ten typ osadnictwa był formą celową (Zaborski 1926). Przypuszcza się, że istniały także przysiółki – osady, ale o ograniczonym
okresie trwałości. Około połowy XIII w. nastąpił kolejny regres osadnictwa łączony z
najazdem tatarskim.
Ciekawe szacunki zasięgu przestrzeni zagospodarowywanej i gęstości zaludnienia na obszarze Małopolski we wczesnym średniowieczu przedstawione są w pracach
A. Żakiego (1974) i L. Leciejewicza (1989). Próbuje się szacować, iż do X w. wykorzystywano gospodarczo 6% całej powierzchni, natomiast już około X w. zasięgiem działalności gospodarczej było objęte 24% całego terenu. Było to konsekwencją przejścia
od intensywnych upraw ogrodowych (ograniczonych przestrzennie) do gospodarki
ekstensywnej. Wstępnie stosowano wypalanie, następnie prowadzono uprawę przemienno−odłogową (po wyjałowieniu pola ugorowano go jako pastwisko i powracano
z uprawą). Badania archeologiczne wskazują na stosowanie szerokiego asortymentu
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Tab. 4. Percentage distribution of prehistoric settlements according to the main relief elements (summit plains, slope inclination, valley floor)

Tab. 4. Procentowy udział powierzchni stanowisk archeologicznych w obrębie głównych elementów rzeźby z uwzględnieniem stoków
o różnych nachyleniach

Tab. 5. Percentage distribution of prehistoric settlements according to the main relief elements (summit plains, slope aspect, valley floor)

Tab. 5. Procentowy udział powierzchni stanowisk archeologicznych w obrębie głównych elementów rzeźby z uwzględnieniem stoków
o różnych ekspozycjach

*

* wartości uzyskane na podstawie nałożenia map rozmieszczenia stanowisk archeologicznych w poszczególnych epokach

*

zbóż: pszenicy, jęczmienia, prosa, żyta, owsa, oraz na istnienie sadownictwa i ogrodnictwa. Powszechnie uprawianymi jarzynami były: rzepa okopowa, marchew, cebula,
ogórki. Do najbardziej typowych drzew owocowych należały grusze i jabłonie, obok
których pojawiały się niekiedy brzoskwinie i winorośl, oraz orzech włoski (Dobrowolska 1961). Znaczącym źródłem zaopatrzenia w żywność była również przydomowa
hodowla zwierząt, zbieractwo i łowiectwo. Generalnie okres ten cechowała szeroka
eksploatacja lasów i kompleksów puszczańskich (ciesielka, stolarstwo, bednarstwo,
dziegciarstwo). Szacuje się, iż sama Puszcza Sandomierska, łącząca się z Puszczą Niepołomicką, a rozprzestrzeniająca pod Kraków, obejmowała około 2500 km2. Obrzeżająca
od południa Małopolskę Puszcza Karpacka pokrywała co najmniej 7500 km2. Istnienie
dużych kompleksów leśnych wpływało istotnie na zróżnicowanie gęstości zaludnienia.
Wyłączając z szacunku obszary leśne dla roku 1000 wyliczono wskaźnik zaludnienia
Małopolski 4,7 osób na km2.

2.1.4. Związek między osadnictwem prehistorycznym a rzeźbą terenu
Do analizy związku między rzeźbą terenu a osadnictwem wykorzystano cyfrowe
mapy: hipsometryczną (oraz jej pochodne: nachyleń i ekspozycji stoków), głównych
elementów rzeźby, sieci rzecznej oraz osadnictwa prehistorycznego (ryc. 14 a−c).
W wyniku analizy map przy użyciu GIS otrzymano dane informujące o rozmieszczeniu
osadnictwa w stosunku do głównych form terenu. Wyliczono procentowy udział powierzchni stanowisk archeologicznych, różnych epok, w obrębie wierzchowin, stoków
o różnych nachyleniach (tab. 4), stoków o różnych ekspozycjach (tab. 5), w dnach dolin
oraz w różnej odległości od rzek (tab. 6).
Analizując gęstość osadnictwa należało uwzględnić fakt, iż odmienny jest udział
poszczególnych elementów rzeźby w ogólnej powierzchni (rozdział 1 – ryc.10). Stworzono hipotetyczny model w którym każdy z elementów rzeźby ma taki sam procentowy udział w ogólnej powierzchni. Dla tego modelu obliczono procentowy udział
Tab. 6. Procentowy udział powierzchni stanowisk archeologicznych w różnej odległości od rzek
Tab. 6. Percentage distribution of prehistoric settlements according to the distance from stream
channels
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powierzchni stanowisk archeologicznych na tle głównych elementów rzeźby (ryc.15).
Przyjęto, że obliczony w ten sposób unormowany rozkład częstości występowania
osadnictwa stanowi odzwierciedlenie preferencji osadniczych.
Preferencje osadnicze
Różne grupy kulturowe preferowały odmienne miejsca do zasiedlania. Zasięg
penetracji przestrzennej różnych kultur stanowi odbicie zróżnicowanego sposobu
gospodarowania.
Liczba i lokalizacja neolitycznych zabytków archeologicznych świadczą o gęstym i
trwałym osadnictwie w epoce kamienia na tym terenie. Rozmieszczenie punktów osadniczych na wierzchowinach, stokach, jak i w dnach dolin potwierdza tezę o aktywnym
stosunku do środowiska przyrodniczego, wykorzystującym wszelkie dostępne tereny.
O mobilności społeczeństw kultur neolitycznych może świadczyć fakt najmniejszego
przywiązania osadnictwa do sieci rzecznej w porównaniu z ludnością późniejszą. Preferowano lokalizacje osad na wierzchowinach oraz na stokach o ekspozycji wschodniej
i północnej, o nachyleniach poniżej 90. Ponad 80% powierzchni osadniczej skupione
jest właśnie na tym terenie o wyżej wymienionych cechach.
Ponowna faza osadnicza w badanym obszarze nastąpiła w okresie ok.1300−400 lat
a.C. i związana była z kulturą łużycką (KŁ). Analiza rozmieszczenia punktów osadniczych
wskazuje, iż ludność zagospodarowywała wyłącznie tereny o bardzo małym nachyleniu
(do 90), w większej odległości od rzek niż ludność innych kultur (około 300−500 m),
oraz preferowała stoki ciepłe. Wskazuje to na stabilny tryb życia i jest zgodne typowym charakterem gospodarki ludności KŁ, która głównie zajmowała się uprawą ziemi.
Wyróżniającą cechą osadnictwa epoki brązu jest dwukrotnie większy udział terenów
osadniczych w obrębie wierzchowin, niż pozostałych kultur. Charakterystyczny jest
także brak osadnictwa w dnach dolin w odległości do 50 metrów od rzek.
Ostatni etap osadnictwa prehistorycznego przypada na okres wpływów rzymskich
(początek n.e. – ok. 400 p.C.) i związany był z kulturą przeworską (KP). Z KP związane
jest maksymalne rozprzestrzenienie i wzrost gęstości zaludnienia badanego obszaru.
Apogeum osadnictwa prehistorycznego odzwierciedla się również w preferencjach
osadniczych tego okresu. Generalnie, był to okres względnie równomiernego osadnictwa. W porównaniu z okresami wcześniejszymi i późniejszym był to czas najbardziej
równomiernego rozkładu osadnictwa na tle głównych elementów rzeźby. Fakt ten
można wiązać z względnie dużą liczbą osad, a co za tym idzie brakiem wyboru innej
lokalizacji. Generalnie, preferowano wierzchowiny i stoki o nachyleniu do 40 , bez
preferencji ekspozycji.
Na początku V w. p.C. nastąpił regres osadniczy. Okres między VII w. a pierwszą
połową IX w. cechowało rozproszone osadnictwo. Intensyfikacja zasiedlania nastąpiła
między drugą połową IX w. a pierwszą połową XIII w. Interesującym jest fakt, że
osadnictwo wczesnośredniowieczne wyraźnie „zeszło” z wierzchowin, preferując dna
dolin i stoki nachylone do 40. Zatem dopiero we wczesnym średniowieczu zmieniła się
sytuacja preferencji osadniczych w stosunku do den dolin. Do tej pory wszystkie grupy
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kulturowe unikały lokalizacji osad w dnach dolin, umieszczając je w co najmniej 50
metrowej odległości od rzek. Zjawisko to tłumaczyć można warunkami klimatycznymi
określanymi jako małe optimum klimatyczne – okres ciepłego średniowiecza (Lamb
1984). Podokres ciepły i suchszy sprzyjał użytkowaniu den dolin i zakładaniu osad
nadrzecznych (Maruszczak 1998, Śnieszko 1995a, Flasza 1998).
Osadnictwo a rzeźba
Analiza intensywności i rozmieszczenia osadnictwa w pradziejach pozwala wyodrębnić warunki środowiska szczególnie sprzyjające zagospodarowywaniu obszaru
Pogórza. Potrzeby bytowo−gospodarcze wymuszające konieczność zaopatrzenia osad
w wodę mają swe odzwierciedlenie w nawiązywaniu lokalizacji osad do sieci hydrograficznej (ryc. 14a). Z analizy położenia osadnictwa w stosunku do rzek wynika, że w
ponad 80% osadnictwo skupiało się w odległości 50−500 m od rzek, 10% osad lokowanych było bliżej niż 50 m, a tylko 5% w odległości większej niż 500 m. Należy jednak
zaznaczyć, że obszar progu Pogórza charakteryzuje gęsta sieć rzeczna, odległość od rzek
nie decyduje więc o rozmieszczeniu osadnictwa, a jest jedynie czynnikiem sprzyjającym
zasiedlaniu tego terenu. Rzeźba terenu progu Pogórza Karpackiego nie stanowiła bariery
osadniczej. Penetracji podlegał cały omawiany obszar, ale dominowało zagospodarowywanie terenów wierzchowinowych. Wyniki dotychczasowych badań potwierdzają
tezę, że obszary pogórskie do wysokości 360 m. n.p.m. stanowiły teren okresowej
penetracji człowieka (Jodłowski, Skowronek, 1980; Cetera, Okoński 1993; Parczewski
1992). Z rozmieszczenia stanowisk archeologicznych wynika, że zagospodarowywano
głównie wierzchowiny i stoki o nachyleniach nie przekraczających 90 (ryc. 15). Ponad
80% powierzchni osadniczej położone jest na wierzchowinach i stokach o łagodnych
nachyleniach. Gdyby udział poszczególnych elementów rzeźby był jednakowy okazałoby się, że na wierzchowinach skupiona jest blisko połowa powierzchni osadniczej (ryc.
15). Wszystkie grupy kulturowe preferowały stoki o ekspozycji wschodniej. Związek
osadnictwa z innymi elementami środowiska wykazywany był zarówno w opracowaniach
archeologicznych, jak i paleogeograficznych (Kruk 1973, 1980; Śnieszko 1995a,b; Kruk
i in. 1996). Prawdopodobnie oprócz rzeźby, równie istotnym czynnikiem wpływającym
na zainteresowanie badanym obszarem był rodzaj występujących gleb. Także zalesienie nie tylko nie stanowiło bariery dla migrującej ludności, ale dawało możliwości
poszerzenia aktywności gospodarczej. Eksploatacja słonych źródeł tego obszaru już
we wczesnym neolicie wskazuje na związek osadnictwa z miejscami występowania
surowców naturalnych. Słone źródła występują na badanym obszarze w rejonie Bochni,
Łapczycy, Kolanowa, Moszczenicy, Gorzkowa, Łazów, Nowego Wiśnicza, Okocimia
(Jodłowski 1969).
Ogólnie, aktywnością osadniczo−gospodarczą człowieka w okresie prehistorycznym objęte były wierzchowiny i stoki o nachyleniu do 40. Znaczący wpływ na ewolucję
rzeźby nastąpił przed 2 tysiącami lat i wiązał się z kulturą przeworską okresu rzymskiego.
Pierwsza faza polegająca na wylesieniach i zakładaniu w tych miejscach pól uprawnych
implikowała wzrost natężenia erozji żłobkowej i inicjowała spłukiwanie rozproszone.
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Istnieje interesująca zależność pomiędzy lokalizacją osadnictwa prehistorycznego a
rozprzestrzenieniem procesów morfogenetycznych. Obszary, które cechuje potencjalnie
najmniejsze natężenie procesów morfogenetycznych (ryc. 12) są zarazem obszarami,
gdzie notuje się największą liczbę znalezisk artefaktów. Obszary cechujące się względnie
dużym natężeniem procesów morfogenetycznych cechuje niska frekwencja artefaktów.
Powstaje zatem pytanie, czy wyniki analiz osadnictwa prehistorycznego odzwierciedlają
preferencje osadnicze różnych kultur, czy może o rozmieszczeniu znalezisk zadecydowało natężenie procesów morfogenetycznych.
Obecność 40% powierzchni stanowisk archeologicznych na wierzchowinach i
5% w dolinach można bowiem interpretować dwojako. Po pierwsze, proces degradacji
wierzchowin mógł prowadzić do „wydobywania” na powierzchnie artefaktów różnych
kultur. Agradacja den dolin mogła prowadzić natomiast do zasypywania artefaktów,
warunkując ich niską tutaj frekwencję. Po drugie, natężenie erozji wierzchowin było
tak małe podczas pre− i historycznej penetracji człowieka, że artefakty pozostały tam
gdzie pierwotnie zostały porzucone (złożone). Brak artefaktów w dolinach wynika zaś
z faktu, że nigdy ich tam nie było.
Pierwszą koncepcję należy odrzucić, gdyż mało prawdopodobne jest, by obok
siebie, z tą samą częstością, mogły występować artefakty z okresów, które dzielą tysiąclecia. Nawet erozja o małym natężeniu, ale zachodząca przez tak długi czas, musiałaby
doprowadzić do odsłonięcia pewnych poziomów kulturowych (na wierzchowinach) i
do zasypania innych (w dolinach). Koncepcje drugą uzasadnia fakt współwystępowania
artefaktów, w podobnych proporcjach ilościowych, na tle tych samych elementów rzeźby. Dodatkowym argumentem jest duża liczba zabytków pochodząca z różnych epok,
zwłaszcza z epoki kamienia i żelaza, mimo że ich maksima osadnicze dzieliły cztery
tysiąclecia. Ogólnie, może to świadczyć o małym natężeniu erozji wierzchowin i stoków
o nachyleniu do 40 oraz o podobnych preferencjach osadniczych ludzi różnych epok.

2.2. Okres historyczny
Okres historyczny po X wieku obejmuje zasadniczy proces kształtowania się sieci
osadniczej przetrwałej po dzień dzisiejszy (ryc. 16). W okresie tym nastąpiły trwałe
zmiany krajobrazu polegające na przekształceniu krajobrazu naturalnego w rolniczy na
co wskazuje duża gęstość osadnictwa i struktura użytkowania ziemi (ryc. 17).

Ryc. 15. Unormowany rozkład częstości występowania osadnictwa prehistorycznego na tle głównych elementów rzeźby: 1 – epoka kamienia; 2 – epoka brązu; 3 – epoka żelaza; 4 – wczesne
średniowiecze
Fig. 15. Normalised frequency distribution of prehistoric settlements against main relief features:
1 – Stone age; 2 – Bronze age; 3 – Iron age; 4 – Early Medieval

37

Ryc. 16. Osadnictwo średniowieczne w obszarze progu Pogórza Karpackiego – struktura własności
i pierwszy zapis w źródłach pisanych
Fig. 16. Medieval settlements at the Carpathian Foothills’ threshold. Ownership structure and
first written record

2.2.1. Średniowieczny proces kształtowania się sieci osadniczej
Rozwój osadnictwa poświadczony w pierwszych źródłach pisanych, przebiegał
etapami. Wyróżniono cztery okresy wzmożonej kolonizacji badanego obszaru (Mateszew 1980).
Pierwszy okres obejmuje najstarsze osadnictwo wzmiankowane w źródłach historycznych aż do roku 1250, czyli do pojawienia się kolonizacji na prawie niemieckim (ryc.
18). Najstarszym typem osadnictwa wiejskiego są zwarte osiedla – okolnica, owalnica,
słowiańska ulicówka (Zaborski 1926). Prawdopodobnie wsie nie miały ściśle oznaczonych granic, zwłaszcza od strony przylegających do nich lasów. W uprawie stosowano
powszechnie system odłogowy i dwupolowy. Charakterystycznym układem gruntów
była szachownica pól. Uprawa roli nie wyczerpywała całego obszaru wsi. Pomiędzy
poszczególnymi polami czyli niwami było dosyć miejsca na miedzę graniczną i na
dogodny dojazd (Bujak 1905).
Drugi okres od 1250 r. do 1333 r. roku zamyka śmierć Władysława Łokietka
i jednocześnie koniec okresu rozbicia dzielnicowego. W okresie tym nastąpił spadek
liczby ludności w całej Małopolsce o około jedną trzecią (z powodu najazdu Mongołów w 1259 r.). Etap ten charakteryzował się kolonizacją na prawie niemieckim
(ryc. 19). Przedsięwzięcie to miało charakter melioracyjny, komasacyjny i usuwający
Ryc. 17. Antropogeniczne przemiany krajobrazu w rejonie Brzeźnicy i ich główne przyczyny
Fig. 17. Cause and effect. Human−induced landscape transformations around the village of
Brzeźnica
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dawny system agrarny. Cechą charakterystyczną kolonizacji niemieckiej był podział
pól na trzy niwy i wprowadzenie trójpolówki. Nowym elementem, który pojawił się
w krajobrazie było wspólne pastwisko gromadzkie. W nowych, jak i w starych wsiach
wyodrębnione zostały grunty plebańskie, sołtysie i chłopskie (Mateszew 1980). Przejście
od odłogowego i dwupolowego systemu uprawy ziemi, do obejmującej całość gruntów
trójpolówki uregulowało stosunki osadnicze. Nowo lokowanymi wsiami były zazwyczaj
łańcuchówki (Zaborski 1926). Domy w takiej wsi stały wzdłuż drogi, niezbyt gęsto, w
równych odstępach. Na początku łanu przy drodze stał dom właściciela, od którego
odchodził wąski pas gruntów czasami bez granicy od strony lasu. Ten układ gruntów
będący zabytkiem średniowiecza, kilkakrotnie pogorszony przez przyrost ludności i
podział działek rolnych wskutek spadków rodzinnych zwłaszcza w czasach austriackich,
zachował się na niektórych obszarach do naszych czasów (ryc. 20).
Trzeci okres intensywnego zasiedlania omawianego obszaru tzn. lata 1333−1400,
cechujący się jednocześnie stabilizacją polityczną i rozkwitem gospodarczym, związany
jest głównie z okresem panowania Kazimierza Wielkiego (ryc. 21). W gospodarce rolnej
upowszechnił się system trójpolowy, zaś o statusie prawnym miast i wsi decydowały
lokacje na prawie niemieckim. Miało to swe odzwierciedlenie w intensyfikacji produkcji rolnej, rozwoju rzemiosła i handlu, przyroście ludności.
W czwartym okresie, obejmującym lata 1401−1500 postępująca intensyfikacja
osadnictwa polegała nie tyle na zakładaniu nowych osad, co na rozrastaniu się wsi już
istniejących, zakładaniu przysiółków, folwarków, osad młyńskich. Liczba i rozmieszczenie głównych skupisk ludności w wieku XV, w porównaniu z okresem późniejszym, aż
po czasy nowożytne, wskazuje, że średniowieczna akcja osadnicza zakończyła proces
zasiedlania tego regionu. W okresie średniowiecza ukształtowała się podstawowa sieć
administracji kościelnej i państwowej.
Od X do XV wieku na badanym obszarze progu Pogórza, powstało 29 skupisk
osadniczych (uwzględniono te które stanowiły samodzielny zespół gospodarczy, miały
własną nazwę, te których istnienie poświadczają źródła historyczne) (ryc. 16). Były to:
– osady założone przed rokiem 1250: Bochnia, Babice, Dziedzictwo Wincentego, Chełm,
Łapczyca, Kolanów, Dołuszyce, Brzeźnica, Łopianka, Nieszkowice Małe,
– osady powstałe w okresie 1250−1333: miasto Bochnia, Gierczyce Dolne, Gorzków,
Jasień, Kurów, Łazy, Wiśnicz Stary, Nieszkowice Wielkie,
– osady powstałe w okresie 1333−1400: Siedlec, Mały Wiśnicz, Moszczenica, Dąbrowica,
Biernaszowice, Książnice, Pogwizdów, Olchawa, Kobyle,
– osady powstałe w okresie 1401−1500: folwark Bucharka, Gierczyce dzielą się na
Górne i Dolne oraz Poręba Spytkowska (bez możliwości dokładnego odtworzenia
czasu powstania).
Do czasów nowożytnych nie przetrwały Biernaszowice (włączone w Nieszkowice).
Folwark Bucharka, Babice, Dziedzictwo Wincentego oraz Łopianka weszły w skład
Bochni i utraciły swą nazwę. Pozostałe wsie stanowią nadal w tym regonie główne
skupiska osadnicze. Czasy nowożytne spowodowały tylko powiększenie istniejących
osad, powstanie licznych przysiółków oraz zmiany granic administracyjnych.
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Fig. 20. Main village type in the threshold of the Carpathian Foothills. Brzeźnica – chain−type

Ryc. 20. Dominujący typ wsi występujący na obszarze progu Pogórza Karpackiego. Brzeźnica – łańcuchówka

Analiza stosunków własnościowych daje pewne informacje o ówczesnym środowisku przyrodniczym. Pierwotnie, znaczna część omawianego obszaru stanowiła własność
monarszą i pokryta była lasami. Szacuje się, że około 80% całkowitej powierzchni
stanowiły lasy i oraz naturalne łąki. Wiadomo, że lasy stały się nominalnie własnością
książąt około XIII w., kiedy to przerzutowo−żarowa uprawa ziemi została ujęta w ramy
organizacyjne (Buczek 1960). O dawnym znacznym zalesieniu świadczą liczne nazwy
miejscowości należące do kategorii opisowej. Na przykład, „łazami” nazywano osady
zakładane na obszarach ziemi pozyskanej przez wypalanie lub karczowanie terenów
krzaczastych, zadrzewionych lub leśnych (Rospond 1984). Uważa się, że po roku lub
dwóch porzucano „łaz” na trzydzieści i więcej lat pozwalając odrosnąć lasowi (Buczek
1960). Brzeźnica to miejsce, gdzie rosły lub jeszcze rosną brzozy, Dąbrowica to nazwa
topograficzna od wyrazu dąb, dąbrowa. Podobnie od występujących pospolicie drzew
pochodzą nazwy Buczyna, Grabina. Nazwa Jasień pochodzi od jesionu (lub jest to nazwa
dzierżawcza – własność Gasza), Poręba, to nazwa kulturowa pochodząca od sposobu
pozbywania się lasu to znaczy wyrębu, przesieki. Porębami zwano również śródleśne
osady przemysłowe, produkujące węgiel drzewny i smołę. Na skład gatunkowy lasów
średniowiecznych wskazują również niektóre dokumenty historyczne (akty sprzedaży
ziemi), gdzie wymienione drzewa stanowią znaki graniczne. Są to: buk, dąb, lipa, grab,
brzoza, jabłoń (nieszczepna tak zwana dzika), wierzba (Galas 1959). Udział obszarów
leśnych i łąk w ogólnej powierzchni zmniejszył się od około 70% w XIV w do około
50% w XV w.
Stan posiadłości monarszych ulegał zmianom w zależności od liczby lokacji nowych osad oraz nadań na rzecz kościoła i rycerstwa. Szczególnie mocno do zasiedlania
oraz rozwoju gospodarczego przyczynili się Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki.
Prowadzili politykę odbudowy własności królewskiej, organizując i rozbudowując duże
kompleksy majątkowe, na przykład dobra bocheńskie. Do dóbr królewskich na omawianym obszarze należała Bochnia i Siedlec. Sama Bochnia była jedną z najbogatszych
posiadłości monarszych. Czynnikiem szybkiego rozwoju miasta była sól, którą początkowo uzyskiwano z występujących tu źródeł solankowych, a od 1251 r. eksploatowano
z odkrytego tu złoża. Poza tym ogromny wpływ na rozwój miasta miało niezwykle
korzystne położenie na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, oraz przywilej
handlowy nadany przez Bolesława Wstydliwego w 1253 r. (takiego przywileju nie posiadało żadne miasto w Polsce) (ryc. 19). Ograniczenie uprawnień na korzyść Krakowa
nastąpiło w 1485 r. za sprawą Kazimierza Jagiellończyka. Niekorzystne przemiany w
Bochni nie pozostały bez wpływu na zmniejszenie aktywności osadniczej i gospodarczej
w całym regionie bocheńskim.
Posiadłości kościoła na badanym obszarze progu Pogórza, były własnością biskupa krakowskiego, klasztoru benedyktynek ze Staniątek, klasztoru benedyktynów
z Tyńca, klasztoru bożogrobców z Miechowa i konwentu cystersów z Wąchocka (ryc.
16). Równolegle z zasiedlaniem omawianego obszaru ukształtowała się sieć parafialna.
Rachunki świętopietrza z 1326 r. i lat następnych, wymieniają szereg miejscowości
będących siedzibami parafii lub mających swe kościoły na przykład Bochnia (1253 r.),
Brzeźnica (1242 r.), Chełm (1198 r.), Jasień (1325 r.), Łapczyca (1326 r.), Pogwizdów
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(1335 r.) (Serafińska 1991). Niektóre duże majątki Kościoła przetrwały przez ponad
600 lat, na przykład własność tabularną w Łazach, w Brzeźnicy i w Gorzkowie, w 1897
r. stanowiły dobra klasztoru staniąteckiego (Bigo 1897).
Kolejną kategorią własności ziemskiej były dobra szlacheckie. Struktura własności
tych posiadłości nawet w krótkich okresach ulegała licznym zmianom (stąd niektóre
wsie wymieniane są jako własność różnych rodów). Najstarsze osadnictwo rycerskie
na omawianym obszarze reprezentują Gryfici. Własnością tego rodu rycerskiego były
między innymi Chełm, Nieszkowice, Bochnia, Łopianka, Brzeźnica i Dołuszyce.
Równie stary ród rycerski reprezentują Turzynici. Ich przedstawiciele Stradomscy
posiadali Nieszkowice Małe, a Ligęzowie Gierczyce Dolne i Górne oraz Dąbrowicę.
Innym rodem mającym tu swe posiadłości (Dołuszyce) byli Lubowici−Ogniowie.
Bardzo duże majątki na omawianym terenie mieli w XIV−XVw. Szreniawici, a z nich
szczególnie Kmitowie. Do ich dóbr należał między innymi Wiśnicz, Gierczyce Dolne i
Górne, Dąbrowica, Biernaszowice, Kurów, Dołuszyce, folwark Bucharka. Majątki swe
posiadali tu również Strzemieńczycy i Leliwici. Na badanym obszarze dominowała
własność szlachecka i duchowna.
Powszechnie uprawianymi zbożami były: pszenica, jęczmień, proso, żyto i owies.
Do najbardziej typowych drzew owocowych należały grusze i jabłonie, z jarzyn uprawiano: rzepę okopową, marchew, cebulę i ogórki. Plony pszenicy wynosiły przeciętnie
4 ziarna z jednego, a jęczmienia i żyta 3−5 ziaren (Dobrowolska 1961). Według Liber
beneficiorum Jana Długosza przeciętny folwark szlachecki obejmował 3 łany (łan to 30
do 50 ha) i nierzadko nie różnił się wielkością od gospodarstwa chłopskiego. Już za
czasów Długosza uwidoczniła się niechęć postępowych gospodarzy do układu gruntów
zwanych szachownicą. W uprawie roli stosowano trójpolowy system gospodarowania.
Następował podział wsi na trzy pola i wytyczanie w ich obrębie łanów. Podział ten
uważany jest za cechę charakterystyczną kolonizacji niemieckiej. Gospodarka w okresie
średniowiecza na trwale przemieniła krajobraz naturalny w krajobraz rolniczy (ryc. 17).
Od XV w. na analizowanym obszarze dominowały użytki rolne.

2.2.2. Osadnictwo i stan gospodarki w okresie od XVI do XVIII w.
Od średniowiecza do upadku I Rzeczpospolitej Bochnia z okolicami należała
do województwa krakowskiego, do powiatu szczyrzyckiego. Dalsze dzieje badanego
regionu wiążą się z przemianami prawnymi i technicznymi w gospodarce. Na rozwój
przemysłu i handlu oraz intensyfikację w produkcji rolnej wpłynęło szerokie zastosowanie żelaza do wyrobu lemieszy i radeł, eksploatacja złóż soli, zakładanie foluszów,
młynów, tartaków, napływ obcych, fachowych rzemieślników i kupców (ryc. 22). W
XIII i XIV w. rozwój gospodarczy i intensywne osadnictwo opierało się na prawie
czynszowym, natomiast już w XV w. powstała gospodarka folwarczna (Przyboś 1995).
Nastąpiło przejście do renty gruntowej czyli pańszczyzny. Przełom XV/XVI w. to
powstanie chłonnego rynku na zboże, drewno i inne artykuły wiejskie (Żabko−Potopowicz 1965). Coraz rzadziej prowadzono gospodarkę wypaleniskową, rozszerzyła się
sprzężajna uprawa roli (Burszta 1958). W dobrach wiśnickich, wraz z pojawieniem się
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Fig. 22. Fragments of old Polish files and Convent Chronicle of the Benedictine Convent at Staniątki. Convent archive No. A47, No. 35

Ryc. 22. Fragmenty akt staropolskich i kroniki klasztornej PP Benedyktynek Staniąteckich, Archiwum klasztorne nr sygn. A47, nr sygn. 35

gospodarki folwarczno−pańszczyźnianej oraz koniunktury na zboże powstały folwarki
w Dołuszycach, Gierczycach, Kurowie i Olchawie (Paprota 1994). Zapotrzebowanie na
siłę roboczą powodowało wzrost zaludnienia. Uprawiano zboża i chmiel (które dostarczano do Krakowa, Bochni i Lipnicy) oraz hodowano bydło i trzodę chlewną. Hodowla
nierogacizny, której podstawę stanowiły żołędzie i bukiew, była możliwa, dzięki występowaniu lasów bukowych i dębowych (Buczek 1960). Największym kompleksem
leśnym był las kopaliński . Pomimo ustalenia granic własności leśnej i objęcia ochroną
lasów (statut wiśnicki karał karą śmierci za wzniecenie pożaru w cudzym lesie – Żabko−
Potopowicz 1965), radykalnym zmianom ulegał ich skład gatunkowy od średniowiecza
(Buczek1960). Duże znaczenie miały stawy i sadzawki rybne ze względu na częste posty.
Druga połowa XVII stulecia oraz wiek XVIII były dla regionu bocheńskiego bardzo
niekorzystne z powodu wojen. Dodatkowym czynnikiem wyniszczenia ludności były
liczne klęski elementarne (zarazy, nawalne deszcze, powodzie, naloty szarańczy). Miało
to swe odzwierciedlenie w braku przyrostu liczby ludności i złym stanie gospodarki
(Wojas 1980). Pogorszenie się sytuacji chłopów, przy ciągłych wojnach i rozbiciu politycznym kraju było przyczyną zbiegostwa chłopów i powstań zbrojnych (XVI i XVII
w.). Trudno w chwili obecnej szczegółowo określić w jaki sposób powyższe zjawiska
wpłynęły na stan istniejącego już osadnictwa. Wiadomo, że liczba osad wiejskich nie
uległa zmianie choć następowały zmiany w strukturze własności. Przede wszystkim
straciła znaczenie tzw. średnia szlachta na rzecz rodów magnackich. Dla miasta Bochni
okres do połowy XVII w. czyli do najazdu szwedzkiego, był czasem prosperity.

2.2.3. Osadnictwo oraz działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w XVIII, XIX i na początku XX w.
W czerwcu 1772 r. Bochnia wraz z okolicami dostała się pod panowanie austriackie
na okres 146 lat. W reformie z marca 1782 r. zdecydowano o powstaniu cyrkułu bocheńskiego, którego granice utrzymały się do drugiej połowy XIX w. Z końcem XVIII w.,
na podstawie patentu cesarza Józefa II, zaczęto kolonizować Galicję Niemcami sprowadzonymi z nadreńskich państw niemieckich. Do Bochni koloniści przybyli w 1785 r.
Kolonistów osiedlono na terenach należących do dawnego Wójtostwa, na Podedworzu
i w Chodenicach w przysiółku Trynitatis (łącznie 32 rodziny) (Muzeum Historyczne w
Bochni, J. Kęsek – informacja ustna). Ponieważ tereny te były prawie nie zasiedlone,
można powiedzieć, że powstały tam nowe osady. W powiecie bocheńskim kolonistów
osiedlono również w wielu wsiach. Stanowili oni mniej lub bardziej liczne skupiska
osadnicze będące administracyjnie częścią danej wsi.
Fakt podniesienia Bochni do rangi centrum administracyjnego dużego obszaru,
spowodował pewne ożywienie gospodarcze w całym omawianym regionie. Był to jeden
z najbardziej zaludnionych, ale i też zasobnych cyrkułów galicyjskich (ze względu na
złoża soli, dobre ziemie uprawne, duże kompleksy leśne, położenie przy głównym
szlaku komunikacyjnym). Czynnikiem niekorzystnie wpływającym na stan gospodarki
omawianego regionu była polityka rządu austriackiego, dążąca do jak najszybszego
wzbogacenia skarbu państwa oraz brak stabilizacji w strukturze własności ziemskiej
(Grodziński, Partyka 1980).
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Na podstawie patentów cesarskich z 12 IV 1785 r. oraz 23 XVIII 1817 r. przeprowadzone były w latach 1787−1789 oraz 1817−1819 spisy katastralne, które przyniosły
informacje nie tylko o wymiarze podatku gruntowego, ale również szczegółowe dane
o sposobie użytkowania ziemi. Dzięki tym spisom (zwanym Metryką józefińską i Metryką
franciszkańską – ryc. 23) wiadomo, że grunty orne zajmowały wtedy 61% powierzchni,
łąki 11%, pastwiska, krzaki, ogrody i ugory 11% oraz lasy 17%. Głównymi roślinami
uprawnymi były zboża w tym głównie pszenica, żyto i owies. Uprawa gruntów odbywała się przeważnie wzdłuż stoków – zgodnie ze spadkiem. Grunty orne zajmowały
płaskie wierzchowiny i łagodnie nachylone stoki. Obszary łąk obejmowały swym
zasięgiem dna dolin. Tereny, gdzie niemożliwy był dojazd i uprawa, użytkowano jako
pastwiska. Średnia wielkość gospodarstwa chłopskiego wynosiła 5−10 ha, największe
zajmowały kilkanaście hektarów. Średnia wielkość działki zmniejszyła się od 0,96
ha w 1787 r. do 0,90 ha w 1820 r. Podział gruntów spowodował fragmentację stoków
na terenach wiejskich od 103 działek/km2 w 1787 r. do 110 działek/km2 w 1820 r.
(ryc.24). Użytki rolne na około połowie badanego obszaru były jednak ekstensywnie
użytkowane, ugorowane, a część z nich wręcz pozostawiona odłogiem, tworząc siedliska seminaturalne. Tylko około 21% powierzchni użytków rolnych zaklasyfikowano
do gruntów lepszego gatunku (stale uprawianych), a aż 42% powierzchni do klasy
najgorszej – najtrudniejszych w uprawie, stąd często ugorowanych (dla porównania
w Galicji około 30% całości areału rolnego zajmowały ugory). Metryka franciszkańska
zawiera informujące o nieznacznym procesie zwiększania powierzchni użytków rolnych
i zajmowaniu terenów pod zabudowę kosztem użytków zielonych oraz o fragmentacji
stoków poprzez dzielenie działek. Cechą charakterystyczną jest występowanie obok
większych kompleksów leśnych, licznych sródpolnych zadrzewień oraz zakrzewień.
Lasy były intensywnie użytkowane (wypas, przerzedzanie, karczowanie). Około 18%
przestrzeni leśnej zajmowały niskopienne zarośla (lasy odroślowe) (Stupnicki 1864).
Skład gatunkowy lasów dziewiętnastowiecznych różnił się już zasadniczo od tego przy
którym powstawało osadnictwo (lasy liściaste z przewagą buka).
Średnio zbiory czterech zbóż były w Bocheńskim wyższe niż w Galicji zachodniej
(Zdrada 1980). Hodowla miała charakter wspomagający, wszyscy łącznie z zagrodnikami
posiadali krowy i świnie (tylko bogatsi gospodarze utrzymywali konie). Przy wąskim
zakresie upraw dodatkowy problem stanowiły liczne klęski elementarne jak gradobicia,
deszczowe lata i mroźne zimy (1838, 1839, 1844, 1845, 1853, 1874, 1884, 1889, 1902,
1903, 1904, 1905) (Grodziński, Partyka 1980; Zdrada 1980) oraz epidemie (1848, 1849,
1853, 1855, 1864, 1865−66, 1873) (Zdrada 1980). F. Bujak (1908) w opisie statystycznym
Galicji odnotowuje niskie plony zbóż, przeciętnie 5 ziaren z 1 zasianego (w Niemczech
7−10 ziaren). J. Zdrada (1980) tłumaczy nieefektywną gospodarkę stosowaniem przestarzałych narzędzi, używaniem złego ziarna siewnego, zachwaszczeniem pól, nieumiejętnym wykorzystaniem obornika, błędnie stosowanym płodozmianem oraz płytką orką.
Ponadto F. Bujak (1908) wskazuje na złe użytkowanie własności wspólnej, to znaczy
na przekształcanie pastwisk w nieużytki z powodu ciągłego i zbyt licznego wypasu
wszelkiej możliwej w hodowli zwierzyny, przy zupełnym braku dbałości o stan gruntu.
O postępującym przekształcaniu środowiska można wnioskować również na podstawie
upadku bartnictwa. W latach 1880−1900 na skutek zubożenia flory przez niewłaściwą
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Fig. 23. Fragments of the Franciscan Record (Metryka franciszkańska) (1787) – land register (left), descriptions of farm plots (middle), balance
of land (right)

Ryc. 23. Fragmenty Metryki franciszkańskiej (1787 r.) – sumariusz (po lewej), opisy działek rolnych (w środku), bilans gruntów (po prawej)
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Fig. 24. Size and number of farming plots at the threshold of the Carpathian Foothills at the turn of the 18th and 19th centuries

Ryc. 24. Wielkość i liczba działek rolnych w obszarze progu Pogórza Karpackiego na przełomie XVIII i XIX wieku

gospodarkę rolno – leśną nastąpił w Galicji około 30% ubytek rojów (Bujak 1908).
Zniesienie pańszczyzny w 1848 r. spowodowało, że chłop stał się właścicielem
uprawianej przez siebie ziemi. Nałożono na chłopów wyższe podatki, ograniczono
możliwość korzystania z lasów i pastwisk, i pomimo parcelacji majątków obszarniczych
postępowało nadal rozdrobnienie ziemi chłopskiej. Sytuacja na wsi polepszyła się dopiero na początku XX w. z chwilą upowszechnienia się kółek rolniczych (Zdrada 1980).
W momencie odzyskania niepodległości po I wojnie światowej, głównym problemem terenów wiejskich było ogromne rozdrobnienie gruntów, gdzie dominowały
gospodarstwa nie przekraczające 2 ha. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 123,6 osoby
na 1 km2 (Hampel, Zawistowski 1980). Ogólnie, w całym okresie międzywojennym nie
doszło do poprawy stosunków agrarnych, na co wpływ miały zarówno lata wielkiego
kryzysu ekonomicznego, jak i przyczyny naturalne – liczne powodzie.
W okresie po II wojnie światowej, postępowało dalsze rozdrobnienie gospodarstw
(fot. 3). Nastąpił 10−30% przyrost działek (Stelmach i in. 1988). Uprzemysłowienie
powiatu bocheńskiego (1962−1972) przyczyniło się do migracji ludności do ośrodków
przemysłowych oraz do zwiększenia liczby gospodarstw chłoporobotników (Stolarczyk
1980).

Fot. 3. Duża gęstość działek rolnych – wieś Łapczyca
Photo. 3. Dense farm plot structure – the village of Łapczyca
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2.2.4. Związek między osadnictwem historycznym a rzeźbą terenu
Osadnictwo a przemiany krajobrazu w okresie od X do XV wieku
W oparciu o dokumenty archiwalne i opracowania historyczne stwierdziłam,
że powstała w średniowieczu sieć osadnicza trwale przekształciła krajobraz leśny w
krajobraz rolniczy.
W okresie średniowiecznym wsie lokowano, podobnie jak w okresie prehistorycznym, na wierzchowinach. Wyjątek stanowi Bochnia, której położenie w dnie bagnistej
doliny Babicy związane było z występowaniem i eksploatacją solanek (Flasza 1998). Od
XV w. na analizowanym obszarze dominowały użytki rolne. Trafne określenie gęstości
zaludnienia małych obszarów osadniczych przedstawia duże trudności. Uwzględniając
liczbę istniejących osiedli oraz przyjmując pewne wielkości wyjściowe (rodzina: 5,5
osoby, wieś: 70−80 osób) średnią gęstość zaludnienia badanego obszaru na początku
XIV wieku można określić na 18 osób/km2. Z szacunku tego wyłączono Bochnię, należy
jednak zaznaczyć, że miasto to, z liczbą 2500 mieszkańców zaliczało się w XIV w. do
miast dużych (do tej samej grupy należały w owym czasie takie miasta jak: Kraków,
Sandomierz, Kazimierz i Nowy Sącz). Dla porównania, M. Dobrowolska (1961) szacuje,
że około XIV w. na dawno zagospodarowanych terenach Małopolski gęstość zaludnienia
wynosiła 20−30 osób/km2, natomiast dla ziem polskich J. Burszta (1958) podaje wartość
4−5 osób/km2, a H. Łowmiański 4,5 osób/km2 , przy maksymalnej wartości 13,5 osób/km2
(vide Buczek 1960). Największe zagęszczenie osadnictwa, dochodzące do 16−18 osób/
km2, było koło ujścia Odry, w rejonie Kołobrzegu, na Kujawach i ziemi chełmińskiej,
w środkowej Wielkopolsce, na Śląsku w rejonie Opola i Wrocławia oraz w okolicach
Krakowa i Sandomierza. W rejonie Bochni gęstość zaludnienia wzrastała od 5 osób/km2
około 1250 r. do 31 osób/km2 około 1500 r. Przy obliczaniu powierzchni użytkowanych
rolniczo posłużyłam się wskaźnikami proponowanymi przez H. Łowmiańskiego (vide
Maruszczak 1999), który przyjął, że około 1000 r. na jednego mieszkańca przypadało
4,5−5,0 ha terenów uprawowych (łącznie z zabudowaniami i drogami), a przeciętne
gospodarstwo jednołanowe we wczesnym średniowieczu obejmowało obszar 16−24 ha.
Na podstawie źródeł historycznych dokumentujących powstanie osad oraz ich wielkość
(pergaminy z Archiwum Staniąteckiego, Liber beneficjorum, Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego) wyliczyłam, iż udział terenów uprawowych wzrósł od około 22% w 1250 r.
do 42% w XV w. Proces systematycznego powiększania powierzchni gruntów ornych
był istotą przemian struktury użytkowania ziemi tego okresu. Takie antropogeniczne
przemiany warunków morfodynamicznych sprzyjały przyspieszeniu procesów denudacji pokryw zwietrzelinowych na stokach, erozji wąwozowej i sedymentacji w dnach
dolin, jak i inicjowaniu procesów nie występujących przy zwartej pokrywie roślinnej,
czyli spłukiwania rozproszonego, erozji żłobinowej i deflacji. Na postępujące zmiany
użytkowania ziemi w średniowieczu nałożyły się wahania klimatu, przejawiające się
wystąpieniem katastrofalnych wezbrań w okresie IX−XI w. i u schyłku XIII w. (Starkel
1994; Kalicki 1996a). Do antropogenicznych czynników wpływających na zmniejszenie
intensywności procesów morfogenetycznych na obszarze Pogórza Wiśnickiego nale-
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żały: poniechanie procedury wypalania lasów i wprowadzenie uprawy ozimin (Burszta
1958). Jednocześnie był to okres najbardziej korzystny dla działalności człowieka pod
względem klimatycznym (Maruszczak 1998). Dopasowanie sposobu gospodarowania
do warunków przyrodniczych mogło być czynnikiem podtrzymującym równowagę
geosystemów w tym czasie.
Osadnictwo a przemiany krajobrazu w okresie od XV do XX w.
Trudno jest jednoznacznie wskazać formy i osady fluwialno−deluwialne, których
powstanie uwarunkowane było naturalnie – zmianami klimatu, a których antropogenicznie – wskutek postępującego odlesiania, rozrostu osadnictwa, zmian sposobu
gospodarowania (ryc. 25). Uważa się, że po okresie dość spokojnego tworzenia się gleb
kopalnych od V do IX w. nastąpiło ożywienie procesów morfogenetycznych rejestrowane
między IX−XIII w. i trwające do dziś (Starkel 1989).
Istnieją dokumenty historyczne nie tylko informujące o sposobie i intensywności działalności rolniczej, ale zawierające również liczne opisy warunków i procesów
morfogenetycznych występujących w omawianym okresie. Umożliwiają one poznanie
roli człowieka oraz klimatu w przekształcaniu rzeźby (Pietrzak 2000). Dokumenty te,
to katastry gruntowe zwane Metryką józefińską i Metryką franciszkańską (Stoksikówna
1975). Na uwagę zasługują w nich opisy ukształtowania terenu i właściwości użytkowanych gleb, a przede wszystkim skutków procesów morfogenetycznych powodujących
trudności w gospodarowaniu.
Za naturalne warunki ograniczające zasięg upraw uznano w tym okresie znaczne
spadki stoków („...grunta stoczyste w pagórkowatym miejscu...”), pocięcie stoków licznymi
parowami i wąwozami („...grunta orne za wielkimi parowami leżą tak dalece, że nawozu z
wielką trudnością dowieść można nie inaczej jednak, jak do jednego wozu zaprzęgając po 8 i
10 bydła, do czego nie mogąc przyjść właściciele, te role tylko owsem przez lat dwie sieją, drugie
dwie ugorują”), oraz niekorzystne z punktu widzenia rolniczej przydatności gruntów,
właściwości wodno−powietrzne gleb („...grunt mają tęgi rędzinny do uprawy niesposobny,
tak podczas suchego lata dla zsychania się i rozstępowania ziemi, jako też podczas mokrego dla
zbytniej utrzymywania w sobie wilgoci”). Osobno poświęcono uwagę skutkom czynników
i procesów morfogenetycznych powodujących nieefektywność gospodarowania. Za
znaczące uznano: nawalność deszczów („...nawóz przez nawalność deszczów utrzymywać
się nie może”), dużą intensywność procesów spływu i spłukiwania („...każdy deszcz z pagórów piaskiem zamula....każde spadnięcie deszczu łąki przymulać zwykło, przez co raz tylko
w roku koszone bywają”), procesy fluwialne (”...prawie kilkukrotnym corocznie wylewom z
Raby podlega i zatopom”), procesy eoliczne („...2500 sążni w piaszczystym gruncie od roku
1800 przez wiatry z użytku wyszły”), niszcząca działalność zwierząt ryjących („...łąki dobre
i średnie: trawa mała rośnie i od kretów zawsze zrujnowane bywają”).
Ograniczenie badań zmian struktury użytkowania ziemi tylko do analizy map
historycz−nych nie daje pełnej informacji o przeobrażeniach rzeźby. Lasy, traktowane
jako enklawy środo−wiska naturalnego, w rzeczywis−tości były intensywnie użyt−kowane (wypas, przerzedzanie, karczowanie). Wpływało to najprawdopodobniej na
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przys−pieszenie obiegu wody
w zlew−niach („...gdyby lasy nieużywane były na opał, ogrodzenia
pól i inne potrzeby domowe w lat
kilka−dziesiąt mogłyby być lasami
przyzwoitemi w których znajdują
się drzewa młodociane różnego
gatunku jako to olszyna, brzezina,
sośnina, osiczyna, grabina... krzaki dębowe w których dębina młoda,
w nich bydło się pasie... dawniej
był lasek po wykarczeniu którego
obrócono w rolę...”). Odwrotnie
zaś, użytki rolne, klasyfikowane
jako tereny antropogeniczne,
na około połowie badanego
obszaru były jednak ekstensywnie użytkowane, ugorowane, a
część z nich wręcz pozostawiona odłogiem, tworząc siedliska
naturalne.
Świadczy o tym ocena
Ryc. 25. Zasięg i wyrazistość odzwierciedlenia zdarzeń
hydrometeorologicznych w rzeźbie i osadach przy różnym przydatności rolniczej gruntów
użytkowaniu ziemi
przeprowadzona w omawianym
Fig. 25. Extent and clarity of hydrometeorological events okresie. Około 21% powierzchni
as rendered in the land relief and sediments depending użytków rolnych zaklasyfikowano do gruntów lepszego gatunku
on land use
(stale uprawianych), 37% powierzchni do średniego gatunku
i 42% powierzchni do klasy najgorszej – najtrudniejszych w uprawie, stąd często ugorowanych. Przypisywanie gruntom ornym dużej roli w intensyfikacji spłukiwania i ruchów
masowych może być prawidłowe tylko w odniesieniu do niewielkiego obszaru. Głównymi roślinami uprawnymi wówczas były zboża, w tym głównie pszenica, żyto i owies.
Rzadziej siano jęczmień i proso, a z jarzyn rozpowszechnione były kapusta i marchew.
Według W. Tokarza (1909) (vide Grodziski, Partyka 1980) pierwsza wzmianka o uprawie
ziemniaków w regionie bocheńskim pochodzi z bocheńskiej kroniki parafialnej z 1792
roku. Według M. Bireckiego (1967), upowszechnienie uprawy ziemniaków w Polsce
nastąpiło po klęskach głodu w latach 1816 i 1817, kiedy to między rokiem 1810 a 1827
ich uprawa zwiększyła się niemal o 200%. Ponowne szybkie zwiększenie areału upraw
ziemniaków nastąpiło w latach 1847−1870. Według danych J. Chotkowskiego (1990)
dla Galicji, obszar uprawy ziemniaków wzrastał od 1% powierzchni obsianej na przełomie XVIII i XIX w., do 10% w 1871 r. i do 14,3% w 1913 r. W regionie bocheńskim
uprawa ziemniaków upowszechniła się więc dopiero w drugiej połowie XIX wieku,
co potwierdzają S. Grodziski i A. Partyka (1980). Pojawiający się w literaturze pogląd,
jakoby na przełomie XVIII i XIX w. intensywnie zaczęto uprawiać ziemniaki, która to
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uprawa wpłynęła na procesy stokowe, nie ma więc uzasadnienia.
Uprawa gruntów odbywała się przeważnie wzdłuż stoków – zgodnie ze spadkiem.
Metryka józefińska zawiera informacje o strukturze użytkowania ziemi. Zastosowany tam
podział użytków na: ogrody, orne, łąki, pastwiska oraz lasy nie odpowiada identycznym
terminom używanym współcześnie. Ma to istotne znaczenie w interpretacji stopnia
przekształcenia środowiska przyrodniczego przez człowieka. Wąwozy i strome stoki
limitowały wielkość powierzchni możliwej do uprawy. Grunty orne zajmowały płaskie
wierzchowiny i łagodnie nachylone stoki („...uprawiane w pierwszym roku na nawozie
pszenica, w drugim jęczmień, w trzecim roku pańskie grunta dla chwaszczenia i małości nawozu
ugorzą się a chłopi swoje owsem zasiewają”). Obszary łąk obejmowały swym zasięgiem
dna dolin. Wskazują na to zarówno opisy położenia – w nizinach, jak i procesów jakim
podlegały – zamuleniu, zalaniu, zatapianiu („...leżą pomiędzy polami w niskiem położeniu
na rudowatym, bagnistym miejscu, raz tylko koszone bywają”). Tereny, gdzie niemożliwy
był dojazd i uprawa, użytkowano jako pastwiska. Opisy położenia pastwisk sugerują,
iż zajmowały one tereny osuwiskowo−złaziskowe („...te pastwiska leżą pomiędzy polami
na urwiskach czyli od wody popsutych miejscach, krzakami całorocznemi zarosłe, na orne grunta,
ani łąki użyte być nie mogą, ani też na las zdatne nie są...”). Cechą charakterystyczną jest
występowanie obok większych kompleksów leśnych, licznych sródpolnych zadrzewień
oraz zakrzewień. Około 18% powierzchni leśnej zajmowały niskopienne zarośla (lasy
odroślowe) („...las pański młodzieżą sosnową zapuszczony...różne krzaki jako jałowcowe,
olszowe, brzozowe znajdują się...lasem także nazwać się nie mogą...lasy dworskie składają się
z olszyny, chrustów rocznych i gdzie niegdzie z dębów”).
Metryka franciszkańska zawiera dokumenty informujące o wielkości i przyczynach zmian w użytkowaniu ziemi. Dokumenty te świadczą o nieznacznym procesie
zwiększania powierzchni użytków rolnych i zajmowaniu terenów pod zabudowę
kosztem użytków zielonych oraz o fragmentacji stoków poprzez dzielenie działek.
Według metryk na przełomie XVIII i XIX w. ubyło terenów leśnych, łąk i pastwisk,
a przybyło terenów zabudowanych i nieużytków, postępowało rozdrobnienie działek
(„...pod wystawienie domów odjęto... na wystawienie stajni odpadło... na rozszerzenie karczmy
odjęto...na gościniec i podworzec odjęto... na cmentarz... pod cegielnie, piece i skarpy... na drogę
publiczną...dla publicznej wygody na staw... przez zabudowanie różnych budynków odpadło...
odstąpiono na łamanie kamieni do reperacji drogi cesarskiej, które grunta łamaniem kamieni od
roku 1790 zupełnie zrujnowano, iż wszelki użytek ujęty został. pastwisko na 7 części poddanym
na zawsze za pańszczyznę nadane... chłopskie pole podzielone na dwie części zostało... ten las w
roku 1795 dziesięciu poddanym każdemu po 2400 sążni na zawsze za pańszczyznę nadał...”).
Katastry gruntowe wskazują, że intensywna eksploatacja lasów oraz zwiększenie
powierzchni gruntów ornych, dokonujące się w wiekach XVIII i XIX, stworzyły idealne
warunki dla wzrostu natężenia procesów spłukiwania, erozji żłobinowej i wąwozowej.
Bezpośrednim impulsem przyspieszenia działalności sił zewnętrznych mogły być zmiany klimatyczne małej epoki lodowej, wyrażające się dużą zmiennością opadów i stanu
uwilgocenia gruntu (Pietrzak 2000). Przypuszczenie to potwierdzają wyniki badań
warunków pluwialnych w Stacji Klimatologicznej UJ w Krakowie (wykorzystujące dane
z lat 1792−1998) stwierdzające, że okres 1812−1849 wyróżnił się między innymi bardzo
dużym zakresem wahań liczby dni z opadem oraz wyższymi średnimi wartościami liczb
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dni z opadem od marca do sierpnia (Twardosz 1999). W końcu małej epoki lodowej
w Krakowie (około 1850 r.) obserwowano, oprócz zmian reżimu pluwialnego z roku na
rok, większą częstość występowania ekstremalnych zdarzeń opadowych (Szewczuk
1939; Twardosz 2000).
Na podstawie analizy map historycznych (ryc. 26−29) stwierdziłam, że najbardziej dynamicznym elementem krajobrazu w ciągu ostatnich 200 lat były obszary
zabudowane. Liczba głównych skupisk osadniczych pozostała ta sama, ale wyraźnie
zwiększyła się powierzchnia zabudowana. Miejsce odosobnionych osad zajęły całe
ciągi osadnicze skupione wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych (ryc. 30). Powierzchnia terenów zabudowanych rosła od 0,01% obszaru w XVIII w. do 13% w XX
w. Przyrost zabudowanych terenów wiejskich i miejskich nastąpił głównie kosztem
obszaru gruntów ornych, zwłaszcza w strefie wierzchowin. Wyjątek stanowi Bochnia,
której lokalizacja w znacznym stopniu uwarunkowana była występowaniem słonych
źródeł, w mniejszym natomiast warunkami morfologicznymi. Elementem krajobrazu
ściśle związanym z gospodarką są drogi, których przebieg i gęstość świadczy o stabilnym
układzie komunikacyjnym na tym terenie. Dotyczy to jednak tylko dróg głównych
(utwardzonych i bitych), nie zaznaczano bowiem na mapach wszystkich dróg polnych.
Gęstość tych ostatnich była ściśle związana z liczbą poletek i ich kształtem, a o ich
znaczeniu w środowisku można wnioskować na podstawie dokumentów archiwalnych (Pietrzak 1997). Porównanie przebiegu tych samych dróg na różnych mapach
pozwala przypuszczać, że drogi, które były intensywnie użytkowane, zostały znacznie
pogłębione, co dokumentuje pojawienie się sygnatur krawędzi wzdłuż dróg. O ważnej
morfogenetycznej roli dróg świadczy to, że obecnie w warunkach zlewni beskidzkich
około 80% transportowanego w korytach ładunku zawiesiny dostarczają nieutwardzone
drogi, a dostawa spływem rozproszonym z przyrzeczy stanowi mniej niż 1% (Froehlich,
Słupik 1986; Froehlich 1992). Wzrost gęstości dróg spowodował więc przyspieszenie
odprowadzania wody ze zlewni, drenaż gruntów przyległych do dróg oraz bezpośrednią dostawę materiału do koryt. Pozostałością w terenie po dawnych drogach są albo
głębokie wcięcia, dochodzące do 4 m, częściowo porośnięte drzewami i nadal użytkowane, albo porzucone głębocznice, częściowo zapłynięte, bardzo zarośnięte, wzdłuż
których prowadzi współczesna droga (fot. 4). Porównanie map prowadzi do wniosku,
że okres kilkudziesięciu lat wystarczał do utworzenia takich form rzeźby. Należy przy
tym dodać, że formy te zostały utworzone w utworach lessopodobnych, w obszarze o
średnich nachyleniach 7o.
Istotne konsekwencje dla obiegu wody wywarły zmiany sieci rzecznej, dokonujące
się pod wpływem zmian reżimu pluwialnego, zmian powierzchni lasów, zmian struktury
upraw i regulacji koryt (ryc. 31). Na podstawie analizy przebiegu koryt Raby i Uszwicy
można stwierdzić, iż w drugiej połowie XVIII w. ich koryta w obrębie Pogórza i przedpola
Ryc. 30. Zmiany zasięgów powierzchni terenów zabudowanych w ciągu ostatnich 200 lat na
obszarze progu Pogórza Karpackiego
Fig. 30. Changes in the extent of built−up areas over the last 200 years in the area of
the Carpathian Foothill threshold

54

55

Karpat były wąskie i kręte, co świadczy o stabilności reżimu hydrologicznego i małym
obciążeniu rumowiskiem. Postępujące wylesianie w XIX w. sprzyjało dostawie materiału
ze stoków w dna dolin i do koryt rzecznych. Na mapie Henniga i in. z XIX w. koryta
rzek są wyraźnie szersze i mniej kręte, z licznymi łachami i wyspami, co potwierdza
tezę o agradacji rzek w ciągu XIX w., wyrażoną przez innych badaczy (Klimek 1983,
1987; Wyżga 1992, 1993). Na mapie Miega z XVIII w. widoczna jest duża gęstość sieci
rzecznej, wynikająca zarówno z dużej krętości rzek, jak i istnienia stałej sieci małych
cieków, o długościach nie przekraczających 300 m (ryc. 31). Późniejsze mapy pokazują, że w miejscu wielu dawnych wcięć stale odwadnianych powstały suche doliny
typu niecek lub debrzy. Niecki te tworzyły się wskutek zaorania terenu, łagodzenia
nachylenia stoków i użytkowania terenu jako grunt orny. Występujące debrza są formą
młodych rozcięć erozyjnych, o wyraźnie zaznaczonych krawędziach. Rozcięcia linijne są
w obszarze progu Pogórza typową formą występującą na terenach leśnych, zwłaszcza w

Ryc. 31. Zmiany sieci rzecznej w ciągu ostatnich 200 lat na obszarze progu Pogórza Karpackiego
Fig. 31. Changes in the river network over the last 200 years in the area of the Carpathian Foothill threshold
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wyższej, fliszowej strefie progu, natomiast opisywane tu formy stanowią odosobnione,
pojedyncze elementy, rozcinające głównie strefę niższego, lessowego progu Pogórza.
Tereny podmokłe, stawy (w liczbie 9) oraz młyny (w liczbie7) znikły z krajobrazu w XX
w. Przedstawiony na mapie Henniga i in. z XIX w. układ sieci rzecznej nie zmienił się
zasadniczo do dnia dzisiejszego. Znaczne zwiększenie długości i gęstości występowania
podcięć wzdłuż koryt rzecznych na mapach Spezialkarte...oraz WIG z XX w. w stosunku
do mapy Henniga i in. z XIX w. świadczy o intensywnej działalności erozyjnej rzek
w ostatnim stuleciu. Odnotowane w XX w., wyższe niż średnie w holocenie, tempo obniżania den dolin karpackich wskazuje, że jest to głównie wynik działalności człowieka
zmieniającego naturalny reżim rzek (Klimek 1983, 1987; Łajczak 1986, 1995; Wyżga
1992, 1993). Od 1891 r. wskutek robót melioracyjnych oraz regulacji koryt w ich dolnych
odcinkach (w dolinie Raby i Kotlinie Sandomierskiej) (Kędzior 1932), nastąpiło zwiększenie zdolności erozyjnej rzek, skutkiem czego było pogłębienie się koryt rzecznych w
obrębie progu Pogórza. Małe dopływy dowiązywały do bazy erozyjnej uregulowanych
rzek (Starej Rzeki, Stradomki, Babicy) i w kon−sekwencji potoki te w swych dolnych
odcinkach wcięte są na głębokość 2 m (fot. 5). Natomiast postępujące cofanie się lejów
źródłowych potoków mogło w niektórych obszarach spowodować zmniejszenie się
powierzchni wierz−chowin. Procesowi
temu nie należy przypisywać zbyt
dużego znaczenia, nigdzie bowiem
nie doszło do zmiany przebiegu
linii grzbietowej czy fragmentacji
wierzchowin. Procesy pogłębiania
się koryt oraz cofania krawędzi lejów
źródłowych mogą jednakże stanowić
dowód na znaczną wrażliwość cieków
pogórskich na zmiany ich reżimu hydrologicznego oraz regulację głównych
rzek na przedpolu Karpat.
Analiza granic obszarów leśnych
pozwala na stwierdzenie, że w ciągu
ostatnich 200 lat nastąpiło wycinanie
lasów na obrzeżach dużych komplek−sów leśnych (ryc. 32). Ogólnie,
zasięg występowania dużych skupisk
leśnych nie zmienił się, choć na mapie z XVIII w. tworzą one bardziej
zwarte kompleksy. Na każdej z map
stwierdzono występowanie łęgów,
zadrzewień śródpolnych, jak rów- Fot. 5. Głębokie wcięcie koryta w aluwia
nież odosobnionych „plam” leśnych (Stara Rzeka)
związanych z rozcięciami drogowymi Photo. 5. Channel deeply cut into alluvia
(ryc. 26−29). Obecnie lasy zajmują (Stara Rzeka)
25% powierzchni, a zajmowały 18% w
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XVIII w. i 15% w XIX w. (ryc. 33). Z dokumentów archiwalnych wiadomo, iż najbardziej dynamiczne zmiany powierzchni leśnej następowały w XIX w., kiedy ich udział
w ogólnym areale zmieniał się w przedziale 15−19% (Pietrzak 1998). Przełom XVIII i
XIX w. był na Pogórzu okresem najmniejszego udziału lasów w ogólnej powierzchni.
Zmniejszenie powierzchni lasów nastąpiło w wyniku wylesień i zagospodarowania
terenów jako grunty orne.
Najbardziej stabilnym elementem krajobrazu są łąki, których udział w ogólnym
areale wynosił zawsze około 20%. Wiąże się to najprawdopodobniej z tym, że znajdowały się one na terenach osuwiskowo−złaziskowych oraz w dnach dolin okresowo
podmokłych. Obszary te nie nadawały się więc nigdy ani na rolę, ani na zabudowę, jak
również nie sprzyjały sukcesji lasów.
Ogólnie, należy stwierdzić, że próg Pogórza Wiśnickiego między Rabą a Uszwicą
cechuje stabilne – tradycyjne, rolnicze zagospodarowanie terenu. Oznacza to, że od
średniowiecza przetrwał układ sieci osadniczej oraz układ pól. Naturalnym czynnikiem wpływającym na przebieg procesów morfogenetycznych był reżim pluwialny.
Cechy morfometryczne rzeźby Pogórza oraz sposób gospodarowania wpłynęły na
niezależne funkcjonowanie stoków i dolin. System stokowy – stabilny, dojrzały – był
przeobrażany przez sekularne procesy morfogenetyczne. Intensywne przeobrażenia
mogły zachodzić podczas epizodów ulew, jednakże ich morfologiczne skutki miały
zasięg lokalny (fot. 6). Natomiast system rzeczny – młody, dopasowany do panujących
warunków hydrologicznych – mógł cechować ciągłe zmiany koryta, modelowanie den
dolin i podnóży stoków. Prawidłowość tę dla obszaru fliszowych Karpat wykazał L.
Starkel (1986), podkreślając policykliczność rzeźby Karpat oraz różne tempo i stopień
adaptacji rzeźby do panujących warunków.
Podsumowanie
Na podstawie analizy dokumentów archiwalnych i map historycznych mogę
stwierdzić, że ewolucja krajobrazu w obszarze progu Pogórza Karpackiego nawiązywała
do rolniczych etapów zagospodarowania tego terenu.
Okres od X do XV w. charakteryzował się odwróceniem relacji powierzchni terenów leśnych i łąk do terenów uprawowych, wskutek czego mogło wzrosnąć natężenie
erozji linijnej oraz spłukiwania rozproszonego i powstały warunki do zainicjowania
spłukiwania żłobinowego. Trwałe przekształcenie krajobrazu leśno−rolniczego w rolniczy, z odosobnionymi kompleksami leśnymi, powodowało adaptację geoekosystemów
do nowych warunków.
Ryc. 32. Zmiany obszarów leśnych w ciągu ostatnich 200 lat na obszarze progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą
Fig. 32. Changes in the extent of forests over the last 200 years in the area of the Carpathian
Foothill threshold between the rivers Raba and Uszwica
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Fot. 6. Rozcięcia stoków użytkowanych rolniczo po opadzie nawalnym
Photo. 6. Farmed slopes damaged after a rainstorm

Okres od XV w. do przełomu XVIII i XIX w. charakteryzował stopniowy, dalszy
wzrost powierzchni gruntów ornych wskutek wylesień, ale tempo zmian sprzyjało
zachowaniu stabilności całego układu geo−kulturowego.
Przełom XVIII i XIX w. wyróżniał się szybkim tempem przeobrażeń wskutek
gospodarczej presji człowieka na środowisko. Konsekwencje wyrębu lasów, regulacji
rzek, dalszych podziałów gospodarstw, wzrostu gęstości sieci drogowej, ujawniły się
zarówno w krajobrazie, jak i w nieefektywności produkcji rolnej. Zmiany klimatyczne
w XIX w. zbiegły się z intensyfikacją antropopresji sprzyjającą intensywnym procesom morfogenetycznym. Nastąpiło wówczas przyspieszenie degradacji stoków przy
jednoczesnym odnotowanym dużym natężeniu erozji wąwozowej, co odzwierciedliło
się względnie szybkim tempem nadbudowywania den dolin deluwiami i proluwiami.
Rozrost osadnictwa w XX w., melioracja gruntów i regulacja koryt, wpłynęły na
zwiększanie dynamiki procesów hydrologicznych. Natomiast rolnicze zagospodarowanie
sprzyjało utrwalaniu kontrastów morfologicznych w obszarach wiejskich.
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Ryc. 33. Zmiany struktury użytkowania ziemi na progu Pogórza Karpackiego w ciągu ostatnich
200 lat
Fig. 33. Changes in the land use over the last 200 years in the area of the Carpathian Foothill threshold

2.3. Współczesne osadnictwo i gospodarka
na Pogórzu Wiśnickim
Rozmieszczenie ludności w obszarze Pogórza Karpackiego między dolinami Raby
i Uszwicy jest uwarunkowane historycznie, dogodnością środowiska naturalnego dla
zakładania osad i gospodarowania oraz dostępnością komunikacyjną. Na analizowanym obszarze znajduje się osiemnaście wsi. Ponadto w opracowaniu uwzględniłam
trzy miasta: Bochnię, Brzesko i Nowy Wiśnicz, ze względu na ważną funkcję pełnioną
przez nie w opisywanym regionie.

2.3.1. Współczesne cechy użytkowania ziemi
Analizowany obszar o powierzchni 158,36 km2 (teren badań w granicach administracyjnych, ryc. 3) zamieszkuje 65 654 osób (1994 r.), z tej liczby około 45% ludności
mieszka w Bochni, a 29% w Brzesku i Nowym Wiśniczu. Ogółem w wymienionych
miastach mieszka 74% ogółu ludności. Obszar miast stanowi 29% powierzchni progu
(PA). Struktura użytkowania ziemi w obrębie granic administracyjnych miast świadczy
o stopniu rozwoju funkcji miastotwórczych, czyli o stopniu zaawansowania procesów
urbanizacyjnych. Typowymi ośrodkami usługowo−przemysłowymi są Bochnia i Brzesko,
gdzie udział użytków technicznych – zabudowy, terenów komunikacyjnych itp. w stosunku do obszaru miasta wynosi 26 % dla Bochni i 34 % dla Brzeska. Nowy Wiśnicz jest
typowym przykładem małego miasta pełniącego funkcję ośrodka usługowo−rolniczego.
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Udział użytków rolnych i lasów w ogólnej powierzchni miasta wynosi bowiem 79%.
O liczbie i rozmieszczeniu wsi zadecydowały lokacje w okresie średniowiecza.
Tereny wiejskie stanowią 71% opisywanego obszaru. Ludność wsi stanowi 26% ogółu
ludności. Największe ze wsi (Jasień, Poręba Spytkowska, Łapczyca) liczą około dwóch
tysięcy mieszkańców, a więc blisko tyle, co miasto Nowy Wiśnicz. Najmniejszą wsią
jest Chełm z 162 osobami oraz Dąbrowica i Moszczenica liczące po około trzysta osób.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 414 osób/km2, a dla obszarów wiejskich 160
osób/km2. Zróżnicowanie gęstości zaludnienia wynosi od 96 osób/km2 w Łazach, do 392
osób/km2 w Kopalinach (ryc. 34). Proces urbanizacji ekonomicznej wsi jest znacznie
zaawansowany. Ponad 80% ludności wiejskiej utrzymuje się z pracy poza rolnictwem
(Stelmach i in. 1988). Brak możliwości utrzymania się wyłącznie z rolnictwa spowodowany jest znacznym rozdrobnieniem gospodarstw. Z uwagi na dogodne warunki
komunikacyjne i bliskość rynków pracy, wszystkie wsie położone w brzeżnej strefie
progu Pogórza skupiają ludność zatrudnioną przeważnie w przemyśle i w usługach.
Wsie pełniące nadal funkcje rolnicze usytuowane są na wyżej położonych obszarach
progu Pogórza. Są to: Mały Wiśnicz, Stary Wiśnicz, Olchawa, Kopaliny i Kobyle.
Gospodarka rolna
Blisko 95% powierzchni użytków rolnych jest własnością prywatną. O nierentowności gospodarstw omawianego obszaru decydują wielkość i kształt pól. Średnia
wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi tylko 2,98 ha (ryc. 35) Gospodarstwo składa się średnio z 5 działek o wielkości 0,68 ha. Gospodarstwa powyżej
10 ha stanowią zaledwie 0,5% całkowitej liczby gospodarstw. Na badanym obszarze
przetrwał łanowy układ gruntów powstały przy wsiach typu łańcuchówki. Pole ma
kształt wąskiego pasa zaczynającego się przy domu właściciela. Tradycyjnie uprawa
gruntów odbywa się wzdłuż stoków czyli zgodnie ze spadkiem. Tam gdzie zachował
się układ pól typu szachownicy, orka na poszczególnych poletkach dopasowana jest do
przebiegu działki i morfologii terenu.
Użytki rolne stanowią 70% całkowitej powierzchni, z czego 51% przypada na
grunty orne. W strukturze upraw dominują zboża oraz ziemniaki (ryc. 36)(GUS 1996).
Użytki zielone stanowią 19% i zajmują głównie dna dolin oraz tereny osuwiskowo−
złaziskowe nie nadające się do uprawy. Lasy zajmują 22% powierzchni i występują na
stokach o największym nachyleniu (fot. 7).

Ryc. 34. Gęstość zaludnienia i stopień rozdrobnienia gruntów na terenach wiejskich progu
Pogórza Karpackiego w 1988 r.
Fig. 34. Population density and broken up smallholdings in the rural areas of the Carpathian
Foothill threshold in 1988
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Fot. 7. Rozczłonkowane debrzami stoki leśne
Photo. 7. Badlands on forested slopes

Gospodarka wodna, zabudowa hydrotechniczna i zabiegi melioracyjne
Do najważniejszych urządzeń wodnych na omawianym obszarze należą: wały przeciwpowodziowe, budowle regulacyjne, piętrzące wodę oraz stawy. Łącznie powierzchnia stawów na interesującym nas obszarze wynosi 11,2 ha, a długość wałów i innych
budowli regulacyjnych 23272 m. Obszar drenowany jest w sposób naturalny przez
rzeki i potoki. Udział terenów zmeliorowanych wynosi 16,5% ogólnej powierzchni. Na
większą skalę zabudowa przeciwpowodziowa i urządzenia sieci drenarskiej występują
w dolinie Raby. Około 50% powierzchni wsi Nieszkowice Małe i 20% powierzchni
Moszczenic zagrożone jest powodziami (Stelmach i in. 1988). Budowle hydrotechniczne
zlokalizowane w dolinach Raby i Uszwicy nie wpływają na stosunki wodne obszaru
Ryc. 35. Wielkości charakteryzujące rozdrobnienie gruntów na terenach wiejskich progu Pogórza
Karpackiego w 1988 r.
Fig. 35. Indicators of the broken up smallholding structure in the rural areas of the Carpathian
Foothill threshold in 1988
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Ryc. 36. Struktura użytkowania ziemi i upraw na obszarze progu Pogórza Karpackiego w 1996 r.
Fig. 36. Land use and crop structures in the rural areas of the Carpathian Foothill threshold
in 1996

Pogórza Wiśnickiego. Ze współczesnych przedsięwzięć duże znaczenie ma prowadzenie przez gminy melioracji fitotechnicznej, polegającej na odpowiednich zalesieniach
i zadrzewieniach. Nastąpił znaczący wzrost udziału łęgów w ogólnej powierzchni leśnej.
Zadrzewienie krawędzi koryt rzecznych sprzyja ich stabilizacji oraz stanowi barierę dla
materiału przemieszczającego się w dnie doliny w kierunku koryta.
Na obecnym etapie badań wydaje się, że głównym problemem wzrastającej
liczby ludności na badanym obszarze jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Prawie 30% ludności korzysta z wody pochodzącej spoza badanego obszaru co wyraź-
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nie świadczy o deficycie wody na progu Pogórza. Realizowana jest budowa magistrali
wodnej Raba−Dunajec. Głównym lokalnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę jest
ujęcie na rzece Rabie, studnie głębinowe czerpiące wodę z czwartorzędowego poziomu
wodonośnego koło Siedlca i Nowego Wiśnicza oraz przyzagrodowe studnie kopane.
Problemem pozostaje łatwa dostępność i możliwość przenikania zanieczyszczeń do
rzek oraz w powierzchniowe utwory czwartorzędowe. Produkcja ścieków na badanym
obszarze Progu jest większa niż wielkość poboru wody ze źródeł lokalnych. Szacunkowa
ilość odprowadzonych w 1996 r. ścieków wynosi 3,7 mln m3 (Pietrzak 1996). Około
70% ścieków jest oczyszczane. Pozostałe ścieki, w ilości 7,5 litra /m2 /rok pozostają na
badanym obszarze.

2.3.2. Związek pomiędzy współczesną gospodarką a rzeźbą terenu
Związek pomiędzy rzeźbą terenu a gospodarką jest szczególnie dobrze widoczny w kontekście struktury użytkowania ziemi. Najdogodniejsze, z punktu widzenia zagospodarowania rolniczego, formy rzeźby to wierzchowiny, stoki o małych nachyleniach
(tab. 7) oraz stoki o ekspozycji południowej (tab.8). Tutaj też przeważają grunty orne
i skupia się osadnictwo. Są to jednocześnie obszary podlegające potencjalnie słabemu
modelowaniu uwarunkowanemu naturalnie. Podmokłe dna dolin i stoki o większych
nachyleniach są porośnięte lasami lub zajęte przez łąki. Należy podkreślić, że takie
przestrzenne zróżnicowanie struktury użytkowania ziemi stanowi element trwały od
stuleci. Z punktu widzenia natężenia procesów morfogenetycznych ważnym czynnikiem jest struktura upraw, albowiem z niektórymi rodzajami upraw (rośliny okopowe)
wiązana jest szczególnie intensywna erozja gleby. W obszarze progu Pogórza dominuje
uprawa zbóż, których powierzchnia zasiewu w 1996 r. obejmowała 64% ogółu gruntów
ornych, w tym 40% powierzchni zajmowały zboża ozime (ryc. 36). Jedną z głównych
upraw są ziemniaki, których powierzchnia uprawy wynosiła 29% gruntów ornych. Pozostałe 6% powierzchni zajmowały uprawy warzyw, truskawek, kukurydzy, rzepaku,
buraków i roślin strączkowych. Rozdrobnienie działek (167 działek/km2), systemy teras
rolnych, zróżnicowanie upraw oraz stosowany płodozmian nie sprzyjają szybkiemu
odprowadzaniu erodowanej gleby z pól. Ponadto, człowiek unika obszarów podatnych
na modelowanie uwarunkowane naturalnie, co jest widoczne przy porównaniu mapy
użytkowania ziemi z mapą naturalnych uwarunkowań morfodynamiki (tab. 9). Świadczy
to o umiejętnym dostosowaniu sposobu gospodarowania do warunków przyrodniczych.
Dyskusyjnym zagadnieniem jest pogląd głoszący, jakoby im bliżej naszych czasów, tym przeobrażenie krajobrazowe było coraz większe. Pozostaje to w sprzeczności
z wynikami badań dotyczących zarówno obszaru progu Pogórza, jak i Polski (rozdział
4). Należałoby raczej stwierdzić, że następuje kolejna zmiana w holoceńskiej ewolucji
krajobrazu progu Pogórza. Od połowy ubiegłego stulecia zaznacza się stały wzrost powierzchni leśnej i ubytek gruntów ornych. Następuje szybka rozbudowa miast, zwiększa
się powierzchnia terenów komunikacyjnych, postępuje również przeobrażanie wielu
podmiejskich wsi w dzielnice typu willowego. Zmiany te dokonują się bardzo szybko.
Zabudowa osadnicza oraz gęsta sieć dróg (7,3 km/km2) intensyfikują drenaż wód i spływ
powierzchniowy, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie możliwości odnawiania
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Tab. 7. Procentowy udział powierzchni różnych użytków w obrębie głównych elementów rzeźby
z uwzględnieniem stoków o różnych nachyleniach
Tab. 7. Percentage distribution of different land−use areas according to the main relief features
(summit plains, slope inclination, valley floor)

* pominięto powierzchnie o udziale < 0.4%;
** pozostałe 1% powierzchni to wody i nieużytki

Tab. 8. Procentowy udział powierzchni różnych użytków w obrębie głównych elementów rzeźby
z uwzględnieniem stoków o różnych ekspozycjach
Tab. 8. Percentage distribution of different land−use areas according to the main relief features
(summit plains, slope aspect, valley floor)

* pozostałe 1% powierzchni to wody i nieużytki
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Tab. 9. Procentowy udział powierzchni różnych użytków w obszarach podlegających modelowaniu
uwarunkowanemu naturalnie
Tab. 9. Percentage distribution of different land−use areas according to the different morphodynamic potential due to natural conditions

* pozostałe 1% powierzchni to wody i nieużytki

się zasobów wodnych. Zabudowa może tworzyć strefy akumulacji eolicznej, a jednocześnie nie sprzyja deflacji, natomiast obciążenie gruntu i podcinanie zboczy może
wywoływać ruchy masowe. Wymienione zagadnienia świadczą, że teren zabudowany
nie jest obszarem biernym morfodynamicznie. Problematyka równowagi dynamicznej
gruntu postrzegana jest jako przedmiot zainteresowań inżynierów i gruntoznawców, a
nie geomorfologów. Klimatolodzy od dawna badają rolę miast jako czynnika modyfikującego klimat. Powstaje zatem pytanie, czy istnieje możliwość badania roli miast i
terenów komunikacyjnych jako czynnika morfogenetycznego? Czy obok geomorfologii
gór, wyżyn... jest miejsce na geomorfologię miast?
Środowisko przyrodnicze progu Pogórza Karpackiego jest bardzo korzystne
z punktu widzenia zagospodarowania rolniczego. O nieefektywności produkcji rolnej
w przeszłości decydowały czynniki społeczno−polityczne (zmiany struktury własności), a
nie przyrodnicze. Podniesienie poziomu edukacji rolniczej wydaje się mieć decydującą
rolę w powstaniu nowoczesnego i dochodowego rolnictwa.
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3.
Pokrywy fluwialno−deluwialne jako
wskaźnik
rolniczego przekształcania
progu Pogórza Karpackiego

Ukształtowanie dolin małych cieków pogórskich i wykształcenie zalegających
w ich dnach utworów pylastych stanowią zapis nie tylko przemian środowiska, ale
i gospodarczej działalności człowieka. W celu rozpoznania pyłowych pokryw progu
Pogórza zestawiono wyniki z 28 odwiertów hydrogeologicznych, 6 odwiertów wiertnią
mechaniczną, 4 odwiertów ręcznym świdrem spiralnym oraz analizowano 4 naturalne
odsłonięcia (ryc. 37).

3.1. Profil Łazy
Szczegółowe badania skoncentrowałam w dolinie potoku Kubaleńca dopływu
Starej Rzeki (ryc. 38, 39). Wybrany do szczegółowych badań profil „Łazy” położony jest
w obrębie stożka napływowego, u wylotu doliny. Oba zbocza doliny, od średniowiecza,
zajęte są przez grunty orne. Orka tradycyjnie przebiega wzdłuż stoku, a kierunek uprawy
zgodny z nachyleniem wpływa na tempo dostawy materiału w dno doliny. Materiał budujący stożek stanowi więc zapis procesów morfogenetycznych zachodzących w zlewni.
Analizowany 7−metrowy profil, to podcięcie erozyjne o wysokości 4 m nad poziom strumienia i odwiert do głębokości 3m (ryc. 40). Profil budują odwapnione pyły
lessopodobne o małej zawartości substancji organicznej, podścielone warstwą żwirów.
W stropie rozwinięta jest gleba wtórnie brunatna (Cambic Luvisol), o zawartości substancji organicznej 0,5%, co świadczy o jej erozyjno−depozycyjnym pochodzeniu. Dolny
poziom profilu glebowego tworzy utwór pyłowy (zawartość frakcji pylastej 55%) z
dużą zawartością iłu koloidalnego (40%). Miąższość osadów lessopodobnych poniżej
profilu glebowego wynosi 4 m. W spągu są one stalowoniebieskie, w stropie zaś barwy
żółtobeżowej zbliżonej do charakterystycznej dla lessów. Osady te spoczywają na warstwie żwirów złożonych z lokalnego materiału o miąższości ponad 1m. Analiza dolnej
części odsłonięcia była utrudniona ze względu na zaleganie jej poniżej poziomu wody
gruntowej. Analiza struktur sedymentacyjnych w pyłach lessopodobnych pozwoliła na
poznanie dominujących procesów geomorfologicznych zachodzących w badanej zlewni.
71

72

Ryc. 37. Geological map of a portion of the catchment of Stara Rzeka and geological cross−section of the Stara Rzeka valley near Brzeźnica

Ryc. 37. Mapa geologiczna odkryta fragmentu zlewni Starej Rzeki oraz przekrój geologiczny przez dolinę Starej Rzeki w rejonie Brzeźnicy

Ryc. 38. Szkic geomorfologiczny doliny Kubaleńca oraz przekrój geologiczny przez dolinę
Kubaleńca
Ryc. 38. Geomorphologic sketch of the Kubaleniec valley and geological cross−section of the valley

Czterometrowa warstwa pyłów wykazuje wyraźną trójdzielność:
1. Najniższą część, o miąższości 2 m, tworzą szare pyły o jednorodnym uziarnieniu, z detrytusem organicznym leżące bezpośrednio na żwirach. Detrytus datowano metodą
C14 uzyskując datę 2 000 + 80 lat BP (Gd−11411). Udział substancji organicznej maleje ku stropowi. W tej części profilu stwierdzono dwie warstwy zwęglonego drewna.
2. Środkową, ponad metrową sekwencję rozpoczyna kilkumilimetrowej miąższości
warstwa zwęglonego drewna, której ciągłość jest wyraźnie widoczna w ścianie
odsłonięcia. Powyżej widoczne są naprzemianległe jaśniejsze i ciemniejsze, kilkumilimetrowe warstewki przechodzące ku stropowi w jednorodny utwór pylasty o
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całkowicie niewidocznym warstwowaniu. Z warstwy zwęglonego drewna metodą C14
uzyskano datę 2170 +140 lat BP (Gd−10709). Prawdopodobnie, uformowanie się tej
rytmicznie warstwowanej sekwencji związane było z zainicjowaniem spłukiwania
rozproszonego na stokach pozbawionych naturalnej pokrywy roślinnej. Sekwencja
ta najprawdopodobniej wiąże się z początkiem okresu najbardziej intensywnego
zasiedlenia badanego obszaru łączonego z kulturą przeworską. Brak warstwowania
w stropowej części tej sekwencji można natomiast wiązać z regresem osadniczym
w czasie „wędrówki ludów”.
3. Najwyższą część, o miąższości 85 cm, tworzy kilkadziesiąt (~50) warstw o subtelnie
zróżnicowanym uziarnieniu i zawartości substancji organicznej. Warstwy barwy
jasno−beżowej i rdzawo−żółtej to pyły o małej zawartości substancji organicznej,
natomiast warstwy ciemniejsze, popielato−szare charakteryzują się zwiększoną
zawartością substancji organicznej i większym udziałem frakcji ilastej. Wyraźna laminacja osadów świadczy o ich genetycznym związku ze spłukiwaniem. Akumulacja
materiału następowała w dnie podmokłej, zadarnionej doliny w okresach nasilonej
aktywności procesów spłukiwania materiału ze stoków użytkowanych jako grunty
orne. Na podstawie opisów procesów morfogenetycznych zachodzących na stokach
zawartych w archiwaliach można przypuszczać, że osady te tworzyły się w czasach
historycznych (Pietrzak 1997).
Do oznaczenia wieku osadów z profilu „Łazy” zastosowano metody termoluminescencji (TL) i luminescencji stymulowanej światłem (OSL) (Bluszcz, Pietrzak
2001). Badania ostatniej dekady potwierdzają przydatność metod luminescencyjnych
w oznaczaniu wieku osadów pyłowych (Wagner 1981; Mahesh i in. 1989; Niewiadomski 1991). Odwapnienie osadów pylastych i brak zachowania pyłków w analizowanym
profilu wykluczyły możliwość zastosowania do datowań metod palinologicznej i malakologicznej. Obecność dwóch warstw z wkładkami organicznymi pozwoliła natomiast
na 2 datowania metodą 14C (ryc. 40). W literaturze istnieje pogląd, iż metoda datowań
osadów mineralnych OSL jest uzupełniającą dla datowań osadów organicznych metodą
14
C (Wintle 1987; Lang, Nolte 1999).
Daty TL dotyczą wcześniejszego epizodu w historii ziaren wchodzących w skład
osadu, związanego z dłużej trwającą ekspozycją na światło słoneczne (Bluszcz 1986).
Z 12 wyników TL z profilu „Łazy” (ryc. 40) aż 9 wskazuje na Vistulian jako okres,
w którym ziarna miały długi kontakt ze światłem. Takie warunki mogły występować
przy eolicznym transporcie ziaren i pierwotnej akumulacji lessu. Wyniki datowań daty
TL (ryc. 40) wskazują więc, że materiał znajdujący się obecnie w badanym profilu
był przemieszczany eolicznie w okresie formowania się lessu młodszego środkowego
Ryc. 39. Wybrane profile aluwiów w dolinie Kubaleńca (K1, K2, K3): U – uziarnienie;
01 – zawartość materii organicznej; 02−zawartość węgla organicznego; Mz – średnia średnica ziaren; – wskaźnik wysortowania; Sk1 – wskaźnik skośności (inne oznaczenia jak na profilu K1)
Ryc. 39. Selected alluvia profiles in the Kubalaeniec valley (K1, K2 and K3): U – grain;
01 – organic matter contents; 02−organic carbon contents; Mz – average grain diameter; – sorting
index; Sk1 – skew factor (other symbols as on K1 cross−section)
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i lessu młodszego górnego (por. Maruszczak 1980a; Buraczyński 1997). Dodatkowym
argumentem przemawiającym za tym, że wyniki TL datują okres akumulacji lessu jest
dobra zbieżność dat TL z profilu „Łazy” z globalnym rozkładem dat lessów (Maruszczak
1980a; Jersak 1991; Kozarski, Nowaczyk 1999; Buraczyński 1997; Singhvi i in. 1998).
Dwie daty TL z profilu „Łazy” 8,8±0,8 ka (GdTL−471) i 7,2±0,8 ka (GdTL−472)
świadczą, że podobne warunki sprzyjające długiej ekspozycji ziaren zaistniały około
8 tys. lat temu – w okresie, na który również wskazują datowania lessów z Pomorza
Zachodniego (Singhvi i in. 1998).
Wyniki datowań OSL wskazują okres ostatniego krótkiego kontaktu ziaren
ze światłem (Bluszcz 1986). Daty uzyskane dla badanego profilu „Łazy” wskazują
w większości na holocen i można przypuszczać, że dotyczą epizodów redepozycji lessu
na stosunkowo małą odległość. Daty te dobrze korelują z wkroczeniem osadnictwa
neolitycznego w obszar Pogórza, z początkiem okresu najbardziej intensywnego zasiedlenia badanego obszaru związanego z kulturą przeworską, przypadającą na okres
wpływów rzymskich, oraz z osadnictwem wczesnośredniowiecznym.
Dyskusja wyników analizy uziarnienia
Do dalszego wnioskowania genetycznego posłużyło 14 prób z profilu „Łazy”, dla
których wyliczono, według wzorów R. L. Folka i W. Warda (1957), średnią średnicę
ziaren (Mz), odchylenie standardowe będące miarą wysortowania ( ) oraz skośność
określającą stopień asymetrii rozkładu (Sk1). Największe wartości średniej średnicy
(najniższe Mz w wartościach ) charakteryzują serię żwirową i oznaczają największą siłę
ośrodka transportującego materiał (ryc. 40). W obrębie warstw żwirowych stwierdzono
sąsiedztwo warstw charakteryzujących się podobnymi wartościami średniej średnicy
ziaren przy zróżnicowanym stopniu wysortowania. Wskazywałoby to na środowisko
o jednorodnej dynamice lecz zmiennej dostawie materiału z zewnątrz. Taki układ
odpowiadałby strefie kontaktu osadów rzecznych i stokowych. Materiał żwirowy to
ostrokrawędzisty rumosz wraz z otoczakami krzemiennymi. Osady te mogą pochodzić
z erozji wyższego stopnia progu Pogórza, z erozji bocznej rzeki i jej dopływów wcinających się w podłoże skalne oraz redepozycji stokowych pokryw zwietrzelinowych w dno
doliny. Wyraźna granica pomiędzy osadami różnej genezy występuje na kontakcie pyłów
i żwirów. Nadległa 4 metrowa warstwa pyłów charakteryzuje się podobnymi, małymi
wartościami średniej średnicy. Odchylenie standardowe wskazuje na słabe oraz bardzo
słabe wysortowanie, co może odzwierciedlać znaczną zmienność intensywności transpor-

Ryc. 40. Profil aluwiów w dolinie Kubaleńca („Łazy”): U – uziarnienie, 01 – zawartość materii
organicznej, 02 – zawartość węgla organicznego, Mz – średnia średnica ziaren, – wskaźnik
wysortowania, Sk1 – wskaźnik skośności (inne oznaczenia jak na ryc. 39)
Ryc. 40. Alluvia profile in the Kubaleniec valley (‘Łazy’): U – grain, 01 – organic matter contents,
02 – organic carbon contents, Mz – average grain diameter, – sorting index, Sk1– skew factor
(key as in Fig. 39)
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tu lub być wynikiem krótkiego transportu, nie pozwalającego na efektywne sortowanie
ziaren. Dla 4−metrowej warstwy pyłów wskaźniki skośności mają dodatnią wartość, czyli
większy jest udział frakcji drobniejszej w stosunku do frakcji o maksymalnej częstości.
Jednorodność cech granulometrycznych osadu jest wynikiem jednolitego uziarnienia
materiału źródłowego jakim były pokrywy pyłowe stoków oraz sposobu depozycji osadu.
Złe i bardzo złe wysortowanie jest typową cechą osadów pozakorytowych formowanych
w wyniku dekantacji, zwłaszcza z aktywnym udziałem intercepcji transportowanych
ziaren na źdźbłach trawy (Teisseyre 1985, 1989). Jest ono także charakterystyczne dla
osadów deluwialnych. Analiza uziarnienia nie pozwoliła mi więc na określenie, które
warstwy powstały w wyniku sedymentacji fluwialnej w środowisku pozakorytowym,
a które w wyniku procesów deluwialnych (por. Magilligan 1992). Na to, że w obrębie
opisywanego profilu zazębiają się osady powstałe w wyniku obu wymienionych procesów wskazują natomiast datowania metodami luminescencyjnymi.
Dyskusja wyników datowań TL i OSL
Metody termoluminescencji (TL) i luminescencji stymulowanej światłem (OSL)
zastosowałam do oznaczania wieku osadów pyłowych. Różnice oznaczeń wieku tych
samych prób można interpretować w taki sposób, że ostatnia ekspozycja na światło
słoneczne była stosunkowo krótka, pozostawiając cały lub znaczną część wcześniej
zgromadzonego sygnału TL (Bluszcz, Pietrzak 2001). W tym przypadku daty TL dotyczyłyby wcześniejszego epizodu w historii ziaren wchodzących w skład osadu, związanego z dłużej trwającą ekspozycją. Warunki, w których ziarna miały długi kontakt ze
światłem mogły występować przy eolicznym transporcie ziaren. Wyniki datowań OSL
wskazywałyby natomiast na okres ostatniego krótkiego kontaktu ziaren ze światłem.
Mogło to mieć miejsce w czasie redepozycji lessu na stosunkowo małą odległość: podczas
spłukiwania lub transportu rzecznego w czasie wezbrań albo krótkiego transportu eolicznego. Warunki do ekspozycji słonecznej pokryw pyłowych (a tym samym zerowania
sygnału osadu) istniałyby również przy braku pokrywy roślinnej, a więc przy uprawie
ziemi po wcześniejszym karczunku lasu. Takie warunki związane były z gospodarczą
działalnością człowieka. W sytuacji krótkotrwałych, katastrofalnych procesów mogło
nie dojść do kontaktu ze światłem i osad zachował informację o wieku wcześniejszego
zdarzenia. Zanim więc materiał został zdeponowany w miejscu współcześnie badanym,
był podczas kolejnych zdarzeń transportowany i osadzany. Wielokrotnie mogły więc
wystąpić warunki do zerowania sygnału OSL. Niepodważalnym pozostaje fakt, że
niemożliwa jest sytuacja wyzerowania sygnału przy braku światła słonecznego, a więc
w warunkach całkowitej pokrywy roślinnej lub pełnej stabilizacji pokryw. Możliwe jest
jednak przemieszczanie materiału podczas pogody bezsłonecznej, co powoduje, że nie
wszystkie zdarzenia zostały zarejestrowane w osadach.
Skoro otrzymano tak wiele dat, a wiadomo iż jest to tylko cześć zdarzeń zapisanych
w osadach, oznacza to, że warunki w badanym terenie musiały się zmieniać. Wniosek
ten, stanowi potwierdzenie wyników badań paleogeograficznych, archeologicznych i historycznych głoszących występowanie intensywnych zjawisk hydro−meteorologicznych i
intensywną penetrację tego obszaru. Uzyskane daty wyznaczają zatem ważne z punktu
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widzenia morfodynamicznego okresy zdarzeń (np. intensywna deflacja, spłukiwanie)
lub warunków (np. brak pokrywy roślinnej).
Interpretacja geomorfologiczna dat TL i OSL z danego profilu zawiera informacje
o dłuższym przedziale czasowym, niż czas tworzenia danego profilu oraz dotyczy większego obszaru, niż miejsce w którym znajduje się profil. Zagęszczenie prób w jednym
profilu daje większą pewność „wychwycenia” okresów intensyfikacji procesów morfodynamicznych w badanym obszarze. Sposób akumulacji materiału w obrębie stożka,
tłumaczy dlaczego wiek luminescencyjny nie jest skorelowany z pozycją stratygraficzną
warstwy. W obrębie badanej zlewni następowała denudacja stoków, na skutek której na
powierzchnię mogły wyłaniać się starsze utwory podłoża. Materiał pochodzący z erozji
stoków był przemieszczany w dno doliny i częściowo wynoszony przez rzekę. Podczas
kolejnych zdarzeń w obrębie stożka mógł być akumulowany materiał z późniejszym
sygnałem wyzerowania (z dna doliny) lub z wcześniejszym (ze stoków). Datowane
warstwy osadu metodą TL i OSL nie muszą więc korelować z datami uzyskanymi
metodą 14C a kolejne warstwy mogą wykazywać inwersję czasową i różnić się znacznymi
przedziałami czasowymi.
Badania profilu „Łazy” i daty uzyskane dla tworzących go osadów pozwalają
sformułować następujące wnioski:
1. Wyniki datowań TL i OSL dostarczają informacji o historii morfogenetycznej obszaru. Datowania TL wskazują na intensyfikację procesów morfogenetycznych w
obszarze Pogórza w górnym plenivistulianie.
2. Daty OSL wskazują na redepozycję materiału w holocenie. Redepozycja związana
była z holoceńskimi fazami wzmożonej aktywności procesów morfogenetycznych
oraz z gospodarczą działalnością człowieka.
3. Wiek wyznaczony metodami TL i OSL nie musi nawiązywać do pozycji stratygraficznej osadu. W odniesieniu do osadów pyłowych wiek wyznaczony metodami TL
i OSL nie musi dawać bezpośredniej informacji o czasie ich sedymentacji.
4. W odniesieniu do redeponowanych osadów pyłowych datowania TL i OSL dostarczają więcej informacji o procesach transportu i środowisku depozycyjnym, niż
analiza granulometryczna.

3.2. Holoceńska ewolucja doliny Starej Rzeki
Analiza profili hydrogeologicznych oraz odwiertów i odsłonięć osadów czwartorzędowych z obszaru progu Pogórza Karpackiego nie stanowi podstawy do formułowania
wniosków dotyczących ewolucji doliny Starej Rzeki. Celem badań była próba korelacji
wyników analiz uziarnienia i wyników datowań, z rezultatami badań archeologicznych
oraz dowiązanie do wyników badań prowadzonych na przedpolu Karpat i w karpackich
dopływach Wisły. Prawidłowości zmian typu sedymentacji aluwiów oraz zmian morfologii koryt w zależności od przeobrażeń zachodzących w zlewniach, można było odnieść
do Starej Rzeki i na tej podstawie charakteryzować ewolucję jej doliny.
W dolinie Wisły fazy aktywności fluwialnej, związanej ze zmianami klimatycznymi i działalnością człowieka, zostały zapisane zarówno w morfologii, jak i w aluwiach.
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Ożywienie działalności Wisły przejawiało się w zmianach poziomu koryta, zmianach
promienia paleomeandrów i szerokości koryta, w odcinaniu zakoli i awulsji koryta,
w zmianach typu sedymentacji na równinie zalewowej – przykrywaniu poziomów organicznych i poziomów kulturowych przez mady, narastaniu torfów i depozycji czarnych
dębów. Zatem w dolinie Wisły dobrze czytelne są późnoglacjalne oraz holoceńskie
wahania klimatyczne: 9800−93000, 8800−8000, 6600−6000, 5500−4800, 4500−4000,
3200−3000, 2700−2600, 2200−1800 BP, V−VI, IX−XI, XIV−XVIIIw. (Kalicki, Starkel 1987;
Kalicki, Krąpiec 1991a,b; Starkel i in.1991; Gębica 1995; Kalicki 1996a,b), a na niektórych obszarach jej zlewni okresy gospodarczej aktywności człowieka (Klimek, Trafas
1972). W przekroju przez dolinę Wisły koło Krakowa można wyróżnić dwie główne
strefy morfologiczne (Kalicki 1991a). Pierwsza, starsza niż 13 000 lat BP pojawia się
poniżej krawędzi terasy lessowej i znajduje się 1−3 m poniżej współczesnego koryta.
Stanowi ją pozostałość po równinie aluwialnej kształtowanej przez rzekę roztokową
(Kalicki 1991−1992; Starkel 1991). Drugą strefę tworzą paleomeandry pochodzące z
różnych okresów (Kalicki 1991b). Późnoglacjalne i holoceńskie ocieplenie klimatu oraz
wkraczanie zbiorowisk leśnych znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu częstości
wezbrań oraz dostawy materiału do koryta, czego skutkiem była zmiana układu koryta
z roztokowego na meandrowy (Kalicki 1997).
Późnoglacjalne zmiany klimatyczne odzwierciedlone są także w osadach dolin karpackich dopływów Wisły (Kalicki 1997). Okresy cieplejsze (bölling, alleröd),
z pełniejszą wegetacją, reprezentowane są przez warstwy organiczne akumulowane
w okresie stabilizacji procesów zarówno w dnie dolin jak i na stożkach napływowych.
Okresy zimniejsze (starszy dryas, młodszy dryas), z rzadką pokrywą roślinną cechowała
akumulacja klastycznych osadów.
Zróżnicowanie facjalne, zasięg i miąższość akumulacji holoceńskiej na przedpolu progu Pogórza Karpackiego zależały od wielkości przecinających go rzek, gęstości
rozczłonkowania progu dolinami konsekwentnymi i subsekwentnymi, a w przypadku
małych dopływów wysokością i odległością od bazy erozyjnej (Starkel 1999).
Na przedpolu Karpat, osady stożków napływowych dużych rzek, np. Wisłoki,
Uszwicy, Raby, są dobrze rozpoznane (Klimek 1974a, Klimek, Starkel 1974; Starkel
1994,1999; Gębica 1995; Starkel i in. 1999). Tworzą one rozległe równiny zbudowane
z neoholoceńskich osadów facji pozakorytowej, z przewarstwieniami organicznymi
i osadami facji korytowej z przełomu atlantyku i subboreału oraz reprezentującymi
młodsze fazy aktywności rzek (Starkel 1999).
Osady stożków napływowych małych rzek reprezentują zapis ożywienia aktywności rzek związanego z działalnością człowieka. Wahania klimatyczne w okresach eo−
i mezoholocenu nie zapisały się w osadach małych rzek pogórskich wskutek pełnego
zalesienia ich zlewni (Kalicki 1997). Całkowitą zmianę typu sedymentacji w małych
dolinach spowodowało wylesienie związane z wkroczeniem rolnictwa neolitycznego
i epok późniejszych (Kalicki 2000). Z działalnością człowieka wiązana jest sedymentacja
mad pylastych i pylasto−piaszczystych w strefie współczesnego koryta Raby od około
2000BP (Kalicki 1991a; Gębica 1995). Z subboreałem i subatlantykiem powiązano
wzrost substancji mineralnej w torfach, które w stropie przechodzą w próchniczne gliny
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w profilu w dnie doliny Podłężanki oraz osady piaszczysto−mułkowe na stożku Serafy
(Kalicki 1997). Jednocześnie T. Kalicki (1996b) podkreśla, że zmiany użytkowania
gospodarczego w obrębie małych zlewni pogórskich (kilkanaście−kilkadziesiąt km2
powierzchni) zostają zapisane w osadach aluwialno−deluwialnch, o ile są synchroniczne
z regionalnymi fazami aktywności fluwialnej. W przeciwnym wypadku zapis w osadach
działalności człowieka ma charakter wyłącznie lokalny−punktowy, czego przykładem
są deluwia na stanowisku Pleszów (Wasylikowa i in. 1985; Godłowska i in. 1987), czy
gleba kopalna w dolinie Ptyczy (Kalicki i in. 1997).
Na tle ewolucji dolin karpackich dopływów Wisły oraz dzięki rozpoznaniu pokryw
pyłowych progu Pogórza można próbować wydzielić główne etapy ewolucji doliny Starej
Rzeki. Dno doliny wypełniają osady czwartorzędowe o miąższości około 5−6 metrów
spoczywające na erozyjnym stropie iłów mioceńskich (ryc. 41). Są to głównie osady
aluwialno−deluwialne. Tworzą je pyły z przewarstwieniami żwirów. Prawdopodobnie,
w młodszym pleniglacjale do ogólnej tendencji pogłębiania dolin karpackich (Kalicki
2000) dowiązała Stara Rzeka. Świadczy o tym głębokie rozcięcie utworów pylastych do
około 3 metrów poniżej współczesnego dna koryta. Szerokie dno doliny Starej Rzeki
zostało ukształtowane prawdopodobnie przez rzekę roztokową, a następnie wypełnione
holoceńskimi osadami aluwialnymi. Okres eo− i mezoholocenu, charakteryzujący się
pełnym zalesieniem, sprzyjał ukształtowaniu się rzeki typu meandrowego. Świadectwem migracji rzeki po dnie doliny są soczewki żwirów rozpoznane w osadach poniżej
obecnego poziomu koryta, występujące w kilku miejscach w dnie doliny, na różnych
głębokościach poniżej obecnego dna (ryc. 41). Cechą charakterystyczną aluwiów wypełniających dno doliny jest dominujący udział frakcji pylastej w ich składzie (ryc. 42).
Wskazuje to na źródła pochodzenia materiału, jakim były stoki zlewni pokryte przez
utwory lessopodobne. Aluwia wypełniające dno doliny są prawdopodobnie związane z
okresowym ożywieniem działalności rzek. Prawdopodobnie zwilgocenie i ochłodzenie
klimatu na przełomie atlantyku i subboreału, odzwierciedlające się w gwałtownym
odpływie materiału do obniżeń dolinnych (Starkel 1957; Jersak, Śnieszko1987; Kalicki
1996b) oraz późniejsze neoholoceńskie osadnictwo doprowadziło do intensyfikacji
erozji gleb i w konsekwencji do akumulacji mad w dnie doliny. Brak datowań z doliny
Starej Rzeki nie pozwala na bliższą korelację tych osadów z poszczególnymi kulturami. Datowania osadów ze stożka Kubaleńca oraz analiza rozmieszczenia stanowisk
archeologicznych (rozdział 2) wskazują na możliwość związku intensyfikacji procesów
morfogenetycznych z osadnictwem prehistorycznym, ale jednocześnie brak jednoznacznego odzwierciedlenia tego związku w osadach. Intensywna nadbudowa stożka
od około 2000 BP następowała wprawdzie w okresie intensyfikacji osadniczej który
pokrywał się jednak z fazą wyraźnej klimatycznej aktywizacji procesów stokowych i
fluwialnych. Klimatyczne uwarunkowania procesów morfogentycznych dokumentuje
praca H. Dobrzańskiej i T. Kalickiego (2002), przedstawiająca dane z południa Polski.
Wyraźna laminacja osadów w górnej części profilu „Łazy” świadczy o ich szybkiej
akumulacji, w czasie krótkotrwałych gwałtownych wezbrań i dużej dostawy materiału
ze stoków użytkowanych jako grunty orne. De Ploey (1985) łączy osady laminowane
z dominacją erozji linijnej i żłobinowej na stokach intensywnie użytkowanych jako
grunty orne. Ich sedymentacja odzwierciedlałaby, według tego autora, wzrost erozji
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Ryc. 41. Szkic geomorfologiczny fragmentu doliny Starej Rzeki w rejonie szkoły w Łazach oraz
przekrój geologiczny przez dolinę Starej Rzeki w Łazach
Ryc. 41. Geomorphologic sketch of a part of the Stara Rzeka valley near the school in Łazy and
geological cross−section of the Stara Rzeka valley at Łazy
Ryc. 42. Wybrane profile aluwiów w dolinie Starej Rzeki (G1, G2): U – uziarnienie;
01 – zawartość materii organicznej; 02−zawartość węgla organicznego; Mz – średnia średnica ziaren; – wskaźnik wysortowania; Sk1 – wskaźnik skośności (inne oznaczenia jak na profilu G1)
Ryc. 42. Selected alluvia profiles in the Stara Rzeka valley (G1, G2): U – grain; 01 – organic
matter contents; 02 – organic carbon contents; Mz – average grain diameter; – sorting index;
Sk1 – skew factor (other symbols as on G1 cross−section)
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linijnej w ostatnim stuleciu wskutek mechanizacji rolnictwa, intensyfikacji uprawy
i złej gospodarki. Brak laminacji i warstwowania „starych osadów” akumulowanych
w okresie prehistorycznym i historycznym przed mechanizacją rolnictwa jest typowy
dla osadów akumulowanych przy dominacji procesu rozbryzgu i spłukiwania rozproszonego (De Ploey 1985). Van Vliet−Lanoe i in. (1992) wyróżnili w zachodniej Europie
trzy fazy wzmożonej erozji gleby w okresie historycznym. Okres pierwszy obejmuje
lata 800−1400, kiedy to erozja gleb następowała wskutek wyrębu lasów i zakładania
pól ornych, okres drugi między rokiem 1500 a 1750 łączy się z przyrostem powierzchni
gruntów ornych i presją demograficzną, natomiast okres współczesny, od 1900 roku
wiąże się z mechanizacją rolnictwa i presją ekonomiczną. Autorzy ci podkreślają wpływ
małej epoki lodowej na wzrost natężenia procesów erozji. G. Richter (1998) stwierdza,
iż na obecnym etapie badań jednoznaczne oszacowania współczynnika erozji dla okresu
historycznego jest niemożliwe. Główną przyczynę erozji gleb widzi w erozji żłobinowej,
która trwała przez cały historyczny okres rolniczej działalności człowieka, drugorzędne
znaczenie przypisując spłukiwaniu powierzchniowemu. Istotnym jest, że warstwowanie
osadów nie może być jednak cechą wskaźnikową osadów antropogenicznych, gdyż tego
typu osady akumulowane są również w warunkach środowiska nie zmienionego przez
człowieka, o czym świadczą eemskie osady wypełniające kopalną dolinkę erozyjną
w rejonie Kurska (T. Kalicki inf.ustna).
Cechą wyróżniającą obszar progu Pogórza jest mała miąższość pokryw stokowych
zakumulowanych wskutek rolniczej działalności człowieka. Występowanie artefaktów
na wierzchowinach (rozdz. 2.1.4) potwierdza wniosek o słabej degradacji wierzchowin
i stoków wskutek gospodarczej działalności człowieka. Wynikała ona z niewielkiego
natężenia procesów morfogenetycznych w okresie historycznym. Potwierdzają to
również współczesne pomiary natężenia procesów na stokach (Chełmicki i in.1995b;
Izmaiłow 1998; Kaszowski, Święchowicz 1995b; Święchowicz 1998, 1999).
Jednak na obszarze Pogórza Wiśnickiego w dnach dolin nastąpiła akumulacja
osadów o miąższości 5−6 metrów. Aluwia, deluwia i proluwia wypełniające dna dolin
oraz budujące stożki napływowe tworzy prawdopodobnie materiał pochodzący z rozcięć
typu wciosów, debrzy, wąwozów, parowów, oraz z podcinania zboczy, w najmniejszym zaś
stopniu z degradacji stoków. Świadczy to o dominacji erozji naturalnej, uwarunkowanej
energią rzeźby i zmianami klimatycznymi nad erozją uwarunkowaną antropogenicznie.
Profil Łazy wskazuje, że najprawdopodobniej lokalnie akumulacja ta nie jest starsza
niż 2000 lat. Na możliwość szybkiej akumulacji osadów zwrócił uwagę De Ploey (1986,
1988 vide Goossens 1999) wykazując, iż w lessowych obszarach Belgii, w 6−metrowej
miąższości aluwiach, nastąpiła akumulacja ponad 50 cm warstwy osadów tylko w ciągu
ostatnich 30 lat.
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4.
Geomorfologiczne skutki Gospodarki rolnej

Najistotniejszym czynnikiem, zależnym od człowieka, modyfikującym rodzaj
i natężenie procesów morfodynamicznych, jest pokrywa roślinna (Klimaszewski 1978;
Gerlach 1966, 1967, 1976; Słupik 1981, 1986; Klimek1987; Kostrzewski, Zwoliński
1992). T. Gerlach (1966) podkreśla, że na natężenie spłukiwania mają wpływ obok
klimatu, pokrywy roślinnej i cech morfometrycznych rzeźby, również sposób zakładania
pól oraz technika ich uprawy. Podobnie A. Kostrzewski i Z. Zwoliński (1992) zwracają
uwagę, że istotny jest udział i przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych użytków
oraz cechy gospodarowania, takie jak układ pól i dróg w stosunku do rzeźby oraz rodzaj
dominującej uprawy. Istotne znaczenie dla obiegu wody na stoku, obok układu i liczby
działek rolnych, ma sieć drogowa. Zwiększenie gęstości sieci drogowej powoduje przyspieszenie obiegu wody w zlewni (Froelich, Słupik 1986). Procesy modelujące rzeźbę
Pogórza, a więc: spłukiwanie, ługowanie, spełzywanie, osuwanie, deflacja, erozja linijna,
uwarunkowane są zatem, oprócz klimatu i parametrów rzeźby, strukturą użytkowania
ziemi, sposobem uprawy oraz gęstością sieci drogowej.

4.1. Wpływ gospodarki rolnej na natężenie procesów morfogenetycznych
Przyjęłam za J. Słupikiem (1981, 1986), E. Gilem (1986) i J. Święchowicz (1992,
1999), że największe natężenie erozji występuje na stokach użytkowanych jako grunty orne, mniejsze na łąkach, a bardzo małe w obszarach leśnych. Uznałam, iż oprócz
struktury użytkowania ziemi istotne znaczenie dla rodzaju i natężenia procesów morfogenetycznych mają zabiegi agrotechniczne oraz sieć drogowa. Przy wyznaczaniu
obszarów o różnych agrotechnicznych uwarunkowaniach morfodynamiki przyjęłam
zlewnię elementarną za pole podstawowe, dla którego określiłam dominujący sposób
uprawy (układ pól) (ryc. 43 a), gęstość działek rolnych (ryc. 43 b) i gęstość dróg (ryc.
43 c). Jako podstawę wydzielenia klas przyjęłam trzy sposoby uprawy (orka wzdłuż
stoku, orka w poprzek stoku, typ mieszany), trzy klasy rozdrobnienia gruntów (do
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Ryc. 43 a. Dominujący sposób orki w zlewniach elementarnych progu Pogórza Karpackiego:
1 –orka w poprzek stoku; 2 – typ mieszany; 3 – orka wzdłuż stoku
Fig. 43 a. Dominant ploughing method in the elementary catchment basins of
the Carpathian Foothills’ threshold: 1 – across slope; 2 – mixed; 3 – down slope

Ryc. 43 b. Gęstość działek rolnych w zlewniach elementarnych progu Pogórza Karpackiego:
1 – do 125 działek na km2; 2 – od 125 do 175 działek na km2; 3 – powyżej 175 działek na km2
Fig. 43 b. Density of farming plots in the elementary catchment basins of the Carpathian Foothills’
threshold: 1 – up to 125 plots per 1 km2; 2 – 125−175 plots per 1 km2; 3 – more than 175 plots per 1 km2

Ryc. 43 c. Gęstość dróg w zlewniach elementarnych progu Pogórza Karpackiego: 1 – do 5km/
km2; 2 – od 5 do 10km/km2; 3 – powyżej 10km/km2
Fig. 43 c. Road density in the elementary catchment basins of the Carpathian Foothills’ threshold:
1 – up to 5 km per 1 km2; 2 – 5−10 km per 1 km2; 3 – more than 10 km per 1 km2
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Ryc. 43 d. Względna ocena agrotechnicznych uwarunkowań morfodynamiki w obszarze progu Pogórza Karpackiego: 1– obszary podlegające bardzo słabemu modelowaniu; 2 – obszary
podlegające słabemu modelowaniu; 3 – obszary podlegające umiarkowanemu modelowaniu;
4 – obszary podlegające silnemu modelowaniu
Fig. 43 d. Relative assessment of agrotechnical impact on relief development of the Carpathian
Foothills’ threshold: 1 – very weak processes; 2 – weak processes; 3 – moderately intensive
processes; 4 – strong processes

125, od 125 do 175, powyżej 175 działek/km2) oraz trzy klasy gęstości sieci drogowej
(do 5, od 5 do 10, powyżej 10 km/km2) (tab. 10). Założyłam, że największe natężenie
procesów morfogenetycznych cechuje zlewnie orne, gdzie występuje duża liczba poletek położonych zgodnie ze spadkiem, z gęstą siecią drogową. Natomiast najmniejsze
natężenie procesów morfogenetycznych cechuje zlewnie leśne, które różnicuje gęstość
dróg w obrębie lasów. Na podstawie dwóch map: agrotechnicznych uwarunkowań
morfodynamiki (ryc. 43d) i struktury użytkowania ziemi (ryc. 44), wyznaczyłam obszary o różnej potencjalnej dynamice procesów morfogenetycznych uwarunkowanych
antropogenicznie (ryc. 45, tab. 10).

Ryc. 45. Względna ocena antropogenicznych uwarunkowań morfodynamiki progu Pogórza
Karpackiego: 1 – obszary podlegające bardzo słabemu modelowaniu; 2 – obszary podlegające
słabemu modelowaniu; 3 – obszary podlegające umiarkowanemu modelowaniu; 4 – obszary
podlegające silnemu modelowaniu; 5 – tereny zabudowane
Fig. 45. Relative assessment of human impact on relief development of the Carpathian Foothills’ threshold: 1 – very weak processes; 2 – weak processes; 3 – moderately intensive processes;
4 – strong processes; 5 – built−up areas
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Tab. 10. Udział obszarów o różnej potencjalnej morfodynamice uwarunkowanej antropogenicznie
Tab. 10. Areas displaying different morphodynamic potential due to anthropogenic conditions

4.2. Przestrzenne zróżnicowanie morfodynamiki
Ogólnie, w obszarze progu Pogórza Karpackiego dominującym sposobem uprawy
jest orka wzdłuż stoku (ryc. 43a). Średnia gęstość pól ornych na jednostkę powierzchni
wynosi 167 działek/km2 (ryc. 34). Średnia wielkość działki (pola) wynosi 0,68 ha (ryc.
35). Duża liczba działek wymusza gęstą sieć drogową (tab. 11). Średnia gęstość sieci
drogowej wynosi 7 km/km2. W obszarach intensywnie użytkowanych sieć dróg powoduje zwiększenie gęstości sieci linijnego spływu wody o 300% (Kaszowski, Tutaj 1995).
Obszary zabudowane, a więc całkowicie przeobrażone przez człowieka, zajmują 13%
całkowitej powierzchni (tab. 11).
Przestrzenne zróżnicowanie sposobu uprawy i gęstości dróg w obrębie progu
Pogórza jest rezultatem historycznych uwarunkowań. Tereny podlegające potencjalnie
intensywnemu modelowaniu występują w obszarach, gdzie przetrwał tradycyjny sposób
uprawy (wsie: Łapczyca, Łazy, Brzeźnica i Poręba Spytkowska). Na mapie agrotechnicznych uwarunkowań morfodynamiki wymienione wsie wyodrębniają się wyraźne
tym bardziej, że pomiędzy nimi znajdują się duże kompleksy leśne. Udział obszarów
podatnych na modelowanie wynosi 46% ogółu powierzchni (tab. 12).
Ponad 40% obszaru progu Pogórza to tereny podlegające potencjalnie bardzo
słabemu i słabemu modelowaniu. Obszary te tworzą większe, zwarte powierzchnie
położone w obrębie wyższego piętra morfologicznego progu Pogórza. Te mniejsze, to
kilka obszarów występujących w obrębie niższego piętra morfologicznego.
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Tab. 11. Antropogeniczne przekształcenie progu Pogórza Karpackiego
Tab. 11. Anthropogenic transformation of the Carpathian Foothill

Źródło: *dane z kartowania terenowego w 1996 r.; ** A.Tutaj 1996

Tab. 12. Procentowy udział powierzchni różnych użytków w obszarach podlegających modelowaniu uwarunkowanemu naturalnie i antropogenicznie
Tab. 12. Areas displaying different morphodynamic potential due to natural and anthropogenic
conditions

Prawidłowości rozmieszczenia obszarów o różnym potencjale morfodynamicznym uwarunkowanym naturalnie i antropogenicznie
Podsumowaniem rozważań dotyczących czynników morfogenetycznych jest
wyznaczenie obszarów o różnej potencjalnej dynamice procesów morfogenetycznych,
uwarunkowanej zarówno rzeźbą, jak i gospodarką rolną (tab. 12). Dokonałam tego
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Ryc. 46. Obszary progu Pogórza Karpackiego o różnej podatności na modelowanie
(z uwzględnieniem naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań morfodynamiki):
1 – obszary podlegające bardzo słabemu modelowaniu; 2 – obszary podlegające słabemu modelowaniu; 3 – obszary podlegające umiarkowanemu modelowaniu; 4 – obszary podlegające
silnemu modelowaniu; 5 – tereny zabudowane
Fig. 46. Susceptibility to relief – generating processes in the Carpathian Foothills’ threshold
(including natural and human−induced morphological conditions): 1 – very weak processes;
2 – weak processes; 3 – moderately intensive processes; 4 – strong processes; 5 – built−up areas

Ryc. 47. Dominujący czynnik morfogenetyczny w obszarze progu Pogórza Karpackiego:
1 – obszary podlegające modelowaniu uwarunkowanemu naturalnie; 2 – obszary podlegające
modelowaniu uwarunkowanemu gospodarką rolną; 3 – tereny zabudowane
Fig. 47. Dominant relief – generating factor in the Carpathian Foothills’ threshold: 1 – natural
processes; 2 – agriculturally driven morphologic processes; 3 – built−up areas

poprzez połączenie treści map antropogenicznych i naturalnych uwarunkowań morfodynamiki, przy użyciu GIS (ryc. 46). Po zastosowaniu modułu RECLASS uzyskałam
mapę pozwalającą wnioskować, w których obszarach człowiek, a w których energia
rzeźby, może w istotny sposób intensyfikować działanie procesów morfogenetycznych
(tab. 13; ryc. 47).
Na 26% analizowanej powierzchni takie czynniki, jak użytkowanie ziemi jako
grunty orne, znaczna liczba działek (ponad 175 działek /km2), orka zgodnie ze spadkiem
stoków i duża gęstość dróg (ponad 10 km/km2), mogą przyczyniać się do wzrostu natężenia procesów morfogenetycznych. Są to obszary od dawna zasiedlone i użytkowane
przez człowieka, gdzie przetrwał łanowy układ gruntów, powstały we wsiach typu łańcuchówki. O modelowaniu obszarów pastwisk, kośnych łąk i sadów decydują procesy
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Tab. 13. Dominujący czynnik morfogenetyczny w obszarze progu Pogórza Karpackiego
Tab. 13. Main morphogenetic factor in the Carpathian Foothill

uwarunkowane naturalnie. Kompleksy leśne poddane są najmniejszej antropopresji,
chociaż i tu wpływ człowieka jest widoczny w postaci gęstej sieci drogowej i silnego
rozczłonkowania obrzeży lasów poprzez wycinanie ich małych fragmentów.
Tylko 3% powierzchni progu to obszary potencjalnie silnego modelowania
uwarunkowanego naturalnie i antropogenicznie (tab 12). Na 20% ogółu powierzchni
progu o modelowaniu terenu decyduje gospodarka rolna, a na 16 % ogółu powierzchni
o natężeniu procesów morfogenetycznych progu decydują parametry rzeźby (tab. 13).
Ogólnie, znaczna powierzchnia obszarów niepodatnych na modelowanie uwarunkowane naturalnie oraz dopasowanie się gospodarki rolnej do ukształtowania terenu
sprawiają, że aż 40% powierzchni charakteryzują warunki nie sprzyjające modelowaniu.
Zważywszy, że jest to region typowo rolniczy, z dawna zasiedlony świadczy to o dobrym
przystosowaniu sposobu gospodarowania do typu i cech rzeźby.

4.3. Morfologiczne skutki różnego użytkowania ziemi
Zgodnie z typologią współczesnych procesów morfogenetycznych przeprowadzoną przez M. Bogackiego i M. Zgorzelskiego (1990) obszar progu Pogórza Karpackiego
został zaliczony do obszarów silnie degradowanych. M. Bogacki i L. Starkel (1991)
w swej typologii wskazują Pogórze jako obszar o mozaikowatym, złożonym typie,
gdzie natężenie procesów jest silnie zróżnicowane lokalnie. Na mapie sozologicznej
(1999) obszar progu Pogórza został określony jako podlegający intensywnej degradacji
rolnej. Na tej samej mapie obszary leśne zostały sklasyfikowane jako przeobrażone
antropogenicznie w małym stopniu. Według A. Józefaciuk i Cz. Józefaciuka (1968),
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w klasyfikacji potencjalnej erozji wodnej−powierzchniowej obszar progu Pogórza zalicza
się do obszarów o słabej i umiarkowanej erozji, gdzie mogą wystąpić wyraźne zmiany
w poziomie orno−próchnicznym. Według tych samych autorów obszar progu zalicza się
do terenów silnie i bardzo silnie zagrożonych erozją wąwozową.
Zróżnicowana przestrzennie rzeźba progu Pogórza Karpackiego powoduje lokalne zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych, wodnych, glebowych i roślinnych.
Wymusza to zróżnicowanie sposobu i rodzaju upraw. Wierzchowiny, stoki i dna dolin
cechuje urozmaicenie sposobu użytkowania. Pomimo, że jedną trzecią obszaru progu
Pogórza zajmują stoki użytkowane jako grunty orne (tab. 14), wszystkie parametry
procesów morfogenetycznych takie jak wielkość, natężenie, częstość i czas trwania są
niższe w porównaniu z innymi regionami Karpat (Krzemień, Sobiecki 1998; Święchowicz
1999). Duża liczba działek rolnych implikuje dużą liczbę miedz granicznych, skarp rolnych, dróg i zadrzewień śródpolnych (fot. 8). Historycznie uwarunkowana duża liczba
pól indywidualnych rolników spowodowała, że istnieje duża liczba dróg wyłączonych
z użytkowania. Współcześnie tworzą one głębokie rozcięcia (holwegi) porosłe drzewami. Wymienione formy antropogeniczne pełnią rolę lokalnych baz denudacyjnych,
wymuszających depozycję przemieszczanego na stoku materiału (Święchowicz 1999).
Gęstość naturalnych rozcięć wynosi 10 km/km2, zaś gęstość dróg maksymalnie aż 27
km/km2 (Cisowska 1995). Duża liczbna elementów antropogenicznych związanych z
użytkowaniem rolniczym sprawia, że efektem morfogenezy są stoki o nieregularnym
profilu podłużnym, przeważnie schodkowym, z wieloma segmentami wklęsłymi,
wypukłymi i prostymi (ryc. 48). Niezależne funkcjonowanie poszczególnych działek
rolnych oraz stały sposób gospodarowania przyczyniają się do utrwalania kontrastów
morfologicznych w rolniczo przekształconym stoku. Jedynie z działek przylegających
do dna doliny materiał odprowadzany jest w obręb podstokowych równin proluwialnych

Ryc. 48. Kształty stoków użytkowanych rolniczo
Fig. 48. Farmed slope shapes
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Fot. 8. Terasy i skarpy rolne
Photo. 8. Farmed terraces and escarpments

oraz deponowany w dnie doliny.
Sposób użytkowania wpływa na natężenie współczesnej degradacji stoków oraz
na kierunek rozwoju kształtu stoku. Zaoranie ustabilizowanego stoku powoduje wzrost
natężenia procesu spłukiwania (Kowalczuk 1997). Poprzez obniżanie górnej strefy
stoku i nadbudowywanie dna doliny stoki ulegają wydłużeniu, maleje ich nachylenie
oraz kształtuje się prosty profil stoku (w miejsce wypukło−wklęsłego) (Gerlach 1966,
Neboit 1983). Na obszarze Pogórza Karpackiego tam, gdzie poprzez całą długość stoku
ciągną się pola uprawne (bez poprzecznych miedz granicznych), morfogenetycznym
efektem długotrwałego gospodarowania są stoki o profilu prostym z podstokowymi
równinami proluwialnymi.
Prehistoryczny i historyczny sposób gospodarowania prowadził do przekształcenia
odziedziczonych po „okresie leśnym” wciosów, debrzy, parowów w doliny nieckowate.
Gęstość dolin nieckowatych wynosi 2−3 km/km2, maksymalnie 4−5 km/km2 (Bury 1994).
Z jednej więc strony, morfogenetycznym efektem gospodarki rolnej jest zmniejszanie
rozczłonkowania obszaru dolinami poprzez zaorywanie naturalnie tworzących się rozcięć
linijnych. Z drugiej strony, terasowanie pól oraz utworzenie gęstej sieci dróg, miedz
i zadrzewionych skarp spowodowało rozczłonkowanie stoków oraz tworzenie lokalnych
baz denudacyjnych. W konsekwencji, prowadzi to do znacznego lokalnego zróżnicowania powierzchni podatnej na procesy erozyjno−denudacyjnie oraz do podkreślania
form antropogenicznych (Święchowicz 1992, Ociepka 1994). W obszarze Pogórza Karpackiego zaznacza się znaczne zróżnicowanie warunków morfodynamicznych terenów
położonych nawet blisko siebie, co stanowi potwierdzenie opinii przedstawionych
przez M. Bogackiego i L. Starkla (1991). Ogólnie, taka różnorodność zagospodarowania
ziemi wynikająca ze zróżnicowania rzeźby jest czynnikiem wpływającym na stabilizację
geoekosystemu, co podkreślało w swych pracach wielu badaczy (Forman, Godron 1983;
Scheidegger 1987; Richling, Solon 1996; Drużkowski 1998).
Jedną trzecią obszaru progu Pogórza zajmują stoki użytkowane jako łąki i lasy
(tab.14). Typowymi formami występującymi w tych obszarach są debrze, wąwozy,
wciosy, osuwiska oraz formy złaziskowe. Obszary modelowane przez ruchy masowe
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Tab. 14. Geomorphic effects of agricultural practices in the Carpathian Foothill

Tab. 14. Morfologiczne skutki różnego sposobu użytkowania ziemi na Pogórzu Karpackim
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zajmują około 7% ogółu powierzchni (Michno 1995). Gęstość sieci dolinnej wynosi
maksymalnie 16 km/km2 (Święchowicz 1999). Tereny te podlegają stosunkowo małej
presji rolniczej. Oddziaływanie człowieka polega głównie na zakładaniu dróg. Nawet
w obszarach o pełnym zalesieniu średnia gęstość dróg wynosi 4,5 km/km2 (Kaszowski,
Tutaj 1995). Skutkiem istniejącej sieci dróg jest szybsze odprowadzanie wody ze zlewni
i drenaż przyległych do dróg gruntów. Głębokie wcięcie się cieków wymusiło budowę
mostów w miejscu dawnych brodów. Zmalała liczba dróg odprowadzających materiał
bezpośrednio do koryt Trasy dróg prowadzą obecnie równolegle do koryt, przeważnie
po nasypach, tworząc dodatkową barierę dla przemieszczającego się w dnie doliny
materiału. Ważnym skutkiem erozji wąwozowej jest rozczłonkowanie stoków, co z
kolei powoduje zwiększenie powierzchni poddanej wietrzeniu i degradowaniu. Dna
dolin nadbudowywane są materiałem pochodzącym z degradacji dolnych i środkowych
części stoków. U wylotu wąwozów, debrzy, wciosów, a nawet niecek tworzą się stożki
proluwialno−aluwialne.
Procesem towarzyszącym osadnictwu i rolniczemu zagospodarowaniu Pogórza
Karpackiego była regulacja koryt rzecznych i zabiegi melioracyjne (rozdział 3.3).
Głębokie wcięcie w aluwia i obecny przebieg koryt rzek pogórskich są skutkiem ingerencji człowieka. Regulacja koryta Starej Rzeki w jej dolnym odcinku spowodowała
zwiększenie zdolności erozyjnej rzeki a w konsekwencji erozję wsteczną i głębokie
wcięcie się rzeki w jej środkowym biegu, aż do Brzeźnicy. Małe dopływy dowiązywały
do obniżonej bazy erozyjnej Starej Rzeki, co odzwierciedla się w ich głębokim wcięciu
w aluwia. Konsekwencją głębokiego wcięcia koryt jest większa stabilizacja ich biegu
wskutek małej podatności na migrację boczną (Klimek 1974b). Stabilizacji procesów
morfogenetycznych w szerokich, płaskich dnach dolin sprzyja również zagospodarowanie ich na użytki zielone oraz liczne łęgi towarzyszące korytom. Obszary te stanowią
blisko 10% ogółu powierzchni (tab.14). W konsekwencji takiego użytkowania materiał
przemieszczany ze stoków wychwytywany jest w dnie doliny, zanim dotrze do koryta.
Głównym źródłem zawiesiny w potokach jest materiał pochodzący z pogłębiania i
poszerzania ich koryt (Krzemień 1995; Krzemień, Sobiecki 1998). Drzewa umacniają
brzegi koryt rzecznych. Przeprowadzane zabiegi fitomelioracji skutecznie stabilizują
więc brzegi koryt (rozdział 3.3).

4.4. Antropopresja i stopień przekształcenia krajobrazu Pogórza
Wiśnickiego
Elementami środowiska, które decydowały o wielkości i zasięgu aktywności
gospodarczej człowieka w obszarze Pogórza były: zasoby wodne, urodzajne gleby, lasy
dębowo−bukowe, występowanie surowców mineralnych, dogodne ukształtowanie
terenu decydujące o obronności położenia oraz o możliwościach komunikacyjnych
i prowadzeniu gospodarki rolnej. Podstawą gospodarki wszystkich kultur w przeszłości
zawsze było rolnictwo. Należy jednak zaznaczyć, że w różnych okresach i dla różnych
grup kulturowych odmienne czynniki decydowały o sposobie gospodarowania. Oprócz
uwarunkowań przyrodniczych wpływ na rozwój osadnictwa miał również typ stosunków
politycznych, stopień rozwoju społecznego, tradycja i inne czynniki.
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Okres I
Zmianę natężenia i typu procesów rzeźbotwórczych rozpoczęło zasiedlenie
obszaru przez kultury neolityczne ok. 6000 lat a.C. Społeczności neolityczne wkroczyły w obszar cechujący się dojrzałą rzeźbą, którą charakteryzowała mała dynamika
procesów morfogenetycznych uwarunkowana jej małą energią. Oddziaływania człowieka ograniczały się początkowo do wypalania lasów w celu pozyskania poletek pod
uprawę, zakładania stałych osad, eksploatacji lasów i łąk. Pod wpływem tych działań
przekształceniu ulegały stosunki wodne, zainicjowaniu lub przyspieszeniu ulegały
procesy rzeźbotwórcze oraz zmieniał się zasięg terytorialny i skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych. Wylesianie znacznych obszarów w neolicie, sytuowanie na terenach
bezleśnych osad w epoce żelaza i późniejsza sukcesja lasów na te obszary są dowodem
na dużą odporność środowiska na prehistoryczny typ antropopresji. Penetracji podlegał
wówczas cały omawiany obszar, ale dominowało zagospodarowywanie terenów wierzchowinowych i stoków o małych nachyleniach. Próbę oszacowania gęstości zaludnienia
i wielkości strefy uprawowej można podjąć przy założeniu, że osadę zamieszkiwał ród
liczący 20−130 osób, a w posiadaniu takiej wsi pozostawał obszar wielkości kilkudziesięciu km2 (Godłowski, Kozłowski 1985). Opierając się na wynikach AZP (rozdział 3.1)
oszacowałam, że w epoce kamienia maksymalna gęstość zaludnienia wynosiła około
2 osób/km2, przy 38% udziale terenów objętych działalnością człowieka. Dla okresu
przedrzymskiego i wpływów rzymskich przyjmuje się, że osadnictwo było rozproszone,
przypominające system przysiółków, ród liczył przeciętnie 40−60 osób, a areał należący
do jednej zagrody wynosił 20−30 ha (Godłowski, Kozłowski 1985). Przy takich założeniach, gęstość zaludnienia obszaru progu oszacowałam na 3 osoby/km2, przy 30%
udziale terenów uprawowych. W rozwoju osadnictwa prehistorycznego na obszarze
progu Pogórza Karpackiego między dolinami Raby i Uszwicy wyróżniono trzy fazy
szczególnie wzmożonej aktywności osadniczo−gospodarczej: we wczesnym neolicie,
na przełomie epoki brązu i żelaza oraz w późnym okresie rzymskim (Cetera, Okoński
1994, 1995, 1996). Cały okres prehistoryczny charakteryzował się wypalaniem terenów
leśnych, ciągłym poszukiwaniem nowych terenów dla uprawy, przenoszeniem miejsc
uprawy ze względu na degradację gleby oraz powracaniem do poprzednio użytkowanych
i porzucanych nowin. Między tymi fazami stwierdzono wyraźny regres osadnictwa,
w czasie którego środowisko przyrodnicze powracało do stanu seminaturalnego. Szacuję,
że do X w. p.C. wykorzystywano gospodarczo 6% całego obszaru, około 1000 r. – 20%,
a po X w. już 24%, przy średniej gęstości zaludnienia 4,7osób/km2 (tab. 15, ryc. 49).
Okres II
Okres średniowiecza od X do XV w. charakteryzuje się trwałym przekształceniem
krajobrazu leśno−rolniczego w rolniczy, z odosobnionymi kompleksami leśnymi. Nastąpiło całkowite zasiedlenie progu Pogórza. Wytworzyła się wówczas, przetrwała po
dzień dzisiejszy, sieć głównych skupisk osadniczych z charakterystycznymi dla danego
momentu historycznego typami fizjonomicznymi wsi. Z tego okresu zachował się również układ gruntów oraz sieć dróg. Udział terenów uprawowych wzrósł od około 22%
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w 1250 r. do 42% w XV w. W okresie tym niewątpliwie dokonała się radykalna zmiana
w holoceńskiej ewolucji krajobrazu Pogórza. O ile bowiem przed X wiekiem wpływ
człowieka na procesy morfodynamiczne był okresowy, to w wiekach X−XV nastąpiło
trwałe przeobrażenie krajobrazu i wpływ człowieka na rodzaj oraz natężenie procesów
morfodynamicznych objął swym bezpośrednim zasięgiem ponad połowę całego obszaru
(rozdział 2.2). Przeobrażenia wywołane przez człowieka spowodowały, że istotnymi
procesami modelującymi rzeźbę Pogórza stały się spłukiwanie, erozja linijna i deflacja.
Średnia gęstość zaludnienia w XV w. wynosiła 31 osób/km2 (tab.15, ryc. 49).
Okres III
Okres od XV w. do przełomu XVIII/XIX w. charakteryzowała eksploatacja środowiska przy zachowaniu stabilności całego układu geo−kulturowego. Przyczyną stabilności był powolny przyrost ludności, stosowanie tradycyjnego sposobu gospodarowania
oraz trwały układ osadniczy, układ gruntów i sieci komunikacyjnej. W okresie tym nie
wystąpiły żadne katastrofalne przeobrażenia rzeźby w reakcji na wpływy człowieka.
Zachodzące zmiany miały charakter naturalny, czyli wpływ zmian klimatycznych i
hydrologicznych dominował nad wpływami antropogenicznymi. Kolejna zmiana w
holoceńskiej ewolucji krajobrazu dokonała się na przełomie XVIII i XIX w. Istniało
kilka przyczyn, dla których przełom wieków stał się znaczący dla przemian krajobrazu.
Zapoczątkowany został wówczas gwałtowny przyrost ludności, wyrażający się wzrostem
gęstości zaludnienia z 82 osób na km2 w 1787 r., do 100 osób na km2 w 1815 r., 152 osób
na km2 w 1857 r. i 176 osób na km2 w 1897 r. (tab. 15). Równocześnie postępowało
zajmowanie terenów pod uprawę, których udział wzrósł do ponad 60% całkowitej powierzchni. Przyrost zaludnienia i podział spadków spowodował szybkie rozdrobnieniem
działek i wzrost gęstości sieci drogowej. Następowało intensywne wylesianie terenu i
eksploatacja lasów. W 1820 r. zaledwie 15% ogółu powierzchni stanowiły lasy (ryc. 49).
Okres IV
Okres ostatnich dwustu lat cechuje się silną presją człowieka na środowisko
i dynamicznymi przemianami warunków morfodynamicznych. Sytuacja społeczno−ekonomiczna spowodowała intensywną eksploatację środowiska. Konsekwencje
wyrębu lasów, dalszych podziałów gospodarstw, przemian w strukturze upraw, braku
fachowości oraz dbałości o stan uprawianej ziemi ujawniły się zarówno w krajobrazie,
jak i w nieefektywności produkcji rolnej. Ingerencja człowieka w przebieg procesów
morfogenetycznych nastąpiła pośrednio poprzez zmiany w strukturze użytkowania
ziemi oraz poprzez regulacje dolnych biegów rzek pogórskich na przedpolu Karpat.
Wiek XIX to okres najmniejszego udziału lasów w całkowitej powierzchni, przy największym udziale gruntów ornych (tab. 15). Brak trwałej pokrywy roślinnej umożliwiał wówczas intensywną dostawę zwietrzeliny ze stoków do koryt rzecznych, czego
konsekwencją była agradacja den dolin. Pod koniec XX w. udział gruntów ornych w
całkowitej powierzchni progu Pogórza Karpackiego zmalał z 45% w 1988 r. do 39% w
1996 r. Jednocześnie udział powierzchni lasów wzrósł z 20% w 1988 r. do 25% w 1996
r. Przeprowadzona w XX stuleciu regulacja rzek, która głównie polegała na skracaniu
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Tab. 15. Changes of population density, changes in the extent of forested areas and meadows over the last millennium in Poland and the
Carpathian Foothill

Tab. 15. Zmiany gęstości zaludnienia oraz powierzchni terenów leśnych i łąk w ciągu ostatniego tysiąclecia na obszarze Polski i progu Pogórza
Karpackiego

Ryc. 49. Zmiany struktury użytkowania ziemi i gęstości zaludnienia w ciągu ostatniego tysiąclecia
na obszarze Polski i Pogórza Wiśnickiego
Fig. 49. Changes to land use and population density in Poland and in Wiśnickiej Foothills during
the last millennium

ich biegu i zwężaniu koryt, doprowadziła do zwiększenia ich zdolności transportowej.
W tym samym czasie dostawa materiału klastycznego ze stoków do koryt rzecznych
uległa zmniejszeniu wskutek ograniczenia upraw rolnych oraz zmiany przebiegu dróg w
dnach dolin. Wzrost siły transportowej rzek przy jednoczesnym zmniejszeniu dostawy
materiału spowodował szybkie pogłębianie się koryt rzecznych. W ciągu ostatniego
stulecia nastąpiło podwojenie się liczby ludności, a gęstość zaludnienia wzrosła ze
176 osób na km2 w 1897 r. do 414 osób na km2 w 1994 r (tab. 15). Należy podkreślić,
że przyrost ludności następował głównie w miastach. Interesującym jest, że w ciągu
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ostatnich kilkudziesięciu lat na skutek pozostawiania części terenów odłogiem oraz
zalesień i fitomelioracji następuje z jednej strony łagodzenie i zanik pewnych form
antropogenicznych, a z drugiej, konserwacja innych form w przypadku sukcesji roślinnej (ryc. 49). Pomimo utrzymującej się dużej gęstości zaludnienia gospodarka rolna
zmniejszyła stopień swego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
Względnie duża gęstość zaludnienia i duży udział gruntów ornych w strukturze
użytkowania ziemi na badanym obszarze, utrzymujący się w całym okresie historycznym
wskazują na dobre przystosowanie się człowieka do istniejących warunków środowiska
przyrodniczego oraz na znaczną tolerancję środowiska na wpływy antropogeniczne.
O współczesnym stanie rolnictwa decyduje sytuacja społeczno−polityczna. Brak możliwości efektywnego gospodarowania powoduje zaniechanie prowadzenia gospodarki
rolnej. Skutkiem tego jest rozszerzanie się obszarów, w których modelowanie rzeźby
jest uwarunkowane naturalnie.
Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że pod koniec XX w. dokonała
się kolejna istotna zmiana holoceńskiej ewolucji krajobrazu Pogórza. Współcześnie
następuje szybki przyrost liczby ludności miejskiej oraz zwiększanie powierzchni
zabudowanej, dlatego też największego znaczenia nabiera antropopresja punktowa
(miasta) i linijna (drogi).

4.5. Ewolucja krajobrazu rolniczego Pogórza Wiśnickiego
na tle Polski
Obszary Polski oraz Pogórza Wiśnickiego cechują okresowe przeobrażenia
krajobrazu związane z kolejnymi fazami osadniczymi. Ewolucja krajobrazu związana
z kolejnymi fazami osadniczymi powodowała odmienne skutki morfologiczne. Wykres
przekształcenia krajobrazu Polski w tysiącleciu przedstawia tylko ogólne tendencje
zmian. Obszar Polski jest zróżnicowany regionalnie i w wielu terenach rolniczych
powierzchnia uprawowa zmieniała się wielokrotnie.
Okres I
Pierwszy okres do X w. obejmuje wszystkie fazy osadnictwa prehistorycznego
i wczesnośredniowiecznego. Historyczne uwarunkowania, znaczna powierzchnia
i zróżnicowanie krajobrazów Polski spowodowały, że w odmiennym czasie dochodziło
do zasiedlania różnych regionów. W miarę zwiększania się liczby ludności i zakładania
nowych osad, powiększano przestrzeń obszaru aktywności gospodarczej kosztem lasów.
Ogólnie, dla okresu prehistorycznego w strefie eksploatacji (według terminologii S. Kurnatowskiego 1968 vide Gedl 1983) około 10% całkowitej powierzchni stanowiły tereny
uprawowe, a gęstość zaludnienia w tej strefie szacuje się na 3 osoby/km2. Stanowi to areał
ponad 300 ha w odległości do kilkunastu kilometrów od osady (Ralska−Jasiewiczowa
1999). Prehistoryczny typ antropopresji charakteryzował się okresowym przekształcaniem krajobrazu. Przeobrażenia w środowisku naturalnym nie były jeszcze trwałe, choć
uchwytne są zmiany w składzie gatunkowym odrastających lasów (Godłowski 1983).
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Początki antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej Polski sięgają 6500 BP
(Ralska−Jasiewiczowa 1968, 1972, 1999). Ludność neolityczna kręgu naddunajskiego
zasiedlała regiony: Wyżyny Małopolskiej, Górnego Śląska i Kujaw. Przykładem zapisu
w osadach zmian roślinności związanych z kolejnymi neolitycznymi fazami osadniczymi
jest profil w Pleszowie koło Krakowa (Wasylikowa i in. 1985; Godłowska i in. 1987).
Epokę brązu charakteryzowało objęcie wpływami osadniczymi Małopolski, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska, Warmii Mazur, Mazowsza, Kujaw i Pomorza. Z
epoką brązu związana jest kultura łużycka, powstała na podłożu kultury przedłużyckiej
charakterystycznej dla dorzecza Odry i kultury trzcinieckiej związanej z dorzeczem
Wisły. Do wyraźnego wzrostu gęstości zaludnienia doszło na terytorium grupy górnośląsko−małopolskiej, wskutek czego nastąpiła ekspansja na słabo zaludnione tereny
Podkarpacia (Godłowski, Kozłowski 1985). Wzrost populacji ludności na Wyżynie
Głubczyckiej spowodował migracje sięgające aż na Wyżynę Miechowską, w okolice
Krakowa i na Pogórze Wielickie (Gedl 1983). Ślady kultury celtyckiej (lateńskiej)
występują na Środkowym Śląsku, w południowej części Górnego Śląska i w okolicach
Krakowa (Godłowski, Kozłowski 1985). W ciągu okresów przedrzymskiego i wpływów
rzymskich na terenie Polski wytworzyła się kultura przeworska, zajmując większość
terytorium z wyjątkiem ziem północnych. Na Pomorzu i Pobrzeżu ekspansja osadnicza, odzwierciedlająca się dużymi zmianami w szacie leśnej, zaznaczyła się wcześniej,
w okresie wpływów kultury łużyckiej (Florek 1993). Również na Nizinie Wielkopolsko−Kujawskiej gospodarczej działalności w okresie kultury łużyckiej przypisuje się
przemodelowywanie wydm i eolicznych piasków pokrywowych (Nowaczyk i in. 1998).
Na obszarze południowej Polski apogeum osadnictwa prehistorycznego przypada
na późny okres rzymski (Godłowski 1983). Opierając się na wynikach badań K. Godłowskiego (1983) wskazujących, iż osada liczyła 100−200 osób i użytkowała nieco ponad
10 km2, szacuje się gęstość zaludnienia w bezpośredniej strefie eksploatacji na 10−20
osób/km2 (a nawet 25−40). Prehistoryczny typ antropopresji polegał na przeobrażaniu
składu gatunkowego roślin oraz zainicjowaniu spłukiwania na stokach pozbawionych
pokrywy roślinnej. Dotyczy to zwłaszcza okresu upowszechnienia się żelaznych narzędzi, takich jak radlic i krojów płużnych, a także sierpów i półkosków. Umożliwiło to
opanowanie niewykorzystanych dotąd terenów i ich intensywną eksploatację, czemu
sprzyjały ekstensywne formy gospodarki (Godłowski 1983).
Ogólnie, istnieje zgodność faz osadniczych w strefie progu Pogórza i Polski. Intensywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powodowała migracje ludności i poszukiwania nowych terenów, a obszar progu podlegał okresowemu przeobrażaniu. Skutki
działalności gospodarczej człowieka w obszarze progu Pogórza nie spowodowały takich
przemian w krajobrazie jakie notowane były na lessowych Wyżynach Polski (Śnieszko
1995; Alexandrowicz i in. 1996; Kruk, Śnieszko 1998), czy na Płaskowyżu Głubczyckim
i Rybnickim (Klimek 1996). Istotnym zagadnieniem jest intensywny przyrost osadów
deluwialno−aluwialnych, pochodzących z degradacji stoków, pod wpływem rolniczego
zagospodarowania w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych, podczas
gdy obok tych obszarów zachowały się tereny, gdzie zmiany w bilansie stokowym nastąpiły dopiero w średniowieczu lub jeszcze później (Kruk, Śnieszko 1998). Oznacza
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to, że degradacja związana z gospodarką prehistoryczną mogła być intensywna, ale jej
zasięg był przestrzennie ograniczony. W Karpatach problem przekształcenia obiegu
wody wskutek oddziaływania człowieka był praktycznie niezauważalny do X w. (Soja
1998). Aktywność osadniczo−gospodarcza człowieka w okresie prehistorycznym spowodowała, że wczesnośredniowieczny krajobraz niektórych regionów Polski różnił się
już znacznie od krajobrazu pierwotnego. Ludność wczesnośredniowieczna korzystała z
pól użytkowanych już w pradziejach. W Polsce około 1000 r. było uprawiane 20% ziemi
przy średniej gęstości zaludnienia 4,5 osób/km2 (Gieysztorowa 1963 vide Maruszczak
1999) (tab. 15).
Okres II
Drugi okres przeobrażania ziem polskich od X do XV w. charakteryzował się
trwałym przekształceniem krajobrazu leśno−rolniczego w rolniczy, z równoczesnym
utrwalaniem się granic rolno−leśnych. Procesy i przeobrażenia wywołane przez człowieka spowodowały, że nastąpiła faza adaptacji geoekosystemów do nowych warunków,
co przyjmowane jest jako progowa zmiana procesów rzeźbotwórczych na początku
ostatniego tysiąclecia (Klimek 1995, Śnieszko 1995b). Rozwój rolnictwa feudalnego,
przejście do systemu trójpolowego, utrwalenie własności a tym samym granic leśnych,
wzrost liczby ludności, to główne przyczyny progowych zmian charakteru i natężenia
procesów rzeźbotwórczych w średniowieczu. Średniowieczny typ antropopresji to
odsłonięcie ponad połowy obszaru z pokrywy leśnej i stała uprawa ziemi, co wywołało
zmiany obiegu wody i osadów.
Okres średniowieczny znalazł swe odzwierciedlenie w periodycznym wzroście
częstości i rozmiarów powodzi (IX−XI w.), w nadbudowie den dolin deluwiami, występowaniu deluwiów zazębiających się z madami w dolinach rzek, łagodzeniu stoków
poprzez degradację odcinków górnych i środkowych, a nadbudowywaniu dolnych oraz
w inicjacji erozji linijnej i powstawaniu sieci wąwozów lessowych (Klimek 1987, 1995,
1996, 1999; Maruszczak 1986, 1988, 1999, Starkel 1986, 1989, 1994; Kalicki 1991b,
1996a, 1997; Florek 1993). W XIV w. gęstość zaludnienia ziem polskich szacuje się na
8−9 osób/km2, natomiast około 1580 r. na 21 osób/km2 (Maruszczak 1999) (tab. 15). Przeciętny udział ziem uprawowych wzrósł w tym samym czasie od około 35% do 55−60%
ogólnej powierzchni (Maruszczak 1999). Dla Pomorza i Pobrzeża szacuje się, że udział
powierzchni zalesionej już we wczesnym średniowieczu wynosił poniżej 50% (Florek
1993). Średnia gęstość zaludnienia ziem polskich była mniejsza, niż w obszarze Pogórza.
W strefie progu Pogórza wystąpiła, podobnie jak na terenie całej Polski, faza
przeobrażenia krajobrazu leśno−rolniczego w rolniczy (ryc. 49). W obszarze progu
przekształcenia dokonały się szybciej, eksploatacja środowiska przyrodniczego była
bardziej intensywna, a utrwalenie się sieci osadniczej, granic leśnych oraz systemu
pól i dróg przetrwałych po dzień dzisiejszy wpłynęło na obecny charakter warunków
morfogenetycznych.
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Okres III
Okres trzeci od XV w. do przełomu XVIII i XIX w. charakteryzowały przeobrażenia
antropogeniczne (wzrost liczby ludności, wylesianie, zmiany w strukturze upraw oraz
ograniczenie tzw. małej retencji) oraz naturalne (zmienność reżimu pluwialnego w okresie małej epoki lodowej). Reakcją systemów rzecznych na te zmiany był wzrost liczby
powodzi i dziczenie koryt. Nastąpiło także zaktywizowanie procesów denudacyjnych
zapoczątkowanych w średniowieczu (Klimek 1995; Starkel 1994). W 1790 r. średnia
gęstość zaludnienia ziem polskich wynosiła 27 osób/km2 przy około 60% powierzchni
uprawowej (tab. 15). Szacuje się, że w drugiej połowie XVIII w. lasy zajmowały 31−43%
powierzchni Polski (Romanowska 1934). Średnia gęstość zaludnienia progu Pogórza
była większa, niż Polski (ryc. 49). Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia województwa
krakowskiego areał gruntów ornych i powierzchni lasów przypadających na 100 mieszkańców był tu zawsze mniejszy, niż średnio w Polsce. Obszar progu Pogórza jest pod tym
względem szczególny jako region typowo rolniczy, gęsto zaludniony. Dla przykładu, w
roku 1820 na 100 mieszkańców progu Pogórza przypadało 53 ha gruntów ornych i 14 ha
lasów (Metr. Józef.). Dla porównania, w roku 1921 na 100 mieszkańców Polski przypadało
67 ha gruntów ornych i 33 ha lasów, a na 100 mieszkańców województwa krakowskiego
przypadało 44 ha gruntów ornych i 20 ha lasów (Wąsowicz, Zierhoffer 1927). Wielkości
te dają wyobrażenie o intensywności eksploatacji środowiska koniecznej dla pokrycia
zapotrzebowania żywieniowego i surowcowego.
Okres IV
Okres ostatnich dwustu lat cechował szybki wzrost liczby ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia wzrastała od 70 osób/km2 w 1920 r. do 89 osób/km2 w 1938 r.
(tab. 15). Po II wojnie światowej nastąpił jej spadek do 77 osób/km2. W roku 1959 r.
średnia gęstość zaludnienia wynosiła 95 osób/km2, wzrastając do 114 osób/km2 w 1980 r.
i 123 osób/km2 w 1994 r. W okresie międzywojennym łączny udział lasów i łąk wynosił od
41% do 35−38% powierzchni całkowitej (lata 1921−1938) (tab. 15). Od roku 1946, kiedy
lasy i łąki zajmowały 35% powierzchni, postępował systematyczny przyrost powierzchni
leśnej, a ubytek użytków rolnych (ryc. 49). Za znaczący należy uznać przyrost terenów
komunikacyjnych i osiedlowych. Największy stopień przekształcenia środowiska był w
okresie przed i po II wojnie światowej. O tempie wylesień na ziemiach polskich świadczą
prace regionalne innych autorów. Na Mazowszu proces naturalnych i antropogenicznych
przeobrażeń krajobrazów roślinnych dokumentuje J. Plit (1996, 1998), która stwierdza,
iż największe przekształcenia środowiska, największe odlesienie i największy udział
zdegradowanych ziem cechowały okres międzywojenny. W. Sinkiewicz (1998) pisze
o rewolucji agrarnej na Kujawach i Wielkopolsce w XIX w. Polegała ona na wzroście
areału ziemi zajmowanej przez nowoczesne i duże gospodarstwa folwarczne oraz wyrębie
lasów prowadzącym w niektórych powiatach do spadku lesistości z 25% do 19%. W
okresie I wojny światowej doszło do ponownego nasilenia wyrębu lasów, nawet do 70%
drzewostanu (Sinkiewicz 1998). E. Skowronek (1999) charakteryzując dzieje Ordynacji
Zamojskiej pisze, iż największe wyręby lasów i sprzedaż drewna trwały w tym majątku
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przez cały wiek XIX i na początku XX. Ta sama autorka (Skowronek 1998) przyczynę
największego procentowego udziału systemu uprawowego w krajobrazie wsi Wyżyny
Lubelskiej przed II wojną światową upatruje w dynamicznym wzroście ludności oraz
rozdrobnieniu gospodarstw. Dla Roztocza Szczebrzeszyńskiego W. Zgłobicki (1998)
stwierdza największe zmiany rzeźby związane z gospodarką człowieka w XIX w. i na
początku XX w. Jednocześnie podaje, iż w ciągu ostatnich 150 lat nastąpił 2,5 krotny
wzrost powierzchni leśnej. Omawiając badania naturalnych tendencji zmian krajobrazu Polski środkowej H. Maruszczak (1998) zwraca uwagę na wzrost natężenia erozji
gleb przy końcu XIX w. i na początku XX w., spowodowany znacznym zwiększeniem
areału gruntów ornych wskutek szybko rosnącej liczby ludności. W pracy dotyczącej
zmian powierzchni leśnej na Wysoczyźnie Świeckiej A. Kowalczyk (1998) stwierdza
ubytek lasów do II wojny światowej i odbudowę ich areału po roku 1950. Z badań
historii zasiedlania Pogórza Przemyskiego prowadzonych przez R. Janickiego (1998)
wynika, iż największe wylesienia miały miejsce przed II wojną światową, a aż 29%
dzisiejszych lasów nie istniało przed wojną. W studium geobotaniczno−krajobrazowym
okolic Pińczowa J. Plit (1994) podaje, że powierzchnia lasów badanego obszaru w roku
1783 była jedną z najmniejszych, a do połowy XIX w. następował tu przyrost terenów
leśnych. W 1938 r. powierzchnia leśna była mniejsza, niż w 1783 r., natomiast po II
wojnie światowej odsetek lasów ponownie rósł. Dla zlewni Wierzbanówki położonej
na Pogórzu Wielickim M. Drużkowski (1998) podaje, iż w drugiej połowie XVIII
w. lesistość zlewni spadła do 20%, przy 72% udziale gruntów ornych. Jednocześnie
zauważa on, że charakterystyczną cechą ostatnich 20−30 lat jest pozostawianie pól odłogiem. Dla obszaru Beskidów R. Soja (1988) stwierdza zmniejszenie się powierzchni
gruntów ornych w 1980 r. w stosunku do 1787 r. o 18%, a zwiększenie się powierzchni
lasów o 20%. M. Adamczyk (1978) podaje, że najintensywniejsze odlesienia miały
miejsce w Karpatach w XVII wieku. Zmiany były tak duże, że odnotowywali je liczni
podróżnicy przejeżdżający przez tereny górskie. Jak podaje ten sam autor kolejna faza
intensywnego wyrębu lasów miała miejsce w XIX wieku i związana była ze zmianami
struktury własności.
Współcześnie na 100 mieszkańców Polski przypada 36,4 ha gruntów ornych i 23
ha lasów, a na 100 mieszkańców województwa krakowskiego 13,5 ha gruntów ornych
i 4,5 ha lasów (GUS 1999). W obszarze progu wartości te są mniejsze i wynoszą odpowiednio 12 ha i 4 ha (Stelmach i in. 1988). Te same wartości oszacowane dla obszaru
progu dla roku 1996 wynoszą odpowiednio 10 ha i 6 ha, zwiększa się więc powierzchnia
terenów seminaturalnych przypadających na jednego mieszkańca, przy stale silnej
presji rolniczej.
H. Maruszczak (1999) stwierdza, że w ciągu ubiegłego tysiąclecia na ziemiach
polskich nastąpiło odwrócenie relacji ilościowej lasów i łąk do powierzchni uprawowej.
W świetle przytoczonych powyżej danych należałoby raczej uściślić, że odwrócenie tej
relacji nastąpiło w XVI wieku. Od II połowy XX wieku występuje tendencja odwrotna,
a mianowicie wzrasta powierzchnia terenów leśnych, zaś gospodarka rolna zmniejsza
stopień swego oddziaływania na środowisko. W obszarze progu Pogórza odwrócenie
relacji terenów naturalnych do uprawowych prawdopodobnie dokonało się wcześniej, bo
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już w XV w. Podobnie jak na ziemiach polskich, wzrost powierzchni lasów postępował
dopiero od II wojny światowej (tab. 15).
Interesującym jest fakt, że ostatnie półwiecze cechował nowy typ antropopresji,
na co wskazuje również duża gęstość zaludnienia (ryc. 49). Wzrastał udział lasów, malała
powierzchnia gruntów ornych i w szybkim tempie zwiększał się udział powierzchni
zurbanizowanych oraz komunikacyjnych. Skala zmian w strukturze użytkowania ziemi
dotyczy zarówno obszaru Polski, jak i progu Pogórza. Ponieważ inne warunki morfodynamiczne cechują zlewnie leśne, inne rolnicze, a jeszcze inne zlewnie położone w
obszarach zabudowanych, skutki zachodzących przemian ujawnią się zmianami obiegu
wody i materii.

5.
Podsumowanie i wnioski

Próg Pogórza Karpackiego wyróżnia się na tle sąsiednich regionów południowej
Polski. Obszar Pogórza Wiśnickiego cechuje mniejsza energia rzeźby niż obszary Beskidów oraz poddany był mniejszej prehistorycznej antropopresji niż lessowe Wyżyny
Polskie. Stąd skutki gospodarczej działalności człowieka w obszarze progu Pogórza są
zdecydowanie słabsze niż w obu wymienionych regionach, a warunki morfodynamiczne
bardziej stabilne. Jednocześnie, cechą progu Pogórza Karpackiego jest zwiększony stopień antropopresji w okresie historycznym w stosunku do ziem polskich. Na Pogórzu,
podobnie jak w innych regionach Polski, przemiany krajobrazu oraz rzeźby nawiązywały do faz osadniczych i prowadzonego systemu uprawy ziemi. Presja człowieka na
środowisko przyrodnicze odzwierciedliła się powstaniem krajobrazu rolniczego z wyraźnie utrwalonymi formami teras rolnych i wcięć drogowych. Jednocześnie, pomimo
długotrwałej rolniczej działalności człowieka na stokach Pogórza Wiśnickiego brak jest
jednoznacznego odzwierciedlenia tej działalności w osadach deluwialno−aluwialnych
w postaci warstw akumulowanych wskutek antropogenicznego nasilenia procesów
stokowych. Pogórze Karpackie, pomimo pewnych cech wyróżniających go spośród
sąsiednich regionów, jest więc typowym przykładem obszaru którego krajobraz kształtowany jest przez człowieka, a na przebieg i skutki procesów morfogenetycznych
dominujący wpływ ma klimat. Podobnie modelowane obszary występują w lessowym
pasie rolniczo zagospodarowanej Europy.
Rzeźba progu Pogórza Karpackiego charakteryzuje się dojrzałością, małą energią,
dużą stabilnością i przestrzenną homogenicznością, co implikuje małą potencjalną dynamikę procesów morfogenetycznych. Modelowanie rzeźby progu Pogórza Karpackiego
następuje dzięki procesom spłukiwania, erozji linijnej, deflacji, ruchów masowych oraz
akumulacji. Na progu Pogórza Karpackiego udział obszarów umiarkowanie podatnych
na modelowanie uwarunkowane naturalnie wynosi 48% ogółu powierzchni. Naturalne
warunki morfodynamiczne sprzyjające intensywnemu modelowaniu występują jedynie
na 14% analizowanego obszaru. Warunki morfodynamiczne zbliżone do naturalnych
charakteryzują obszary o największych nachyleniach stoków położone w strefach progów
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strukturalno−denudacyjnych i denudacyjnych. Dominującymi procesami są tu ruchy
masowe i erozja linijna. Są to obszary niesprzyjające zagospodarowaniu rolniczemu
i przez cały okres historycznej penetracji człowieka na progu Pogórza nie stanowiły
terenów osadniczych.
Antropogeniczne przemiany warunków morfodynamicznych zachodziły w obszarze progu Pogórza periodycznie. Analiza rozmieszczenia znalezisk archeologicznych
przy zastosowaniu GIS pozwoliła na stwierdzenie małej intensywności modelowania
obszaru w okresie prehistorycznym. Reakcją na prehistoryczny typ antropopresji było
okresowe przeobrażanie środowiska przyrodniczego, polegające na przemianach krajobrazu leśnego w leśno−rolniczy.
Faza adaptacji środowiska przyrodniczego do rolniczego użytkowania ziemi
trwała stosunkowo długo bo od X do XV w. Decydujące znaczenie dla stabilności i
słabego natężenia procesów morfogenetycznych na progu Pogórza Karpackiego miał
długi okres funkcjonowania tradycyjnego sposobu gospodarowania. Wpłynął on, obok
czynników takich jak energia rzeźby i reżim pluwialny, na niezależne przeobrażenia
systemu stokowego i rzecznego.
Najbardziej dynamiczny przyrost ludności nastąpił w ciągu ostatnich 200 lat, ale
nasilające się w związku z tym oddziaływanie człowieka nie odzwierciedliło się jednakowo w ciągu XIX i XX w. W ubiegłym stuleciu nastąpił przyrost ludności wiejskiej i
tym samym wzrósł stopień oddziaływania na środowisko przyrodnicze człowieka−rolnika.
Ten typ powierzchniowej antropopresji cechował szybki wzrost powierzchni gruntów
ornych kosztem obszarów zalesionych. Przełom XVIII i XIX w. wyróżnia się szybkim
tempem przeobrażeń wskutek gospodarczej presji człowieka na środowisko. Nastąpiła
wówczas znaczna intensyfikacja degradacji stoków przy jednoczesnym odnotowanym
dużym natężeniu erozji linijnej. Przyczyną wzrostu natężenia procesów morfogenetycznych były zmiany klimatyczne okresu małej epoki lodowej, wzmacniane przez
gospodarczą działalność człowieka.
Kolejna zmiana w holoceńskiej ewolucji krajobrazu progu Pogórza Karpackiego
dokonała się w ciągu ostatnich 50 lat. Wzrosła gwałtownie liczba ludności miejskiej,
nastąpił szybki przyrost powierzchni zurbanizowanych oraz komunikacyjnych, których
udział stanowi aż 13% ogółu powierzchni.
Obecnie jesteśmy świadkami epokowych zmian w strukturze użytkowania ziemi
na Pogórzu, jak również w Karpatach. Następuje zarzucanie uprawy nawet w obszarach
o żyznych glebach, dogodnym ukształtowaniu i sprzyjających warunkach klimatycznych, przy jednoczesnym wzroście powierzchni lasów i łąk. Tendencja ta prowadzi do
zmniejszania tempa dostawy materiału ze stoków do koryta, sprzyja stabilizacji procesów
na stokach i w dnach dolin. Wskutek niedociążenia rzek następuje wzrost ich energii,
czego konsekwencją jest pogłębianie się koryt. Zmniejszający się w ostatnich latach
stopień przekształcenia krajobrazu świadczy o zmniejszającej się powierzchni terenów
podlegających modelowaniu uwarunkowanemu przez gospodarkę rolną. Jednocześnie,
jesteśmy współcześnie świadkami zmian oddziaływania człowieka na środowisko
przyrodnicze. Następuje zmiana typu antropopresji z powierzchniowej (rolniczej) na
punktową (miasta) i linijną (drogi).
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O akumulacji osadów w dnach dolin zadecydowały procesy spłukiwania zainicjowane wskutek wylesień i zakładania na zboczach dolin pól uprawnych. Brak jest jednak
jednoznacznego odzwierciedlenia w osadach deluwialno−aluwialnych poszczególnych
faz prehistorycznej intensyfikacji osadniczej. O strukturze osadów laminowanych, z
licznymi przewarstwieniami, decydowała szybka akumulacja w okresie historycznym
zachodząca wskutek dużego natężenia procesów erozji linijnej i spłukiwania rozproszonego na stokach intensywnie użytkowanych jako grunty orne, podczas faz wzmożonej
intensywności zjawisk hydro−meteorologicznych. W odniesieniu do redeponowanych
osadów pyłowych progu Pogórza Karpackiego datowania TL i OSL dostarczyły więcej
informacji o procesach transportu i środowisku depozycyjnym, niż analiza granulometryczna.
Obszar progu Pogórza Karpackiego cechuje mozaikowość antropopresji i degradacji. Rozprzestrzenienie obszarów, gdzie natężenie procesów morfogenetycznych
jest uwarunkowane antropogenicznie, związane jest z kierunkami zasiedlania progu
Pogórza Karpackiego w przeszłości oraz z funkcjonowaniem tradycyjnego sposobu
gospodarowania. Skutki morfologiczne przemian środowiska przyrodniczego w długim
okresie czasu ujawniają się głównie w:
– przekształcaniu wciosów w niecki i doliny płaskodenne,
– przyspieszeniu nadbudowy den dolin proluwiami i deluwiami,
– utrwalaniu kontrastów morfologicznych w strefach teras rolnych, skarp i miedz,
– powstawaniu głębokich rozcięć dolin po regulacji koryt rzecznych.
Tereny, w których gospodarka rolna sprzyja intensywnemu modelowaniu stanowią
26% ogółu powierzchni, a 20% stanowią tereny umiarkowanie sprzyjające modelowaniu uwarunkowanemu antropogenicznie. Obszary te jednocześnie podlegają słabemu
modelowaniu uwarunkowanemu naturalnie, co w konsekwencji decyduje o niewielkiej
podatności na przeobrażenia. Dominującymi procesami są tu spłukiwanie, deflacja oraz
akumulacja w obrębie stoku na terasach rolnych i w dnach dolin. Obszary podlegające
potencjalnie intensywnemu modelowaniu uwarunkowanemu antropogenicznie to powierzchnie stoków użytkowanych jako grunty orne, na których pola uprawne biegną od
wierzchowiny w dno doliny, a kierunek uprawy zgodny jest ze spadkiem. Taki układ
pól sprzyja spłukiwaniu ze stoków i depozycji materiału u ich podnóża i w dnie doliny.
Duża liczba działek rolnych wymusza gęstą sieć drogową implikującą wzrost natężenia
erozji linijnej, czego konsekwencją jest rozczłonkowanie terenu. Liczne terasy i skarpy
rolne, powstałe na granicy historycznie przetrwałych działek rolnych, tworzą lokalne
bazy denudacyjne, sprzyjając ciągłemu utrwalaniu kontrastów morfologicznych. Pomimo antropogenicznego przekształcenia obszary te charakteryzują się dużą stabilnością
i słabym natężeniem procesów morfogenetycznych.
Względnie duża gęstość zaludnienia i duży udział gruntów ornych w strukturze
użytkowania ziemi poprzez cały okres historycznej penetracji człowieka w badanym
obszarze wskazuje na dobre przystosowanie się człowieka do istniejących warunków
morfodynamicznych oraz na dużą tolerancję środowiska przyrodniczego na wpływy
antropogeniczne.
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The Impact of Land−Use Change on
Ground Relief in the Wiśnickie Foothills,
Southern Poland

1. Introduction
The aim of this geomorphologic and palaeographic research was to identify the
time in the past when major landscape transformation occurred and how human economic activity influenced morphological processes (Fig. 1). This paper presents the
results of a research project, aiming to determine the role played by humans in the
transformation of the Foothills’ landscape in the Polish Carpathian Mts., between the
ascent of prehistoric man and today. While humans have some direct influence on the
water circulation, land relief and the soils, our activity has had the greatest impact on
vegetation. Thus, my research focused on the human−induced transformation of the
vegetation and its effect on water circulation and land relief.
Research area
The study area is located in southern Poland between Sandomierz Basin and the
Carpathian Mountains, in the marginal zone of the Carpathian Foothills with a hilly
relief (Figs. 2,3; Photo 1). The area is underlain by the Carpathian flysch formations of
Cretaceous−Oligocene age, overthrusted on and covered with the Miocene deposits of
the Carpathian Foredeep (Fig. 4). They are covered with Pleistocene loess−like sediments, about 10 m thick, that have a smoothing effect on the relief. (Kaszowski, Święchowicz 1995a). In the study area, flat hilltops, convex/concave slopes and flat−bedded
valleys are the most typical and dominant landforms (Fig. 5; Starkel 1988; Kaszowski
1995). The soil cover is composed in 80% of haplic luvisol and stagnic luvisol (Skiba
1992). During 1985−1995, the annual average temperature was 8.60C, and precipitation
was 605 mm (Angiel, Cisowska 1995). In 1987−1995, the 22.24−km2 catchment area
of the Stara Rzeka stream was charactarised by mean annual discharge of 0.127m3/s,
which corresponds with 179 mm or 5.7−l/s.km2 mean unit runoff (Chełmicki, Baścik
and Pociask−Karteczka 1995). The natural vegetation in the area consists of forests
belonging to Tilio−Carpinetum stachyetosum, Tilio−Carpinetum typicum, Tilio−Carpinetum
caricetosum pilosae, Circaeo−Alnetum and Pino−Quercetum types (Stachurska1995a, 1995b).
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Method
The project involved studies on human economic activity, fieldwork and lab work
to correlate historical facts with data from sediment analyses. I used the results from
the Project of Archaeological Picture of Poland to characterise the prehistoric human
settlement between the 6th Millennium BC and the 10th century. AD. The archaeological documentation was used to analyse the relationship of settlement and land relief
carried out on digital maps of the major relief elements, slope aspect and inclination
(Fig. 5,6,7) and the river network (Fig. 8). The Medieval settlement was analysed with
the use of a number of written accounts, including the Polish Medieval chronicle Liber
Beneficiorum by Jan Długosz, the chronicle of the Benedictine Convent at Staniątki,
12th to 14th century parchments, deeds, schemata as well as land cadastres known as
Metryka józefińska (1787−1789) and Metryka franciszkańska (1817−1819), kept at the
Central Historical Archive in Lviv, Ukraine. The last two hundred years of land−use
change was analysed with the use of historic maps for the period of 1787−1937, generously made available by the Cracow’s Biblioteka Jagiellońska and the War Archives
of Vienna (Tab. 1).
All links between human economic activity and slope processes were based on
the results of analyses of fluvial and diluvial deposits, from ten boreholes located along
a cross section of the Stara Rzeka stream valley and found in natural openings of the
ground. GIS were applied for spatial relief transformation patterns (Fig. 9). Eleven
digital maps were analysed with the use of the following packages: IDRISI for WINDOWS v.1.0, ARC/INFO v.3.4D Plus and EXCEL.
Natural conditions of landform transformation at the Wiśnicz Foothills
Generally, the foothills are located at the altitude of 190−360 m and local relief is
50−170 m. (Tab. 2). Slopes dominate the land relief with 80% of the area, half of which
is has slope angles between 40 and 90 (Fig.10). Because of the latitudinal course of the
main valleys the majority of slopes are exposed to the north or the south. Fourteen per
cent of the research area was identified as exposed to potentially intensive shaping
processes and involved locations such as diversified relief, considerable local relief
and high slope inclination. The land relief of the Foothills is mature (Fig. 11) with
low local relief, high stability and spatial homogeneity. This implies the low potential
morphodynamic of the environment (totalling 38%) as expressed in terms of the area
not exposed to land relief transformation (Tab. 3, Fig. 12) .

2. Historical land use change
Prehistoric settlement
Settlement in this part of the Carpathian Foothills began during the second
half of the 6th millennium BC (Hensel, Wiślański 1979; Jodłowski, Skowronek 1980;
Valde−Nowak 1988; Cetera, Okoński 1993, 1994 and 1995) (Fig.13a). At the start of
the Neolithic Age, the settlers belonged to the Linear Band Pottery culture and the
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Lengyel−Polgar culture cycle. The population migrated from the banks of the Danube.
During the middle Neolithic Age, the original settlers were followed by peoples from
the North European Lowland. This population, identified under the name of the
Funnel Beaker culture, marked the maximum extent of Neolithic settlement in the
Carpathian Foothills. Then, during the late Neolithic Age, came the communities belonging to the Baden culture and Corded Ware culture. The next phase of settlement
occurred between 1300 and 400 BC and was related to the Lusatian culture (Fig.13b).
The final act of prehistoric settlement fell during the period of Roman influence (early
AD to 400 AD) under the Przeworsk culture (Fig. 13c). This culture covered the most
land and had the highest population density in the research area. The beginning of
the 5th century marked a collapse in settlement. Between the 7th and the first half
of the 9th centuries the settlement was dispersed. Population began to grow again
during the second half of the 9th century and continued until the first half of the 13th
century (Fig. 13d).
As the first prehistoric settlers entered the primeval landscape they began to
transform it into the park−type landscape (Nalepka 1994). The newly opened spaces
were prone to changes in the water circulation in the catchment basins, involving a
faster flow of rain and melt waters on the deforested slopes, that was particularly intense
on the farmed slopes. This triggered soil erosion and diluvia deposition processes that
have continued ever since. Erosion was, however, restricted during the low settlement
or population movement periods when forest vegetation encroached on the farmland.
The need for water supply is reflected in the location of the early settlements
near the hydrographical network (Tab. 6, Fig. 14a). The review of the settlements and
the river network shows that more than 80% of the population lived within 50 to 500
m from the rivers, 10% were located within 50 m and only 5% farther than 500 m away
from a river. The distribution of archaeological sites demonstrates that humans mainly
occupied flat hilltops and up to 90−steep slopes (Tab. 4, Fig.14b). More than 80% of
the settlement areas are located on flat hilltops and on gentle slopes. Provided that
particular landforms occupied the same proportion of the entire area, the flat hilltops
would contain nearly a half of the total population area (Fig. 15). Basically, different
cultures preferred the similar sites for settlement (Tab. 5, Fig. 14c). There is an interesting relationship between the prehistoric settlements and the spread of the relief
development processes. The areas least prone to such processes concentrate most of
the artefacts found and vice versa. The fact that archaeologists find items from various
cultures and in similar proportions within the same landforms leads to the conclusion
that the flat hilltops were subject to low intensity erosion both during the prehistoric
and historical times. Otherwise the items would have been displaced from the places
where they were left. The low erosion intensity is also confirmed by the large number
of extant objects from various ages, particularly from the Stone and Iron Age, even though they come from cultures that were at their peak four millennia apart. In summary,
this may indicate the low intensity erosion of flat hilltops and slopes up to 40 and the
similar settlement preferences of peoples in different ages.
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Historic period
Between the 10th and 15th centuries, 29 settlement aggregations developed (Fig.
16 and 17). Four periods of intensified colonisation in the research area were identified
(Mateszew 1980). The first period includes the earliest historically accounted settlement up to 1250 (Fig. 18). The oldest known settlement patterns include compact
settlements shaped in circle, oval, and with−a−street pattern (Zaborski 1926). Farmers
used land resting and two−course crop rotation.
The second period, 1250−1333, involved colonisation based on German law (Fig.
19) with the three−field crop rotation as a characteristic feature. Most of the newly established villages belonged to the chain type (Fig. 20). Along the only street, houses
in the chain−pattern villages were equally spaced and not too close to each other. The
farmer’s house was located at the beginning of the field and a narrow strip of land would
stretch all the way to the woods, sometimes without a clear forest border (Photo 2).
The third intensive settlement period, 1333−1400, featured political stability and
a flourishing economy (Fig. 21).
This was followed by the fourth period spanning 1401−1500; the growing settlement rate took the form of both expansion of the existing villages and the establishment of new hamlets, granges and water−mill settlements. The 15th century saw the
emergence of the grange economy and the switch to the land−due or the villein service
(Przyboś 1995). The burnout farming method was in decline, the pulling power of
horses and oxen formed the basis of the agricultural economy and crops included grain
and hops (Burszta 1958) (Fig. 22). The demand for labour fuelled population growth.
Farmers kept cattle and increasingly pigs, which could graze in beech and oak woods
(Buczek 1960). During the second half of the 17th century and throughout the 18th
century, the Bochnia environs (the research area) experienced a string of disastrous
events including wars, epidemics, torrential rains, floods and locust. In June 1772, the
Town of Bochnia and its environs fell under Austrian rule, which lasted for 146 years.
A reform of 1782 established Bochnia as the seat of the local authorities, which brought
a certain economic upturn in the entire area (Fig. 23). The Bochnia administrative area
was among the most populated and wealthiest in Galicia (a province covering most of the
Polish territories under Austrian rule) due to the local salt deposits, soil feritility, large
forests and the location on a major transport route. However, the Austrian policy aimed
at raising maximum revenues for the central budget and the lack of land ownership
stability combined to affect the local economy (Grodziński and Partyka 1980). In 1848,
following the abolition of the villein service, the government imposed higher taxes
on the peasants, and restricted access to forests and pastures. Smallholders received
some land from the large estates that were dismantled, but this failed to address the
continued reduction of the average farm size (Fig. 24). When Poland remerged from
the Great War as an independent state, its greatest problem in rural areas was the land
ownership structure with the average farm no larger than two hectares and in several
pieces. The average population density was 123.6 persons per 1 km2 (Hampel and
Zawistowski 1980). The process continued well after the Second World War (Stelmach
at al. 1988) (Photo. 3). Industrialisation of the Bochnia administrative unit, 1962−1972,
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contributed to migration of the rural population into industrial centres and to the increases in the number of farmers combining agriculture with industrial jobs, referred
to as farmers−labourers (Stolarczyk 1980).
Settlement and landscape between the 10th−20th c.
Systematic expansion of arable land was the major feature of the land use change
during the Middle Ages. It also contributed to the growing rates of waste−mantle cover
denudation and down cutting within the slopes, as well as valley bottom sedimentation.
Additionally, it initiated processes that do not occur on vegetation−covered land, i.e.
slopewash, rillwash and deflation. The progress of the land−use change was compounded
by climatic fluctuations with the resulting catastrophic floods during the 9th−11th centuries and at the end of the 13th century (Starkel 1994; Kalicki 1996a). Human−related
factors reducing the rates of relief−transforming processes in the Wiśnickie Foothills,
included the abandonment of the forest burnout method and the introduction of the
winter−crops (Burszta 1958).
It is difficult to tell exactly which landforms and fluvial/diluvial sediments are
of a natural origin, as a result of a climatic change, or caused by human activity, such
as deforestation, settlement expansion and economic transformation (Fig. 25). It is
widely accepted that after the relatively stable development of the soils between the
5th and 9th centuries, relief−shaping processes accelerated, which were being recorded
in the 18th and 19th centuries, and have continued to this day (Starkel 1989). Land
cadastres known as Metryka franciszkańska and józefińska, provide evidence that the
extensive forest exploitation and the expansion of the arable land during the 18 and
19th centuries created perfect conditions for intensified sheetwash, gully erosion and
slope dissection. The speeding−up of the exogenous processes may have been directly triggered by the little ice age climatic change, including wide−range fluctuation
of precipitation and water contents in the ground as well as the increased frequency
of extreme precipitation cases (Szewczuk 1939; Twardosz 1999 and 2000; Pietrzak
2000). By analysing historical maps (Fig. 26,27,28 and 29) I found that built−up areas
were the most dynamic component of the landscape during the last 200 years (Fig.
30). The overall number of settlements remained unchanged but the built−up area
clearly increased, principally at the expense of arable land. Separate villages have been
replaced by chains of settlement along the major transport routes on flat hilltops . The
pattern and density of roads indicate a stable communication network. The increased
road density has accelerated the water drainage from the basin, specifically drainage
of the ground adjacent to local roads and direct supply of material to the channels. Old
and existing roads are marked by up to 4−metres deep trenches partly overgrown with
trees, whilst those that have been abandoned can be traced by the remains of such
trenches, but partly infilled with deluvia and overgrown with vegetation and normally
alongside a new road (Photo. 4). The 18th−century Uszwica and Raba river channels,
as based on the analysis of their contemporary patterns, were narrow and meandering
which points to a stable hydrological regime and low transport of bedload (Fig. 31).
However, the 19th century deforestation contributed larger amounts of slope material
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washed down the rivers and valley beds. Indeed, an 1861 map shows clearly broader
and less winding channels with multiple bars and islets, confirming a proposition by
other researchers that rivers agradated during that century (Klimek 1983,1987; Wyżga
1992, 1993). A map from the1780s shows a dense river network where the rivers are
winding and there are numerous small watercourses up to 300 m long (Fig. 31). The
later−dated maps show the replacement of those small streams by dry basin and badland
type of valleys. The river network depicted on the 1861 map has not changed much to
this day. The much more numerous and longer undercuttings as shown by maps from
1913 and 1937, only indicate the increased erosion activity during the 20th century.
The faster river channel deepening process recorded during that century as compared
to the average Holocene rate, clearly points to human activity as having transformed
the natural river regimes (Klimek 1983,1987; Łajczak 1986, 1995; Wyżga 1992, 1993).
Since 1891, efforts to tame rivers and artificial drainage projects in the lower valleys
(Raba valley and Sandomierska Basin) (Kędzior 1932), have been contributing to their
growing eroding power leading to the deepening of river channels within the Foothills’
ridge area. The small tributaries have been trying to keep up with the moving erosion
base of the regulated rives (such as Stara Rzeka, Stradomka and Babica) and now in
their lower courses run in two metre−deep trenches (Photo. 5). The large forests have
not changed their outer limits, although an 18th century map shows a denser coverage
(Fig. 32). It also reveals wet riverside carrs, midfield tree clusters and separate ‘patches’ of trees along roads. Over time, meadows constituted the most stable landscape
component with 20% of the area. This could probably be explained by their location
in the landslide/creeping slopes in the periodically swampy valley beds.
The part of the Wiśnicz Foothills between the Raba and Uszwica rivers is characterised by a stable traditional agricultural land use (Fig. 33). This means that a medieval
settlement and field patterns have remained to this day in the area. The pluvial regime
was a natural factor influencing the course of the processes which transformed land
relief (Photo. 6). The local morphology and human economy had caused the slopes
and valley beds to function separately. On the one hand, the slope system being stable
and mature, was transformed by secular relief processes. On the other hand, the river
system was young and fitted with the dominant hydrological conditions; thus it possibly
experienced frequent channel course changes, as well as valley bed and slope base
transformations. L.Starkel (1986), when formulating this explanation, underscored the
multi−cyclic nature of the Carpathian land relief and the various rate and degree of its
adaptation to prevailing conditions.
Contemporary settlement and economy
The research area (within the administrative boundaries; Fig. 3) covers a square
area of 158.36 km2 and has a population of 65,654 (1994). The towns of Bochnia, Brzesko and Nowy Wiśnicz contain 74% of the total population. Towns occupy 29% of the
research area. Bochnia and Brzesko are typical examples of industry−and−services centres, whilst Nowy Wiśnicz is an agricultural−service type of town. Rural areas constitute
the remaining 71% of the ridge area with 18 villages. The overall average population
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density is 414 persons per sq. km with rural areas populated at 160 persons per sq. km
(Fig. 34). More than 80% of the rural population make their living in non−agricultural
activity (Stelmach et al. 1988). In a land where nearly 95% of farmland is owned by
smallholders, farming is hardly a viable economic alternative. The extremely small
size and awkward shape of individual fields, a result of a historic breakdown process,
make profitable land management impossible (Fig. 34 and 35). Farmland accounts for
70% of the total area, 51% of which is arable land (Fig. 36). Flat hilltops, gentle slopes
(Tab. 7) and southern exposed slopes (Tab. 8) lend themselves best to agriculture.
That is where arable land prevails and settlement concentrates. The fact that humans
avoid areas prone to intensive relief transformation shows a skilful adaptation of the
local management methods to the environment (Photo. 7). The view that landscape
transformation has been gathering pace with time is a rather controversial one. One
should rather conclude that we are watching yet another Holocene Age landscape
evolution in the Foothills’ ridge. Indeed, woodland areas have been expanding at the
expense of arable land since the 1950s. This accompanied by rapid urban development,
road building and the transformation of several villages and neighbouring towns into
suburban housing areas. Built up areas and dense road network (7.3 km/km2) intensify
water drainage and surface runoff leading to a limited potential for the replenishment
of water resources. Built up areas may create areas of aeolian accumulation but is not
conductive to deflation, whilst ground loading and valley−slope undercutting may
cause mass movement.

3. Fluvial and diluvial covers as indicators of
agricultural transformation
To investigate the fine−dust covers of the Foothills, I compared samples from 28
hydro−geological boreholes, six mechanically and four manually drilled wells, as well as
four natural openings in the ground (Fig. 37). Detailed investigation was performed on
a drilled well located on an alluvial fan at the mouth of the Kubaleniec stream valley,
in the village of Łazy (Fig. 38 and 39). The seven−metre deep well included a four
metre high eroded undercutting (from the stream level) and another three metres into
the ground (Fig. 40). The drilled samples yielded decalcified loess−like dust with low
organic contents and a gravel base. The four−metre thick dust cover consisted of three
layers. There was grey dust at the bottom with uniform−size grain and organic detritus
dated to 2,000 +80 years BP (Gd−11411). The middle layer began with a charred−wood
layer several millimetres thick, dated to 2170 +140 years BP (Gd−10709). A sequence
of alternating bright and dark layers followed, each several millimetres thick, gradually
passing into a completely uniform dusty formation. The 85−cm thick top layer consisted
of some 50 smaller layers with subtle differences in grain size and organic contents.
Grain size analysis allowed the separation of layers accumulated as a result of fluvial
sedimentation in an extra−channel environment from those originated as a result of
diluvial processes (see: Magilligan 1992). Normally, when grain in a sediment is uniform
this will indicate a similar quality in the source material, i.e. the slope dust covers, and
of the deposition mode (Fig. 40). Luminescent dating proved that deposits originated
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as a result of both processes coexisted within the profile. TL−determined dates revealed an earlier episode when the grains were exposed to sunlight for prolonged periods
(Bluszcz 1986). Nine out of 12 TL datings from the ‘Łazy’ profile (Fig. 40) indicated
Vistulian as the long sunlight exposure, possibly when transported by winds during
the primary loess accumulation (Bluszcz and Pietrzak 2001). OSL dates, on the other
hand, point mostly to the Holocene and could be regarded as concerning the re−deposition period when the loess was transported over relatively short distances. These
dates match well with the Neolithic settlement in the Foothills, the Roman period
and finally the early Medieval colonisation. It must, however, be noted that the age
obtained with TL and OSL methods may not be conclusive as to the stratigraphy of
the deposit. With dusty deposits, those methods may ensure less than an exact match
with the actual sedimentation time.
In an attempt to identify major phases in the evolution of the local Stara Rzeka
river valley during the last twelve thousand years, I have used data on the evolution of
the Vistula river and its Carpathian tributaries (Klimek 1974a, Klimek, Starkel 1974;
Kalicki, Starkel 1987; Kalicki, Krąpiec 1991a,b; Starkel et al.1991, 1999; Gębica 1995;
Kalicki 1996a,b) and information on the dust formations covering the marginal zone of
Carpathian Foothills. Quaternary deposits fill the valley bed down to 5−6 metres, supported by eroded Miocene clays (Fig. 41). These mainly alluvial and diluvial deposits
are composed of dusts and layers of gravel. During the Younger Pleniglacial Age, the
Stara Rzeka probably followed the general trend of Carpathian rivers that deepened
their channels. This could be confirmed by the dust formations dissected down to
some three metres below the contemporary channel bottom. The broad Stara Rzeka
valley was probably shaped by a braided river and then filled in with Holocene alluvial
deposits. The Eoholocene and Mezoholocene Ages, when the area was fully forested,
were conductive to the development of meandering rivers. The alluvia now filling the
valley bed are probably related to the periodic increases in the river’s competence.
The cold and humid shift in climatic conditions at the turn of the Atlantic and
Subboreal ages reflected in the sudden increase in material transported into the valleys
(Starkel 1957, Jersak, Śnieszko 1987, Kalicki 1996b), combined with a much later phase
of neo−Holocene settlement, may be accountable for an upturn in soil erosion and the
subsequent accumulation of alluvial soils in the valley beds. Dated sediment samples
from the Kubaleniec accumulation fan and the pattern of archaeological sites (Chapter
2) indicate a possible relationship between the increased rates of relief transformation
processes and the prehistoric settlement, although no clear evidence can be found in
the sediments. While the period of extensive fan build−up around 2000 BP did coincide
with lively settlement activity, it also overlapped with climate−related revived slope
and fluvial processes. Typically, the Foothills feature shallow farming−related covers.
The numerous archaeological findings within the flat hilltops (Chapter 2.1.4) provide
evidence that neither the flat hilltops nor the slopes have been particularly affected by
human activity, a proposition further confirmed by contemporary rates of the processes within the slopes (Chełmicki et al1995b; Izmaiłow 1998; Kaszowski, Święchowicz
1995b; Święchowicz 1998, 1999). However, a 5−6 metre deep layer of sediments has
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been accumulated in the valley beds. The alluvial, diluvial and proluvial material was
probably eroded from v−shaped valleys, badlands, gorges and gullies rather than from
the slopes. This would point to the dominating role of natural erosion dependent on
the landform energy and climatic change, rather than human−induced degradation.

4. Impact of farming on landform
Processes shaping the ground relief in the Foothills, such as sheetwash, leaching,
creeping, landsliding, deflation and gully erosion are influenced not just by natural
factors such as the climate and parameters of ground features but also by the land use
structure and road network density. I have adopted the views of J. Słupik (1981, 1986),
E. Gil (1986) and J. Święchowicz (1992, 1999), who held that the highest erosion rates
occur on slopes used as arable land, lower on meadows and the lowest on wooded slopes. In order to identify the agricultural conditions of relief−transformation processes
I defined the elementary catchment basin as the basic area with one dominant mode
of agriculture (field pattern; Fig 43a), field density (Fig. 43b) and road density (Fig.
43c). By looking at maps of agricultural conditions of landform transformation (Fig. 43d)
and of land use structure (Fig. 44), I identified areas with different human−induced
landform transformation potential (Fig. 45, Tab. 10 and 11). To find out in which areas
human activity or landform energy could markedly intensify landform transformation
processes I combined the maps of the human and natural landform transformation
conditions (Tab. 12; Fig. 45). Human activities such as arable land cultivation, high
field density (above 175 plots per sq km), downslope ploughing and high road density
(above 10 km per sq. km) may contribute to increased landform transformation rates
on 26% of the research area. This is an area with a long settlement history and extant
medieval field pattern, developed in relation to the chain village type. In contrast to
arable land, pastures, meadows and orchards are mainly influenced by natural processes.
Although forests are the least exposed to antropopressure, a dense road network is also
in evidence there (up to 4.5 km per sq. km) (Tab.13, Fig. 46).
From the prehistoric times to this day, modes of economic management have been
transforming v−shaped valleys, badlands and gorges – a legacy of the ‘forest period’
– into basin−shaped forms. The density of such basin−shaped valleys ranges between
2−3 km per sq. km on average and peaks at 4−5 km per sq. km (Bury 1994). Thus, on
the one hand, agriculture leads to a reduced landform diversification by ploughing
over natural linear forms. On the other hand, though, extensive field terracing, dense
network of roads, miers and wooded escarpments have led to increased landform diversification with local denudation bases (Tab.14, Fig. 47, 48, Photo 8). Overall, this
has led to marked local differences in areas prone to erosion and denudation, as well as
to the underscoring of human−induced landforms (Święchowicz 1992, Ociepka 1994).
Generally, such land use diversity caused by landform diversity tends to stabilise the
geoecosystem, as stressed by many researchers (Forman, Gordon 1983; Scheidegger
1987; Richling, Solon 1996; Drużkowski 1998).
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Human impact and the degree of landscape transformation
in the Wiśnicz Foothills
The arrival of the first Neolithic settlers in the area around 6000 BC initiated a
change in the types and rates of geomorphic processes. At the time, the area featured
a mature ground relief and low intensity processes resulting from low landform energy.
Initially, human activity was limited to expanding plots by forest burning, establishing
of permanent settlements and the usage of woods and clearings. Though relatively
minor, this influence began to affect water circulation, initiate or accelerate landform−
shaping processes as well as starting to modify vegetation complexes in their spatial
extent and species’ composition.
During the Middle Ages, between the 10th and the 15th centuries, the forest−
agricultural landscape was permanently transformed into an agricultural landscape and
human impact on the type and rate of landform transformation processes affected more
than half of the research area (Chapter 2.2). The principal settlement concentration
pattern, field pattern and road network are among the present remains of that period.
Crops coverage increased from 22% in 1250 to 42% in the 15th century. The human
impact was so profound as to introduce sheetwash, gully erosion and deflation as significant geomorphic process in the Foothills. During the 15th century, the average
population density was 31 persons per sq. km (Tab.15, Fig. 49).
The period between the 15th century and the turn of the 18th and 19th centuries
was characterised by exploitation of the environment and a stable overall geo−cultural
system. This stability was ensured by the slow population growth, traditional methods
of economic management, a permanent settlement system, land use pattern and transport network. The next major change of the Holocene landscape occurred at the turn
of the 18th and 19th centuries. It was marked by the beginning of a rapid growth in
the population with population density increasing from 82 persons per one sq. km in
1787 to 176 persons in 1897 (Tab. 15). Farmland expanded to 60% of total available
land. The combination of a population increase and inheritance splitting yielded a
rapidly dwindling average farm size and road network expansion. Deforestation and
forest exploitation were rife. The last two hundred years have been characterised by
a strong antropopressure on the environment and dynamic changes in the landform
transformation processes. Human input in the course of landform transformation processes was indirect through changes in the land use and regulation of the lower courses
of the foothill rivers. The 19th century saw the lowest share of forests and the highest
share of arable land in the total land supply (Tab. 15). The lack of permanent slope
vegetation enabled an extensive supply of material to enter into the river channels
leading as a consequence to valley aggradation. A 20th−century trend to further regulate the rivers, featured mainly a shortening and narrowing of the channels resulting
in an increase in the rivers competence. At the same time the supply of material was
reduced as farmland shrunk and roads in the valley beds were re−routed. At the same
time, forestland increased from 20% in 1988 to 25% in 1996. The increased transporting
ability of the river combined with diminished sediments supply resulted in the river
channels deepening rapidly. During the last century, the world’s population doubled
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and population density increased even faster, from 176 persons per sq. km in 1897
to 414 persons in 1994 (Tab. 15). During the last few decades an interesting process
has taken place; with some land lying fallow or forested and phytoimproved, certain
anthropomorphic landform features have tended to be less pronounced or have even
disappeared altogether, whilst others were preserved if vegetation moved in quickly
enough. In spite of the growing population density, farming has lost some of its impact
on the environment. Indeed, as the contemporary urban population grows and cities
expand it is point−antropopressure (cities) and linear antropopressure (roads) that have
been gaining in significance.
Evolution of the Wiśnicz Foothills’ farming landscape against Polish
background
The first period of the human−induced transformation of the Polish landscape
lasted until the 10th century and included all prehistoric and early historic settlement. It
was the historical conditions, and the large scale and diversity of Polish landscapes that
caused different regions to be settled at different times. Human−induced transformations of vegetation on the Polish territory date back to 6500 BC (Ralska−Jasiewiczowa
1968, 1972, 1999). The Neolithic population from the Danube−side circle settled in
the Małopolska Upland, Upper Silesia and Kujawy. The Bronze Age population settled
in Małopolska, Wielkopolska, Upper and Lower Silesia, Warmia, Mazury, Mazowsze,
Kujawy and Pomorze. As a result of the clear increase in population even the poorly
populated Foothills were colonised (Godłowski, Kozłowski 1985). In southern Poland,
the peak prehistoric settlement falls during the Late Roman period (Godłowski 1983).
The prehistoric antropopressure involved mainly transformations to the species’ composition and initiation of sheetwash on the slopes devoid of the vegetation cover. An
interesting feature of the period involved the extensive build−up of diluvial and alluvial
sediments with the material supplied by the slopes, as a result of agricultural activity
in the direct vicinity of the archaeological sites, while the neighbouring areas may have
persisted unchanged until the Middle Ages or later (Kruk, Śnieszko 1998). In Poland,
around 1000 AD, 20% of land was used for agriculture and the average population
density was 4,5 persons per sq. km (Gieysztorowa 1963 see Maruszczak 1999) (Tab. 15).
The second landscape transformation period in Poland, from the 10th until the
15th century, involved a permanent transformation of the forest and agricultural landscape into an agricultural landscape (Tab.15, Fig. 49), an event normally accepted as the
threshold in the landform transformation at the beginning of the last century (Klimek
1995, Śnieszko 1995b). The Middle Ages were typified by periodic increases in the
scale and frequency of floods (9th−11th c.), valley−bed build−up with diluvia, diluvia
overlapping with alluvial soils within the valley−beds, slope flattening by degradation
of the upper and middle parts while the bottom parts were built−up and by initiation
of linear erosion and the development of a network of loess gorges (Klimek 1987, 1995,
1996, 1999; Maruszczak 1986, 1988, 1999, Starkel 1986, 1989, 1994; Kalicki 1991b,
1996a, 1997; Florek 1993).
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The third period, lasting from the 15th century until the turn of the 18th and
19th centuries, was typified by human induced transformations (population growth,
deforestation, crop structure change and restriction of the ‘small retention’) and natural ones (changes in the pluvial regimen during the little ice age). The river systems
reacted by increased flooding and turning meandering channels into braided channels.
Additionally, the denudation processes initiated during the Middle Ages were increased
(Klimek 1995, Starkel 1994).
Over the last century, the Polish natural environment has been under the influence
of river−channel regulation, rapid population growth and deforestation during the first
half of the 20th century. The second half of the past century has revealed a new type
of human impact involving high population density and an increasing proportion of
urban, transport and forested areas at the expense of arable land.
Generally, phases of settlement in the Foothills and in Poland coincide. The
reversal of natural vs. agricultural trends occurred earlier, at the beginning of the 15th
century. Just as elsewhere in Poland, the forest area began to grow only after WW2
(Tab.15). Being so densely populated, the Foothills always had a lower ratio of arable
land and forested land per capita than the rest of the country. For example, in 1820
there were 53 ha of arable land and 14 ha of forests (Metryka Józefińska). In comparison,
in 1921, there were 67 hectares of arable land and 33 hectares of forests (Wąsowicz,
Zierhoffer 1927). The relatively high population density and high proportion of arable land in the land use structure maintained throughout the period, would suggest
that humans were well prepared for the existing natural environment, as well as a
major adjustment to the natural environment and to the considerable tolerance of the
environment to human influence.

Conclusions
The marginal zone of the Carpathian Foothills stands out from its neighbouring
regions in southern Poland. When compared to the Beskidy Mountains to the south,
the Wiśnicz Foothills feature lower local relief and slope gradients. On the other hand,
the human impact in the Foothills had not been as intensive as in the loess Polish
Uplands to the north. Hence, the impact of human economic activity is markedly lower
than in the above mentioned regions and the landform conditions much more stable.
The marginal zone of the Foothills also stands out when compared to other Polish territories in the increased degree of human pressure on the environment during
the historic period. Just as elsewhere in Poland, landscape and relief transformation
were linked to individual settlement periods and the land cultivation systems. The
pressure of human activity on the natural environment was reflected in the evolution
of the agricultural landscape with clearly marked field terraces and entrenched roads.
However, the long farming history on the slopes of the Wiśnicz Foothills is not clearly
reflected in diluvial and alluvial deposits i.e. in the layers accumulated as a result of
the human−induced increase in slope process rates.
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