
czasopismo
g graficzneeo

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZN · P LISH GEOGRAPHICAL SOCIETYE O

geographical
journal

BY 4.0

Otrzymano/Received: 23.02.2022
Zaakceptowano/Accepted: 06.05.2022

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

TRACES OF HUMAN ACTIVITY IN THE WOODLANDS OF THE 
“CISTERCIAN LANDSCAPE COMPOSITIONS OF RUDY WIELKIE” 

LANDSCAPE PARK READ FROM LIDAR DATA AND THEIR IMPORTANCE 
IN HERITAGE PROTECTION

Jan M. Waga1, Bartłomiej Szypuła1, Kazimierz Sendobry2, Maria Fajer1

1 Uniwersytet Śląski w  Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o  Ziemi, ul. Będzińska 
60, 41-200 Sosnowiec, JMW  https://orcid.org/0000-0002-6216-7530, e-mail: jan.waga@us.edu.pl,  
BS    https://orcid.org/0000-0002-1466-0128, e-mail: bartlomiej.szypula@us.edu.pl (autor koresponden-
cyjny), MF  https://orcid.org/0000-0002-7179-3998, e-mail: maria.fajer@us.edu.pl

2 badacz niezależny, Tychy,  https://orcid.org/0000-0003-1921-9902, e-mail: ksendobry@poczta.onet.pl

Streszczenie
Celem badań było szczegółowe rozpoznanie form terenu utworzonych w  różnym cza-
sie 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, wygenero-
wane z cyfrowego modelu terenu pochodzącego ze skaningu laserowego (LiDAR). Dane 
z badań teledetekcyjnych zweryfikowano w terenie. Stwierdzono, że obrazy o różnej roz-
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dzielczości uzyskane z danych LiDAR bardzo dobrze nadają się do analizy rzeźby tere-
nów 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 przyrod-
niczo-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 Krajobra-
zowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. 

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, las, LiDAR, ochrona dziedzic-
twa, 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” Land-
scape Park. These complexes of forms, which today constitute the material cultural and 
natural heritage, have been recognized as scientific values, important “carriers” of knowl-
edge or valuable landscape objects, and their threats have been identified. For this pur-
pose, 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 wor-
thy 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 wo-
jennych, a także dla różnego rodzaju wartości przyrody nieożywionej i ożywio-
nej. 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, pagór-
ki 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 stabil-
ność 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 do-
konywanych 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 par-
ku 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 natu-
ralnej 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 czło-
wieka, widocznych w rzeźbie obszarów leśnych parku, oraz sprawdzenie przydat-
ności 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 dotychcza-
sowymi 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 zapi-
sane 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 fizycznogeograficz-
nego 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 odsłania-
ją się neogeńskie osady ilaste i piaszczyste (Sarno, Sendobry, 1992; Lewandowski, 
2003; Haisig, 2010). Najbardziej rozprzestrzenione są piaski i żwiry wodnolodow-
cowe zimnego piętra Odry, zawierające wkładki mułków i  iłów, miejscowo od-
słaniają 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 kil-
kudziesięciu 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  rdza-
wych, 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 po-
ziom wód gruntowych znacznie się obniżył.

Badania o charakterze przeglądowym objęły kilka obszarów w dolnych odcin-
kach 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  rozdzielczo-
ści 1 × 1 m. Wybrano obszary, na których dostrzeżono interesujące formy po-
wierzchni terenu, miejsca wcześniejszych badań oraz wskazane przez pracowni-
ków 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 standar-
dem ASPRS, 2008) pochodzące z lotniczego skaningu laserowego, o minimalnej 
gęstości 4 pkt/m2 oraz średniej dokładności pionowej < 0,15 m. Dane ALS po-
zyskane zostały skanerem Leica ALS70 dnia 6 maja 2019 r. i utworzone w ukła-
dzie PUWG-1992 (EPSG:2180). Z  plików *.las wybrano punkty klasy 2 (grunt) 
i 9 (woda) z pierwszego i drugiego odbicia. Na ich podstawie sporządzono cyfro-
we 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 pada-
nia promieni oświetlających 45°) powszechnie stosowanych w tego typu opraco-
waniach. 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 po-
miarów 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 antro-
pogenicznych. Przypowierzchniowe warunki gruntowo-glebowe badano 1-me-
trową laską glebową. 

W celu określenia warunków środowiskowych i poznania tła historycznego ba-
danych obszarów dokonano także analizy treści map z serwisu Geoportal 2 (2021) 
oraz informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu 

https://polska.e-mapa.net/
https://polska.e-mapa.net/
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Geologicznego (CBDG, 2021). Informacje z zakresu geomatyki leśnej, z określe-
niem wieku drzewostanu, a zatem czasu przeprowadzenia prac modelujących rzeź-
bę, 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 zaprezen-
towano 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 niedostrze-
gane i niedoceniane, a w konsekwencji niszczone. W 1993 r., w momencie po-
wołania 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 zasoba-
mi 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 stosowa-
nych, 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.

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

Bargłówka była wymieniana przez Zimmermanna (1784) jako wieś, której miesz-
kańcy trudnili się handlem smołą. Na północ od Bargłówki znajdują się fragmen-
ty 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), 

Ryc. 2. I. Pole eolicznych piasków pokrywowych zdegradowane przez prace leśne 
a – leśny kościół pw. św. Marii Magdaleny, b – eoliczne piaski pokrywowe, c – wały zepchnię-

tych pozostałości zrębów i gleby, d – groble dawnych stawów w dolinie Bierawki, e – kolej 
piaskowa

Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

http://e-mapa.net
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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 pro-
filu węglarsko-smolarskiego – z zagłębieniami na obrysie, w wielu przypadkach 
brak jest dołków do zbierania smoły. Wiązało się to z wypałem drewna „gatun-
ków 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. oznaczo-
no także miejsca dawnej eksploatacji rud żelaza. Dziś, podobnie jak w innych czę-
ściach 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, zde-
gradowano 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.

https://www.barglowka.pl/index.html
https://www.barglowka.pl/index.html
http://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.

http://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 my-
śliwski, 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 ko-
lonizacją fryderycjańską, kontynuowana również później. Na podobny zabieg 
zdecydowano się prawdopodobnie w przypadku jeziora w Bargłówce. Na arku-
szu 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.
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w stosunku do starszych materiałów kartograficznych. Być może są to konsekwen-
cje usytuowania tego terenu – kiedyś leżącego przy granicy Księstwa Opolskiego 
i Raciborskiego, a później kolejnych jednostek terytorialnych. Oznaczenie prze-
kopu drenażowego przecinającego wydmę znajdujemy dopiero na unacześnionej 
mapie Messtischblatter z 1928 r.

W przypadku obu grząskich terenów przyjeziernych okazało się, że gleby tor-
fowo-murszowe i torfowo-mułowe nie spełniły oczekiwań uprawowych osadni-
ków. 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 wpły-
wów kultury prowincjonalno-rzymskiej, pochodzą z pobliskiej Nędzy nad dolną 
Suminą (Piekalski, 1988). Analiza morfologii badanego terenu oraz dawnych tech-
nik eksploatacji i transportu pozwala przypuszczać, że we wczesnych fazach roz-
woju hutnictwa cysterskiego rudę pozyskiwano ze złóż łatwo dostępnych w okoli-
cach 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 głębino-
wego 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 eks-
ploatacji rud żelaza, ukazujący sposoby ich wydobycia od średniowiecza do schył-
ku 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 dylowany-
mi drogami. Ponadto zachował się tam starodrzew świetlistej dąbrowy wskazujący 
na to, że w czasie eksploatacji pośród drzew i nieużytków pogórniczych prowa-
dzono 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) ozna-
czono 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., wykreślo-
nej na podstawie mapy z roku 1883.

O  górniczej i  hutniczej przeszłości okolicy zaświadczają też liczne toponi-
my: 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.
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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 sta-
wów 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 nieregular-
ności 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 czę-
ściach zlewni, stosowanie przelewów powodziowych i ulg, a także stawów „zawie-
szonych” 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 ka-
nałów (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 drze-
wostanów 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 nadzale-
wowej występują głębokie rozcięcia erozyjne o charakterze przełomów uwarun-
kowanych antropogenicznie (Fajer, 2018). Jedno z  nich znajduje się w  lesie koło 

Ryc. 8. Hałdy stołowe i stożkowe wokół szybów kopalń rud żelaza w Stanicy
Źródło: fot. J.M. Waga.
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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 umieszczo-
no 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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Suchy dziś kanał ulgi składa się z czterech części (ryc. 10). Górny odcinek ma 
kształt wciosu, głębokiego maksymalnie na 6 m, rozcinającego terasę nadzalewo-
wą oraz znajdujące się na niej wydmy (ryc. 11). W jego dnie widoczne są bruzdy 
i kociołkowate zagłębienia erozyjne – prawdopodobnie pozostałości nisz ewor-
syjnych 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 wsteczne-
go 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 na-
stępnie do rzeki Rudy. Aby ułatwić odpływ wód w głąb lasu, wykonano krótkie, 
płytkie przekopy w przełęczach między wydmami. Opisana forma terenu ma za-
tem 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 szero-
kości i nachyleniu skarp 1:1 (45°) popłynęła woda. Wynosiła ona około 5700 m3. 

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 – po-
zostałości grobli czołowych, i – groble boczne, j – dawne drogi

Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

http://e-mapa.net
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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 czo-
łowa 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 węglarsko-
smolarskiej, 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 go-
spodarczym. 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 skrzy-
żowanej strzały i kilofa. Jej powstanie Postawka (2014) datuje na lata 1640–1641. 

Ryc. 11. Przekop kanału ulgi powodziowej przez wydmę w Przeryciu 
a – wydma, b – przekop, c – kanał ulgi
Źródło: fot. J.M. Waga.
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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 zabez-
pieczone 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 prze-
rzucano za siebie, pozostawiając charakterystyczne nierówności terenu. Na tera-
sach nadzalewowych zachowały się również pozostałości mielerzy. Dwa miele-
rze z okolic Kuźni Raciborskiej przedstawia archiwalna fotografia na rycinie 14. 

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 eksplo-
atacyjne rud darniowych, l – pozostałości mielerzy, m – lokalizacja leśniczówki Corvey, 
n – lokalizacja leśniczówki Waldenburg

Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

http://e-mapa.net
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Jeden z mielerzy jest wypalany, drugi budowany. Wypał był nadzorowany zwy-
kle 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). 

Ryc. 13. Kuźnia Raciborska – Górna Huta 
a – ujście ulgi powodziowej, b – koryto umocnione faszyną i żużlem hutniczym, c – pozosta-

łości jazu piętrzącego stawu hutniczego 
Źródło: fot. J.M. Waga.
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Ryc. 14. Wypał węgla drzewnego koło 
Kuźni Raciborskiej 

Źródło: Simon (1930).

Ryc. 15. Zabytkowa leśniczówka Wal-
denburg (Obora) w Kuźni Racibor-
skiej

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 syntetycz-
nych w okolicach Haydebreck (obecnego Kędzierzyna) Niemcy przesunęli bate-
rie 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 zasila-
nia, f – prawdopodobny zbiornik na wodę, g – obiekty pomocnicze, h – obiekty obrony 
baterii z transzejami, i – droga leśna z pasami przeciwpożarowymi I rzędu, j – strefa de-
strukcji 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 ob-
serwacyjne

Źródło: opracowanie własne, model cieniowany: e-mapa.net.

https://www.bomberhistory.co.uk/canal_raids/defences
http://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 po-
łudniowy wschód od Zakładu IG Farben Haydebreck (ryc. 1). Ponieważ baterii 
przeciwlotniczych nie lokowano w wysokich, wiekowych lasach, prawdopodob-
nie 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 artyle-
ryjskich 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 agre-
gatów 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 połą-
czono 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 nie-
mieckiej 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 geomorfologicz-
nych, 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 

https://polska.e-mapa.net/
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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 kwiet-
nia 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 to-
mach „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 mo-
mentem, 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 uzasadnio-
ne) wprowadza się coraz częściej zaawansowane kształtowanie rzeźby terenu, re-
gulację 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, utrud-
niającego 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 wydmo-
wych. 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 zalega-
jące 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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Mimo schyłku w naszym kraju górnictwa węglowego (kiedyś głównego od-
biorcy 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 syste-
mem 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 zmniej-
szają problem rozwoju roślin konkurencyjnych dla nowych nasadzeń – chwastów, 

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 produk-
cji leśnej”, d – nasadzenia sosny z mikoryzowanym, zakrytym systemem korzeniowym 
w sztucznie zubożonym środowisku, zbliżonym do warunków lasu juwenilnego

Źródło: opracowanie własne. 
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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 „od-
pady z leśnej produkcji drzewnej” w postaci gałęzi i karp, wydaje się to uzasadnio-
ne. Istnieje jednak problem realizacji tzw. dobrych praktyk w gospodarce leśnej 
(Rozporządzenie..., 2017). 

Działania wprowadzające metody hodowli lasu przypominające współcze-
sne 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 do-
tychczasowym rozumieniu krajobrazowym przestaje istnieć, również jako efekt 
kilkusetletniej pracy dużej grupy leśników o wielkiej wiedzy i szerokiej świado-
mości 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 będą-
cych 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 zróżnico-
wana rzeźba eoliczna, ale również pozostałości gospodarki leśnej – relikty smo-
larstwa i węglarstwa, osadnictwa leśnego, obiektów ars militaris i innych śladów 
działań wojennych, bogactwo gatunkowe fauny i flory oraz siedlisk, wreszcie za-
pisu 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  do-
kumencie 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 kultu-
rowym oraz zasady planowania regionalnego i  przestrzennego, wynikające 
z przepisów prawa krajowego i europejskiego.

2. Podstawą regulacji w zakresie kształtowania krajobrazu leśnego jest planowa-
nie przestrzenne i  zagospodarowanie terytorialne, uwzględniające m.in. re-
gionalizację 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 elemen-
tem struktury lasu oraz niezbędnym warunkiem powodzenia w ochronie wie-
lu gatunków fauny i flory.
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5. W  celu zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazo-
wych 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, po-
lan, hal, połonin i innych gruntów nieleśnych niepodlegających zalesianiu.

6. Ustalenie zakresu działań służących zachowaniu istniejących walorów przy-
rodniczych 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 na-

wet torpedowanie prac nad planami ochrony dla różnych form ochrony przyro-
dy. 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 nie-
skrępowane działania, często degradujące przedmioty ochrony. W efekcie postę-
puje zubożenie chronionego terenu w wartości, a następnie podważany jest sens 
ich istnienia.

PODSUMOWANIE

Nowe narzędzia geoinformacyjne, z powodzeniem wprowadzane w ostatnim dwu-
dziestoleciu 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 znajdują-
cymi się na obszarach leśnych oraz na ich badanie. Podejmowane obecnie decyzje 
polityczno-gospodarcze dotyczące lasów powinny uwzględniać nie tylko przesłan-
ki ekonomiczne, ale również z większą uwagą kwestie ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego, a także funkcje krajobrazowo-rekreacyjne – ze szcze-
gólnym 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.

LITERATURA
Absalon D. (1998). Antropogeniczne zmiany odpływu rzecznego w zlewni Rudy. Katowice: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.



Ślady działalności człowieka na terenach leśnych...  133

ArcGIS Desktop: Release 10.8.1. (2020). Redlands, CA: ESRI (Environmental Systems Re-
search Institute).

Asch A., Graff H.R., Ramey T.A. (1991). The story of the Four Hundred and Fifty-fifth 
Bombardment Group (H) WW II: flight of the Vulgar Vultures. Appleton (WI): Graphic 
Communications Center.

ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing) (2008). LAS Spec-
ification Version 1.2 (https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/asprs_las_
format_v12.pdf; dostęp: 23.01.2022).

Bank Danych o  Lasach (https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/bank-danych-o-lasach; 
dostęp: 28.12.2021).

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. (2004). Badania ekologiczno-
-gleboznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Broda J. (2000). Historia leśnictwa w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej 
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

CBDG (Centralna Baza Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego), 
(http://baza.pgi.gov.pl/; dostęp: 10.12.2021).

Cempulik P., Nita J., Waga J.M. (2002). Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wiel-
kich – Przyroda i  Kultura. Mapa w  skali 1:50 000. Katowice: Górnośląska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A.

Czylok A., Fajer M., Machowski R., Szymczyk A., Waga J.M. (2004). Naturalny zbiornik 
wodny w Jeziorze (zlewnia górnej Liswarty) – charakterystyka uwarunkowań środo-
wiskowych. W: A.T. Jankowski, M. Rzętała (red.), Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – 
funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Sosnowiec: WNoZ UŚ, Polskie Towarzystwo 
Limnologiczne, PTG – Oddział Katowicki, s. 39–50.

Dunin A. (1828). Wykład praktyczny węglarstwa stosowego. O różnych sposobach węgle-
nia. Sylwan, 5: 238–300. 

Fajer M. (1997). Rudy żelaza w dawnym hutnictwie górnośląskim. Scripta Rudensia, 7: 
51–61.

Fajer M. (2018). Antropogenicznie uwarunkowane przełomy Suminy i Wierzbnika jako 
przykład naturalizacji sztucznych koryt rzecznych (zlewnia Rudy). Prace Geograficz-
ne, 153: 7–24. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.001.8476

Fajer M., Machowski R., Rzętała M., Waga J.M. (2016). Relics of frederician colonisation 
in southern Poland as cultural and natural tourist destinations – the case of the Upper 
Liswarta river catchment. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference 
on Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Conference Proceedings, 2, 5: 531–538. 
https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2O16/B25/S07.069

Fajer M., Waga J.M. (2000). Przyrodnicze i przyrodniczo-kulturowe struktury krajobra-
zowe Rud jako wartości tworzące podstawę restytucji i kreacji funkcji użytkowych 
tego obszaru. Scripta Rudensia, 10: 30–38. 

Fajer M., Waga J.M. (2002). Pozostałości dawnego górnictwa i hutnictwa żelaza w okoli-
cach Rud na Górnym Śląsku. W: P. Szwarczewski, E. Smolska (red.), Zapis działalności 
człowieka w środowisku przyrodniczym. T. 1. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Łomża: Wyższa Szkoła Agrobiznesu, s. 35–
39.

https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/asprs_las_format_v12.pdf
https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/asprs_las_format_v12.pdf
https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/bank-danych-o-lasach
http://baza.pgi.gov.pl/
https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.001.8476
https://doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2O16/B25/S07.069


134 Jan M. Waga, Bartłomiej Szypuła, Kazimierz Sendobry, Maria Fajer

Foltyn E.M., Foltyn E. (2003). Kuźnia Raciborska – stanowisko archeologiczne nr 9. W: 
J.M. Waga, K. Kocel (red.), Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności. 
Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, s. 43–49.

Foltyn E.M., Foltyn E., Wysocka-Grzanka J. (1995). Archeologiczne badania poszuki-
wawcze nad dolną i środkową Rudą. Scripta Rudensia, 4: 7–28.

Geoportal 2 (https://mapy.geoportal.gov.pl/imap; dostęp: 28.12.2021).
Gębica P., Starkel L., Czajka A., Dulias R., Fajer M., Waga J.M. (2021). Współczesna ewolucja 

rzeźby Kotlin Podkarpackich. W: A. Kostrzewski, K. Krzemień, P. Migoń, L. Starkel, 
M. Winowski, Z. Zwoliński (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski. Poznań: Bo-
gucki Wydawnictwo Naukowe, s. 293–331. https://doi.org/10.12657/9788379863822-
06

Gołos P., Kaliszewski A. (red.) (2013). Biomasa leśna na cele energetyczne. Sękocin Stary: 
Instytut Badawczy Leśnictwa.

Gil W. (2011). Drewno jako surowiec XXI wieku. Sylwan, 155 (3): 195–201. 
Global Mapper, version 19. (2018). Blue Marble Geographics, Maine, USA.
Haduch E. (2019). Niemieckie zakłady paliwowe w  rejencji opolskiej. Stowarzyszenie 

BLECHHAMMER – 1944. Kędzierzyn-Koźle (https://www.blechhammer1944.pl; do-
stęp: 19.08.2019). 

Haisig J. (2010). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Kuźnia 
Raciborska. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.

Haze M. (red.) (2012). Zasady hodowli lasu. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów 
Państwowych (https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-le-
sna/hodowla/; dostęp: 28.12. 2021).

https://www.barglowka.pl/index.html
https://polska.e-mapa.net/
Jersak J., Sendobry K. (1991). Vistulian deposits in the Valley of the Bierawka exemplified 

by the filling-sand mine in Kotlarnia. W: J. Jersak (red.), Less i osady dolinne. Kato-
wice: Uniwersytet Śląski, s. 93–118.

Kiarszys G., Banaszek Ł. (2017). Dostrzec i  zrozumieć. Porównanie wybranych metod 
wizualizacji danych ALS wykorzystywanych w  archeologii. Folia Praehistorica Po-
snaniensia, 22: 233–270.

Kiarszys G., Szalast G. (2014). Archeologia w chmurze punktów. Porównanie rezultatów 
filtracji i klasyfikacji gruntu w projekcie ISOK z wynikami opracowanymi w oprogra-
mowaniu LAStools i Terrasolid. Folia Praehistorica Posnaniensia, 19: 267–292.

Kobiałka D. (2016). Archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesio-
nych. Biografia Archeologii, 2(1): 42–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.56303 

Kobiałka D. (2018). Being in the woodlands: archaeological sensibility and landscapes as 
nature cultures. Polish Journal of Landscape Studies, 1: 43–53.

Kobyliński Z. (2018). Rola lotniczego skanowania laserowego w  odkrywaniu starożyt-
nych i wczesnohistorycznych grodzisk na terenach leśnych: przykład historycznych 
krain Pomezanii i Pogezanii. Archaeologica Hereditas, 11: 175–188.

Kocel K. (1995). Stawy w dolinie Rudy (Górny Śląsk) jako wskaźnik antropogenicznych 
zmian krajobrazu. W: A.T. Jankowski, T. Szczypek (red.), Przeobrażenia środowiska 
geograficznego w  przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysło-
wego. Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego. Sosnowiec: Wydział Nauk o  Ziemi 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap
https://doi.org/10.12657/9788379863822-06
https://doi.org/10.12657/9788379863822-06
https://www.blechhammer1944.pl
https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/
https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/
https://www.barglowka.pl/index.html
https://polska.e-mapa.net/
https://doi.org/10.5281/zenodo.56303


Ślady działalności człowieka na terenach leśnych...  135

Uniwersytet Śląski, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”, s. 57–62. 

Konczewski P., Szczurowski J., Zawadzki P., Kobielski J. (2017). Krajobrazy wojenne 
Puszczy Zgorzeleckiej. Archaeologica Hereditas, 9: 257–272.

Konieczny A. (1998). Śląsk a wojna powietrzna lat 1940–1944. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lewandowski J. (2003). Plejstocen glacjalny Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej i obsza-
rów sąsiednich. W: J. Haisig, J. Lewandowski (red.), Plejstocen Kotliny Raciborsko-
-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konfe-
rencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”. Sosnowiec: Państwowy Instytut Geologiczny, 
Uniwersytet Śląski, s. 16–29.

Marszałek E. (2013). O potrzebie ocalenia profesji węglarskiej od zapomnienia. Studia 
i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 12: 117–132.

Milnik A. (2015). Kraina jak liść dębu. Historia śląskiego leśnictwa w czasach pruskich 
(1741–1945). Remagen: Verlag Kessel.

Nyrek A. (1975). Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od połowy XVII do połowy XIX 
wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

Nyrek A. (1997). Gospodarczo-społeczne przyczyny i skutki ekologiczne powodzi na Ślą-
sku od XV w. do XX w. w dotychczasowych badaniach. Słupskie Studia Historyczne, 
5: 75–89.

Okła K. (red.) (2010). Geomatyka w  Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Warszawa: 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Okła K. (red.) (2013). Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. II. Poradnik praktyczny. 
Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Otwarta Encyklopedia Leśna (https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id= 
u:upra wa-gleby-przy-odnowieniach-lasu; dostęp: 2.05.2022). 

Piekalski J. (1988). Osada z okresu wpływów rzymskich w Nędzy, woj. Katowice. Silesia 
Antiqua, 30: 123–164.

Pietras Z. (2009). Zarys historii lasów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie do roku 1945. Syl-
wan, 153 (2): 99–107.

Pietrzak S. (2010). Zastosowanie i technologie wytwarzania dziegciu przez społeczeństwa 
międzyrzecza Dniepru i Łaby od VI do II tysiąclecia BC. Poznań: Wydawnictwo Po-
znańskie.

Podruczny G. (2017). Nowożytne fortyfikacje polowe na Śląsku – zarys problematyki ba-
dawczej i konserwatorskiej. Archaeologica Hereditas, 9: 175–187.

Postawka H. (2014). Pierwsze osady śródleśne związane z początkiem hutnictwa w Bargłów-
ce i Kuźni Raciborskiej na podstawie zachowanych dokumentów XVII-, XVIII- i XIX-
-wiecznych (https://www.barglowka.pl/poczatkiprzemyslu.html; dostęp: 12.01.2022).

Prange K. (2021). Średniowieczna wioska wciąż pełna tajemnic (https://www.lasy.gov.
pl/pl/informacje/aktualnosci/sredniowieczna-wioska-wciaz-pelna-tajemnic; dostęp: 
12.01.2022).

Rączkowski W. (2017). Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywa-
niu metod nieinwazyjnych. W: A. Różański (red.), Gemma Gemmarum. Cz. I. Poznań: 
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 323–342.

https://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=
https://www.barglowka.pl/poczatkiprzemyslu.html
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/sredniowieczna-wioska-wciaz-pelna-tajemnic
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/sredniowieczna-wioska-wciaz-pelna-tajemnic


136 Jan M. Waga, Bartłomiej Szypuła, Kazimierz Sendobry, Maria Fajer

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań do-
brej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz.U. 2017 poz. 2408).

Rutkiewicz P., Malik I. (2019). Environmental effects of historical charcoal burning asso-
ciated with water-powered ferrous metallurgy (Mała Panew basin, southern Poland). 
Geology, Geophysics and Environment, 45(3): 231–240.

Rutkiewicz P., Malik I., Wistuba M., Osika A. (2019). High concentration of charcoal 
hearth remains as legacy of historical ferrous metallurgy in southern Poland. Quater-
nary International, 512: 133–143.

Rybant S. (1977). Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach. Prace Wrocławskiego To-
warzystwa Naukowego, ser. A, 195: 5–181.

Samojlik T., Jędrzejewska B., Michniewicz M., Krasnodębski D., Dulinicz M., Olczak H., 
Karczewski A., Rotherham I.D. (2013). Tree species used for low-intensity production 
of charcoal and wood-tar in the 18th-century Białowieża Primeval Forest, Poland. 
Phytocoenologia, 43 (1–2): 1–12.

Sarno I., Sendobry K. (1992). Waloryzacja budowy geologicznej Rudzkiego Parku Kra-
jobrazowego wraz z obrzeżem, skala 1:25 000. W: Waloryzacja przestrzeni Rudzkiego 
Parku Krajobrazowego wraz z obrzeżem w zakresie przyrody nieożywionej. Katowice: 
Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska (manuskrypt).

Simon P. 1930. Aus einer oberschlesischen Wildkammer. Der Oberschlesier, 12, 6: 461–
467.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-
Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski 
M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń 
P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja 
W. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment 
of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91: 
143–170. https://doi.org/10.7163/GPol.0115

Strumieński O. (1573). O spráwie, sypániu, wymiérzániu i rybieniu stáwów, tákże o prze-
kopách, o  ważeniu i  prowádzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzóm potrzebné 
[transkrypcja i reprodukcja fototypiczna, 1987]. Opole: Instytut Śląski.

Sufryd M., Winiewski J. (1987). Opactwo cystersów w Rudach 1258–1810. Katowice: Cen-
tralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK.

Suh J.W., Anderson E., Ouimet W., Johnson K.M., Witharana C. (2021). Mapping Relict 
Charcoal Hearths in New England Using Deep Convolutional Neural Networks and 
LiDAR Data. Remote Sensing, 13, 4630. https://doi.org/10.3390/rs13224630

Szabla K., Pabian R. (2003). Szkółkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i  techniki 
w szkółkarstwie leśnym. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. 

Sztampke M. (red.) (2014). Laserowi odkrywcy: nieinwazyjne badanie i dokumentowanie 
obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego. Stare Babi-
ce: Fundacja Centrum GeoHistorii, Instytut Badawczy Leśnictwa (https://www.kul.
pl/files/845/pdf/szady_laserowi_2014.pdf; dostęp: 15.01.2022).

Szuman I., Kalita J.Z., Ewertowski M.W., Clark C.D., Livingstone S.J., Kasprzak L. (2021). 
GIS dataset: geomorphological record of terrestrial-terminating ice streams, southern 
sector of the Baltic Ice Stream Complex, last Scandinavian Ice Sheet, Poland. Earth 
System Science Data, 13: 4635–4651. https://doi.org/10.5194/essd-13-4635-2021

https://doi.org/10.7163/GPol.0115
https://doi.org/10.3390/rs13224630
https://www.kul.pl/files/845/pdf/szady_laserowi_2014.pdf
https://www.kul.pl/files/845/pdf/szady_laserowi_2014.pdf
https://doi.org/10.5194/essd-13-4635-2021


Ślady działalności człowieka na terenach leśnych...  137

Święcicki Z. (red.) (2012). Instrukcja urządzania lasu. Cz. I. Instrukcja sporządzania pro-
jektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Warszawa: Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe (https:///www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-
-lesna/urzadzanie/iul; dostęp: 28.12. 2021).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098, 1718). 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 

poz. 710, 954).
Waga J.M. (1992). Waloryzacja naturalnych i antropogenicznych form terenu Rudzkiego 

Parku Krajobrazowego wraz z obrzeżem, skala 1:25 000. W: Waloryzacja przestrzeni 
Rudzkiego Parku Krajobrazowego wraz z obrzeżem w zakresie przyrody nieożywionej. 
Katowice: Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska (manuskrypt).

Waga J.M. (1994a). Rzeźba eoliczna na obszarze wschodniej części Niecki Kozielskiej. 
Scripta Rudensia, 2: 1–129.

Waga J.M. (1994b). Ekstremalne procesy eoliczne w Kotlinie Raciborskiej. W: Przewodnik 
Konferencji „Sedymentacja normalna, katastrofalna i wyjątkowa – procesy i produk-
ty”. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, s. 71–72.

Waga J.M. (1995). Rzeźba eoliczna międzyrzecza Bierawki i Rudy. W: V Konferencja „Me-
tody chronologii bezwzględnej”. Sesja terenowa. Rudy: Dyrekcja Parku Krajobrazo-
wego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Zakład Paleogeografii 
i Paleoekologii Czwartorzędu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 19.

Waga J.M. (1996a). Formy eoliczne w bazie danych Parku Krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W: Współczesne oraz kopalne zjawiska 
i formy eoliczne – wybrane zagadnienia. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, Park Krajo-
brazowy „CKKRW”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, s. 152–156.

Waga J.M. (1996b). Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – dziedzictwem 
kulturowym. Zeszyty Edukacji Kulturalnej. Konversatorium im. Josepha von Eichen-
dorffa, 10: 8–23. 

Waga J.M. (1997a). Świadectwo dawnych działań proekologicznych na przykładzie „Cy-
sterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”. W: Problemy środowiska i jego 
ochrony. Cz. 5. Katowice: Uniwersytet Śląski, Centrum Studiów nad Człowiekiem 
i Środowiskiem, s. 19–29.

Waga J.M. (2001). The Cistercian Landscape Compositions of Rudy Wielkie – the idea 
of balance between exploitation and protection of forest. W: D. Kereković, E. Nowak 
(red.), Geographical Information Systems. International Conference GIS Polonia 2001. 
Proceedings. Croatia: Croatian Information Technology Association – GIS Forum, 
Warsaw University of Technology, University of Silesia, University of Zagreb, s. 159–
161 (https://www.gis.us.edu.pl/index.php/past-gis-conferences/08-gis-polonia-2001/
ii-ecology; dostęp: 28.12.2021).

Waga J.M. (2003a). Świadectwo dawnych działań proekologicznych w Parku Krajobra-
zowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – w 10. rocznicę jego 
utworzenia. Przyroda Górnego Śląska, 33: 6–8.

Waga J.M. (2003b). „Łężczok” – kilkusetletni przykład funkcjonowania idei zrównowa-
żonego i trwałego rozwoju. Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace Ko-
misji Krajobrazu Kulturowego, 2: 237–243.

http://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/iul
http://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/iul
https://www.gis.us.edu.pl/index.php/past-gis-conferences/08-gis-polonia-2001/ii-ecology
https://www.gis.us.edu.pl/index.php/past-gis-conferences/08-gis-polonia-2001/ii-ecology


138 Jan M. Waga, Bartłomiej Szypuła, Kazimierz Sendobry, Maria Fajer

Waga J.M. (2003c). Lokalizacja stawów i sposoby ich zabezpieczenia przed skutkami po-
wodzi w dolnej części zlewni Rudy na Górnym Śląsku. W: J.M. Waga, K. Kocel (red.), 
Człowiek w  środowisku przyrodniczym – zapis działalności. Sosnowiec: PTG – Od-
dział Katowicki, s. 220–224.

Waga J.M. (2003d). Obiekty hydrotechniczne w Górnej Hucie i sposoby ich zabezpiecze-
nia przed skutkami powodzi. W: II Warsztaty Terenowe „Zapis działalności człowieka 
w środowisku przyrodniczym”, Rudy 15–17 maja 2003. Materiały konferencyjne, So-
snowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geo-
graficzne – Oddział Katowicki, s. 22–23.

Waga J.M. (2007). Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Idea równowa-
gi między eksploatacją i ochroną lasu oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. W: G. 
Banse, A. Kiepas (red.), Zrównoważony rozwój w Polsce i Niemczech: Rolnictwo – tury-
styka – edukacja. Berlin: edition sigma, s. 221–232.

Waga J.M., Fajer M. (2021). The heritage of the Second World War: bombing in the 
forests and wetlands of the Koźle Basin. Antiquity, 95 (380): 417–434 (https://doi.
org/10.15184/aqy.2020.154).

Waga J.M., Nita J. (1997). Interdyscyplinarna baza danych GIS Terra-Info-0597. Zastoso-
wanie w nauce, edukacji i praktyce. Podręcznik użytkownika. Sosnowiec: PTG – Od-
dział Katowicki. 

Walisko U., Mańczyk A., Foltys J. (2014). Historia lasów Nadleśnictwa Kędzierzyn 
( https://kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a; dostęp: 
28.12.2021).

Wieland J.W. (1736). Principatus Silesiae Rattiboriensis nova et exactissima Tabula geo-
graphica: comonstrans insimul Liberas Dynastias Ples et Bevthen, cum Statu minore 
Loslav [scale ca 1:110000]. Norimbergae: Heredibus Homannianis (https://www.rcin.
org.pl/igipz/dlibra/publication/18949/edition; dostęp: 28.12.2021).

Witharana C., Ouimet W.B., Johnson K.M. (2018). Using LiDAR and GEOBIA for auto-
mated extraction of eighteenth – late nineteenth century relict charcoal hearths in 
southern New England. GIScience & Remote Sensing, 55(2): 183–204. https://doi.org/ 
10.1080/15481603.2018.1431356

Wroniecki P., Jaworski M., Kostyrko M. (2015). Exploring free LiDAR derivatives. A us-
ers’s perspective on the potential of readily available resources in Poland. Archaeolo-
gia Polona, 53: 612–616.

Wroniecki P., Jaworski M., Kostyrko M. (2018). Człowiek w krajobrazie. Antropogenicz-
ne formy terenowe z obszarów Polski w świetle lotniczego skanowania laserowego. 
 Archaeologica Hereditas, 11: 107–128.

Wysocki J. (2017). Zanikanie fortyfikacji polowych. Archaeologica Hereditas, 9: 207–213.
Zalewska A.I. (2018). Ewidentne relikty wojen XX wieku w ewidencji zabytków. Oddzia-

ływanie wyników badań z zakresu archeologii współczesności w przestrzeniach kon-
serwatorskiej i publicznej. Kurier Konserwatorski, 15: 42–53.

Zimmermann F.A. (1784). Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 3. Brieg: J.E. 
Tramp. 

Żabko-Potopowicz A. (1977). Myśl techniczna w leśnictwie i drzewnictwie polskim i jej 
dzieje. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 22(1): 83–104.

https://doi.org/10.15184/aqy.2020.154
https://doi.org/10.15184/aqy.2020.154
https://kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a
https://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/18949/edition
https://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/18949/edition
https://doi.org/10.1080/15481603.2018.1431356
https://doi.org/10.1080/15481603.2018.1431356

