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Streszczenie
Celem badań było szczegółowe rozpoznanie form terenu utworzonych w różnym czasie przez człowieka na siedmiu obszarach leśnych Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Te zespoły form, stanowiące dziś materialne
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, uznano za wartości naukowe, istotne „nośniki”
wiedzy lub obiekty cenne krajobrazowo oraz określono ich zagrożenia. Wykorzystano do
tego obrazy rzeźby cieniowanej o rozdzielczości 1 × 1 m oraz 0,25 × 0,25 m, wygenerowane z cyfrowego modelu terenu pochodzącego ze skaningu laserowego (LiDAR). Dane
z badań teledetekcyjnych zweryfikowano w terenie. Stwierdzono, że obrazy o różnej rozWaga J.M., Szypuła B., Sendobry K., Fajer M. (2022). Ślady działalności człowieka na terenach leśnych Parku
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” odczytane z obrazów lidar oraz ich
znaczenie w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Czasopismo Geograficzne, 93(1): 107–138.
https://doi.org/10.12657/czageo-93-05
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dzielczości uzyskane z danych LiDAR bardzo dobrze nadają się do analizy rzeźby terenów leśnych. Badania z jednej strony pozwoliły na zinwentaryzowanie szeregu dobrze
zachowanych form godnych ochrony i dalszych badań, ale z drugiej ujawniły dla nich
wielkie zagrożenie przez stosowanie współczesnych technik uprawy lasu, degradujących
powierzchnię ziemi, gleby i siedliska. Lasy, znane dotychczas jako palimpsest przyrodniczo-kulturowy, zmieniane są w plantacje leśne. W ten sposób znika wiele funkcji lasu,
przez ostatnie 30 lat promowanych m.in. przez Lasy Państwowe, np. w Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, las, LiDAR, ochrona dziedzictwa, park krajobrazowy, rzeźba terenu.
Abstract
The aim of the research was to identify the landforms created at different periods by man
in seven forest areas of the “Cistercian Landscape Compositions of Rudy Wielkie” Landscape Park. These complexes of forms, which today constitute the material cultural and
natural heritage, have been recognized as scientific values, important “carriers” of knowledge or valuable landscape objects, and their threats have been identified. For this purpose, shaded relief rasters with a resolution of 1 × 1 m and 0.25 × 0.25 m, generated from
a digital elevation model based on laser scanning (LiDAR) were used. Remote sensing
data were verified in the field. It was found that rasters of different resolutions obtained
from LiDAR data are very suitable for relief analysis in forest areas. On the one hand, the
conducted research allowed for an inventory of a number of well-preserved forms worthy of protection and further research, but on the other, it revealed that they are under
threat due to the use of modern forest cultivation techniques that degrade the surface
of the earth, soil and habitats. The forests, previously known as the natural and cultural
palimpsest, are being turned into forest plantations. In this way, many functions of the
forest disappear, including those promoted over the last 30 years by the State Forests, for
example in the “Cistercian Landscape Compositions of Rudy Wielkie” Landscape Park.
Keywords: cultural and natural heritage, forest, LiDAR, heritage protection, landscape
park, relief.

WSTĘP
Do niedawna lasy uchodziły za słabo poznany, ale stosunkowo bezpieczny teren
dla znajdujących się w nich obiektów historycznych: stanowisk archeologicznych,
reliktów osadnictwa, śladów działalności gospodarczej człowieka i wydarzeń wojennych, a także dla różnego rodzaju wartości przyrody nieożywionej i ożywionej. O obecności śródleśnych wartości kulturowych i przyrodniczych informuje
bardzo dobrze analiza rzeźby terenu. Rzeźba jest osnową krajobrazu i ważnym
elementem fizjonomii miejsca. Niektóre formy terenu, takie jak: wydmy, pagórki morenowe, powierzchnie teras rzecznych i obniżenia o różnej genezie, często
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same stanowią naturalne wartości przyrody nieożywionej. W przypadku miejsc
ważnych historycznie i kulturowo rzeźba terenu jest ich „podwaliną”, elementem
środowiska relatywnie trwałym. Od niej w dużym stopniu zależy również stabilność systemu przyrody ożywionej. Informacje o zachowanych w lasach zabytkach
i śladach z przeszłości, zapisanych w rzeźbie terenu, można pozyskać m.in. dzięki
teledetekcji lotniczej, a szczególnie analizie cyfrowych modeli terenu uzyskanych
na bazie skaningu laserowego LiDAR, następnie ich weryfikacji terenowych dokonywanych przez badaczy (m.in. Sztampke, 2014; Kobiałka, 2016; Prange, 2021).
Na potrzeby powołania Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich” (CKKRW) wykonano opracowanie, w którym
przedstawiono wartości naturalnej i antropogenicznej rzeźby terenu (Waga, 1992).
Prezentowano je także w późniejszych publikacjach (Waga, 1994a, b, 1995, 1996a),
Najnowsze modele przestrzenne ze skaningu lotniczego (LiDAR) i obserwacje
polowe ujawniają niepokojący obraz zmian rzeźby terenu w CKKRW. W ciągu
ostatnich lat złamane zostały ustalenia zawarte z nadleśnictwami z obszaru parku o niestosowaniu inwazyjnych metod przygotowania terenów pod odnowienia
leśne, polegających na spychaniu karp korzeniowych i wierzchnich warstw gleby
na pryzmy. W znacznym stopniu zdegradowano tam rozległe fragmenty naturalnej rzeźby, tak ważne w aglomeracji górnośląskiej, które współtworzyły zbiór
argumentów do powołania CKKRW, będącego przykładem ponad 800-letniej,
umiejętnej, proekologicznej gospodarki człowieka, oraz wiekowe relikty rzeźby
antropogenicznej (Waga, 1996b, 1997a, 2001, 2003a,b, 2007; Fajer, Waga, 2000;
Cempulik i in., 2002).
Celem badań jest rozpoznanie śladów pozostawionych przez działalność człowieka, widocznych w rzeźbie obszarów leśnych parku, oraz sprawdzenie przydatności cyfrowych modeli terenu i modeli rzeźby cieniowanej o różnej rozdzielczości
do tego typu badań. Przeanalizowano rozmieszczenie form antropogenicznych na
tle naturalnej rzeźby oraz ich cechy morfologiczne i morfometryczne. Wykonano
również podstawową dokumentację terenową form i powiązano ją z dotychczasowymi zasobami informacji. Drugim celem badań było określenie zagrożeń dla
form i ich zespołów uznanych za: wartości naukowe, istotne „nośniki” wiedzy
historycznej lub obiekty cenne krajobrazowo.
Aby wiedza o ważnych elementach kulturowych i przyrodniczych, zapisanych
w rzeźbie terenu, trafiła do społeczeństwa i decydentów, autorzy zdecydowali się
opisać kilka przykładowych obszarów stanowiących „archiwum”, w którym zapisane są dzieje nawet 2 tys. lat działalności człowieka na tym obszarze.

OBSZAR BADAŃ
Obszar badań leży w północno-zachodniej części Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – w gminach: Kuźnia
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Raciborska, Sośnicowice oraz Pilchowice. Według podziału fizycznogeograficznego Polski (Solon i in., 2018) jest to fragment Kotliny Raciborskiej przechodzącej
w Obniżenie Bojszowa i Płaskowyż Rybnicki. Geomorfolodzy włączają ten teren
do Niziny Śląskiej albo do prowincji Kotlin Podkarpackich (Gębica i in., 2021).
Na obszarze badań występują stopnie morfologiczne związane z deglacjacją
lądolodu odrzańskiego, a także terasy rzeczne: I – współczesna zalewowa, II –
holoceńska (do 2 m wysokości), III – z przełomu vistulianu i holocenu (3–4 m)
oraz IV – z vistulianu (5–8 m). Na prawym brzegu Odry z terasą vistuliańską
korespondują duże stożki napływowe prawobrzeżnych dopływów Odry (Waga,
1994a).
Niemal cały teren badań okrywają zróżnicowane pod względem genetycznym
i litologicznym osady czwartorzędowe, na powierzchni jedynie lokalnie odsłaniają się neogeńskie osady ilaste i piaszczyste (Sarno, Sendobry, 1992; Lewandowski,
2003; Haisig, 2010). Najbardziej rozprzestrzenione są piaski i żwiry wodnolodowcowe zimnego piętra Odry, zawierające wkładki mułków i iłów, miejscowo odsłaniają się gliny zwałowe. Terasę z vistulianu budują piaski z udziałem żwirów
i wkładek mułków (Jersak, Sendobry, 1991). Osady rzeczne holocenu to głównie
piaski, piaski pylaste i mułki ilaste. Obniżenia zajęte są przez torfy i namuły. Ponad
50% powierzchni terenu okrywają eoliczne piaski pokrywowe o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do 2 m oraz liczne wydmy (Waga, 1994a).

Ryc. 1. Położenie obszarów badawczych – numeracja jak w tekście

1 – obszary badań, 2 – rzeka, 3 – drogi, 4 – kolej, 5 – granice parku i otuliny
Źródło: opracowanie własne, autor NMT: J. Nita.
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Rozległe tereny piaszczyste zdeterminowały rozwój gleb bielicowych i rdzawych, zajętych obecnie przez lasy. W wielu miejscach płytko lub na powierzchni
występowała woda. Odprowadzono ją rowami melioracyjnymi do rzek: Odry,
Bierawki i Rudy (Pietras, 2009). Obecnie ze względu na intensywny pobór wody
ze studni, funkcjonowanie dwóch kopalń kruszyw oraz lata z suszą glebową poziom wód gruntowych znacznie się obniżył.
Badania o charakterze przeglądowym objęły kilka obszarów w dolnych odcinkach dolin Bierawki i Rudy oraz ich międzyrzecze (ryc. 1).

METODY
Autorzy w pierwszej fazie badań kameralnych przeanalizowali obrazy rzeźby
cieniowanej w serwisie Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych (https://
polska.e-mapa.net/), wygenerowane z cyfrowego modelu terenu o rozdzielczości 1 × 1 m. Wybrano obszary, na których dostrzeżono interesujące formy powierzchni terenu, miejsca wcześniejszych badań oraz wskazane przez pracowników Lasów Państwowych, lokalnych historyków i krajoznawców. Następnie dla
tych obszarów przygotowano cyfrowe modele terenu w rozdzielczości 0,25 × 0,25
m. Wykorzystano do tego celu chmury punktów typu *.las (zgodne ze standardem ASPRS, 2008) pochodzące z lotniczego skaningu laserowego, o minimalnej
gęstości 4 pkt/m2 oraz średniej dokładności pionowej < 0,15 m. Dane ALS pozyskane zostały skanerem Leica ALS70 dnia 6 maja 2019 r. i utworzone w układzie PUWG-1992 (EPSG:2180). Z plików *.las wybrano punkty klasy 2 (grunt)
i 9 (woda) z pierwszego i drugiego odbicia. Na ich podstawie sporządzono cyfrowe modele terenu. Wykorzystano oprogramowanie ArcGIS wersji 10.8.1 (2020)
i Global Mapper (2018). Modele te posłużyły do wygenerowania modelu rzeźby
cieniowanej powierzchni o takiej samej rozdzielczości jak modele źródłowe (tj.
0,25 × 0,25 m). Użyto optymalnych ustawień oświetlenia (azymut 315°, kąt padania promieni oświetlających 45°) powszechnie stosowanych w tego typu opracowaniach. Posłużono się również ortofotomapą z serwisu Geoportal 2 (2021).
Wybrane formy zlokalizowano w terenie z użyciem odbiornika GPSMAP 66S.
Polowe prace morfometryczne przeprowadzono z użyciem sprzętu o precyzji pomiarów wystarczających do osiągnięcia celu badań, tj. GPS RTK Leica Viva CS10
(błąd pomiaru wyniósł 1–3 cm), dalmierzy laserowych Nikon Forestry Pro II
i Leica DISTOTMX310, łaty geodezyjnej i taśmy mierniczej.
Warunki geologiczne rozpoznawano na zboczach form naturalnych i antropogenicznych. Przypowierzchniowe warunki gruntowo-glebowe badano 1-metrową laską glebową.
W celu określenia warunków środowiskowych i poznania tła historycznego badanych obszarów dokonano także analizy treści map z serwisu Geoportal 2 (2021)
oraz informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu
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Geologicznego (CBDG, 2021). Informacje z zakresu geomatyki leśnej, z określeniem wieku drzewostanu, a zatem czasu przeprowadzenia prac modelujących rzeźbę, uzyskano z portalu Bank Danych o Lasach (2021). Wykorzystano też dostępne
źródła historyczne, m.in. dawne mapy i przekazy ustne mieszkańców.
Metody pracy nad podobną tematyką dotyczącą terenów leśnych zaprezentowano wyczerpująco m.in. w pracach wieloosobowych zespołów badawczych
(Okła, 2010, 2013; Sztampke, 2014).

WYNIKI BADAŃ
W artykule, dzięki wykorzystaniu technologii LiDAR, w sposób przeglądowy
ukazano różne elementy rzeźby terenu świadczące o przejawach działalności
ludzkiej. Każdy z nich zasługuje na odrębne badania szczegółowe. W kontekście
wyników należy podkreślić znaczenie świadomego gospodarowania na terenach
leśnych, sprzyjającego zachowaniu przetrwałego tam dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego oraz przekazu informacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach
podejmowania skutecznej ich ochrony prawnej.
Omówienie obszarów badawczych
I. Obszar rzeźby eolicznej w okolicy leśnego kościoła pielgrzymkowego
„Magdalenka”

Unikatowy w skali Polski leśny kościół pielgrzymkowy pw. św. Marii Magdaleny,
usytuowany na skrzyżowaniu dawnych szlaków pątniczych między Gliwicami
a Karniowem oraz Pszowem i Górą Świętej Anny, przynajmniej od 200 lat w dni
powszednie wykorzystywany był przez miejscowych robotników leśnych do
porannych nabożeństw. Znajdował się on na stosunkowo mało urozmaiconym
terenie, jedynie w kilku miejscach ożywionym przez obecność wydm i dolinek
potoków leśnych. Mimo monotonii krajobrazu jest to miejsce istotne – to jedno
z bardziej rozległych pól eolicznych piasków pokrywowych w północnej części
Kotliny Raciborskiej. Tego rodzaju formy równinne są przez wielu niedostrzegane i niedoceniane, a w konsekwencji niszczone. W 1993 r., w momencie powołania do życia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich”, tuż po wielkim pożarze w Lasach Rudzkich, jednym z ważnych
tematów był sposób prowadzenia odnowień leśnych i gospodarowania zasobami glebowymi na terenie parku. Dotyczyło to niestosowania technik spychania
i zwałowania karp oraz wierzchnich warstw gleby na podłużne zwały. Udało się
przekonać leśników do odstąpienia od takich, rzadko jeszcze wówczas stosowanych, procedur degradujących m.in. rzeźbę terenu. Niestety przed kilku laty Lasy
Państwowe odeszły od tej zasady. Praktyki takie wykorzystano m.in. w oddzia-
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łach położonych w sąsiedztwie „Magdalenki”, gdzie można obserwować bardzo
liczne wały, wysokie na 1,5–2,0 m i długie nawet na 500 m (ryc. 2). Z punktu
widzenia geomorfologii i celów ochronnych parku krajobrazowego doszło tam
do zaawansowanej degradacji form terenu i walorów przyrodniczo-kulturowych.

Ryc. 2. I. Pole eolicznych piasków pokrywowych zdegradowane przez prace leśne

a – leśny kościół pw. św. Marii Magdaleny, b – eoliczne piaski pokrywowe, c – wały zepchniętych pozostałości zrębów i gleby, d – groble dawnych stawów w dolinie Bierawki, e – kolej
piaskowa
Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

II. Dawne pole wypału węgla drzewnego i eksploatacji rud żelaza Ształba

Bargłówka była wymieniana przez Zimmermanna (1784) jako wieś, której mieszkańcy trudnili się handlem smołą. Na północ od Bargłówki znajdują się fragmenty lasu o nazwach Stare Piece i Ształba (z niemieckiego Staub, przez lokalnych
mieszkańców nazywana jest Kurzokami). Po śląsku to miejsce, gdzie kurzono
(dymiono), produkując: węgiel drzewny (głównie dla potrzeb hut żelaza i szkła),
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popiół (na nawóz), potaż, a ponadto wspomnianą smołę i dziegieć (Dunin, 1828;
Pietras, 2009; Pietrzak, 2010; Marszałek, 2013). W rzeźbie terenu zachowały się
tam w różnym stanie bardzo liczne, niekiedy nałożone na siebie, ślady mielerzy
(ryc. 3). Wskazuje to na ich różny wiek. Obok form charakterystycznych dla profilu węglarsko-smolarskiego – z zagłębieniami na obrysie, w wielu przypadkach
brak jest dołków do zbierania smoły. Wiązało się to z wypałem drewna „gatunków niesmolnych” (por. Samojlik i in., 2013). W sąsiedztwie Ształby, na północny
wschód od Bargłówki i w samej wsi, na mapie z 1827 r. opisem alte Ercgr. oznaczono także miejsca dawnej eksploatacji rud żelaza. Dziś, podobnie jak w innych częściach Polski, formy z wypału drewna łatwo odczytać na cieniowanych modelach
rzeźby terenu (por. Rutkiewicz, Malik, 2019; Rutkiewicz i in., 2019).
Niestety, podobnie jak koło „Magdalenki”, także na terenie Starych Pieców
i Ształby, spychając „odpady z produkcji leśnej” – gałęzie i karpy oraz glebę, zdegradowano morfologię uroczysk, zapisanych w pamięci mieszkańców Bargłówki
jako istotne miejsca pracy ich przodków (zob. artykuły na portalu https://www.
barglowka.pl/index.html).

Ryc. 3. II. Ształba – miejsce wypału drewna

a – relikty mielerzy w strefie bezorkowych upraw leśnych, b – mielerz z dołkami na obwodzie,
c – mielerz z dołkami i rowkiem na obwodzie, d – mielerz bez zagłębień na obwodzie, e
– mielerz z wałami na obwodzie, f – misowate zagłębienia o średnicy mielerza, g – szybik
z hałdą stożkową, h – pozostałości dukli (nieoszalowanych szybików), i – relikt mielerza
w strefie płytkiej orki leśnej, j – teren z mielerzami zdegradowanymi przez maszyny leśne
Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.
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III. Obszar z osuszoną misą dawnego jeziora śródleśnego – Stawiska Milejowiec
koło Bargłówki

W lesie Biadacz, na wschód od Bargłówki, między ramionami okazałych wydm
parabolicznych, znajduje się misa dawnego jeziora (ryc. 4). Jezioro nazywane
Stawiskiem Milejowiec miało długość 200 m, szerokość 100 m i głębokość zaled-

Ryc. 4. III. Las Biadacz z misą dawnego jeziora

a – zasięg dawnego jeziora, b – przekop drenażowy przez wydmę, c – pozostałości mielerzy,
d – współczesny staw, e – miejsce wydobycia torfu, f – ślady traktów komunikacyjnych,
g – tarasy – miejsca dawnej zabudowy, h – zagłębienia o nieokreślonej genezie
Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.
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wie około 1 m. Na północ od misy jeziora, na stoku wydmy, znajdują się sztuczne
spłaszczenia terenu, na których posadowiony był prawdopodobnie domek myśliwski, leśny pensjonat lub, według przekazów ustnych mieszkańców Bargłówki,
karczma.
Większe jezioro o identycznej genezie znajduje się na stoku Progu Herbskiego
w miejscowości Jezioro koło Herb. Ów zbiornik noszący nazwę własną Jezioro
miał aż 800 m długości, maksymalnie 400 m szerokości i ponad 2,5 m głębokości
(Czylok i in., 2004). Ze względu na głód ziemi ornej zdecydowano się obniżyć
w nim lustro wody o około 1 m, aby wykorzystać pod uprawy namuły organiczne
jego dna (Fajer i in., 2016). Była to powszechna praktyka związana z leśną kolonizacją fryderycjańską, kontynuowana również później. Na podobny zabieg
zdecydowano się prawdopodobnie w przypadku jeziora w Bargłówce. Na arkuszu Jakobswalde Topographische Karte 1:25 000 (Messtischblatter) z 1883 r. nie
zaznaczono już jeziora, ale jej treść jest w tym miejscu bardzo niedokładna, nawet

Ryc. 5. Las Biadacz – staw w miejscu dawnego jeziora; literą „c” oznaczono prze-

kop, którym spuszczono wodę z jeziora

a – współczesny staw w wyrobisku torfu, b – wydma podpierająca dawne jezioro, c – przekop
drenażowy
Źródło: fot. J.M. Waga.

Ślady działalności człowieka na terenach leśnych...

117

w stosunku do starszych materiałów kartograficznych. Być może są to konsekwencje usytuowania tego terenu – kiedyś leżącego przy granicy Księstwa Opolskiego
i Raciborskiego, a później kolejnych jednostek terytorialnych. Oznaczenie przekopu drenażowego przecinającego wydmę znajdujemy dopiero na unacześnionej
mapie Messtischblatter z 1928 r.
W przypadku obu grząskich terenów przyjeziernych okazało się, że gleby torfowo-murszowe i torfowo-mułowe nie spełniły oczekiwań uprawowych osadników. Wydobywano tam natomiast torf. W Bargłówce miało to miejsce jeszcze na
początku lat 70. XX w. W miejscu wyrobiska powstał staw o powierzchni 0,3 ha
(ryc. 5).
IV. Kompleks form po wydobyciu rud żelaza koło Stanicy

Najstarsze w okolicach ślady wydobycia i przetwórstwa rud żelaza, z okresu wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej, pochodzą z pobliskiej Nędzy nad dolną
Suminą (Piekalski, 1988). Analiza morfologii badanego terenu oraz dawnych technik eksploatacji i transportu pozwala przypuszczać, że we wczesnych fazach rozwoju hutnictwa cysterskiego rudę pozyskiwano ze złóż łatwo dostępnych w okolicach kuźnic. Była to zapewne ruda darniowa lub błotna – łatwa w przygotowaniu
do wytopu (Fajer, 1997). Później zaczęto pozyskiwać sferosyderyty i piaskowce
żelaziste wieku neogeńskiego oraz rudy z czwartorzędowych glin morenowych.
Były one rozrzucone na powierzchni w strefach wychodni oraz nagromadzone
w korytach rzecznych. Następnie metodami górnictwa odkrywkowego i głębinowego sięgnięto po pokłady znajdujące się pod ziemią (ryc. 6) (Fajer, Waga, 2002).
Formy te wskazują na wydobycie rud z pokładów zalegających na około 225–235
m n.p.m. W ich okolicy, w nieckach denudacyjnych, jeszcze dziś rozwijają się rudy
darniowe i małe torfowiska z rudami żelaza.
Wielki zespół najbardziej zróżnicowanych i najlepiej zachowanych form po eksploatacji rud żelaza, ukazujący sposoby ich wydobycia od średniowiecza do schyłku XIX w., znajduje się między Stanicą, Białym Dworem i Bargłówką (ryc. 7). Są to:
płytkie „wybierzyska” surowca, dołki – dukle oraz głębokie nawet na kilkanaście
metrów kopalnie szybowe z hałdami (ryc. 8), wokół których rysują się nieraz niecki
z osiadania, a także roznosy sztolni wodnych i wciosy komunikacyjne z dylowanymi drogami. Ponadto zachował się tam starodrzew świetlistej dąbrowy wskazujący
na to, że w czasie eksploatacji pośród drzew i nieużytków pogórniczych prowadzono wypas zwierząt domowych. Na początku lat 2000. leśnicy zaproponowali
utworzenie w tej okolicy strefy ochrony krajobrazu zapisanej w leśnych planach
gospodarczych. Obszar ten powinien być chroniony również przez konserwatora
zabytków.
Na mapach z 1827 r. opisem alte Eisen Erzgr. (stare kopalnie rud żelaza) oznaczono hałdy w Stanicy, a w lesie na zachód od niej kopalnie rud żelaza – Eisen
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Erzgr. Zaznaczono je również sygnaturami kopców na mapie z 1918 r., wykreślonej na podstawie mapy z roku 1883.
O górniczej i hutniczej przeszłości okolicy zaświadczają też liczne toponimy: Rudy, Ruda, Ruda Kozielska, Warpnie, Szybki, Górniki, Kuźnia Raciborska,
Górna Huta i in. Często w tych miejscach zachowały się stawy lub groble stawów
hutniczych oraz kanały wodne.

Ryc. 6. Schemat występowania złóż rud żelaza i sposobów ich eksploatacji w oko-

licach Stanicy

Neogen: a – piaski jeziorne, b – iły morskie i jeziorne; czwartorzęd: c – gliny morenowe, d –
piaski rzeczne, e – różnoziarniste osady stokowe
Rodzaje rud żelaza: ZB – żelaziak brunatny, RR – ruda rzeczna, RB – ruda bagienna, RD –
ruda darniowa, SS – sferosyderyty, PS – płaskury syderytowe
Formy eksploatacji i ich pozostałości: 1 – kopalnia szybowa z chodnikiem i hałdą stożkową,
2 – hałda stożkowa, 3 – hałda stołowa, 4 – sztolnia, 5 – dukla, 6 – odkrywka, 7 – naturalna
wychodnia, 8 – skupiska na łachach rzecznych
Źródło: opracowanie własne J.M. Wagi.

a – płytkie „wybierzyska” rud żelaza, b – dukle, c – kopalnia z hałdą stożkową, d – kopalnia z hałdą stołową, e – forma przejściowa od hałdy
stożkowej w stołową, z przekopami komunikacyjno-drenażowymi, otoczona niecką z osiadania, f – niecka z osiadania wokół hałdy stożkowej, g – roznos sztolni wodnej, h – miejsca po zlikwidowanych hałdach, i – droga z nawierzchnią dylowaną, j – strefa eksploatacji rud
darniowych i bagiennych, k – strefa eksploatacji rud rzecznych, l – relikty mielerzy
Źródło: opracowanie własne, modele barwne B. Szypuła, szary model cieniowany: e-mapa.net.

Ryc. 7. IV. Pola eksploatacyjne sferosyderytów koło Stanicy
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Ryc. 8. Hałdy stołowe i stożkowe wokół szybów kopalń rud żelaza w Stanicy
Źródło: fot. J.M. Waga.

V. Budowle hydrotechniczne w dawnym ośrodku hutniczym w Przeryciu

Pozostałości dawnej, zaawansowanej aktywności gospodarczej człowieka można
zaobserwować także w dolinach rzecznych badanego obszaru. Były to liczne, małe
zbiorniki śródpolne i śródleśne założone na strugach oraz systemy dużych stawów w dolinach rzecznych (Strumieński, 1573; Kocel, 1995; Nyrek, 1997; Pietras,
2009). Od drugiej połowy XIII w. wznoszono obiekty hydrotechniczne związane
z gospodarką hodowlaną i z działalnością zakładów wykorzystujących energię
wodną (Rybant, 1977). Stosowano różne metody zapobiegania dużej nieregularności przepływów i skutkom powodzi. Już w XVI w. umiejętnie przeciwdziałano
powodziom poprzez obniżanie fali wezbraniowej w zbiornikach kaskadowych
(tzw. stawach paciorkowych lub łańcuchowych), zlokalizowanych w górnych częściach zlewni, stosowanie przelewów powodziowych i ulg, a także stawów „zawieszonych” na terasie nadzalewowej – obok głównego koryta rzeki (Waga, 2003c).
Powodzie zagrażały również budowlom hydrotechnicznym zlokalizowanym
na Wierzbniku (Staniczce). Świadczą o tym odcinki pogłębionych i rozmytych kanałów (Fajer, 2018). Poza wysoką sumą opadów atmosferycznych (Absalon, 1998),
wezbrania Wierzbnika powoduje słaba przepuszczalność ilastych gruntów w jego
zlewni, co w konsekwencji generuje duży spływ powierzchniowy. Kolejne czynniki
to sposób gospodarowania na terenach rolnych i w lasach, m.in. trzebieże drzewostanów dla potrzeb węglarstwa i smolarstwa, melioracje, w tym na obszarach
eksploatacji rud żelaza, oraz wypas zwierząt w lasach (Waga, 2003c; Pietras, 2009).
W kilku miejscach, w morfologii dna doliny Wierzbnika, na terasie nadzalewowej występują głębokie rozcięcia erozyjne o charakterze przełomów uwarunkowanych antropogenicznie (Fajer, 2018). Jedno z nich znajduje się w lesie koło
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Przerycia. Pierwotnie był to kanał przerzutowy, odprowadzający wody wezbrań
poza kompleks stawów i kuźnicy. W 1713 r. stawy i kuźnicę w Przeryciu, należące
od 1701 r. do opactwa cystersów w Rudach, zniszczyła powódź (Sufryd, Winiewski,
1987). Na mapie Krieges-Carte von Schlesien 1747–1753 (ryc. 9A) nie umieszczono stawów w dolinie Wierzbnika ani kanału ulgi. Prawdopodobnie zdegradowane
obiekty nie zasłużyły wtedy na uwagę kartografów. Jednocześnie układ małych
potoków i strug jest pokazany nieprecyzyjnie. Czynnych stawów w Przeryciu nie
zaznaczono również na mapie Preußisches Urmeßtischblatt z 1827 r. (ryc. 9B).
Widoczny jest natomiast kanał ulgi, wówczas jeszcze częściowo wypełniony wodą.

Ryc. 9. Mapy okolic Przerycia

A – Krieges-Carte von Schlesien (1747–1753), B – Preußisches Urmeßtischblatt, Bande III Blatt
1 (1827)
a – miejsce przebiegu kanału ulgi rozcinającego wydmę, b – lokalizacja stawu górnego, c –
lokalizacja stawu dolnego.
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Ryc. 10. V. Dawny kompleks hydroenergetyczno-kuźniczy w Przeryciu

a – wcios z kanałem ulgi rozcinający wydmę, b – rozcięcie erozyjne terasy nadzalewowej,
c – fragment dolnej młynówki lub inicjalny przełom wsteczny, d – zamierzony kierunek
przeprowadzenia wód powodziowych, e – staw górny, f – staw dolny, g – wydmy, h – pozostałości grobli czołowych, i – groble boczne, j – dawne drogi
Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

Suchy dziś kanał ulgi składa się z czterech części (ryc. 10). Górny odcinek ma
kształt wciosu, głębokiego maksymalnie na 6 m, rozcinającego terasę nadzalewową oraz znajdujące się na niej wydmy (ryc. 11). W jego dnie widoczne są bruzdy
i kociołkowate zagłębienia erozyjne – prawdopodobnie pozostałości nisz eworsyjnych poniżej progów (zatorów biogenicznych?). Dolny odcinek – początkowo
przelew powodziowy, przekształcony później w rozcięcie erozyjne – łączy kanał
ulgi z misą niższego stawu na Wierzbniku. Obniżenie „c” jest pozostałością dolnej
młynówki z zagłębieniami eworsyjnymi lub powodziowego przełomu wstecznego w południowym obwałowaniu kanału głównego. Wody powodziowe z kanału
ulgi były pierwotnie wyprowadzane także ramionami do niższej części doliny
Wierzbnika i na zachód – do obniżenia poza pasmem wydm. Stamtąd rozlewały
się w lesie i, wolno spływając, trafiały do dużego stawu w Rudzie Kozielskiej, a następnie do rzeki Rudy. Aby ułatwić odpływ wód w głąb lasu, wykonano krótkie,
płytkie przekopy w przełęczach między wydmami. Opisana forma terenu ma zatem dwojaką genezę. Najpierw utworzono sztuczny kanał, do którego skierowano
nadmiar wód z rzeki, potem dno kanału i groble piętrzące stawów zostały rozcięte
przez powódź.
Wykorzystując cyfrowy model terenu, obliczono minimalną objętość mas
gruntu, które należało przemieścić w Przeryciu, aby kanałem o 2-metrowej szerokości i nachyleniu skarp 1:1 (45°) popłynęła woda. Wynosiła ona około 5700 m3.
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Ryc. 11. Przekop kanału ulgi powodziowej przez wydmę w Przeryciu
a – wydma, b – przekop, c – kanał ulgi
Źródło: fot. J.M. Waga.

W rzeczywistości objętość usuniętych tam przez człowieka i przemieszczonych
przez płynącą wodę mas ziemnych sięga 26 848 m3 (Fajer, 2018).
Nie tylko prace nad utworzeniem systemów przeciwpowodziowych chroniących
stawy, ale także budowa grobli piętrzących wymagała przemieszczenia wielkich
mas ziemi prostymi środkami (Waga, 2003c; Fajer, 2018). Ustalono, że grobla czołowa górnego stawu w Przeryciu miała 4,2 m wysokości i objętość nawet 7000 m3.
VI. Obszar koło Górnej Huty z pozostałościami dawnych miejsc wydobycia
i przetwórstwa rud żelaza, systemów hydrotechnicznych, gospodarki węglarskosmolarskiej, osad ludzkich oraz obiektów książęcej administracji leśnej

Z prospekcji powierzchniowej przeprowadzonej w drugiej połowie lat 90. XX w.
(Foltyn i in., 1995; Foltyn, Foltyn, 2003) wynika, że w Górnej Hucie (ryc. 12) mogła
funkcjonować osada z okresu rzymskiego o podobnym jak w Nędzy profilu gospodarczym. Jednak dopiero w czasach cysterskich rozwinięto w okolicy na skalę
przemysłową eksploatację i przetwórstwo rud żelaza (Pietras, 2009). Najstarsza
huta w Stodołach pochodzi z 1585 r., późniejsze w: Stanicy, Przeryciu, Nowinach,
Brantołce, Rudach, Paproci i Kuźni Raciborskiej – z początku XVIII w. (Sufryd,
Winiewski, 1987). Tę ostatnią zaznaczono na mapie Księstwa Raciborskiego
Wielanda z 1736 r. jako officina ferraria w Segenbergerhamer symbolem skrzyżowanej strzały i kilofa. Jej powstanie Postawka (2014) datuje na lata 1640–1641.
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Ryc. 12. VI. Strefa eksploatacji i przetwórstwa rud żelaza oraz gospodarki leśnej

w dolnym biegu Rudy koło Górnej Huty

a – stanowisko archeologiczne z okresu rzymskiego, b – staw, c – grobla czołowa, d – grobla
boczna, e – grobla prowadnica, f – kanały robocze kuźnicy, g – przelewy powodziowe, h –
ulgi powodziowe, i – ślady dawnych dróg, j – kanał do spławiania drewna, k – pole eksploatacyjne rud darniowych, l – pozostałości mielerzy, m – lokalizacja leśniczówki Corvey,
n – lokalizacja leśniczówki Waldenburg
Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

Zakładu kuźniczego i stawu w Górnej Hucie nie zaznaczono jeszcze na mapie
Harnischa z lat 1794–1801 (Kocel, 1995), pojawiają się one dopiero na mapie
Preußisches Urmeßtischblatt z 1827 r. Na modelu rzeźby cieniowanej widoczne
są różne elementy tamtejszej kuźnicy i systemów hydrotechnicznych, m.in.: staw
o granicach pokazanych na mapach z lat 1827 i 1883, grobla czołowa i boczna,
grobla – prowadnica wód powodziowych, kanały robocze oraz specjalnie zabezpieczone przelewy i ulgi powodziowe (ryc. 13) (Waga, 2003d). Na północy rysują
się ślady dawnych dróg, warkoczowo przeplatających się na podmokłej terasie III,
oraz kanał do spławiania drewna – Pogonica, a na południu pole wydobycia rud
darniowych o powierzchni 0,8 ha, jedno z dwóch takich w okolicy. Eksploatowano
je metodą ławową – przesuwając się z wydobyciem frontalnie, skałę płonną przerzucano za siebie, pozostawiając charakterystyczne nierówności terenu. Na terasach nadzalewowych zachowały się również pozostałości mielerzy. Dwa mielerze z okolic Kuźni Raciborskiej przedstawia archiwalna fotografia na rycinie 14.
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Ryc. 13. Kuźnia Raciborska – Górna Huta

a – ujście ulgi powodziowej, b – koryto umocnione faszyną i żużlem hutniczym, c – pozostałości jazu piętrzącego stawu hutniczego
Źródło: fot. J.M. Waga.

Jeden z mielerzy jest wypalany, drugi budowany. Wypał był nadzorowany zwykle przez leśniczego – widocznego w centrum fotografii. Leśniczowie zajmowali
stosowne do pełnionych funkcji siedziby. Na VI obszarze badań zlokalizowane
były książęce leśniczówki Corvey i Waldenburg (Obora). Zachowała się jedynie ta
druga (ryc. 15). W przypadku pierwszej destrukcji uległa również cała jej okolica
(ryc. 12).
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Ryc. 14. Wypał węgla drzewnego koło

Kuźni Raciborskiej

Źródło: Simon (1930).

Ryc. 15. Zabytkowa leśniczówka Wal-

denburg (Obora) w Kuźni Raciborskiej

Źródło: fot. J.M. Waga.
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VII. Pozostałości umocnień ziemnych niemieckiej baterii obrony
przeciwlotniczej z II wojny światowej

Po pierwszym ataku 15 armii USAAF 7 lipca 1944 r. na fabryki paliw syntetycznych w okolicach Haydebreck (obecnego Kędzierzyna) Niemcy przesunęli baterie przeciwlotnicze (FLAK) z terenów zakładów chemicznych na ich przedpole,

Ryc. 16. VII. A – umocnienia ziemne niemieckiej baterii przeciwlotniczej (FLAK)

z II wojny światowej

a – stanowiska stanowiska dział przeciwlotniczych i reflektorów, b – stanowisko namiarowe,
c – stanowiska dowodzenia, d – transzeje łącznikowe, e – prawdopodobny punkt zasilania, f – prawdopodobny zbiornik na wodę, g – obiekty pomocnicze, h – obiekty obrony
baterii z transzejami, i – droga leśna z pasami przeciwpożarowymi I rzędu, j – strefa destrukcji obiektów ziemnych baterii, k – pozostałości mielerzy

B – uproszczony schemat organizacyjny FLAK (rys. na podstawie: The German
Defences, https://www.bomberhistory.co.uk/canal_raids/defences)

a – stanowiska dział przeciwlotniczych, b – stanowisko namiarowe II rzędu, c – stanowisko
namiarowe I rzędu, d – agregaty zasilające, e – stanowisko dowodzenia, f – pozycje obserwacyjne
Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.
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rozbudowując silny system obrony przeciwlotniczej (Konieczny, 1998; Haduch,
2019; Waga, Fajer, 2021). Jedną z tzw. Grossbaterii zlokalizowano 8 km na południowy wschód od Zakładu IG Farben Haydebreck (ryc. 1). Ponieważ baterii
przeciwlotniczych nie lokowano w wysokich, wiekowych lasach, prawdopodobnie teren ten zajęty był wówczas przez odnowienia leśne i młodniki (por. Walisko
i in., 2014).
W miejscu dawnej baterii (ryc. 16) zachowały się pozostałości: pozycji artyleryjskich i reflektorów w układzie wewnętrznego pierścienia (6 stanowisk), trzech
linii na bokach zewnętrznego trójkąta (po 4 stanowiska na każdym boku) oraz po
2 stanowiska na ich przedpolach, a także punktów dowodzenia, obserwacyjnych,
namiarowych (m.in. aparatu centralnego Kommandogerät 36), stanowisk agregatów prądotwórczych, składów amunicji, paliwa i wody. Widoczne są tam też
relikty ziemianek oraz okopów wykorzystywanych przez oddziały obrony baterii,
a także prawdopodobnie obwałowania parków pojazdów. Są to wały o wysokości
około 0,7 m i zagłębienia terenu o głębokości 0,5–1,8 m. Główne obiekty połączono ze sobą okopami. Cały ten zespół ars militaris mimo częściowej niwelacji
w obrębie pasów przeciwpożarowych jest, jako ostatni w okolicach Kędzierzyna,
jeszcze stosunkowo dobrze zachowany. Obok amerykańskich protokołów z misji
lotniczych (Asch i in., 1991) dokumentuje on bardzo dobre przygotowanie niemieckiej obrony przeciwlotniczej w okolicach Haydebreck i tłumaczy poniesione
tam znaczne straty 15 armii USAAF (Konieczny, 1998; Haduch, 2019). Dlatego
powinno się go chronić, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, np. pod
Verdun, w Normandii czy w Ardenach, jako wojenny relikt przeszłości.

DYSKUSJA
Użycie wysokorozdzielczych danych LiDAR w badaniach geomorfologicznych, początkowo rewolucyjne, stało się w ostatnim dziesięcioleciu narzędziem
powszechnie stosowanym (m.in. Kiarszys, Szalast, 2014; Szuman i in., 2021).
Modele rzeźby cieniowanej o różnej rozdzielczości bardzo dobrze nadają się m.in.
do badań morfologii powierzchni terenów leśnych (Sztampke, 2014; Kiarszys,
Banaszek, 2017; Rączkowski, 2017) oraz do półautomatycznego i automatycznego
rozpoznawania form o powtarzalnych kształtach, np. mielerzy (np. Witharana,
2018; Suh, 2021). Modele rzeźby cieniowanej o rozdzielczości 1 × 1 m są dziś
ogólnie dostępne (Wroniecki, 2015; https://polska.e-mapa.net/). Pozwala to na
uspołecznienie poszukiwań cennych obiektów w przestrzeni naszego kraju (zob.
Waga, Nita, 1997; Sztampke, 2014), odkrywanie nieznanych dotąd obiektów lub
reinterpretację obiektów niewłaściwie zaklasyfikowanych (Kiarszys, Szalast, 2014;
Kobyliński, 2018).
Badając współcześnie morfologię powierzchni terenów leśnych na obszarze
Polski, dostrzec można dwie grupy powiązanych ze sobą problemów. Pierwszy
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szeroki – dotyczy kardynalnego pytania: jaki ma być las w nowych czasach?
Idee pokoleń ludzi związanych z lasem i oddanych lasom – nie tylko leśników,
ale również myśliwych, badaczy lasu i artystów – zaczynają trafiać do lamusa
historii, a uprawiane przez nich w dotychczasowym pojęciu i formie profesje –
często do grupy zawodów wymierających. Drugi odniesiony jest do dziedzictwa
kulturowego, cywilizacyjnego i przyrodniczego konkretnych obszarów, także
w kontekście prawa (zob. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.; ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.). To dziedzictwo nie tylko narodowe, ale i europejskie, a w kontekście
historii rozwoju naszej cywilizacji w wielu przypadkach światowe (Nyrek, 1975;
Żabko-Potopowicz, 1977; Broda, 2000; Kobiałka, 2016, 2018; Zalewska, 2018).
Wyniki badań nad takimi obiektami opublikowano np. w monograficznych tomach „Archaeologica Hereditas” (m.in. Konczewski i in., 2017; Podruczny, 2017;
Wysocki, 2017; Wroniecki i in., 2018).
Las był dotąd palimpsestem przyrodniczo-kulturowym, skarbnicą informacji
o przeszłości i teraźniejszości (Milnik, 2015). Mamy jednak do czynienia z momentem, w którym lasy, podobnie jak dawne pergaminy, „oczyszczane” są po to,
aby zapisać nowe, „proste treści”. Czy wszystkie lasy muszą być tak potraktowane?
Analiza zmian morfologii powierzchni terenu i wieku odnowień leśnych
wyraźnie wskazuje na wykorzystanie w badanych przez autorów lasach coraz
bardziej inwazyjnych metod uprawy gleby przed odnowieniami (Waga, Fajer,
2021). Nie tylko na terenach zdegradowanych (gdzie jest to głęboko uzasadnione) wprowadza się coraz częściej zaawansowane kształtowanie rzeźby terenu, regulację stosunków wodnych, intensywne odtwarzanie (a w zasadzie przebudowę
i kształtowanie) gleb metodami technicznymi, budowę technologicznych dróg
dojazdowych o podwyższonych parametrach gabarytowych i wytrzymałości. Dla
przykładu: głęboka orka ma rozbić warstwę orsztynu, określanego jako toksyczny
dla drzew ze względu na wysoką koncentrację jonów glinu i manganu, utrudniającego także w sposób mechaniczny rozwój systemu korzeniowego (Bednarek
i in., 2004). Niestety w wielu miejscach, przy obniżonym obecnie zwierciadle wód
podziemnych, powoduje ona też łatwą ucieczkę wody z gleby w głębsze warstwy
gruntu, co ma duże znaczenie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Stosowanie
nadmiernie głębokich bruzd jest szczególnie niekorzystne na terenach wydmowych. Dla urządzenia nowych upraw leśnych niewystarczające (!?) okazało się
dziś również zdejmowanie i odkładanie orką wierzchnich warstw ściółki i słabo
rozłożonej próchnicy, traktowanych jako niepożądany składnik gleby (Otwarta
Encyklopedia Leśna). Pojawiła się nowa, najbardziej kontrowersyjna, metoda
w uprawie lasu – spychania wierzchnich, a czasem i głębszych warstw gleby, wraz
z gałęziami i karpami pozostałymi po wyrębach, na liczne długie pryzmy zalegające na granicach działek przeznaczonych do zalesienia (ryc. 17). Powstaje w ten
sposób problem zbędnie gromadzonej po zrębach, a niewykorzystywanej na cele
gospodarcze biomasy (np. Gołos, Kaliszewski, 2013).
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Ryc. 17. Schemat ekstremalnych zmian geoekosystemu i warstwy kulturowej na

skutek użycia ciężkiego sprzętu leśnego

a – gleba z organizmami żywymi, śladami ich bytowania, węglami drzewnymi i artefaktami,
okrywająca różne formy powierzchni terenu, b – spychanie karp korzeniowych i gałęzi
oraz wierzchniej warstwy gleby po trzebieży, c – formowanie pryzm „odpadów z produkcji leśnej”, d – nasadzenia sosny z mikoryzowanym, zakrytym systemem korzeniowym
w sztucznie zubożonym środowisku, zbliżonym do warunków lasu juwenilnego
Źródło: opracowanie własne.

Mimo schyłku w naszym kraju górnictwa węglowego (kiedyś głównego odbiorcy drewna sosnowego) sosna jest z różnych powodów nadal ceniona we
wszystkich gałęziach przemysłu drzewnego (Gil, 2011). Jako odporny gatunek
pionierski, w dodatku w postaci mikoryzowanych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, doskonale radzi sobie ona po zasadzeniu w ubogiej glebie
(Szabla, Pabian, 2003), a nawet w czystym piasku z jej poziomu wymywania.
Współcześnie, poprzez sztuczne, celowe zubożenie wierzchnich warstw gleby,
a często wręcz jej ogłowienie, stwarza się warunki, które zdecydowanie zmniejszają problem rozwoju roślin konkurencyjnych dla nowych nasadzeń – chwastów,
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np. trzcinnika. Z ekonomicznego punktu widzenia, m.in. w sytuacji niedoboru
rąk do pracy, mechanizacji robót, „gigantyzacji” sprzętu, a także popytu na „odpady z leśnej produkcji drzewnej” w postaci gałęzi i karp, wydaje się to uzasadnione. Istnieje jednak problem realizacji tzw. dobrych praktyk w gospodarce leśnej
(Rozporządzenie..., 2017).
Działania wprowadzające metody hodowli lasu przypominające współczesne rolnictwo przemysłowe w rzeczywistości zamieniają las w plantację leśną.
Z punktu widzenia przyrodniczego i kulturowego jest to sytuacja dramatyczna.
Zmieniane są warunki siedliskowe, zmniejszana różnorodność, ale i niszczone
stanowiska archeologiczne (Sztampke, 2014; Konczewski i in., 2017). Las w dotychczasowym rozumieniu krajobrazowym przestaje istnieć, również jako efekt
kilkusetletniej pracy dużej grupy leśników o wielkiej wiedzy i szerokiej świadomości tego złożonego bytu nie tylko ekonomicznego, ale także przyrodniczego
i kulturowego – fenomenu, zjawiska wyjątkowego na Ziemi.
Ten typ gospodarki degraduje m.in. jedne z najważniejszych wartości będących podstawą powołania i funkcjonowania Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, prezentowanych m.in. w 14 tomach
wydawnictwa „Scripta Rudensia” i innych publikacjach (np. Waga, 1996b, 1997a,
2001, 2003a, 2007). To nie tylko unikatowa w skali Polski, tak bardzo zróżnicowana rzeźba eoliczna, ale również pozostałości gospodarki leśnej – relikty smolarstwa i węglarstwa, osadnictwa leśnego, obiektów ars militaris i innych śladów
działań wojennych, bogactwo gatunkowe fauny i flory oraz siedlisk, wreszcie zapisu procesów przyrodniczych w osadach geologicznych i glebach. Zmieniane są
współcześnie przebiegające tam procesy przyrodnicze i struktura siedlisk.
Prawidłowy proces gospodarowania w lasach Polski został określony w dokumencie Zasady hodowli lasu. W § 66 Zasad hodowli lasu (Haze, 2012, s. 51)
stwierdza się, że:
„1. Prowadzenie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej musi
respektować sposoby gospodarowania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz zasady planowania regionalnego i przestrzennego, wynikające
z przepisów prawa krajowego i europejskiego.
2. Podstawą regulacji w zakresie kształtowania krajobrazu leśnego jest planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terytorialne, uwzględniające m.in. regionalizację przyrodniczo-leśną.
3. Lokalnie kształtowanie krajobrazu odbywa się w obrębie biotopów, wnętrza
lasu oraz stref brzegowych lasu, będących miejscem nakładania się wpływów
sąsiadujących ze sobą ekosystemów.
4. Istnienie w zwartych kompleksach leśnych otwartych przestrzeni jest elementem struktury lasu oraz niezbędnym warunkiem powodzenia w ochronie wielu gatunków fauny i flory.
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5. W celu zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych w lasach dąży się do zachowania w stanie zbliżonym do naturalnego
lub odtworzenia śródleśnych zbiorników wodnych, cieków, bagien, trzęsawisk,
mszarów, torfowisk, wrzosowisk, wydm, gołoborzy, wychodni skalnych, polan, hal, połonin i innych gruntów nieleśnych niepodlegających zalesianiu.
6. Ustalenie zakresu działań służących zachowaniu istniejących walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych powinno uwzględniać istniejące potrzeby
i możliwości ich zrealizowania”.
To są bardzo dobrze opracowane zasady, co znajduje również odzwierciedlenie
w Instrukcji urządzania lasu (Święcicki, 2012).
Od szeregu lat w Polsce daje się obserwować przeciąganie w czasie lub nawet torpedowanie prac nad planami ochrony dla różnych form ochrony przyrody. Tak jest między innymi z Parkiem Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich”. Brak planów ochrony jako dokumentów prawnie
obowiązujących, mimo zebranych tzw. materiałów wejściowych, pozwala na nieskrępowane działania, często degradujące przedmioty ochrony. W efekcie postępuje zubożenie chronionego terenu w wartości, a następnie podważany jest sens
ich istnienia.

PODSUMOWANIE
Nowe narzędzia geoinformacyjne, z powodzeniem wprowadzane w ostatnim dwudziestoleciu przez specjalistów geomatyków do działalności Lasów Państwowych,
stworzone przez nich bazy danych i współpraca z innymi ośrodkami badawczymi
dają szanse na coraz doskonalsze zarządzanie różnego rodzaju zasobami znajdującymi się na obszarach leśnych oraz na ich badanie. Podejmowane obecnie decyzje
polityczno-gospodarcze dotyczące lasów powinny uwzględniać nie tylko przesłanki ekonomiczne, ale również z większą uwagą kwestie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także funkcje krajobrazowo-rekreacyjne – ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumiane funkcje krajobrazowe. Wiele nowych
technologii prac leśnych mimo wszystko na to pozwala. Nie można jednocześnie
akceptować sytuacji, aby dostępne obecnie, potężne środki techniczne w postaci
specjalistycznych koparek i spycharek, stosowane do przygotowania terenu pod
nowe nasadzenia, zmieniły bioróżnorodny las w leśną plantację oraz bezpowrotnie
zniszczyły jego podłoże wraz z dziedzictwem naturalnym i kulturowym.
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