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UWAGI O ZAWARTOSCI DRZEWOSTANÓW LESNYCH 

NA ZIEMIACH POLSIUCH OD X DO XIV W. 

Problematyką lesistośei ziem polskich w omawianym okresie zajmo
wali si(: historycy polscy, czescy i niemieccy 1

. Pogh1dy ich ulegały pew
nym ewolucjom. Pod koniec XTX w. wśród historyków polskich prze
ważało przekonanie, że w okresie formowania się państwa polskiego 

ziemie pDlskie miały stosunkowo dużą lesistość. CJ1ociaż nie podmvano 
danych liczbowych, przyjmowano jednak, że większo§ć po,vierzchni ów
czesnych ziem polskich zajmowały lasy '.? . Pogląd ten był w zasadzie 
słuszny, lecz nic uwzglGdnial istniejącego już wówczus zróżnicowania 
wynikającego chociażby z nierównomiernego ;�asiedlenia ziem polskich. 

Zaczęte jeszcze przed I wojn,J światową na Uniwersytecie Jagielloń

skim i Uniwersytecie Lwowskim gruntowniejsze badani:'l nad da,.vnym 
osadnichvem ziem polskich doprowadziły cio istotnych zmian w dawnych 
poglqdach. Szczególnie badania F. Bujaka i jego ucrnióvv, przede wszyst
kim nad osadnictwem Małopolski i Wiclkop8lski, miały w tym zakresie 
decydujqce znaczenie�. Okazało się, że ziemie, które stanowiły podstawę 

i Wspomnianą litcraturc; podaj,\ w swych pracach: A. żabko - Potop o
w i cz, Dotycl1cwsot(;1J stan baclai\. nad r:::inieszczcni,�m lasów i zasięgiem pos::c;;c
oólnych r;cll,nków dr:::ew w Polsce cio p:;lo:;;y XII w. (,.Syl··.\·an", R. i33, z. 2, \Var
szawa HJ59, s. 1-35); K. 13 ucz ck, Ziemie polskie przerl tysiącem iat, Kraków 
1967; .J. L od owski, Osadnictwo a .,r1l.esienie Dolnego śląska we wczesnym śrcd

rn·oit:icczH, (Ziemia i ludzie dawnej Polski, t. 1, \Vrndaw 1967, s. 63-82); A. Ny r ck, 
Stan i zminnu lesistaści Górnego Sląska ncl polowy XVII do polowy XIX 1.,,. 

(Act::i rn.iversitatis Wratislavicnsis, 1u· 279, Historia XXVIII, Wrocław 1976, s. 5�- -
7G). 

2 Krytyk-; dawnych pogl:icló\v zapocz:it;.;:ował F. Bujak w l)racy Stuc!ia nacl 
owclnict.wem ,"lralopolsld, Kraków 1905, a kontynuw.vali jq M. Dobrowolska, K. Do
browol,ki, T. Ładogórski, F. Persowski, A. Hładyłr)wicz, K. Ślaf'ki. 

3 Oprócz wyżej wymienionej pracy F. Bujaka, chodzi nam o prace: K. H ! a
dy łowi cz, Zmiany krajobrazu w .::iemi lwowskiej od poiowy XV do 7Joczqtlrn 
XX u;. (Studia z historii społecznej i gospod.:;rczcj poświc;cone prof. dr Fr. Buja
kowi, L".rów 1931, s. 101-132); te n że, Zmiany l<:rnj-:>!JrCTzu i ra:u;ćj Qrnrl;:ictwa 
w Wielk.:moisce od XII do XIX w., Lwów 1932; F. Pers owski, o,�acinictwo 
w dorzecza średniego Sana (Studia z historii społecznej i gospocl,1rczcj, L\\'ów 1931, 
s. 83-99).
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form:nvania się pnństwa polskiego, już \V okresie ,vczesnohisbry,:znym 
były po,vat:nie zaawansowane '.v �)roc1;:sach o:;uJnict,xa i dcfores i::·,<. B:,.
danin n2.cl os2,d11ict\·vem i :;.mićli1ć.:'ni kta,i'.:brazu dotykały takż2 �;,r,ib,e
matyki struki:ury i zwartcści dawnych drzev;u;:;tanów leśnych. _ ·:::-·ina 
lektur:-.. da.�;�·.n)�ch l)rzekazó,,-\- t1�óG:,:Y·.,·ye:h Ś\,·.-:�.c.l.���y o tyn1: ��e p:· \.�·�.:·�-.a
tyka ta jest bardzo słabo reprezent.c,\vana w n,,s;:cj historingrn.fj. 

Pr:1c\;m w bud:mif:.ch nad strnk!·u2·:; i z'-.'i.::·�·-·śc:,i t:1;,-.,vny•..:l, ,:. :::�·- 0.·0-
st"'�-nó· ... : le;;nych zier:r.1 l)olskicb, }:.J1·::::.f „1�_os.�y- Z< ·1;1...1c�-:�ł �.J.�< Y\\iCU'lł: '-:... 1 ... :·��<:ile 

'V/. �·;::·�'.·i:'Era \ Posti:ll) \\': l,;.�.dLL\�c>_ [;ll·1.:<}- .. ·.:t�\·;,:: :.:z:,:ch i b:./ca11iezny, ... 
1·.1 :.·/,.�Ci 

i po II v.:ojnie �\vi&tGv\;c,i st,�.:o:·;�y-� :.: ... :i.:\·;·.·js��e !1:;.:1s(·a\,·y dl�1 �:i_·. ..,.·.:,
k·�ó:·.-�./" kor.d .. "·11U:)\\"�łli bf .. �·.s.r:/:.·. c:--'d�:�1 L .. - .:�:-:: .... ,,::;:'.:; \.' cl.:::· .... �sie 1l:;.:,:":·�.. ..>�·;1-
ny1TL \;:Jie·�·c\li;1C Si<� D_U t�:i.:i·-.�-.:\.·l· .. �y°t--2(.;�-:lc.-�·i 1-; .. ,tc(:�·;·.c}·� �:--��-� .:l'l;_ r; ·: � ···.:: -:.,�j
t za.�--·.:·(��-:�> ;1is·�-�\1·.il lc.:�1:>_--�\·::� · ... - cL·. �-: .. .>:t\ �-···-�n�c;<:-'· .... <., \-..-.-.,-: �>ilI

j2cl1. l.·.- :.)Ó\'/, l��ni(:.�\;,,.·a i d1:z2\Vi!��::..-\\··:.� v.: ?, t-:c2. S:.·:c:zc[;0.lnic ccnr1:·· .: .:\�jr� 
sit7 usLuicn!a z1-r1ian lr.:sL�;Ł�)śc.i i l'iJ/·- .- .... _;;; 1_l '-1s.:.H]nłct-...1 .. -�:1, zr!-�_:czcn: ··· 3;�<.:z 
międ,:):i;l�,:!lt:nnyci·1 or2.z ·�yp<iw cl.r, \', ne6,; l,:r2_'·. -;J:·azu c. R'..:zul1.:;_· :. - ;ych
b2da.'1, st\v arz, j,\ sr·lidni cjsz:1 podsL1wq uv p,Jcl::jm,)wć,ni?. v,:ysL ,: u nt,d 
rozczn�nic,,1 tak ważnycr·! elc1,,entćh,· c;i.nvneg,-1 k�·2-job1"2-zu, jr.l->-.1 była
struktura gatunkowa oraz zwortość ówcze,;nych drzcwost2.nów i· ,;;;nyc:h. 

Nn ccbwcść podjęcia iych wysiłków z·;,Tódl już uwt,gę A. ża:J::·i-Po
topov.:icz 7, .icclen z najwybitni1:.iszyci1 polskich znawców tej proulema
tyki. Przedst,nvił on fokżc dotychcwsowy stan badai'i nad tt1 pr;_;l)l·_':1rn
tyką, i to dotyczącą nie tylko ziem polskich. Stwarza to oczywiści(:! J!"lOŻ

liwość właściwego kontynuowania tych badań. 
,V niniejszym opracowaniu chodzi o czt;ściowe porównanie szaty leś

nej ziem polskich, prezentowanej przez przyrodników, z przd:azami 
hist.)rycznymi o da,vnych lasach. Szczególnie interesujące wycbją się 
wzmianki w kronikach obcych i polskich o należytym wykorzysty·,vaniu 
środowiska naturalnego w działaniach obronnych prowadzonyc:, przez 
pierws:�ych polskich władców. Duże winteresawanie budzą także prze-

4 Rczutt�tcrn zespołowych badat'l prowadzonych pod kierunki:::m "\'/. SrnfEcra 
jest kilkutomowe dzieło pt. Srnfo. roślinna Polski, War�zawa 195n-19G·l. 

5 Wymienić należy przcd2 ·wszystkim: Wur�zawq, Pozn,1i'1, Krakó\v "\'.'ro-
claw. 

• P,ir. oi-ace wykazane w przyp. l 0raz K. S I as ki, Zaludnienie pnszez Po!sTci
zachccln,ej do XlX w. (Roczniki Dzie,;ów Społecznych i Gospodarczych, ,. XVI, 
Pw.n-,,r'l 1 ''�·5, �- :il-95)_ Pocisumow,'.ni·� doty-:nć:zaso-.vego sbnu b2da11 nad t,1 pro
bkrn,1t�·:., ,, da e t,ikż·) obszerne opruc,,wani · syntetyczne pod red. J_ Brody i A. Żab
ko-P ,t,;>)<1w:cza, Dzieje lasó1v, leśnictwa i drzewnict11.:a w Po1::ce, "\Vusn':·:.t i9G5. 

7 7. ,· '.1 k o - P ot op o w i cz, op. cit., s. 1 i n.
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kazy o szybkich i s�Jrawnych pr:;;cmarszach wiqkszych oddziałó,v pol

skich. i ob,:yc:1 prz(óz pJgrc'.nicznc ziemi': p.::Lkic i krajóv: Si: <i ,dnich, 

przeważnie silnie ;,;alesbne. W celu uzyskani�" pe1niejsz2go nL,tCl'iału 

źródlo·,_,,·e?o rczszc·rzono z,:.kr2s opracO\\·ania, nic \>/c.:hos.ząc w Z<1 sadzie 
. ' ' .. ·vy--:• l .. C • ' • ·� ·n•·· ., ,,_,_ .. :, .... �- .. · ' •; .• ''•l'Yl'J''lćJCCUJar� \�-: \.\-JCK .i"; .. \', \..l{_:,·�-:) LO \\- !ctt:c.-..... 11 l.i\..-t.::..i.\.lC11. L,ci..._t...,:; O szer,.--:.) ;. u.�\ :. 

się osac1.nict,\iO peo\\·adz:1cc dr) r:�;vJ;_'..��nycl1 z1:1i;,;n \\' ;.:;tcu.kttr1.·z;_� c::1·1..c:\vo

stanów s. Zzt,· im jcc'..llak pr;,;cj cl;::icmy do 2,1r,lizy \'.'spcnrnianych �,c·zcka

ZÓ\\". Ź 1 ·ódl.)\-<;'Ll1, r1�Je;�y- \V z;-l'j-7 .�-iL· l_, �·: .. ·.2c� .•.'.�.r'.��_::� Si.,}.11 12.-:�'J\.°v' P�-��ski�� .•kre

su \VC/.t.:�tl .·:.j i:story c�<neg:J, t: l-:(�1�)7 \\·�·�n./ iJ!·z:.;·1� r ::.,,yi·odn;.1 : .. J ;.,v �). 

cd .-,. ' . 
l'(.:i .. ·.;_: � '.J ">.\::Cl 

uk:szlultO\V�'.11.i2 sit� r.);::.l-��&;i:/Cb. l�:s\J\.v s(:J.n,)y;,.-: -�...:;'/(łl 
szla "i::i·)bcl�.y- i c�iv.gut-�·\-,/aiy· Gk:cc:s rOi\"\-cJjLl 11

. 

• •  - • 
J J CJ (,.Jli3.l!Ltil L",j; 

,
Ol-

; ·-

� ._ • ;_J_ 
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)i';:e-

St\c:,.·ie/C�/�C:. s�q, żt:: je,j�inic \\:y·;�s;:e 112rti2 }:.r·_=_-p'"1t i SL·�c�etó-,\� c:�,�-�: :i1iżej 
polo;�,,nc rozcz,2gólnic strome zbocza mogły nie by( p;;rośni(;tr.: L s.1mi. 
Pcniżc.i ( l 300 m n.p.m.) niemal gołych szczytów górskich rozprzestrze
niały sic; drze,vosbny kosudrze\vi.ny, a nostępaic regla górnego i cl:Jlne
go. Przyjn-;.uje siq, iż skład gatunkmNy wspor,rnianego piętra k::sodrze
winy ,v 01118.\',ianym ol:rcsw n.ie uległ zmianom, cbnb:yla �i e; n:-:<i:1;1ic.5t 
górna granicct jej zasięgu z ponad 1600 do pmrncl 1300 m. n.p.m.12 C:1cciaż 
w piqtrze regla górnego przeważał zwykle świerk, to jednak modrzew, 
sosna, jodła czy buk miały tu \vówczas \viększy udział. Inna była t.::kże 
wówczas struktura regla dolnego. Były to drzewostany mieszan0 ze 
znacznym udziałem, oprócz sosny czy świerka, także buku, jod!:y, mCJ
drzewia, jaworu, grabu dqbu i głogu. l'vlieszane drzewostany prze\vażały 
również w lasach lewobrzeżnej części Śląska, na terenie Małopolski, 
w Górach Ś\viętokrzyskich, Jurze Krakcwsko-Częstochmvskiej i przy
ległej do niej Wyżynie śh;skiej. Więcej \V tych drzewostanach było buku, 

8 I3 rod a i Żab k o - P ot op o\\" i cz, op, cit., s. 1039.
0 R,,zwój szaty ll'�ncj zit:111 polskich od ustąpienia lodowca aż po okres histo

ryczny, pncdstawiono na podstawie pracy A. ż a lJ ko - l' ot op o w i cz a (zob. 
przyp. 1 or.,z zbiorn\•/cj pracy pod red. W. Szafcl·a, Szct.a rG.'11inna Polski, t. 1-2,
\Var.,z,e:2. 1g,7, 

IJ Tamże. 
'' T<1mże. 
12 Ląr:zy si<; to pned2 wszyst:,im z-::! zmianą stosu:1'.-..ó,v kl'nDtycznych, a w 

mnir.'.i :czym stopniu jest nast<;pstwem użytkO\V"nia Lt::u przez c,.lowicka. Zob. Z ab
k o - I' 'J t op o w i c z, op. cit., s. 20 i n.
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jodły, dębu, grabu i głogu. Malał \vówczas na tych obszarach zc:.siqg 
wiązu, lipy i leszczyny, a zwiększała swój udział sosna oraz olcha, sta
nowi�1ca wraz z osiką i wierzbą istotny składnik drzewostanów nadrzecz
nych 1 :i. Niewielki był wówczas na wspomnianych obszarach zasięg brzo
zy, utrzymującej się na słabszych gruntach. 

Na tym obszarze nie brakło już wówczas terenów bezleśnych, gdzie 
braku drzewostanów nie można tłumac7.:yć rozwojem osadnictwa. Były 
to po prostu tereny o urodzajnych glebach złożonych z czarnoziemu czy 

lessu, gdzie warunki przyrodnicze nic sprzyjały uformowaniu się drze

wiastej szaty roślinnej. Tereny te, podobnie jak południowa część Wy
żyny Lubelskiej i Roztocza, miały r,1.czej stepową szatę roślinną 1 jedynie 
w pobliżu rzek i nielicznych jezior utrzymywały się krzewy i zarośla. 
Przyjmuje się także, iż na pobrzeżach wspomnianych terenów bezleśnych 
mogły siq utrzymywać.: świetliste lnsy liściaste o charJ.kterze parko
wym 1 !. 

T«kim słabo zalesionym terenem na Ślqsku był obszar plemienny 
Gołężyczan ( czeskie Hclasycko) na p'.'graniczu ślc1,sko-mor2,\vskim oraz 
wąski pas wzdłuż linii: R,,cibórz-Nysn-Ząbkowice śh1skie-Świdnica
Ja-.,;o!· 11. Natomiast \V l\Inłopolsce słab() z::olesiony był cbsz:,,· plemienny 
Wiślan, ciągnący siq \\·zdłuż lewegJ b,·zcgu Whł:,' od ok,,lic Krako,,,·z: aż 
po Sundomierz rn. 

vV lasach nizin środkowopolskich pn:sważ;1ly bsy igbsto-sosno·.vc 
z wi,�kszym jednak WÓ\vczas udziułcm drze\',' liściastych, sz,.·zc·gólnie na 
lepszych glebach. W Wielkopolsce znaczną powiHzch:,it: z::jmo,v2Jy na 
przykłnd wó\vcw.s lasy dGbowo-grabowc 11. Vv północnc-\·;sclrnclnie.i czr;ś
ci niziny środkowopolskiej obok sosny poważny udział w drzewostanach 
leśnych miał Ś\vicrk, wykazujący \Vtedy znaczn�� ekspansy,vnoś2 w roz
przestrzenianiu sil; w kierunku z2.chodnim. Najwi(;kszy był jeclnr.k udział 
Ś\Vierlrn w bornch Pojezierza, nazywanego póżnioj 1\Iazurskc-Warmiń
skim. O ile świerk wykazywał wówczas ekspansje; ku zachodov,;i, przc
nikajw.: na teren Pomorza Gdańskiego, to podobny wzr::ist zasięgu, lecz 
w kiernnku ,vs·chodnim wykazywał buk, posiadając:,' obJk sosny najwil,:k
szy ud:�iał w drzewostanach leśnych Pomorza Zachodniego 18

. "\Vh;kszy 
był tc1kżc wówczas udział w drze\vostanach leśnych wiqzu, leszczyny, 
jaworu, lipy i klonu niemal na całym obszarze ziem pclskich. Gatunki 
te traciły jednak wtedy S\vój stan posiadania, wypierall>:, na nizinach 

11 Tamże, s. 2-lc n. 
11 1\:mżc, s. 21.

i, 'L;:nżc, s. 10 t:. un,z rn!ącz<J!L1 m8pka do prncy K. 13 ucz k n, o)). cit.: ,,Próba 

rckonslrukcj i krajobr;1zu Polski ,,-czcsnohistorycznej". 
1G 'I'arnżc. 
1:- .L Fab i j �1. n o'.'; ski, Pr(alziej2 nns.:ych lasó1v (Dzieje la�ó,\· ... , s. 16 17). 
18 Tamże. 
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początkowo przez grab, a później przez sosnę oraz w górach i na wyży
nach przez buk i jodłę, które następnie wypierał świerk 19.

Przy dzisiejszym stanie badań przyjmuje się, że pod koniec X w.
lasy zajmowały znacznie więcej niż połowę naszych ziem 20. Pewne jest 
także, źe już wówczas znaczna część powierzchni Wielkopolski, Kujaw,
Małopolski i Sląska zajmowały tereny bezleśne, i to nie tylko na bez
drzewnych obszarach lessów i -czarnoziemów. Na urodzajniejszych grun
tach znaczne postępy poczyniło już osadnictwo rolnicze, przejmujące pod 
uprawę zbóż i wypas bytdła także tereny zalesione 21_ 

Przedstawiony w zarysie obraz ówczesnych lasów polskich został 
poważnie uzupełniony przez historyków. Przede wszystkim badania nad 
dawnym osadnictwem, szczególnie śródleśnym, w pełniejszy sposób uka
zały zróżnicowanie dawnych drzewostanów leśnych. Okazuje się, że nie 
tylko położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni i warunki kli
matyczne formowały różnorodność drzewostanów ówczesnych lasów. Ba
dania te wykazały, iż ważną rolę w siedliskach leśnych odgrywa gleba 
i jej podłoże na,vet sięgające głębiej. Również stosunki wodne, a szcze
gólnie sieć hydrograficzna wpływają na rozprzestrzenianie się chociażby 
wzdłuż biegu rzek i strumieni zupełnie innych gatunków drzew niż te, 
które rosną na otaczających je obszarach. Dlatego w dawnych opisach 

· zwrócono uwagę, że nad niektórymi rzekami i jeziorami istniały pasy
nadbrzeżnych niezwykle bujnych drzewostanów tworzących wraz z krze
wami i zaroślami trudny do przebycia teren 22

• Przyjmuje się także, iż
przy stosunkowo dużej lesistości kraju, korzystniej wówczas układały
się stosunki wodne, a suma opadów była wyższa niż obecnie 23

• Dlatego
też bezleśne, piaszczyste tereny wydmowe raczej nie zajmowały wów
czas znaczniejszej powierzchni.

Badania nad dziejami lasów, leśnichva i drzewnictwa w Polsce wska
zały także, iż w dawnych lasach inna była niż obecnie struktura wieku
drze,rnstanów. Tam gdzie prze,vażały gatunki drzcv,,,- o głębiej sięgają
cym systemie korzeniowym, procent starodrzewu był znacznie wyższy

19 T\\'ierdzG tak na podstawie literntury podanej w przyp. 1 i 6. 
20 Z ab k o - P ot op o ,v i c z, Dotychczasowy stan bada ii..., s. 14 n. K. ś I a s k i,

Zalucl nie nie puszcz ... , s. 57 n. i tegoż, Lasv a osadnictwo ... (Dzieje lasów ... , s. 43 
i n.), K. Buc z ck, Ziemie p?lskie ... i tamże mapka (,,Próba rekonstrukcji krajobra
zu Po!ski"). 

2' Tamże. 
22 A. Ga 11, Krornka polska, Wroclmv 1965, s. 53, 165, 175; J. D ! u go s z, Dzie

jów ))'Jl,kich, ksir;gi I-VIII (Dzieła \\·.,zystkiC'. t. 1. Krakó,.v 1867, s. 292, 368. 369, 
454-458), tamże, t. 2, KrokÓ\\' 1868, s. 65-68, 128,'12,l, 222/22-l.

23 E. Chodzi ck i, Rola lasu (Dzieje lasów ... , s. 30 i n.); E. W i G ck o, Funkcje

lasóv.; i zadrzewień w ochronie środou;,s/ca przyrodniczego (Przegląd Gct,graficz
ny, t. XIV, z. 4, 1973, s. 707 i 11.).

2 - Sobl:.lka 1-�/l!2 
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mz w lasach nam współczesnych 2�. Stan ten wpływał zasadniczo na 
świetlistość lasów oraz strukturę gatunkową podszytu 2s. 

Przedstawiony w zarysie obraz dawnych lasów polskich, poddamy 
fragmentarycznej analizie porównawczej w oparciu o skromne, lecz inte
resujące pisane przekazy źródłowe w kronikach obcych i polskich 2s_

Znajdują się w nich wzmianki o wykorzystywaniu zwartych drzewosta
nów w celach obronnych oraz o skrytych przemarszach i staczanych bit
wach także większych oddziałów wśród lasów :n_ 

Słowianie wykorzystywali obszary leśne w celach obronnych już 
w okresie formowania się państw plemiennych 2s. Rozległe puszcze nie 
tylko rozgraniczały terytoria plemienne, ale także chroniły je przed 
niespodziewanym napadem. Dawne przesieki i branibory, to przede 
wszystkim przystosowane do obrony obszary puszcz międzyplemien
nych 29

• Wszelkie dogodniejsze do przejścia drogi, doliny, wąwozy i bro
dy, prowadzące przez obronne puszcze międzyplemienne, zabezpieczano 
budując przy nich grody i zawały. Podobnie postępowano przy zabezpie
czaniu granic związku ponadplemiennego, tj. państwa polskiego. W okre
sie rozrastania się państwa polskiego ważną rolę obronną odgrywały 
rzeki, rozlewiska i bagna wraz z nadrzecznymi lasami i zaroślami. Po
twierdzają to wymownie walki pierwszych władców Polski o panowanie 
nad dolną Odrą i Wartą oraz Notecią 30_ Bardzo trudna była do przejścia 
dla wojsk niemieckich rzeka Odra, dobrze strzeżona przez nadrzeczne 
grody budowane w pobliżu dróg i brodów. O ile tylko dopisała czynna 
obrona oddziałów polskich, siły feudałów niemieckich miały zawsze po
ważne trudności ze sforsowaniem tej rzeki. Dlatego niejednokrotnie 
marsz ich odbywał się wzdłuż Odry aż w głąb ziem polskich 31. 

21 Po prostu cirzev.ra gl<;biej ukorzenione o t,vardym drewnie przy mało inten
sywnym wyrębie miały duże szanse na długowieczność. Natomiast drzewa o płyt
kim systemie korzeniowym i kruchym drewnie niszczone były masowo przez wia
try tworząc zwały wiatrołomów lub wiatrowałów. 

2� Por. J. Kos t ro wicki, Srodowrsko geograficzne Polski, Warszawa 1961,

s. 422 i n.; E. W i G ck o, W ostępach Puszczy Białowieskiej, Warszawa 1972, s. 96 i n.
26 Szczególnie chodzi nam u wymienione w przyp. 22 prace A. Gall a i J. Dłu

gosza oraz K osm a s  a, Kronikę Czechów z XII w. Korzystano z wyd. polskiego 
w opracowaniu M. Wojciechowskiego, Warszawa 1968. 

27 Tamże. 
rs Por. \V. Kozłowska, Wczesnośredniowieczne grody województwa opol

skiego na tle warunków fizjograficzna-gospodarczych (Kwartalnik Opolski, n. 2, 

1956, s. 8 i n.); L. Tyszkiewicz, Ze studiów nad osadnictwem wczesnofeudal
nym na S!ąsku (Sobótka, R. 12, 1957/1, s. 24 i n.); A. Ny rek, Organizacja admi
nistracji i pracy w lasach górnośląskich od X do polowy XIX w. ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu paizszczyźniano-folwarcznego (Studia Sląskie, t. XXVIII, 
1975, s. 14).

29 Tamże, oraz Zarys dziejów wojskowości 1Jolskiej, Warszawa 1965, t. 1, s. 39 

n.; T. N o w a k i J. Wimmer, Dzieje oręża polskiego, t. 1, Warszawa 1963, s. 4.

30 Tamże, oraz zob. przyp. 22.

ai Zarys dziejów wojskowości ... , s. 57 i n.; N o w a k i Wim m c r, oJJ. cit., 
s. 41 i n.
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Duże znaczenie obronne miała również podmokła i silnie zalesiona 
dolina Noteci i Warto-Noteci. Swobodne przejście przez dolinę wspom
nianych rzek możliwe było dopiero po długotrwałych i ciężkich walkach 
Polaków z Pomorzanami, zakończonych zdobyciem grodów nadrzecz
nych 32. Należy przy tym zauważyć,· że lasy i jeziora Pojezierza Pomor
skiego nie stanowiły dla oddziałów polskich tak trudnej dla przebycia 
przeszkody, jak czynnie broniona przez Pomorzan dolina Noteci i Warty. 

W miarę rozwoju osadnictwa, nie tylko lasy ulegały ciągłej trzebieży, 
ale także wzrastała ich penetracja przez człowieka, który wówczas chęt
nie się osiedlał w dogodniejszych miejscach śródleśnych 33. Rosła więc 
ilość śródleśnych dróg i ścieżek, nie mówiąc już o znajomości obszarów 
leśnych przez zamieszkujących je i penetrujących ludzi. Dlatego też 
znaczenie obronne obszarów leśnych stopniowo malało. W dalszym ciągu 
trudne jednak były do przebycia podmokłe lasy nadrzeczne i górskie, 
o ile miały odpowiednio zabezpieczone przejścia i brody. Tezę tę po
twierdza chociażby skuteczne powstrzymywanie ataków Prusów przez
Kaszubów i Polaków wzdłuż dolnej Wisły na przełomie XII i XIII w. 31 

Natomiast Mazowsze, w tym samym czasie często wspomagane przez
inne dzielnice Polski, już na początku XIII w. zaczęło przegrywać walkę
z plemionami Prusów. Oddzielające Mazowsze od Prusów rozległe puszcze
nie stanow1ły wówczas odpowiedniego zabezpieczenia przed ciągłymi na
padami tych plemion. Za:,ięg zbrojnych napadów Prusów załamywał się
wówczas dopiero na linii Wisły i Narwi, a osadnictwo polskie na północ
od tych rzek było poważnie zagrożone :i5_ 

Nie zawsze jednak rozlewiska wodne i porośnięte lasami doliny rzek 
mogły zabezpieczać ziemie polskie przed najazdami. Swiadczą o tym 
łupieżcze wyprawy Jadźwingów, sięgające w drugiej połowie XIII w. 
aż po Lublin 36. Jest prawdopodobne, że górna Narew i dolny Bug nie 
były odpowiednio ubezpieczone i dlatego Jadźwingowie stosunkowo łatwo 
przeprawiali się przez te rzeki. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę na
jazdy Litwinów z XIV w., które nie tylko pustoszyły okolice Lublina, 
ale z łatwością sięgały na lewy brzeg Wisły, to wskazać musimy na zu
pełnie inne przyczyny tego stanu. Linia Wisły była przecież dosyć dobrze 
ubezpieczona, a najazdy Prusów, Jadźwingów czy nawet Rusinów prze
ważnie poza nią nie sięgały 37. Dla silnych wypraw tatarskich z XIII 
i litewskich z XIV w. nawet zabezpieczona grodami Wisła nie stanowiła 

82 Zob. przyp. 22. 
83 J. L od owski, op. cit., s. 63 i n.; K. S 1 as ki, Zaludnienie puszcz ... , s. 58 

i n. 
Sj J. Dług os z, Itoczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księ

ga VI, Warszawa 1973, s. 325 i n.; 334 i n. 
ss J. Dl u go s z, Dziejów JJo!skich ... , t. 1, Kraków 1867, s. 292, 368, .. 369, 454-458; 

tamże, t. 2, Kraków 1868, s. 65/68, 128/129, 222/224.
ao J. Dług os z, Dziejów p:Jlskich ... , t. 2, s. 375 i n., 447 i n.
�7 Potwierdzają to liczne wzmianki w ks. V-VIII Dziejów polskich J. Dłu

gosza. 
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przeszkody nie do przebycia. Okazało si� że przeciwnik dysponujący 
dobrym rozeznaniem i silną armią mógł sforsować tak poważną prze
szkodę wodną, o ile Polacy nie przeciwstawili mu odpowiednio silnych 
i ruchliwych odwodów. Właśnie Tatarzy w XIII, a Litwini w XIV w. 
wykazywali dużą ekspansywność, podczas gdy siły polskie, nadszarpnię
te procesem rozbicia dzielnicowego, dopiero zaczynały się odradzać 38• 

Przed rozbiciem dzielnicowym stosunkowo liczne i dobrze dowodzone 
siły polskie potrafiły nie tylko skutecznie się bronić, ale i atakować do
konując udanych wypraw wojennych na obce terytoria. 

Na początku XII w.; w okresie panowania Bolesława Krzywoustego, 
wojsko polskie dokonało dwu znanych wypraw, o których zachowały 
się dokładniejsze relacje źródłowe. Pierwszą, dokładniej zapisaną tyl
ko w kronice A. Galla, była wyprawa Bolesława Krzywoustego z 1103 r. 
na Kołobrzeg 39. Zasługuje ona na uwagę przede wszystkim ze względu 
na jej stosunkowo daleki zasięg oraz dużą szybkość przemarszu. 

Doskonale poinformowany o tej wyprawie A. Gall pisze, że koncen
tracja doborowego oddziału konnego Bolesława Krzywoustego nastąpiła 
w Głogowie na śląsku najprawdopodobniej we wrześniu. Po pięciu dniach 
forsownego marszu wojsko przybyło w rejon Kołobrzegu, gdzie w ciągu 
nocy i szóstego dnia wyprawy (piątek) odpoczywało, obozując zapewne 
\V okolicznych lasach. W sobotę o świcie oddział przybył pod Kołobrzeg 
i przeprawił się przez rzekę Parsęt�. gdzie też nastąpił jego podział na 
trzy hufce, z których dwa pozostały w od\vodzie, a trzeci, prawdopodob
nie najsilniejszy, uderzył na miasto. Zbyt szczupłe siły hufca atakują
cego oraz brak zdyscyplinowania niektórych rycerzy, którzy zaczęli plą
drować podgrodzie, spowodowały, iż część hufca po wdarciu się do grodu 
została z niego wyparta. Po splądrowaniu podgrodzia oddział Bolesława 
Krzywoustego wycofał się spod Kołobrzegu wraz ze zdobyczą i jeń
cami 40• 

Chociaż Bolesławo,vi Krzyv,roustemu nie udało się zdobyć grodu ko
łobrzeskiego, to jednak wyprawę uważać można za sukces, gdyż oddział 
zniszczył miasto, wziął zdobycz i jeńców oraz powrócił bez większych 
strat. Z opisu wyprawy wynika niezbicie, że Pomorzanie byli zaskoczeni 
i nie zdążyli zorganizować skutecznego przeciwdziałania pod Kołobrze
giem ani też przeprowadzić pościgu celem odbicia jeńców i zdobyczy 41• 

Fakt zaskoczenia przemawia za tym, że Bolesław żyjący w nieprzyjaźni 
ze swym bratem Zbigniewem, p:mującym wówczas we wschodniej i środ
kowej Wielkopolsce, raczej nie prowadził swego oddziału przez Wielko-

�8 Łączyło sit; to z rozwojem osadnict\,·a na ziemiach polskich, stałym chociaż

po\volnym post1.;pcm gospodarczo-społecznym oraz procesem jednoczenia się kraju. 
an A. Ga 1 l, op. cit., s. 99 i n. 
,o Tamże, s. 101. 

'1 Tamże.
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polskę. Zbigniew utrzymywał przyjazne stosunki z Pomorzanami i mógł 
ich uprzedzić o wyprawie, podając nawet siłę oddziału 42•

Przecież podjęta pół roku wcześniej (marzec 1103), lecz mniej skrycie, 
wyprawa polska na Morawy, także w sile trzech hufców, poniosła cięż
kie straty od pościgu czeskiego, uchodząc wprawdzie z łupami i jeńcami 
z Moraw, jednak przy dużym niebezpieczeństwie rozbicia 43. Zorganizo
wana wkrótce wyprawa polska na Morawy, prowadzona już przez sa
mego Bolesława Krzywoustego, zapewne bardziej skrycie, osiągnęła pełne 
powodzenie, gdyż Czesi i Morawianie, nie spodziewający się prędko po
nownej wyprawy polskiej, nie mogli zorganizować szybkiego pościgu 44• 
Trudno jest więc sądzić, aby tej miary wódz, co Bolesław Krzywousty, 
nie wyciągnął \vłaściwych wniosków i zlekceważył niedawne doświad
czenia z wypraw na Morawy. Również stwierdzenie A. Galla, iż Bole
sław prowadził swój oddział pod Kołobrzeg przez pustkowia, przemawia 
raczej za tym, że ominął on Wielkopolskę 4�. Terenu Wielkopolski, gdzie 
osadnictwo poczyniło już znaczne postępy, nie nazywałby Gall pustko
wiem. Prawdopodobnie wyprawa ruszająca spod Głogowa prawym brze
giem Odry szła w kierunku północno-zachodnim, nieco na zachód od 
rzeki Obry. Przeprawa przez Warto-Noteć nastąpiła prawdopodobnie nie
co na zachód od Santoku, gdyż teren ten był dobrze znany wojsku Bo
lesława z wcześniejszych walk o ten gród 46

. Z okolic Santoku, idąc przez 
kraj nieprzyjacielski, prowadził zapewne Bolesław Krzywousty swój od
dział przez lasy w kierunku północnym aż pod Kołobrzeg. 

Przedstawioną powyżej prawdopodobną trasq pochodu wojsk Bole
sława Krzywoustego naniesiono na mapę gleb Polski oraz mapę K. Bucz
ka, zawierającą próbę rekonstrukcji krajobrazu Polsld wczesnohistorycz
nej 47• Zabieg ten, jakkolwiek przeprowadzony na mapach dalekich od 
doskonałości, chociażby ze względu na ich skalę, prowadzi jednak do 
interesujących wniosków. Według mapki K. Buczka, pochód oddziału 
Bolesława Krzywoustego przez ziemie polskie przebiegał wśród krajobra
zu parkowego i leśno-polnego. Dopiero w pobliżu dawnej granicy pol
sko-pomorskiej, nieco na północny zachód od Międzyrzecza Wielkopol
skiego, oddział polski, idąc na północ w kierunku Warto-Noteci, wszedł 
na teren puszczy. Natomiast przez teren Pomorza Zachodniego pochód 
oddziału Bolesława Krzywoustego odbywał się przeważnie terenem pusz
czowym i leśno-polnym. Z wojskowego punktu widzenia było to celowe, 

42 Tmnże, s. 95. 
4s T.imże, s. 96 i n. 
44 Tamże, s. 98. 
45 Tamże, s. 99. 
,e T.imże, s. 88 i n. 
47 K(,rzystano z mapy: ,,Polska mapa gleb" w opracowaniu K. Konecka-Betley 

i R. Tru�zkow�ka, Warszawa 1956 oraz mapki pt. ,,Próba rekonstrukcji krajobrazu 
Polski wczesnohistorycznej", opracowanej przez K. Buczka i załączonej do jego 
pracy pt. Ziemie polskie przed tysiqcem lat, Kraków 1967. 
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gdyż pochód przez kraj nieprzyjacielski winien się odbywać jak najbar
dziej skrycie. 

Interesujące wnioski nasuwają się także po prześledzeniu trasy po
chodu oddziału polskiego na mapie gleb Polski. Początkowo przypusz
czalna trasa prowadziła przez tereny piaszczyste. Lecz już poza Sląskiem 
przez Ziemię Lubuską pochód odbywał się przez teren leśno-polny i leś
ny, pokrywający lekkie gleby gliniaste. Również przez Pomorze Zachod
nie trasa pochodu szła wśród krajobrazu leśnego i leśno-polnego, także 
terenem, na którym przeważały gleby gliniaste. 

Fachowe opracowania przyrodnicze wskazują, iż takie właśnie gleby 
formują siedliska leśne dla drzewostanów mieszanych i liściastych 48• Na 
terenie Ziemi Lubuskiej mogły to być, podobnie jak w Wielkopolsce, 
lasy mieszane i dębowo-grabowe. Natomiast na terenie Pomorza Zachod
niego przeważały lasy mieszane ze znacznym udziałem buka 49. 

Z dotychczasowych naszych rozważań wynika, że pochód oddziału 
Bolesława Krzywoustego na odcinkach, na których droga wiodła przez 
lasy szedł przeważnie przez drzewostany mies-zane lub liściaste. Wiele 
przemawia za tym, że były to bogate lasy dębowo-grabowe i bukowe, 
które ze względu na bogactwo paszy (bukiew, żołędzie, łęgi śródleśne) 
i zwierzyny chętnie były penetrowane przez nielicznych jeszcze wów
czas śródleśnych osadników 50. Dlatego też we wspomnianych lasach 
mogły być ścieżki, a także drogi śródleśne, które znacznie ułatwiały 
przejście nawet oddziałów konnych. 

Trudno też sobie wyobrazić, aby wśród rycerzy polskich nie było 
większej liczby osób znających przejścia wśród tych lasów. Przecież Po
lacy wielokrotnie wyprawiali siG na teren Pomorza, szczególnie w okresie 
panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego s1.

Analiza kołobrzeskiej wyprawy Bolesława Krzywoustego nasuwa pew
ne wnioski co do samej struktury i zwartości drzewostanów zachodniej 
części Polski. Przy nieznacznym zasiedleniu były to zapewne lasy w nie
wielkim tylko stopniu eksploatowane. Dlatego też procent starodrzewu 
był w nich znacznie wyższy niż w lasach obecnych 52. Stare i wysokie 
drzewa tworzą zwykle ze swych gałęzi górną osłonę, która skutecznie 
paraliżuje zbyt wybujały odrost młodych drzew i krzewów. Osłona ta 
sprawia, że w lasach o przewadze starodrzewu dobrze utrzymują się 
mchy, trawy i krzewiny cienioznośne 5\ Natomiast eliminowane są w spo-

4s J. Kos t ro wicki, op. cit., s. 422 i n.; Dzieje lasów ... , s. 16. 
4o Tamże. 
so Zwracają na to uwagę J. Lodowski i K. S!aski, zob. przyp. 33. 
61 A. Ga 11, op. cit., s. 68 i n. oraz 88 i n.
s2 Potwierdzają to badania E. WiQcko dotyczące drzewostanów Puszczy Biało

wieskiej. Zob. przyp. 25. Zwraca na to uwagę taki.e A. Ny rek w pracy pt. Go
spodarka leśna na Górnym Sląsku. od polowy XVII do polowy XIX w., Wrocław 
1975. 

68 Zob. K o s t r o w i ck i, op. cit., s. 422 i n. 
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sób naturalny młode drzewa, które muszą z odrostem czekać aż drzewo
stan, tworzący górne piętra lasu, zostanie powalony lub wycięty. Dlatego 
lasy o przewadze starodrzewu mają zwykle mniejszą zwartość pozwala
jącą na względnie swobodne poruszanie się oddziałów pieszych. a wy
jątkowo nawet i konnych. Działanie w takich lasach oddziałów konnych 
jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy są to lasy liściaste (dąbrowy, 
bukowiny) lub mieszane bądź też bory i lasobory, o podłożu lekko gli
niastym i słabo wilgotnym o glebach piaszczystych, gdzie odrost krze
wów cienioznośnych jest nieznaczny. 

Znacznie obszerniejsze relacje (polskie i czeskie) zachowały się z wy
prawy Bolesława Krzywoustego do Czech, podjętej jesienią 1110 r. s4 

Ponieważ w opisach tejże wyprawy są pewne wzmianki o lasach pogra
nicza śląsko-czeskiego, wypada zwrócić na nie uwagę. Pełniejsze zrozu
mienie wspomnianych wzmianek możliwe jest po przedstawieniu cho
ciaż w zarysie przebiegu samej wyprawy. 

Wiemy, że podjęto ją jako kolejne wsparcie dla przyjaźnie nasta
wionych do Polski książąt czeskich Borzywoja i Sobiesława w ich stara
niach o tron czeski. Bolesław Krzywousty, chcąc rozbić ewentualne 
współdziałanie niemiecko-czeskie przeciwko Polsce, usilnie dążył do ob
sadzenia tronu czeskiego przez przychylnego Polsce Borzywoja lub też 
Sobiesława. Zwycięskie odparcie przeż Bolesława Krzywoustego najazdu 
niemiecko-czeskiego na Polskę w 1109 r. w którym poległ nieprzyjazny 
Polsce władca czeski książę Świętopełk, stworzyło dogodną sytuację do 
interwencji polskiej w wewnętrzne sprawy Czech. 

A. Gall pisze, że Bolesław Krzywousty „zebrawszy mnogie rycer
stwo", także z Wielkopolski i Kujaw, w otoczeniu biskupów polskich

i w towarzystwie księcia Sobiesława wyruszył do Czech 55
• Zanim jednak 

armia polska weszła do Czech, musiała przejść przez górzysty i zalesio
ny teren Sudetów. Czesi jednak przejścia wśród gór umocnili zawałami 
i zabezpieczyli strażami, zmuszając Polaków do mozolnego pokonywania 
przeszkód w ciągu trzech dni i nocy 56

• Biorąc pod uwagę liczebność armii 
polskiej oraz potrzebę dogodnieJszych przejść i miejsc koncentracji, ra
czej opowiedzieć się można za uderzeniem polskim z rejonu Niemcza
Kamieniec-Bardo na Kłodzko-Dobenin-Opocen-Hradec-Kralove s1. 
Był to jeden z najsta,rszych i najbardziej uczęszczanych traktów z Polski 
do Czech, posiadających dogodniejsze drogi. Jedynie przejścia przez Bra
mę Morawską mogły być mniej uciążliwe, jednak przekazy polskie i ,cze
skie podkreślają, że Polacy weszli do Czech, a nie na Morawy, co w in
nych wypadkach jest wyraźnie zaznaczone ss. Wskazany trakt, prawa-

&t Por. A. Ga 11, op. cit., s. 152 n.; K o s mas, op. cit., s. 368 n. 
ss Tamże. 
s3 Tamże. 
,1 Zob. K os ma s, op. cit., załączona tamże mapa. 
38 A. Ga 11, op. cit., s. 96-98. 
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dzący przez Kotlinę Kłodzką, wyprowadzał armię polską najkrótszą drogą 
na Pragę, o której zdobycie przede wszystkim w wyprawie tej chodziło. 
Zużycie aż trzech dni i nocy na przejście przez góry przez armię polską 
przemawia za tym, że forsowano ubezpieczoną przez Czechów Kotlinę 
Kłodzką 59• Straże czeskie, strzegące zawały i umocnienia pograniczne, 
bardzo szybko wykryły koncentrację armii polskiej. Już w trakcie for
sowania Kotliny Kłodzkiej, przebywający w Pradze władca czeski Wła
dysław otrzymał wiadomość nie tylko o ataku polskim, ale także i o jego 
kierunku 60

• Jedynie prawidłowym rozpoznaniem czeskim tłumaczyć moż
na szybkie zajście drogi oddziałom polskim przez armię czeską nad rzeką 
Cydliną. Z przekazów źródłowych dO\viadujemy się, że obydwie armie 
stanęły naprzeciw siebie czwartego dnia pochodu wojsk polskich przez 
ziemię czeską 61• Prawdopodobnie miało to miejsce 4 X 1110 r. w pobliżu 
wsi Lucice nad rzeką Cydliną. Dowództwo polskie widząc swoją prze
wagę dążyło do bitwy, chcąc się przeprawić na prawy brzeg Cydliny. 
Początkowo Czesi skutecznie paraliżowali polskie zamiary nie dopuszcza
jąc do przeprawy armii polskiej. Wobec tego w ciągu nocy z 4 na 5 paź
dziernika armia polska szybkim marszem podążyła na południe ku ujściu 
rzeki Cydliny do Łaby. Manewr polski stwarzał poważne zagrożenie dla 
strony czeskiej, gdyż Polacy' mogli w rejonie Oldrisa przeprawić się na 
lewy brzeg Łaby i pomaszerować na Pragę s2

• Dowództwo czeskie pod
jęło wobec tej groźby energiczniejsze działanie, przeprawiło swoją armię 
na lewy brzeg Cydliny, wyprowadzając swoje siły na tyły armii polskiej. 
Polacy mając na tyłach armię czeską nie odważyli się na uderzenie 
w kierunku południowym i podjęcie oblężenia Pragi. Armia polska prze
prawiła się więc na prawy brzeg Cydliny, a wzniecając pożary i rabując 
kraj dążyła do sprowokowania armii czeskiej do bitwy. Władca czeski 
książę Władysław nie dał się sprowokować, - lecz konsekwentnie dążył 
nie tylko do.. odciągnięcia sił polskich spod Pragi, ale do całkowitego ich 
zniszczenia. Bolesław Krzywousty miał jednak duże doświadczenie jako 
wódz oraz liczniejszą armię niż książę Władysław 63

• Dzięki przezorności 
Polacy zdołali uprzedzić Czechów w opanowaniu na Cydlinie mostów 
zwanych Kfivci. Dzięki temu armia polska mogła wraz z łupami i jeńca
mi wycofać się na lewy brzeg Cydliny i pomaszerować na północ. Marsz 
odwrotowy armii polskiej prowadzony był szybko i sprawnie, skoro 
armia czeska nie zdołała zatrzymać Polaków ani na Cydlinie, ani prze-

&o Tamże, s. 155. 
6
° K osm as, op. cit., s. 368, podaje o przekamniu ksiqciu Whdyslawowi przez 

got'lca wiadomości o polskim ataku, już 28 IX 1110 r. 
s1 A. G a 11, op. cit., s. 156. 

u Przeprawa przez Łabc: w tej miejscowości zaznc1czona ."est na załączonej 

mapce do wydanej w j. polskim pracy Kosmasa. 
ea Twierdze: tak na podstawie wzmianek Galb i Ko�ma�a o licznej armii pol

skiej oraz unikaniu otwartej walki z tą armią przez Czechów. 
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szkodzić im w przeprawie przez rzekę Trotinę. Zaraz po przeprawie przez 
Trotinę, wieczorem 7 października, w pobliżu lasów rozłożyła się armia 
polska na noc obozem. Prawdopodobnie zwiadowcy czescy obserwowali 
pilnie ubezpieczony strażami obóz polski. O świcie 8 października biskupi 
polscy odprawiali msze św. i głosili kazania, każdy jak wspominają źród
ła dla rycerstwa swej diecezji 64• Po modłach nastąpił podział armii na 
hufce, dokfadne ustalenie szyków pochodu oraz ubezpieczeń w razie na
padu. Jeńców oraz zdobycz prowadzili Polacy pod strażą oddziałów pie
szych formujących czoło pochodu. Całość ubezpieczana przez hufce konne 
wchodziła powoli w podgórskie lasy sudeckie w pobliżu miejsco,vości 
Jaromef 65_ Wchodząc do lasu, armia polska musiała rozciągnąć swe szyki 
i zwolnić szybkość marszu. Zwraca na to uwagę A. Gall, zaznaczając 
jednocześnie, iż droga, którą przybyli Polacy do Czech, została zabloko
wana. Podobnie i inne drogi zawalone były zasiekami. Dowództwo cze
skie po zablokowaniu dróg i przejść śródleśnych postanowiło rozchrnnię
tą w lasach armię polską zaatakować i zniszczyć. Polacy jednak byli 
czujni, przygotowani na atak oraz mieli liczną armię. 

Bitwa między armią polską i czeską rozegrana została na pobrzeżu 
wspomnianych lasów, przed południem 8 X 1110 r. Walki miały charak
ter bardzo zacięty i prowadzone były na skraju lasów przede wszystkim 
w szyku konnym, w głębi zaś lasu także i pieszo. Lżej uzbrojone i licz
niejsze rycerstwo polskie okazało się przeciwnikiem nie do pokonania, 
tym bardziej iż w bitwie tej walczyło o najwyższą stawkę 66. Po zwycię
skim odparciu ataku czeskiego dowództwo polskie wykazało dużą ostroż
ność, nie zezwalając rycerstwu na podjęcie dłuższego pościgu większymi 
siłami. A. Gall stwierdza, że Polacy dopiero trzeciego dnia po bitwie 
opuścili Czechy, gdzie przebywali przez dziesięć dni. 

Zwycięska bitwa nad rzeką Trotiną oznaczała dla Polaków usunięcie 
groźnego przeciwnika z trasy pochodu, którą jednak, aby przebyć, nale
żało oczyścić z zawałów i przeszkód. Zaraz po bitwie trzeba było tak.ze 
zebrać rannych i broń z pobojowiska oraz uporządkować oddziały. 
Wspomniane czynności oraz domarsz do przejścia granicznego, prawdo
podobnie przez najbliższą od pola bitwy Przełęcz Lubawską, musiały 
więc trwać przeszło dwa dni 67. 

Przedstawiona w zarysie wyprawa Bolesława Krzywoustego do Czech 
nasuwa pewne uwagi o ówczesnym środowisku naturalnym, szczególnie 
pogranicza śląsko-czeskiego. W świetle przekazów źródłowych sudeckie 
lasy górskie, chociaż trudniejsze do przebycia niż nizinne lasy polskie, 

r1 A. Ga 11, op. cit., s. 161.
os Zob. załączoną mapk� do pracy Kosmasa. 
68 Przy zablokowanych przez Czechów przejściach, przegrana bitwa cznaczala 

dla Polaków zniszczenie armii. 
07 Zob. załączoną mapkc; do pracy Kosmasa. 

•
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nie stanowiły jednak przeszkody nie do pokonania. Chociaż Czesi zabez
pieczyli przejścia górskie zawałami i strażami, to jednak dla silnej armii 
polskiej ubezpieczenia takie były możliwe do pokonania, gdyż nie było 
w pobliżu silnych odwodów czeskich. Również rzeki, na,vet niewielkie, 
trudne były do przejścia jeśli naprzeciw brodu stał silny i zdecydowany 
przeciwnik. Mapa gleb Polski na wskazanych uprzednio przypuszczal
nych trasach przejść górskich wskazuje, że były tam gleby, na których 
mogły się rozwijać drzewostany mieszane 68. Jest więc prawdopodobne, 
że w reglu dolnym oprócz sosny i świerka rosły buki, jawory, dęby, 
graby i głogi, złożone w dużym stopniu ze starodrzewu i przez to mniej 
zwarte i łatwiejsze do przejścia. Dlatego większe wyprawy w szyku 
konnym, pJlskie do Czech i czeskie do Polski, ciągnęły zwykle utartymi 
szlakami przez doliny i przełęcze. Trudniejsze natomiast były do przej
ścia lasy porastające piętro regla górnego i kosodrzewiny. W reglu gór
nym przeważał już wówczas świerk wypierający buk i modrzew 69, 
Bardziej zwarte, lecz płytko ukorzenione drzewostany świerkowe po sil
niejszych wiatrach były niejednokrotnie pełne naturalnych zawałów 
butwiejących przez dziesiątki lat. Drzewostany te, podobnie jak i kar
łowate, lecz zwarte kosówki w piętrze kosodrzewiny, trudne były do 
przejścia nawet w szyku pieszym. Dlatego wszelkie ubezpieczenia, po
czynając od zawałów drzewnych w przełęczach aż po pograniczne grody 
w dolinach, budowano zwykle przy uczęszczanych szlakach 7o. 

Ogólnie rzecz ujmując dawne lasy polskie w świetle przedstawionych 
przekazów źródłowych ukazują nam się jako mniej zwarte niż to nie
jednokrotnie dotąd sądzono. Porównanie przypuszczalnych (i rzeczywi
stych) tras pochodu dawnych wypraw wojennych z mapami gleb po
twierdza opinie przedstawicieli nauk przyrodniczych o większym udziale 
drzew liściastych w ówczesnych drzewostanach. Nasuwa się także spo
strzeżenie o poważnym wpływie na strukturę gatunkową, a tym samym 
i na zwartość drzewostanów, takich czynników jak ukształtowanie te
renu, jego warunki glebowe i hydrologiczne. Również intensywność eks
ploatacji lasów wpływa poważnie na strukturę gatunkową i wieku oraz 
zwartość drzewostanów. 

W świetle wspomnianych przekazów źródłowych i dotychczasowych 
badań, można przyjąć, iż ówczesne lasy polskie, chociaż były rozleglej
sze i o wyższym procencie starodrzewu niż obecne, poddane były jednak 
znacznej penetracji i eksploatacji. Przyczyniało się do tego nie tylko ło
wiectwo, wyprawy wojenne i handlowe, ale także rozwijające się coraz 
poważniej osadnictwo śródleśne 11. 

68 Były to gleby brunatne i bielicowe, gliniaste, pyłowe i ilaste.

eQ Zob. przyp. 48. 
10 Zob. przyp. 28 oraz załączoną mapkG do pracy Kosmasa. 

11 Zob. przyp. 33. 
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BEl\'IERKUNGEN UBER DIE KOMPLEXIVITAT DER WALDBESTANDE 

AUF POLNISCHEM GEBIET VOM 10 BIS INS 14. JH. 

Die Ansichten, vor allcm der polnischcn Historiker, liber die Bewaldung der 
polnischen Gebiete sowie die Struktur und Komp!exivitat der Wa!der Polens 
im fruhhistorischen Zeitabschnitt unterlag in den letztcn 50 Jahren bcdcutcnde:1 
Veranderungen. Bis in  die Zwischcnkriegszcit iiberwog in der polnischen, aber 

auch der deutschen Historiographie, die Ansicht von der relativ hohen Bewaldung 
des fnjhgcschichtlichen Polcns. Erst die durch die Arbeitsgruppcn von F. Bujak 
und W. Szafer in Angriff genommenen Forschungen brc1chten wichtige Verande
rungen im Verhaltnis zu dcn bisherigen Ansichten. Nach dem 2. Weltkrieg bildeten 
sich in Polen, gestu tzt auf die Universitatskatheder fur Wirtschaftsgeschichte und 
die Institute der Gcschichtc der Wa!dwirtschaft an dcn Landwirtschaftsakademien, 
einige Zentren zur Erforschung der Geschichte der Walder, der Waldwirtschaft 
und Baumkunde heraus. Die in dicscn Zentrcn durchgefi.ihrten Forschungen von 
einzelnen Personen und Gruppen. besitzen meist interdisziplinarcn Charakter. Dfo 
erhaltencn Quellenmaterialien und Forschungsmethodcn verschicdcner Disziplinen 
ausnutzcnd, wurdcn schrittweise immer genauere Ergcbnisse erzielt. 

Die vorgelegtc Arbeit vcrsucht, die bishcrigen Feststellungen der Vcrtreter der 
Naturwisscnschaften mit dem erhaltcnen Quel!enmaterial teilwcise zu konfrontie
ren. Vor allem die Berichte der alten polnischen und bohmischcn Chronikcn i.iber 
die Tiitigkeit des polnischen und fremder Hccre auf polnischen Boden ausnutzend, 
macht der Autor cine Rcihc von Bemerkungen i.iber die alten Waldbestiinde. Diesc 
Feststcllungen decken sich im Prinzip mit den Forschungscrgebnisscn der Arbeits
gruppen F. Bujaks und \V. Szafers. Gleichzeitig wics der Autor auf die grosse 
Bcdeutung des Wassernetzes bei der Gestaltung der vielseitigkeit der Pflanzen
decke des fruhgeschichtl ichen Polens hin. 




