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Wprowadzenie
Antropogeniczne formy rzeźby występują powierzchniowo lub punktowo tworząc 

pewne układy geometryczne nawiązujące do aktywności gospodarczej człowieka. 

Powstają na wskutek niszczącej, budującej lub przeobrażającej działalności ludzi 

zamieszkującej dany obszar geograficzno-historyczny. W przeszłości większość dolin 

była zagospodarowana, a stoki górskie i wierzchowiny zajmowały pastwiska, polany 

kośne oraz grunty orne (Krzywda 2012). Ponadto od Babiej Góry przez Przełęcz 

Lipnicką (1010 m n.p.m.) i Police (1369 m n.p.m.) przebiegała do 1918 r. historyczna gra

nica polsko - węgierska, a w latach 1939-1945 granica Słowacji z niemiecką Generalną 

Gubernią (fot. 1; Eberhardt 2004).

W początkach zasiedlania tej części Karpat zmiany struktury użytkowania ziemi 

polegały na sukcesywnym wylesianiu celem pozyskiwania przestrzeni dla osadnic

twa i działalności rolniczej. Po zakończeniu głównego procesu osadniczego w XVII w. 

rozpoczął się kolejny, związany z rozwojem osiedli i miejscowości, który potrwał aż do 

lat 30. XX w. Notowany na przełomie XIX i XX w. gwałtowny przyrost liczby ludności 

doprowadził do zagęszczenia zabudowy, a także przekształcenia krajobrazu natural

nego. Spłaszczenia grzbietowe i stokowe zostały wówczas zajęte na potrzeby gospo

darki rolnej. Część pól uprawiano, a te gorsze były pastwiskami dla dużych wtedy stad 

owiec i bydła. Na polanach i halach górskich zakładano również niewielkie osiedla 

i przysiółki. Od intensywności gospodarki rolnej zależała bezpośrednio liczba i rodzaj 

antropogenicznych form rzeźby, dlatego w badaniach antropogenicznych form rzeźby 

istotnego znaczenia nabiera na tym obszarze lokalna toponimia określająca funkcje 

danych obszarów górskich. W Paśmie Polic określenia takie jak m.in. Rola Staszkowa, 
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Rola Kamycka, Polana Broski, Polana Putkówka, Hala Krupowa, Hala Śmietanowa 

są efektem gospodarczego przeznaczenia tych obszarów jako gruntów ornych, polan 

Kośnych lub hal pasterskich (Karkoszka, Kostuch 1970; Ciuruś 1982).

Do antropogenicznych form rzeźby występujących w Paśmie Polic można zaliczyć: 

drogi, kopce kamienne, podmurówki, studnie, urządzenia do spiętrzania wody, mostki, 

przepusty, kamienne wzmocnienia. Jednak są one nierównomiernie rozmieszczone, 

a miejsca ich koncentracji uwarunkowane są najczęściej czynnikami geomorfologicz

nymi (ekspozycją, nachyleniem stoków, intensywnością procesów erozyjnych), hydro

logicznymi, a także geologicznymi (Starkel 1972). Najpowszechniejszy podział antropo

genicznych form rzeźby oparty jest na kryterium kształtu form względem powierzchni 

terenu (Klimaszewski 1978). Formy wklęsłe to te utworzone na wskutek niszczącej dzia

łalności człowieka np. kopalnie odkrywkowe, kamieniołomy, ziemianki, sztolnie i inne 

wyrobiska górnicze, a także wcięcia, wykopy, podcięcia drogowe, leje po bombach, 

zapadliska kopalniane oraz niecki z osiadania. Formy wypukłe utworzone są z kolei 

na wskutek budującej działalności człowieka i należą do nich m.in. kurhany, mogiły, 

kopce kamienne, wały, grodziska, nasypy drogowe i kolejowe, hałdy i zwały kopalniane. 

Oddzielną grupę stanowią te antropogeniczne form rzeźby, które powstały w wyniku 

niwelacji danego obszaru np. terasy rolne i budowlane. Na obszarze Pasma Polic jest 

wiele przykładów form rzeźby, które można sklasyfikować według kryteriów morfome

trycznych, jednak tego typu klasyfikacje nie wyjaśniają ich genezy. W zaproponowa

nej poniżej charakterystyce posłużono się głównie kryterium funkcjonalnym, nie zaś 

morfologią tych form. Stosowano ją już w Beskidzie Niskim (Margielewski i in. 2013; 

Zatorski, Franczak 2016), gdyż ułatwia ona określenie genezy danej formy w świetle 

uwarunkowań historycznych. Na potrzeby tego opracowania zmodyfikowano ją i uzu

pełniono wyróżniając pięć kategorii antropogenicznych form rzeźby, związanych z:

1) zabudową mieszkalną i gospodarczą;

2) kultem religijnym;

3) gospodarką rolno-leśną i eksploatacją surowców skalnych;

4) działaniami militarnymi (w tym walkami partyzanckimi);

5) rozwojem turystyki.

Georóżnorodność antropogenicznych form rzeźby
Omawiane w tym rozdziale antropogeniczne formy rzeźby Pasma Polic stanowią 

ważny element jego krajobrazu, bo w przeciwieństwie do regionów południo-wschod- 

niej Polski (Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze Przemyskie) ich stan zachowania jest
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lepszy. Wynika to z ciągłości poko

leniowej, której nie przerwały akcje 

przesiedleńcze, a ziemia mogła 

pozostać w rękach gospodarzy 

do dziś. W Paśmie Polic niewiele 

jest jednak form antropogenicz

nych związanych z dawną zabu

dową mieszkalną oraz kultem 

religijnym z XIX i początku XX w. 

ponieważ ich miejsce zajmowała 

niemal od razu współczesna zabu

dowa. Pojedyncze obiekty z tego 

okresu zlokalizowane są głównie 

w rejonie dawnych przysiółków 

oraz osiedli na stokach Pasma 

Polic np. Roli Flakowej (fot. 2), 

Roli Staszkowej, Malinowem 

(w Sidzinie), Sudorowej, Pato- 

ręcznej (w Skawicy), Zimnej Dziu

rze, Kiczorce, Koszorku (w Zawoi). 

W każdej wsi znajduje się ponadto 

wiele kapliczek przydrożnych 

pochodzących z XIX i XX w. 

(Kapliczki ... 2016), które można 

zaliczyć do specyficznych form 

rzeźby ze względu na wykorzy

stanie kamiennych cokołów lub 

lokalnych surowców skalnych. 

Pojedyncze z nich pochodzą ze 

słynnego warsztatu kamieniar

skiego w Białym Potoku na słowac

kiej Orawie, należą do nich obiekty 

znajdujące się m.in. w osiedlu 

Makówka w Sidzinie oraz na cmen

tarzu parafialnym w Zubrzycy 

Górnej (fot. 3). Wśród innych cie

kawych obiektów, które można zali

czyć do tej specyficznej grupy form

Fot. 1. Słupki graniczne wykorzystane do budowy chatki 
pracowników leśnych Pod Polką (Leśnictwo Sidzina) między 
Policami a Czyrńcem (fot. P. Krzywda; 2013)

Fot. 2. Opuszczona chata na Roli Flakowej w Sidzinie 
(fot. P. Franczak; 2012)
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Fot. 3. Kamienna figura pochodząca z warsztatu białopotoc-

rzeźby należy wymienić również 

m.in. figurę Chrystusa Upadającego 

pod Krzyżem w Sidzinie, kapliczkę 

trójkondygnacyjną na Sołtystwie, 

Okrągłą Kapliczkę na Kotówce, 

kamienny krzyż na roli Gizowej 

w Bystrej Podhalańskiej, kapliczkę 

na Przełęczy Zubrzyckiej, Zbójnicką 

Kapliczkę w Zawoi oraz tzw. 

kapliczki domkowe w Skawicy na 

Sołtystwie i na Koninie. Ponadto 

w pobliżu współczesnej zabudowy 

mieszkalnej zachowały się również 

ślady po historycznej zabudowie 

gospodarczej: hutach szkła (osie

dle Hucisko w Skawicy; osiedle 

Huta w Juszczynie) oraz młynów

kach, których rolą było zaopatrzenie 

w wodę młynów i tartaków (m.in. 

U Łatki w Zawoi, na Sołtystwie 

oraz U Wiechcia w Skawicy). Na 

Przysłopie w Juszczyńskich Polanach

kiego w Sidzinie (fot. P. Krzywda) w XVII w. znajdowały się również

mielerze do wypalania węgla drzew

nego i smoły (Krzywda 2012). Były to stosy drewna, zwykle gorszej jakości technicznej 

ułożone w kształcie kopuł, a następnie przykryte gliną, ziemią lub darnią. W procesie 

suchej destylacji powstawał w ten sposób węgiel drzewny. Na kopułę drewna układano 

niekiedy także warstwę żywicznej sośniny, wówczas mielerz bywał zarazem smolarnią 

(Marszałek 2003). Pozostałością po takiej działalności są niewielkie obszary z wyjało

wionym fragmentem ziemi. Tego typu obiekty mieściły się z pewnością w Na Węglami 

w Skawicy Suchej Górze (obecnie znajduje się w tym miejscu pole biwakowe Nadleśnictwa 

Sucha Beskidzka). Innymi elementami związanymi z zabudową są rozproszone szałasy 

pasterskie, które nieraz przyjmowały postać sezonowych osiedli dla pasterzy, a nawet 

ich rodzin. Wśród takich obiektów antropogenicznych wymienić należy więc ślady po: 

mieszkalnych zagrodach jednobudynkowych (kamienne podmurówki, paleniska, klepi

ska, niekiedy fragmenty pieców i piwnic) i budynkach gospodarczych (kamienne pod

murówki po stodołach i spichlerzach). Pozostałości takiego kamiennego szałasu znaj
dują się w lesie, na obszarze dawnej Hali Śmietanowej (fot. 3). Zazwyczaj pasterze nie 
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przeprowadzali niwelacji terenu lecz dostosowywali się do lokalnych warunków natu
ralnych (np. Hala Krupowa, Hala Śmietanowa). W rejonie zabudowy pasterskiej nader 

często lokalizowano urządzenia gromadzące lub spiętrzające wodę (Janicka-Krzywda 

2010). Brak studni w bezpośrednim sąsiedztwie hal wypasowych wynikał z niekorzyst

nych warunków hydrogeologicznych. Poniżej Hali Kucałowej, na północnych stokach 

Okrąglicy (1239 m n.p.m.), w pobliżu Polany Broski oraz Na Budownej zinwentaryzo

wano natomiast ocembrowane źródła. Zdarzało się także, że w rejonie szałasów wyko

nywano małe rowy melioracyjne lub konstruowano drewniane rynny, którymi dopro

wadzano wodę z potoków lub bezpośrednio ze źródeł np. na Polanie Broski.

Formy rzeźby związane z gospodarką rolno-leśną i eksploatacją surowców skalnych 

stanowią największą grupę obiektów antropogenicznych w obrębie Pasma Polic. Formy 

te powstałe w rezultacie dawnej i współczesnej aktywności gospodarczej, mają bar

dzo różną wielkość i koncentrację - od zespołów taras rolnych (ryc. 1) po pojedyncze 

pola uprawne, od sieci kopców kamiennych (nawiązujących niekiedy geometrycznie 

do granic własności) po pojedyncze kopce, lub wały kamienne (fot. 5). Szczególnie 

wyraźne ślady gospodarki rolno-leśnej są w rejonie dawnych zabudowań pasterskich.

Ryc. 1. Terasy rolne na stokach góry Czarnawa w Osielcu
Źródło: geoportal.gov.pl
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Fot. 4- Ruiny kamiennego szałasu pasterskiego na dawnej
Hali Śmietanowej (fot. P. Krzywda)

W przeszłości w ich otoczeniu 

powstawały polany kośne i grunty 

orne, z czasem nawet zmieniano 

pierwotną funkcję wypasową 

na kośną, jak np. Polana Broski. 

Również zarębek Zimna Dziura 

w Zawoi pełnił kilka funkcji, 

począwszy od polany wyrębowej 

aż po letnią halę wypasową i łąkę 

kośną, którym towarzyszyła stała 

zabudowa tzw. letniak (porzu

cony pod koniec XX w.) (Krzywda 

2012). Według danych katastralnych 

z połowy XIX w. oraz map WIG 

z 1934 r., w strukturze użytkowa

nia tego obszaru największy udział 

miały jednak pastwiska.

W efekcie przeludnienia miej

scowości w XIX i XX w. doszło do

dużego rozdrobnienia gruntów. Mniejsze i węższe parcele powodowały powstawanie gra

nicznych miedz śródpolnych oraz zajmowanie nowych, trudniej dostępnych miejsc pod 

uprawy, co w zwiększało powierzchnię obszarów sterasowanych. Dominują one przede 

wszystkim w niżej położonych częściach Pasma Polic i obejmują głównie dolną część ich 

stoków, powyżej strefy zabudowy. Tworzeniu wąskich parceli gruntowych sprzyjał też 

łanowy układ pól, który wraz z przyrostem liczby ludności i dziedziczeniem ziemi prowa

dził do rozdrobnienia oraz tworzenia obszarów trudnych do zagospodarowania. Najlepiej 

widoczne miedze i terasy rolne są na obszarach pozbawionych współcześnie zwartej 

pokrywy roślinnej, jak np. na północnych stokach Groni (782 m n.p.m.) powyżej zabudo

wań Skawicy. Niekiedy gospodarze dawne miedze obsadzali drze wami lub ulegały one natu- 

ralnej sukcesji roślinnej. Ich wysokość wynosi 0,5-1 m, choć miejscami dochodzi nawet do 

1,5 m. Krawędzie teras i miedz polnych niekiedy wzmacniano kamiennymi wałami. Takie 

formy o funkcji granicznej zinwentaryzowano na stokach Chromówki (566 m n.p.m.). 

Podobne wały kamienne budowano również bardzo często w obrębie wcięć drogowych, 

ponieważ ograniczały ich poszerzanie, pełniąc rolę murków oporowych. Wielkość okru

chów tworzących te kopce i wały kamienne jest bardzo zróżnicowana (10-40 cm śred

nicy). Kopce kamienne zbudowane z mniejszych lub mniej odpornych na wietrzenie 

okruchów skalnych szybko zanikają w krajobrazie, na skutek rozmycia i zadarnienia. 

Natomiast te spośród nich, które wykonane są z dużych okruchów skalnych wyraźniej 
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zachowują się w terenie (Kania 2012). To właśnie kopce i wały kamienne obok teras rol

nych należą do najpowszechniejszych form antropogenicznych występujących w Paśmie 

Polic. Pokrywają one równomiernie zarówno grzbiety jak i stoki tego pasma, brak ich 

jedynie w trudno dostępnych obszarach źródliskowych i wąskich dolinach rzecznych. 
Najwięcej kopców kamiennych jest na północnych stokach Śmietarniaka (765 m n.p.m.), 

a największe z nich sięgają 2,5-3 m, choć przeciętna ich wysokość wynosi 1-1,5 m (ryc- 2)- 

Niekiedy kopce tworzą dość regularny układ, związany z dawną gospodarką rolną i gra

nicami pól poszczególnych gospodarzy (dolina Skawicy). Kopce kamienne o funkcji 

granicznej wznoszono także w lasach chłopskich, jako punkty odniesienia.

Kolejną antropogeniczną formą terenu związaną z przedwojennym i współczesnym 

zagospodarowywaniem Pasma Polic są drogi polne i leśne. Szczególną rolę tranzytową 

w obrębie badanego pasma tworzyły tzw. dolny i górny płaj. Względem spadku stoku obie 

te drogi trawersują Pasmo Polic i biegnąc na wysokości 900-1000 m i 1150-1200 m n.p.m. 

Niektóre odcinki dróg są nadal intensywnie użytkowane i pełnią ważną rolę morfogene- 

tyczną, te z kolei które nie są współcześnie wykorzystywane gospodarczo powoli zani

kają, a ich morfodynamika spada. W wielu przypadkach zauważono ukierunkowanie

Ryc. 2. Kopce kamienne na Polanie na Biedzie w Skawicy
Źródło: geoportal.gov.pl
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Fot. 5. Kopce kamienne na Polanie na Biedzie w Skawicy 
(fot. P. Franczak)

Fot. 6. Rozcięcie erozyjne drogi leśnej (fot. P. Franczak)

spływu wód opadowych i rozto

powych spowodowane przebie

giem dróg leśnych. Zwykle dotyczy 

to tzw. szlaków zrywkowych, zwią

zanych z wywozem ściętego drzewa 

z lasu. Powstają wówczas tzw. ryzy 

zrywkowe, czyli formy powstałe 

w wyniku rozcinania pokryw sto

kowych przez koła pojazdów i wle

czone za nimi po ziemi grube pnie 

(fot. 6). Szlaki te łącząc się w szero

kie obniżenia o dużym znaczeniu 

morfodynamicznym - kanalizują 

spływ wód opadowych, a niekiedy 

drenują nawet wody gruntowe. 

Największą koncentrację dróg 

tego typu zinwentaryzowano na 

południowo-wschodnich stokach 

Urwanicy (1118 m n.p.m.) i Naroża 

(1067 m n.p.m.), powyżej doliny 

Bystrzanki. Drogi tego typu zwykle 

zorientowane są zgodnie z nachyle

niem stoku, co jak dowiodły badania 

w innych częściach Karpat prowadzi 

do nasilenia procesów erozyjnych, 

pogłębienia rozciąć drogowych, lub 

nawet ich przekształcenia w głębo

kie holwegi (Gorczyca, Krzemień 

2010; Kania 2012; Gorczyca i in. 

2016). W Skawicy w obrębie zara

stających pól uprawnych należą

cych do osiedli U Buby Górnego 

i U Ficków Górnych głębokość 

holwegów dochodzi nawet do 3,5 m 

(fot. 7). Celem ułatwienia przejazdu 

pojazdom mechanicznym, wciosy 

drogowe współcześnie są także 

sztucznie poszerzane lub wykonuje 
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się nowe drogi obok nich (ryc. 3). Przykładem jest tu droga prowadząca powyżej 

zabudowań U Buby Górnego. Starym drogom leśnym (poniżej górnej granicy lasu) 

towarzyszą także elementy dawnej infrastruktury, np. kamienne nasypy, przepusty lub 

mostki (na niektórych fragmentach Dolnego Płaju poniżej Łysiny). W ciągu kilku stu

leci drogi te ulegały pogłębieniu, natomiast ograniczenie intensywności gospodarki 

rolnej na początku XXI w. wpłynęło na ich zadarnienie. Straciły one wówczas swoją 

pierwotną funkcję, spadło też ich znaczenie morfodynamiczne (zanik procesów roz

cinania erozyjnego), jednak sprzyjają one koncentracji spływu wód podczas intensyw

nych opadów deszczu.

Za antropogeniczne formy rzeźby należy również uznać wyrobiska nadrzeczne 

żwirów oraz różnej wielkości kamieniołomy piaskowców magurskich. Największy 

tego typu obiekt znajduje się w Osielcu na stokach Łysej Góry (618 m n.p.m.); terasy 

poeksploatacyjne przekraczają tam 35 m wysokości, a hałda poeksploatacyjna na skraju 

kamieniołomu nad rzeką Skawą ma powyżej 20 m wysokości. W Zawoi znajduje się 

również kilka mniejszych obiektów poeksploatacyjnych, związanych z budową drogi 

nr 957 np. w dolinie Skawicy Górnej (odsłonięcie poeksploatacyjne, pryzmy głazów)

Ryc. 3. Rozcięcia drogowe na grzbiecie Kamionki w Osielcu
Źródło: geoportal.gov.pl 
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i w przysiółku Dolne Bębny (odsłonięcie poeksploatacyjne). Do historycznych miejsc 

eksploatacji można zaliczyć najprawdopodobniej również rowy rozpadlinowe na 

Okrąglicy (1239 m n.p.m.), gdzie nad otworem największej z mieszczących się tam 

jaskiń (Systemem RI w Okrąglicy) zinwetaryzowano ryty naskalne przedstawiające 

narzędzia górnicze oraz inne pomocnicze symbole, najprawdopodobniej ułatwia

jące penetrowanie korytarzy jaskiniowych w celach eksploatacyjnych (Franczak 2011, 

20i6a). Petroglify przedstawiające atrybuty górnicze lub nawet samych górników są 

dowodem na poszukiwanie wartościowych surowców skalnych w rejonie Pasma Polic 

(Nowalnicki 1982). Podobne miejsca zinwentaryzowano w sąsiednim masywie Babiej 

Góry (Midowicz, Nowalnicki 1978; Łajczak 1995; Franczak 20i6a).

Kolejnym rodzajem antropogenicznych form terenu Pasma Polic są pozostałości po 

działaniach militarnych. Wśród form tego typu dominują obiekty związane z działal

nością wojenną np. okopy, ziemianki, mogiły leśne, pozostałości po pogorzeliskach, 

a także ryty naskalne przedstawiające fakty, lub symbole historyczne. Obiekty takie 

z II wojny światowej znaleziono m.in. na południowych stromych stokach Główniaka 

(1093 m n.p.m.). Zachowały się tam fragmenty okopów z II wojny światowej obecnie 

stosunkowo płytkie i porośnięte lasem, jako niewielkie podłużne zagłębienia. W obrę

bie Pasma Polic zinwentaryzowano jeszcze kilka miejsc świadczących o walkach z tego 

okresu, m.in. w dolinie Głębokiego Potoku (północne stoki Pasma Polic), na stokach 

Niżnego Syhlca (1093 m n.p.m.), a także Cupla (887 m n.p.m.) nad Osielcem (Krzywda 

2012). Część z tych obiektów swoim kształtem przypomina dawne stanowiska artyle

ryjskie lub ziemianki. Wśród rytów naskalnych Pasma Polic można również znaleźć 

takie, których treść dotyczy działalności militarnej. Petroglify tego typu przedstawiają 

zwykle symbole o charakterze patriotycznym, propagandowym, a także zapiski kroni

karskie (Franczak 20i6a). Najwięcej rytów naskalnych tego typu znaleziono na bloku 

skalnym w rejonie Skawicy Suchej Góry. Nawiązują one do wydarzeń historycznych 

z przeszłości Polski, a ich wybór i emocjonalny sposób zapisu wskazuje bezpośrednio 

na lata II wojny światowej lub krótko po niej (walki z partyzantami Armii Krajowej). 
Wśród tych petroglifów są sformułowania: „Niech żyje Polska”, „NAPAD NIEMCÓW / 

NA POLSKĘ i.IX /1939 r. / KAPITULACYJA / NIEMIEC 8.V.i945 r.”, „ZWYCIĘSTWO 

NIGDY NIEZAPOMNIMY”, „GRUNWALD - 1410 - Berlin - 1945”, „R. 1945 OBALIŁ / 

NIEMCY / HITLEROWSKIE” „Monte Casino 17.I.1944 do 19^.1944” (fot. 8; Franczak 

2Oióa). Autor tych rytów wykonał także kilka symboli, m.in. równoramienny krzyż, 

datę 1947 i gałązkę oliwną (symbol męczeństwa) oraz tzw. „Kotwicę Walczącą” (symbol 

Polski Walczącej - nadziei na odzyskanie niepodległości; Franczak 20i6a). W innym 

miejscu, lecz również w obrębie Suchej Góry, na jednej ze skałek jest napis nawiązujący 

do wydarzeń z Powstania Warszawskiego (Franczak 20i6a,b). Pasmo Polic wielokrot

nie dawało schronienie żołnierzom, partyzantom, a także mieszkańcom okolicznych
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Ryc. 4. Trasa narciarska na Mosornym Groniu (A) oraz Policzne w Zawoi przed budową stacji narciarskiej (B) 
i po jej wybudowaniu (C)
Źródło: geoportal.gov.pl; fot. P. Krzywda

miejscowości, w czasie tragicznych pacyfikacji podczas II wojny światowej. Niektóre 

spośród wsi i przysiółków zostały wtedy niemal doszczętnie zniszczone, a pogorzeli

ska w krótkim czasie pokryła darń i gęsty las. Przykładem mogą być przysiółki Sidziny 

zniszczone przez niemieckich żołnierzy w październiku 1944 roku. W osiedlu Malinowe 

spalono wówczas wszystkie zabudowania, a po wojnie tylko jedna rodzina odbudowała 

swoje gospodarstwo (Balia 2009; Krzywda 2012). Pozostałe w wielu miejscach zglisz

cza, przysypane warstwą ziemi są niejednokrotnie jedynym świadectwem istnienia 

zabudowy i życia ludzi na tym terenie. Wśród antropogenicznych form terenu związa

nych z działaniami militarnymi należy także wymienić mogiły przypominające kopce 

zimne, np. miejsce pochówku partyzantów z okresu II wojny światowej na grzbiecie 

Kapelówka (727 m n.p.m.), a także mogiły żołnierzy radzieckich w dolinie Głębokiego
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Fot. 7. Holwegi w Skawicy (fot. P. Franczak)

Fot. 8. Ryty naskalne z okresu II wojny światowej Na Zalesiu 
w Skawicy (fot. P. Franczak)

Potoku w Skawicy. Poniżej szczytu 

Wyżniego Syhlca (Góra Piekielnicka; 

1122 m n.p.m.) w rejonie Polany 

Broski, stoi również usypany kopiec 

kamienny - miejsce śmierci kobiety 

z Ochlipowa, która zamarzła wraca

jąc z Zawoi (ostatecznie pochowano 

ją jednak na cmentarzu w Zubrzycy; 

Krzywda 2012). Innym obiektem 

związanym z pochówkiem zmar

łych w oddaleniu od osad ludzkich 

jest cmentarz choleryczny z lat 

1847-1848, na tzw. Hyrbie w Skawicy 

(Franczak, Listwan 2014).

Pasmo Polic jako tereny wypo

czynkowo-turystyczne zaczęło być 

doceniane dopiero w okresie mię

dzywojennym, choć największe 

natężenie ruchu turystycznego 

stwierdzono tu dopiero w latach 

80. XX w. Nowe formy związane 

z rozwojem turystyki były dotych

czas pomijane w charakterystyce 

antropogenicznych form rzeźby lub 

przedstawiane w kategoriach antro

popresji. Do tego typu zmian mor

fologii stoku jak i krajobrazu należy 

zaliczyć z pewnością przygotowanie 

tras zjazdowych i budowę wyciągu 

narciarskiego na Mosorny Groń 

(1045 m n.p.m.) w Zawoi (ryc. 4). 

Rozwojowi turystyki w latach 80. 

XX w., jak i obecnie towarzyszą rów

nież akty wandalizmu, trwale zapi

sane w krajobrazie. W rejonie Juszczyna oraz Suchej Góry wyryte są na skałach zna

leziono m.in. podpisy, inicjały oraz daty po pobycie turystów (umieszczone niekiedy 

wśród tekstów o charakterze patriotycznym; Franczak 20i6a).
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Podsumowanie
Dominantą Pasma Polic są antropogeniczne formy rzeźby związane z kulturą paster

ską. Dzięki bogatej przeszłości historycznej i zachowanej ciągłości pokoleniowej obszar 

tego pasma, stanowi jeden z najbardziej cennych przykładów pasterskiego krajobrazu 

kulturowego. Początkowo gospodarka ograniczała się jedynie do karczowania lasów, 

spasania poszycia leśnego, utrzymywania pastwisk, a także zakładania osiedli. Z czasem 

jednak pojawiły się nowe rodzaje aktywności gospodarczej człowieka m.in. budownic

two, uprawa ról, regularne koszenie pól, eksploatacja górnicza, hutnictwo, hydroener- 

getyka (Janicka-Krzywda 2010). Do intensywności gospodarki w Paśmie Polic nawią

zuje lokalna toponimia. Na halach użytkowanych bardzo często jako „dobro wspólne” 

(Janicka-Krzywda 2010), powstawały liczne zabudowania pasterskie oraz związane 

z nimi elementy krajobrazu urozmaicające rzeźbę do których zaliczyć należy m.in. 

pozostałości szałasów, palenisk, podmurówek, klepisk. Jednak najbardziej powszech

nymi antropogenicznymi formami terenu Pasma Polic są kopce i wały kamienne oraz 

drogi, którymi pasterze przemieszczali się w zależności od pory roku i warunków pogo

dowych (Janicka-Krzywda 2010). Do wyznaczenia obszarów tej dawnej aktywności 

gospodarczej pomocne są archiwalne materiały kartograficzne (przedwojenne mapy 

WIG z 1934) oraz mapy katastralne z połowy XIX w. W wyniku zaniku gospodarki 

pasterskiej w latach 80. XX w. nastąpiła zmiana użytkowania gruntów w Karpatach 

(Jaguś, Twardy 2004; Lach 2005; Jaguś i in. 2006), która spowodowała m.in. znaczne 

zmniejszenie intensywności procesów stokowych i ograniczyło dostawę rumowiska do 

koryt rzecznych w Karpatach (Lach 2005). Wiele dróg polnych i leśnych, a także miedz 

i teras rolnych przestało spełniać swoją funkcję, a roślinność, która wkroczyła na stoki 

ustabilizowała je, hamując procesy denudacji, spowalniając obieg wody, a także erozję 

gleb (Izmaiłow i in. 2009; Gorczyca, Krzemień 2010).

Ograniczanie działalności rolniczej związane z niekorzystnymi uwarunkowaniami 

ekonomicznymi (zbyt wysokimi kosztami produkcji, zmniejszeniem zapotrzebowania 

na produkty takie, jak mięso, mleko, skóry itp.), poskutkowała w końcu XX w. ukie

runkowaniu gospodarki na łąkowo-pastwiskową. Działalność rolnicza wraz ze spad

kiem pogłowia zwierząt, gospodarskich ulegała sukcesywnemu ograniczeniu do prac 

pielęgnacyjnych i zbiorów paszy z użytków zielonych, a znaczna część tych użytków 

jest zupełnie niewykorzystywana, podlegając procesom wtórnej sukcesji (Kostuch, 

Jagła 1978; Janicka-Krzywda 2010). Recesja upraw ornych, przyniosła ekspansję ugo

rów i odłogów, na których postępuje samozadarnienie (Twardy i in. 2002). Las stop

niowo wkracza na dawne użytki zielone, a intensywny proces ich zarastania doprowa

dził już do obniżenia granicy rolno-leśnej, nawet o ok. 200 m (Galarowski, Kostuch 

1965; Bodziarczyk i in. 1992). Dzisiejsze pola napotykamy już tylko na niżej położonych 
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stokach, nie ma wypasu na wysoko położonych halach, opustoszały wyżej poło

żone osiedla ludzkie i szałasy pasterskie, przeznaczane niekiedy na cele turystyczne. 

Niekoszone i niewypasane łąki oraz pastwiska stopniowo zajmują lasy (Karkoszka, 

Kostuch 1970; Ciuruś 1982). Renaturalizacja krajobrazu spowodowana zmianami użyt

kowania ziemi (odejściem od ekstensywnego wypasu bydła i owiec na górskich halach 

oraz od koszenia pól; Kostuch, Jagła 1978), spowodowała już nieodwracalne zmiany 

polegające na zaniku wielu antropogenicznych form rzeźby. Dlatego właśnie tak ważne 

staje się uporządkowanie dotychczasowego stanu wiedzy na ich temat, gdyż są one 

śladem kultury pasterskiej ważnej w tworzeniu antropogenicznej georóżnorodności 

Pasma Polic. Wybitnie antropogeniczny rys rzeźby w postaci układu kamiennych kop

ców, miedz i teras rolnych podkreślających dawny łanowy układ pól i rozdrobnienie 

działek w obrębie tego pasma, jako efekt wieloletniej działalności człowieka, jest bez

sprzecznie ważnym elementem historii regionu, wpływającym również na różnorod

ność siedlisk przyrodniczych.
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