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Effects of human impact on relief in the upper Wisłoka
drainage basin
Abstract : Rapid human settlement began in the Carpathians in the 13 th century.
Settlers first colonized valleys and then mountain slopes. The population influx
began in the north and then spread south along main valley floors. In the Beskid
Niski Range, the 15 th century proved to be critical, as Vlachs and Ruthenian highlanders began to colonize the area. These groups of settlers continued to occupy
this land until World War II. Shortly after the war, all residents of this area were forcibly resettled. The region lost most of its population and land was no longer used.
Anthropogenic landforms such as flattened surfaces used for building construction, road-type incisions, agricultural terraces, rock mounds, depressions where
cellars used to be, trenches from the war era, and craters created by artillery shells
remain visible in local relief in the upper part of the Wisłoka drainage basin. Some
of these old landforms are still used by man, while others are shaped only by natural morphogenetic processes.
Changes in land use after 1945 prompted a reduction in the intensity of natural
slope processes and the influx of slope material to river channels. However, any positive changes on slopes led to increased erosion in river channels. Renaturalization
on slopes began to limit the amount of surface runoff and caused an increase in
groundwater loss. The establishment of Magurski National Park in 1995 further
accelerated the renaturalization of the local natural environment, which then led
to a decrease in water circulation in the study area. This should yield further deepening of river channels and lateral channel migration, especially in wider valleys.
Keywords : human impact, anthropogenic landforms, Beskid Niski Mountains
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Wstęp
Człowiek jest jednym z czynników morfogenetycznych, który może kształtować rzeźbę terenu tak w sposób zamierzony, jak i niezamierzony. Może
on kształtować rzeźbę bezpośrednio bądź może decydować o sposobie
i natężeniu działania innych czynników morfogenetycznych. Intensywność
przemian rzeźby może się zwiększać w zależności od rodzaju i natężenia działalności człowieka oraz jej zróżnicowania w czasie i przestrzeni
( Pietrzak 2002 ). W opracowaniach dotyczących przemian rzeźby pod
wpływem działalności człowieka zwracano głównie uwagę na : wpływ
użytkowania terenu na tempo procesów morfogenetycznych w zlewniach
( Klimek 1983 ; Lach 1984 ; Gil 1986 ; Kostrzewski, Zwoliński 1992 ; Pietrzak
2002 ; Święchowicz 2002, 2012 ; Wyżga 2003 ; Bucała 2012 ), rozcięcia stoków wzdłuż dróg i ścieżek turystycznych ( Krzemień 1976 ; Froehlich,
Słupik 1980 ; Lach 1984 ; Froehlich 1991 ; Soja, Prokop 1995 ; Gorczyca 2000 ;
Wałdykowski 2006 ; Wolski 2007 ; Kroczak 2010 ; Wałdykowski, Krzemień
2013 ). Innym formom rzeźby pochodzenia antropogenicznego w górach
poświęcano mniej uwagi ( Latocha 2007 ; Wolski 2007 ).
Karpaty w przeszłości nie sprzyjały osiedlaniu się ludzi. Dopiero od
XIII wieku rozpoczęła się tam intensywna akcja osadnicza ( Przyboś 1995 ).
Osadnictwo kierowało się od podnóża gór ku grzbietom i przebiegało dolinami głównych rzek w kierunku południowym. Przełęcze karpackie odgrywały rolę ważnych szlaków handlowych. Jeden z najważniejszych szlaków
prowadził przez Przełęcz Dukielską ( Wyrozumska 1971 ; Przyboś 1995 ).
Pierwsze wielkie zmiany środowiska przyrodniczego w Karpatach były
efektem wylesienia, które spowodowało zmiany morfologiczne na stokach.
Najwcześniejsze ślady pobytu człowieka w Beskidzie Niskim sięgają
okresu neolitu ( Valde-Nowak 1988 ). Działalność człowieka w tym okresie
nie wywarła dostrzegalnych dziś zmian, ponieważ prowadzono wówczas
życie koczownicze. Początki osadnictwa sięgają XIV wieku. Przełomowym
okresem był wiek XV, kiedy w górach zaczynali się osiedlać Wołosi, a wraz
z nimi górale ruscy, zwani później Łemkami ( Soja 2008 ). Współcześnie
Łemkowie określają się jako etniczna grupa polska ( wiadomość z audycji radiowej dla Łemków oraz od popa w Bartnem, Soja 2008 ). Ludność
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ta zajmowała się pasterstwem, dlatego w swych wędrówkach przenikała
na teren lasów i pastwisk, powodując przez wypas owiec i bydła niszczenie młodych drzewostanów. Od XVIII wieku do 1947 roku w miarę
wzrostu liczby ludności rolnictwo objęło dolne i środkowe części stoków,
a sezonowo pasterstwo wkroczyło w ich górne części i na wierzchowiny.
Jedynie lokalnie zachowały się płaty lasów jodłowo-bukowych ( Lach 1999 ).
Działalność gospodarcza człowieka w tym okresie spowodowała : rozdrobnienie kompleksu leśnego, intensywne spłukiwanie, degradację gleb oraz
wzrost sieci dróg, nadmierną akumulację rumowiska w korytach rzecznych oraz obniżenie potencjału biotycznego środowiska przyrodniczego
( ryc. 1, Lach 1984 ). Niemałą rolę od połowy XIX wieku odegrały w Dołach
Jasielsko-Sanockich i Beskidzie Niskim kopalnictwo ropy i rozwój przemysłu naftowego. W Beskidzie Niskim na degradację lasów miał wpływ
intensywnie rozwijający się przemysł drzewny oraz pędzenie dziegciu
( Dobrowolska 1985 ). Po II wojnie światowej w Beskidzie Niskim nastąpiły
zmiany stosunków demograficznych. Ludność łemkowska, zamieszkująca
zwarcie te tereny, w wyniku akcji „Wisła” została zmuszona do opuszczenia
swoich wsi ( Soja 2008 ). Rezultatem tych wydarzeń było znaczne wyludnienie Beskidu Niskiego. Najwięcej ludności łemkowskiej pozostało w powiecie gorlickim.
Trudne warunki przyrodnicze i gospodarcze nie stanowiły zachęty dla
nowych osadników. Beskid Niski zamieszkały bardzo gęsto do 1947 roku
pozostawał przez długi czas niemal pustkowiem. Dlatego środowisko
przyrodnicze uległo renaturyzacji, tzn. zwiększała się powierzchnia leśna,
stoki podlegały stabilizacji, zmniejszyła się sieć dróg, a koryta rzeczne podlegały wzmożonej erozji wgłębnej ( ryc. 1 ). W ten sposób kształtował się
nowy stan równowagi środowiska przyrodniczego ( Lach 1975 ). Utworzenie
Magurskiego Parku Narodowego ( MPN ) spowodowało wzrost renaturyzacji objętego ochroną terenu ( Michalik 1995 ). Celem niniejszego opracowania jest określenie geomorfologicznych skutków antropopresji w górnej
części dorzecza Wisłoki od Radocyny po Krempną oraz ustalenie wpływu
form antropogenicznych na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
badanego terenu.

369

370

Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki

Wpływ antropopresji na przekształcanie rzeźby w górnej części doliny Wisłoki

Metody
Autorzy niniejszego opracowania prowadzą badania na omawianym obszarze od wielu lat. O występowaniu form antropogenicznych na tym terenie
można wnosić na podstawie artykułów w czasopismach, opracowań monograficznych, przekazów historycznych, map i zdjęć lotniczych. Informacje
te dotyczą przede wszystkim lokalizacji różnych obiektów i form geomorfologicznych. Położenie wielu form antropogenicznych jest obecnie
możliwe do zlokalizowania na numerycznym modelu terenu ( LiDAR ).
Oprócz analizy tych materiałów przeprowadzono badania terenowe, których podstawową metodą było kartowanie geomorfologiczne, które przeprowadzali autorzy niniejszego opracowania oraz inni badacze tego terenu
( Kowalski 2002 ; Izmaiłow i in. 2003, 2009 ; Rodak 2005 ). Kartowanie form
antropogenicznych polegało na szczegółowej lokalizacji i klasyfikacji form
antropogenicznych związanych z obecnością Łemków oraz z działalnością
człowieka po II wojnie światowej. Kartowaniem objęto formy powierzchniowe, linijne i punktowe na wybranych poligonach w rejonie dawnych
wsi w Beskidzie Niskim : Żydowskiego, Ciechani, Rozstajnego, Radocyny,
Ożennej i Świerzowej Ruskiej. W trakcie badań sporządzano plany, profile
form oraz fotografie. Podczas kartowania wybranych dróg polnych i leśnych
←
Ryc. 1. Zmiany gęstości dróg oraz zmiany osadnicze w Beskidzie Niskim ( na podstawie : Froehlich 1991; Soja 2002, 2008 )
A – Wieś Radocyna w XIX wieku ( The Second Military Survey ; 1806 – 1869 ), B – fragment
wsi Radocyna z dobrze widocznymi terasami rolnymi i dawnymi drogami ( model terenu ),
C – współczesna panorama zlikwidowanej podczas akcji „ Wisła ” wsi Radocyna, D – widok
na dawną wieś Nieznajowa, E – widok na dawną wieś Żydowskie.

Fig. 1. Road density and changes in settlement patterns in the Beskid Niski
Mountains ( based on Froehlich 1991 ; Soja 2002 , 2008 ) :
A – village of Radocyna in the 19 th century ( The Second Military Survey ; 1806 – 1869 ),
B – part of Radocyna village with clearly visible agricultural terraces and former roads
( D E M ), C – present-day view of the abandoned village of Radocyna ( residents resettled
after 1945 ), D – view of the former village of Nieznajowa, E – view of the former village of
Żydowskie.
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zbierano za pomocą specjalnego raptularza informacje dla podstawowych
jednorodnych odcinków. Raptularz ten zawierał informacje dotyczące :
morfometrii odcinka drogi, rodzaju nawierzchni, sposobu użytkowania
drogi oraz mikroform rzeźby w jej obrębie ( Gorczyca 2000 ; Rodak 2005 ).
W sumie przebadano około 80 km dróg, tylko w samej zlewni Krempnej
skartowano ich ponad 53 km.

Obszar badań
Dorzecze górnej części Wisłoki jest zróżnicowane pod względem litologicznym i tektonicznym. Obszar ten położony jest w obrębie magurskiej
jednostki facjalno-tektonicznej ( Ślączka 1968a, b ; Kopciowski i in. 1997 ).
Jednostka ta zbudowana jest z odpornych na wietrzenie, gruboławicowych
piaskowców magurskich oraz z mało odpornych na wietrzenie łupków
pstrych, warstw inoceramowych i hieroglifowych ( Ślączka 2003 ). Utwory
te są silnie sfałdowane. W piaskowcach magurskich występuje wyraźna
dwudzielność. Dolną partię kompleksu stanowią średnio- i gruboławicowe
piaskowce rozdzielone kilkudziesięciocentymetrowymi pakietami grubołupliwych łupków. Górną część stanowią przeważnie ławice piaskowcowe,
w których udział łupków nie przekracza 10 %. Różnice w odporności skał
podłoża oraz przebieg struktur tektonicznych decydują o stopniu rozczłonkowania stoków i ich nachyleniu oraz o zróżnicowaniu całej rzeźby badanego terenu.
W górnej części dorzecza Wisłoki rzeźba jest typowa dla gór średnich
i niskich, o wysokości od 380 – 400 m n.p.m. do 847 m n.p.m. Rzeźba tego
terenu wykazuje ścisły związek z budową geologiczną. Układ grzbietów
N W – S E jest związany ze stylem tektoniki i jest ukośny do osi wypiętrzenia
wału Beskidu Niskiego ( Starkel 1972 ). Na obszarze tym dominują grzbiety
i garby o szerokich i zaokrąglonych wierzchowinach okrytych lokalnie
grubofrakcyjnymi pokrywami ( frakcji żwirowo-głazowej ). Wzniesienia
te zbudowane są z kompleksów piaskowców magurskich odpornych na wietrzenie. W przebiegu linii grzbietowych zaznaczają się wierzchołki kopiaste
i kopulaste rozdzielone licznymi przełęczami ( Izmaiłow i in. 2003, 2009 ).

Wpływ antropopresji na przekształcanie rzeźby w górnej części doliny Wisłoki

Charakterystyczny tzn. zgodny ze stylem tektoniki przebieg pasm górskich
i dolin tworzy rzeźbę rusztową ( Starkel 1972 ). Dominującym typem rzeźby
na tym terenie są góry niskie, o wysokościach bezwzględnych powyżej
500 m n.p.m. i deniwelacjach poniżej 350 m. Najwyższym typem rzeźby są
góry średnie o wysokościach bezwzględnych powyżej 800 m n.p.m. i deniwelacjach powyżej 400 m. Niewielki udział w rzeźbie mają pogórza średnie.
Tworzą je spłaszczone garby o deniwelacjach poniżej 250 m. Odcinki dolin
przełomowych są głębokie i wąskie, a w rozszerzeniach poniżej przełomów
można wyróżnić do 7 poziomów terasowych, przy czym największe rozprzestrzenienie mają terasy holoceńskie ( Izmaiłow i in. 2003 ). Na analizowanym obszarze można wyróżnić wyżej wzniesioną cześć północną i niżej
położoną część południową, należącą do głównego łańcucha Beskidu
Niskiego ( Izmaiłow i in. 2009 ).
Znaczna część opisywanego obszaru położona jest w cieniu opadowym.
Roczne sumy opadów wynoszą tu średnio 900 – 1000 mm ( ObrębskaStarklowa 2009 ), w partiach szczytowych mogą wzrastać do 1100 – 1300 mm.
Na stokach o ekspozycji N okres występowania pokrywy śnieżnej jest dłuższy niż na stokach o ekspozycji S, przeciętnie o 2 tygodnie ( Leśniak 1980 ).
Reżim hydrologiczny rzek Beskidu Niskiego jest typowym niewyrównanym reżimem górskim, z zasilaniem deszczowo-gruntowo-śnieżnym i wezbraniami w okresie wiosennym, letnim i wczesnozimowym ( Dynowska
1971 ; Soja 2003 ). Dominujące są coroczne, regularnie występujące wezbrania wiosenne. Drugorzędne wezbrania występują latem i występują
podczas opadów rozlewnych, a także wczesnozimowe związane z tajaniem
pokrywy śnieżnej i opadem deszczu. Zmienność stanów wody na badanym
obszarze jest typowa dla rzek górskich. Amplituda stanów wody na Wisłoce
w Krempnej przekracza 2 m. Wielkość odpływu jednostkowego w dorzeczu
górnej Wisłoki wynosi 18,4 l · s –1·  km –2 i jest to najwyższa wartość w zlewniach Beskidu Niskiego, co wynika ze słabej retencyjności podłoża ( Soja
2003 ). Zmniejszona antropopresja po II wojnie światowej na badanym
obszarze spowodowała wzrost powierzchni leśnej. Na dawne pola uprawne
wkroczyła w większości roślinność przypominająca naturalne lasy lub łąki
( Dubiel i in. 1999 ; Zemanek 2003 ).
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Wyniki
Z dawną i współczesną gospodarczą działalnością człowieka związane
są formy różnego typu. Ogólnie można je podzielić na powierzchniowe,
linijne i punktowe ( ryc. 2 ). Formy te to głównie pozostałości dawnego
osadnictwa, gospodarki rolnej ludności łemkowskiej, działań wojennych
oraz współczesnego użytkowania terenu.

Formy powierzchniowe – ślady po zabudowaniach i terasy rolne

Do tej grupy form należą miejsca dawnych zabudowań łemkowskich wraz
zabudowaniami gospodarczymi, cerkwiska i cmentarze, powierzchnie teras
rolnych, miejsca po budynkach P G R ( ryc. 2 ), a także strefy po eksploatacji kruszywa. Większość obiektów jest trudna do zlokalizowania. Miejsca
dawnych zabudowań zostały pokryte roślinnością drzewiastą, krzaczastą i trawiastą. Miejsca po dawnych budynkach mieszkalnych zaznaczają
się jako niewielkie spłaszczenia z podmurówką lub bez podmurówki,
o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. W większości były
to budynki drewniane, więc niewiele po nich zostało. Dobrze są widoczne
miejsca starych piwnic o wymiarach od 2,5 – 4,0 m do 4 – 8 m, nadbudowanych kopcami kamiennymi o wysokości około 1,0 m. Generalnie wszystkie małe piwnice użytkowane do 1947 roku są współcześnie zniszczone
i zapadnięte. Większe piwnice zbudowane lepszą techniką przetrwały do
dzisiaj prawie nienaruszone ( Kowalski 2002 ). Drzewa porastające kopce
nad piwnicami w początkowej fazie mogą je utrwalać. Ich dalszy wzrost
może jednak doprowadzić do zawalenia stropów piwnic. Dobrze są też
widoczne cerkwiska oraz cmentarze łemkowskie i wojskowe, ponieważ
zostały odkrzaczone i ogrodzone przez Magurski Park Narodowy i społeczność lokalną. Ich rozmiary są znaczne, o średnicy do kilkudziesięciu
metrów. Zwykle stanowią nierówną powierzchnię, ze stopniami lub wałami
( np. wieś Żydowskie ). Cmentarze z czasów I wojny światowej są otoczone
murem i bardzo dobrze utrzymane ( Ożenna, Krempna ). Najbardziej
wyraźne ślady zabudowań są w strefie dawnych P G R-ów. Są to spłaszczenia terenu z fundamentami lub wybetonowaną powierzchnią o wymiarach
rzędu 9 – 30 m.
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Ryc. 2. Formy antropogeniczne w rejonie Ciechani
1 – drogi polne i leśne użytkowane, 2 – drogi polne i leśne nieużytkowane, 3 – holwegi,
4 – rowy odwadniające, 5 – zagłębienia zapadliskowe po piwnicach, suche, 6 – zagłębienia zapadliskowe po piwnicach, zalane, 7 – kopiec nad piwnicą, 8 – ślady po budynkach P G R,
9 – leje po pociskach, suche, 10 – leje po pociskach, wypełnione przez wodę, 11 – system okopów, 12 – stanowiska ogniowe, 13 – krawędzie teras polnych, 14 – kopce kamieni miejscami
porośnięte przez roślinność kserotermiczną, 15 – kopce kamieni częściowo lub całkowicie
zadarnione, 16 – cmentarze i miejsca po cerkwiach.

Fig. 2. Anthropogenic landforms in the Ciechania area
1 – dirt roads and forest roads still in use, 2 – dirt roads and forest roads no longer in
use, 3 – rut paths, 4 – drainage ditches, 5 – depressions formed by collapsed cellars – dry,
6 – depressions formed by collapsed cellars – flooded, 7 – mound atop a cellar, 8 – remainder of state-owned farm buildings, 9 – craters formed by artillery shells – dry, 10 – craters
formed by artillery shells – flooded, 11 – trench system, 12 – firing positions, 13 – edges of
field terraces, 14 – rock mounds covered with xerothermic vegetation in places, 15 – rock
mounds – partly or fully covered with grass, 16 – cemeteries and former sites of orthodox
churches.
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Do form powierzchniowych należą liczne terasy rolne. Zasięg stoków
sterasowanych jest znaczny. Jest to związane z dużą powierzchnią użytkowaną rolniczo przed II wojną światową ( Kowalski 2002 ). Na terasach
tych współcześnie występują łąki, pastwiska, a nawet las ( wsie : Żydowskie,
Nieznajowa, Radocyna, Rozstajne, Ciechania ; ryc. 2, 3 ). Jedne z najlepiej
zachowanych teras rolnych występują w rejonie Radocyny, Żydowskiego
i Ciechani ( ryc. 2, 3 ). Przykładowo we wsi Radocyna na 1 ha dawnych pól
przypadają średnio 262 m krawędzi teras polnych ( ryc. 3 ). Na stoku góry
Nad Tysowym jest 120 teras ; połowa z nich jest bardzo dobrze widoczna,
a ich wysokość dochodzi do 2 m ( ryc. 2 ). W rejonie Ciechani wysokości
teras dochodzą do 2,5 m, a bliżej dawnego przysiółka Pomiarka nawet do
4,0 m ( ryc. 2 ). W rejonie Nieznajowej wysokość teras rolnych wynosi średnio 1,6 m, a maksymalnie 3,2 m. Podobne wysokości teras rolnych występują w rejonie Świerzowej Ruskiej, gdzie dziś rośnie las ( Kowalski 2002 ).

Formy linijne – sieć dróg, okopy

Na przeważającym obszarze drogi polne nie są współcześnie używane
( Kowalski 2002 ). Dna holwegów ( rozcięcia drogowe ) są przeważnie zadarnione ( ryc. 4A ), ale lokalnie nadal są okresowo rozcinane przez cieki lub
występuje w nich depozycja przemieszczanego materiału. Miąższość materiału budującego dna holwegów dochodzi średnio do 5 – 7 cm, a maksymalnie do 20 cm. Szerokość rozcięć drogowych wynosi 1,6 – 2,0 m ( Kowalski
2002 ). W rejonie Ożennej holwegi są głębokie nawet do 3,0 – 4,5 m, ich dna
są zwykle zadarnione, z wyjątkiem bruzd o głębokości do 30 cm, związanych ze współczesnym erozyjnym modelowaniem.
Drogi leśne i część dróg polnych nadal są używane, szczególnie do transportu drewna ( ryc. 4B ). Dobrym przykładem takich dróg jest ich sieć
←
Fig. 3. Examples of anthropogenic landforms in the area of the village of Radocyna
(based on Kowalski 2002)
A – part of Radocyna village with visible field terraces and rock mounds, B – rock mounds
on field terraces, C – rock mounds formed along plot boundaries, D – field terraces located
at right angles to a dirt road, E – field terraces wedging out from both sides.
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Ryc. 3. Przykłady wybranych form antropogenicznych w rejonie Radocyny ( na
podstawie : Kowalski 2002 )
A – fragment wsi Radocyna z widocznymi terasami polnymi i kopczykami kamieni,
B – kopczyki z kamieni na terasach polnych, C – kopczyki z kamieni usypane wzdłuż miedz,
D – terasy polne biegnące prostopadle do drogi polnej, E – terasy polne wyklinowujące się
z obydwu stron.
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Ryc. 4. Drogi w Beskidzie Niskim
A – dawna „łemkowska” droga we wsi Radocyna, B – współczesna droga leśna wykorzystywana do zwózki drewna (dawna wieś Żydowskie).

Fig. 4. Roads in the Beskid Niski Range
A – former road built by the local Lemko population in the village of Radocyna, B – modern-day forest road used by logging crews in the former village of Żydowskie.

w zlewni Krempnej, a szczególnie w rejonie Żydowskiej Góry ( ryc. 5, 6 ).
W wyniku częstego użytkowania holwegów przez ciężki sprzęt ich głębokość wzrasta do ponad 2,0 m ( ryc. 4B ). W zlewni Krempnej średnia gęstość
dróg wynosi 2,4 km · km –2 i jest ona niższa niż średnia dla całego obszaru
Beskidów wynosząca 4,0 km · km –2 ( Soja 2002, ryc. 1 ).
Maksymalna gęstość dróg na niektórych obszarach, zwłaszcza tych
położonych poza Magurskim Parkiem Narodowym, wyniosła 8 km · km –2 ;
jest to wartość ponadtrzykrotnie większa niż w zlewni Krempnej ( Rodak
2005 ). Średnia szerokość dróg w zlewni Krempnej wynosi 2,3 m. Najwęższe
odcinki dróg mieściły się w przedziale 1,5 – 1,6 m, natomiast najszersze przekraczały 5,0 m. Na obszarach prac leśnych strefy rozjeżdżone przez pojazdy
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Ryc. 5. Sieć dróg o różnej głębokości holwegów (rozcięć drogowych) w zlewni
Krempnej (na podstawie: Rodak 2005)
1 – brak wcięcia, 2 – < 0,5 m, 3 – 0,5–1,5 m, 4 – > 1,5 m.

Fig. 5. Roads with ruts of variable depth in the Krempna drainage basin (based on
Rodak 2005)
1 – no incision, 2 – < 0,5 m, 3 – 0,5 to 1,5 m, 4 – > 1,5 m.
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Ryc. 6. Sieć dróg i rozcięć drogowych w rejonie Żydowskiej Góry ( zlewnia
Krempnej )
Fig. 6. Roads and rut paths in the area of Żydowska Góra in the Krempna basin

terenowe przekraczały nawet 30 m szerokości. Średnia głębokość holwegów na tym terenie wynosi 0,6 m. Najgłębsze holwegi dochodzą do 2,7 m
( ryc. 4B, 5, 6 ). Holwegi o głębokości do 0,5 m stanowią 71 % ( wszystkich
holwegów w zlewni Krempnej ), o głębokości od 0,5 – 1,5 m stanowią 24 %,
a o głębokości ponad 1,5 m – tylko 5 % ( Rodak 2005 ). W odcinkach dróg,
na których poruszają się pojazdy mechaniczne, mogą powstawać koleiny
do 30 cm głębokości. Ogólnie w zlewni Krempnej prawie połowa sieci dróg
jest z koleinami. Z badań terenowych wynika, że 68 % sumarycznej długości dróg jest współcześnie użytkowanych podczas prac leśnych i rolniczych.
Do form linijnych należą też systemy okopów z I i II wojny światowej. Występują one głównie w rejonie Ciechani, Radocyny, Nieznajowej
i Rozstajnego ( Kowalski 2002 ). Bardzo rozbudowany system okopów
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występuje na górze Nad Tysowym w Ciechani. Główny ciąg okopów położony jest wzdłuż grzbietu na granicy lasu i łąk. W NW części góry system
okopów przechodzi na teren łąk. Wskutek zabiegów agrotechnicznych ślady
okopów są tam słabo widoczne. Są one zadarnione, ich szerokość dochodzi
do 0,6 m, a głębokość do 0,2 m. Okopy położone w lesie są lepiej zachowane.
Na wyrazistość zachowanych form ma wpływ także skład gatunkowy lasów.
Najlepiej zachowane okopy występują w lesie liściastym o przewadze buka.
Szerokość okopów dochodzi tam do 1,5 m, a głębokość do 1,0 m. Okopy
położone w lesie iglastym o przewadze modrzewia są gorzej zachowane.
Ścianki okopów są bardzo złagodzone. Ich szerokość dochodzi do 1,0 m,
a głębokość do 0,2 – 0,3 m. Inaczej wyglądają okopy położone na granicy lasu
i łąki. Od strony łąk są oddzielone wałem ziemnym o wysokości do 0,4 m.
Pozostałe okopy występujące w całości w lesie lub na łące są oddzielone
wałami ( do wysokości 0,2 m ) po obu stronach. Do systemów okopów należą
też stanowiska ogniowe kształtem przypominające prostokąty o bokach
3 na 5 m. Ich maksymalna głębokość wynosi 0,7 m.
W rejonie Nieznajowej, na lewym zboczu doliny Wisłoki, występuje
system okopów na wysokości około 470 m n.p.m. Okopy położone są
na terasie rolnej blisko jej krawędzi i ciągną się na długości około 50 m.
Ich szerokość sięga 6 m, a głębokość 1,5 – 1,8 m. Jest to kręty rów, z którego
wysunięte są stanowiska ogniowe ( ryc. 2 ). Okopy te są zadarnione, a miejscami porośnięte krzewami. W sumie wszystkie formy linijne są stosunkowo dobrze widoczne w rzeźbie, pomimo długiego czasu, jaki upłynął od
ich powstania.
Innym przykładem dobrze zachowanych okopów jest rejon wsi
Radocyna. Większość z nich znajduje się obecnie w lesie. Zachowały się
tam rowy i wały okopów o deniwelacji dochodzącej do około 1 m, dobrze
widoczne są także zagłębienia po ziemiankach ( ryc. 7 ).
Do form antropogenicznych występujących linijnie można zaliczyć
regulacje koryt rzecznych ( Stawowczyk 2001 ). Regulacje podłużne występują głównie w korycie Wisłoki i lokalnie w korycie Wiszni. Są to przeważnie opaski z piaskowca łamanego i siatki. Występują one głównie
w pobliżu zabudowań, szczególnie w Krempnej, oraz w pobliżu mostów,
np. w Rozstajnym, Świątkowej, Krempnej, Kątach. Największym sztucznym
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obiektem w korycie Wisłoki jest zapora w Krempnej, powstała w 1972 roku.
Zbiornik powyżej zapory jest niewielki, o powierzchni 3,2 ha, jest on zalądowiony już w ponad 50 % ( Bednarczyk, Michalec 1996 ). Powyżej Kątów
jest planowana budowa nowego zbiornika o powierzchni 460 ha ( Soja
2003 ). Powyżej Świątkowej do lat 90. XX wieku eksploatowano rumowisko rzeczne z dna doliny i samego koryta. Jednak od utworzenia M P N
w 1995 roku koryto Wisłoki na tym odcinku wraca do warunków seminaturalnych. Ogólnie w dorzeczu górnej Wisłoki koryta rzek nie są w dużym
stopniu uregulowane, dlatego można obserwować ich rozwój w warunkach
seminaturalnych ( Sobucki 2011 ; Gorczyca i in. 2013 ).

Formy punktowe – kopce z kamieni polnych, leje po pociskach

Do form tego typu zaliczyć można kopce kamieni, które są zbudowane
z okruchów skalnych zbieranych corocznie z pól ornych ( ryc. 3 ). Okruchy
te pojawiają się na wiosnę na stoku okrytym pokrywami o zróżnicowanej
frakcji materiału, który jest użytkowany rolniczo. Na stokach z użytkami
zielonymi lub zalesionych proces ten jest utrudniony przez system korzeniowy roślin. Na skutek zamarzania i odmarzania podłoża okruchy skalne
przemieszczają się powoli ku górze i w końcu pojawiają się na powierzchni
( Klimaszewski 1978 ; Migoń 2006 ). Wymarzające na powierzchnię okruchy skalne są typowe dla obszarów peryglacjalnych oraz dla umiarkowanej strefy klimatycznej, kiedy pokrywy stosunkowo głęboko przemarzają
( Widacki 1975 ). Proces ten jest typowy dla obszarów górskich, ze stokami
pokrytymi grubofrakcyjnymi pokrywami. Zwietrzelinowy gruz na obszarach rolniczych w Beskidach był zbierany i składany na granicy użytków
←
Ryc. 7. Okopy z I wojny światowej na Beskidzie nad Radocyną ( Góra Wilusia
i Mały Beskid )
A, B – lokalizacja okopów, C – profil przez ziemiankę i okop, D – profil przez okop.

Fig. 7. Trenches from World War I atop the Beskid Mt. along the Radocyna ( Góra
Wilusia and Mały Beskid )
A, B – location of trenches, C – cross section of a dirt-wall cabin and trench, D – cross
section of a trench.
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w formie kopców. Na omawianym terenie kopce te dochodzą do 1,5 m
wysokości i do 2,0 m średnicy ( ryc. 3 ). Na niektórych stokach w okolicach
Radocyny czy Ciechani materiał rumowiskowy składany był na krawędzi
teras na całej ich długości. W rejonie Ciechani, na stoku góry Czerteż ekspozycji południowej kopce gruzowe są dobrze widoczne i tworzą zgrupowania po kilkanaście form, natomiast na stoku góry Nad Tysowym o ekspozycji N są słabo widoczne i skupione wzdłuż krawędzi teras polnych.
Współcześnie kopce kamienne w większości są porośnięte przez roślinność
kserotermiczną, zwykle są to krzewy. W rejonie Nieznajowej kopce gruzowe występują nie tylko na stokach, ale również na wierzchowinach, gdzie
tworzą zgrupowanie 42 kopców rozmieszczonych nieregularnie. Ich wysokość nie przekracza 1,5 m, a średnica 2,5 – 3,5 m. Dzięki wypasowi owiec
i kóz były one na początku XXI wieku dobrze widoczne będąc porośnięte
jedynie niską sucholubną roślinnością. Natomiast w górnych partiach stoków wzdłuż krawędzi teras rolnych kopce gruzowe są porośnięte krzewami
i drzewami W rejonie Świerzowej Ruskiej wszystkie kopce są współcześnie
porośnięte trawami, krzewami lub drzewami. Formy te koncentrują się
głównie wzdłuż teras polnych i holwegów.
Na terenie dawnej wsi Ciechania do form punktowych należą leje po
pociskach z okresu II wojny światowej. Większość lejów występuje na
S stoku góry Nad Tysowym. Liczne leje są zarośnięte krzewami. Maksymalne
średnice lejów dochodzą do 6 – 7 m, a głębokość do 3 m. Dna niektórych
form są zabagnione. W innych występują oczka wodne. Najgłębsze leje
występują na łąkach. Inne, położone w lesie, są bardziej utrwalone przez
roślinność głównie brzozy i jeżyny ( Kowalski 2002 ). Wszystkie leje występują w pobliżu okopów. Najwięcej z nich ( siedem form ) występuje na
N W stoku góry Nad Tysowym. Generalnie największe i najlepiej zachowane leje występują na łąkach odłogowanych. Leje po pociskach występują
także w rejonie Nieznajowej, na lewym zboczu doliny Wisłoki. Ich głębokości dochodzą do 1,5 m, a średnice do 3,5 m.
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Dyskusja
Większość form antropogenicznych w dorzeczu górnej Wisłoki powstała
przed II wojną światową i są one nadal widoczne we współczesnej rzeźbie. Niektóre z nich nadal odgrywają ważną rolę w morfodynamice stoku.
Dotyczy to głównie dróg polnych i leśnych – na skutek wielowiekowej
gospodarki rolnej występują one w głębokich holwegach ( ryc. 4 ). Sieć dróg
jest nadal użytkowana przynajmniej w 50 – 60 %. Ich rola jest bardzo istotna,
ponieważ zwiększają gęstość sieci hydrograficznej. Szczególny wpływ mają
one na kształtowanie się wezbrań dopływów Wisłoki i na dostawę do
koryt materiału stokowego ( Krzemień 1976 ; Froehlich, Słupik 1980, 1986 ;
Wałdykowski 2006 ; Kroczak 2010 ). Dorzecze górnej Wisłoki jest zalesione
w około 75 % ( Sobucki i in. 2012 ), dlatego przeważająca część transportowanej zwietrzeliny jest dostarczana do koryt potoków siecią dróg polnych
i leśnych. Bruzdy w tych drogach są wykorzystane przez cieki. Najgłębsze
bruzdy ( 0,3 – 0,6 m ) występują w dolnych partiach stoku. Jest to rezultatem
bardziej intensywnego użytkowania dolnych odcinków dróg i intensywniejszej erozji linijnej. Na spłaszczeniach i w górnych odcinkach dróg ich
dna są pełznące i podmokłe. Drogi takie występują powszechnie w rejonie Świerzowej Ruskiej, gdzie podłoże jest słabo przepuszczalne, a duża
ilość materii organicznej w lesie ułatwia zatrzymywanie wody. Drogi te są
bardziej zadarnione i przeważnie nie są współcześnie użytkowane. Obszar
górski pocięty siecią dróg jest bardziej podatny na działanie naturalnych
procesów morfogenetycznych ( Wałdykowski 2006 ; Izmaiłow i in. 2009 ;
Gorczyca, Krzemień 2012 ; Wałdykowski, Krzemień 2013 ). Denudacja stoków użytkowanych gospodarczo ( prace leśne i na łąkach ) oraz turystycznie
jest wynikiem naturalnych procesów morfogenetycznych i antropogenicznego oddziaływania człowieka. W obrębie takich stoków naturalne procesy
są aktywniejsze ( Krzemień 1997 ; Gorczyca 2000 ; Fidelus, Płaczkowska
2013 ). Ogólnie biorąc, chociaż drogi nie są współcześnie wykorzystywane,
to nadal podlegają naturalnym procesom erozji, chyba że ich powierzchnie
są dobrze utrwalone, a spadek ich podłużnego profilu jest niewielki (ryc. 4).
Na badanym obszarze występuje wiele zagłębień utworzonych dzięki
działalności człowieka. Należą do nich zapadnięte piwnice, leje po
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pociskach i okopy. Dna tych form są często podmokłe lub wypełnione
wodą. Formy te mogą tworzyć lokalne bazy denudacyjne. Niektóre piwnice
w Nieznajowej, Radocynie i Świerzowej Ruskiej położone są blisko koryta.
W tych sytuacjach może występować dostawa rumowiska do koryta rzeki.
Zagłębienia antropogeniczne podlegają z czasem degradacji. Wypełniane
są denudowanym materiałem z otoczenia. Z czasem słabnie ich wyrazistość
w krajobrazie.
W rzeźbie badanego terenu dominującymi ilościowo formami antropogenicznymi są terasy polne. Tworzą one lokalne bazy erozyjne. Na sterasowanych stokach spływająca woda traci swoją energię. Współcześnie
sterasowane stoki są bardzo stabilne, zadarnione i często zalesione. Po
zmianach użytkowania terenu po II wojnie światowej nie nastąpiła degradacja teras polnych.
Kopce kamieni polnych są zwykle utrwalone : na stokach o ekspozycji S
występują na nich siedliska kserotermiczne, natomiast na stokach o ekspozycji N roślinność trawiasta, krzewiasta, a lokalnie drzewa. Dzięki roślinności formy te są coraz bardziej stabilizowane. Zmiany użytkowania terenu
po II wojnie światowej spowodowały zmniejszenie intensywności procesów
stokowych i dostawy do koryt rzecznych ( Lach 1975 ). Ograniczona antropopresja doprowadziła do przekształcenia gruntów ornych w łąki i pastwiska
lub w obszary leśne. Pozytywne zmiany na stokach doprowadziły jednak do
wzmożonej erozji w korytach rzek ( Lach 1999 ; Wyżga 2003 ). Renaturyzacja
stoków doprowadziła do ograniczenia spływu powierzchniowego, a zwiększyła jednocześnie odpływ gruntowy. Utworzenie Magurskiego Parku
Narodowego w 1995 roku spowodowało dalszą renaturyzację środowiska
i zwolnienie obiegu wody w zlewniach. Należy spodziewać się dalszego
lokalnego pogłębiania koryt rzecznych oraz ich migracji wszędzie tam,
gdzie to jest możliwe ( Sobucki 2011 ; Gorczyca i in. 2013 ).

Wnioski
W górnej części dorzecza Wisłoki po II wojnie światowej wystąpiły znaczące zmiany użytkowania terenu i antropopresji. Formy antropogeniczne
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podlegały stopniowemu utrwalaniu poprzez wkraczającą na nie roślinność
typu ziołorośla, krzewy i drzewa. W dorzeczu górnej Wisłoki wzrosło zalesienie z 32 % do 75 %. Nastąpiło to kosztem powierzchni stoków użytkowanych rolniczo i w większości sterasowanych. Na obszarze dawnych wsi
zagłębienia antropogeniczne uległy spłyceniu i utrwaleniu. Formy wypukłe
uległy utrwaleniu, a ich krawędzie zostały złagodzone i stały się mniej wyraziste. Drogi polne i leśne są nadal użytkowane w 50 – 60 % i z tego powodu
podlegają dalszemu przekształcaniu. W ostatnich kilkunastu latach, na
skutek używania sprzętu mechanicznego, proces pogłębiania niektórych
holwegów wyraźnie wzrasta. Ogólnie biorąc, w stosunku do okresu przed
II wojną światową nastąpiła stabilizacja stoków, ale wyraźnie wzrosło tempo
erozji wgłębnej w korytach rzek i potoków.
Skutki tego pogłębiania zaczęto już obserwować w latach 70. XX wieku.
Proces renaturyzacji całych zlewni na tym obszarze rozpoczął się około
65 lat temu. W innych częściach Karpat skokowe zmiany użytkowania
terenu nastąpiły dopiero po 1989 roku. Po tak długim procesie renaturyzacji na badanym terenie środowiskowe skutki tych zmian są bardziej wyraziste niż na innych terenach Karpat. Rejon górnej Wisłoki i Magurskiego
Parku Narodowego są swoistym laboratorium do śledzenia skutków geomorfologicznych renaturyzacji obszarów górskich.
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