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Dawne lasy w pasie żyznych gleb na zachód od Warszawy 

Леса в прошлом в полосе плодородных почв на запад от Варшавы 

Previous forests in the belt of fertile soils to the west from Warsaw 

7, lasów i puszcz mazowieckich największe zainteresowanie budziła 

dotychczas Puszcza Kampinoska, która doczekała się wielu mo- 

nografii i wzmianek w pracach o leśnictwie i osadnictwie. Inne lasy 

środkowego Mazowsza, tworzące mniejsze zespoły leśne, nie były już 

tak atrakcyjnymi obiektami badań, stąd też wiadomości o nich są na 

ogół rzadko publikowane. 
Szkic nimiejszy stanowi próbę przedstawienia historii lasów w pasie 

żyznych gleb, ciągnących się równoleżnikowo na zachód od Warszawy 

w kierunku Pruszkowa i Błonia. Obszar ten, przylegający od strony 

północnej do Puszczy Kampinoskiej, pod tym względem nie był jesz- 

cze rozpatrywany. 

Istnienie w przeszłości na tym terenie lasów znajduje udokumento- 

wanie w nazwach miejscowych. W pierwszej kolejności wymienić mo- 

żna związaną: z. lasami nazwę wsi Żbików, będącej od 1916 r. jedną 

z dzielnic Pruszkowa. Nazwa wsi pochodzi od dzikiego kota żyjącego nie- 

gdyś w lasach, zwanego pierwotnie stepiem, później zdebiem, zdbikiem 

i zbikiem (1). Zgodnie z historycznymi przekazami podobną ewolucję. 

przechodziła również nazwa wsi. W dokumencie księcia mazowieckiego 

i czerskiego Bolesława z 1297 r., potwierdzającym przywileje nadane 

wcześniej posiadłościom biskupa poznańskiego na Mazowszu, znajduje- 

my nazwę wsi pisaną po łacinie jako Stibicovo, a więc w brzmieniu 

zbliżonym do pierwotnej nazwy dzikiego kota. Jan Długosz w swej kro- 

nice „Dzieje Polski” pod rokiem 1374 wymienia miejscowość Sdbikowo 

jako miejsce śmierci biskupa poznańskiego Jana Doliwy. Ta łacińska 

nazwa wykazuje już całkowite podobieństwo do ówczesnej nazwy leś- 

nego drapieżnika w języku polskim. z 

Z innych pobliskich miejscowości, których nazwy pozostają w związ- 

ku z lasami, wymienić należy wieś Żdżary oraz dawną wieś, a obecnie 

miasto Ożarów. Do rozbiorów Rzeczypospolitej pierwsza z nich była po- 

siadłością biskupa poznańskiego,.druga zaś królewską. W ilustracjach dóbr 

królewskich Ożarów jeszcze w wieku XVII występował pod nazwą Po- 

żarów. Początki tych wsi sięgają czasów bardzo odległych, gdy ziemię 

pod uprawę uzyskiwano przez wypalanie lasów. Pola powstałe w ten 
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sposób były to zatem miejsca po żarach zwane zdziarami, zdżarami lub 
żdżarami. Od nich to poszły nazwy wsi Pożarów, Ożarów, Zdziary 
i Żdżary. 

Nazwy tych wsi świadczą więc o istnieniu tu lasów łączących się 
niegdyś z innymi w rozległe bory. Z czasem jednak pod wpływem dzia- 
łalności cziowieka lasy te w większości zamienione zostały w pola upra- 
wne. Nasuwają się w związku z tym pytania: na jaki okres przypadł 
najwyższy stan lesistości tego terenu oraz kiedy nastąpiło wytrzebienie 
lasów? | 

Poważne zmiany w lesistości zaczęły. występować z końcem epoki 
brązu i w początkach epoki żelaza, to jest między 700 i 600 rokiem 
p.n.e. Wtedy to rozpoczął się okres klimatu bardziej wilgotnego i chłod- 
nego niż poprzednio, zwanego klimatem subatlantyckim. Zwiększona 
ilość odpadów spowodowała, że dotychczasowe lasy liściaste z przewa- 
gą dębu oraz rozdzielające je przestrzenie o charakterze stepowym za- 
mieniały się w lasy iglasto-liściaste, w których przeważała sosna. Obok 
niej w lasach niziny mazowieckiej, zależnie od gleby i stopnia jej na- 
wilgocenia, występowały: dąb, grab, lipa, brzoza, jesion, olsza i inne 
drzewa liściaste. 

Rozwój lasów odbywał się stopniowo. Jeszcze w okresie lateńskim 
(400 r. p.n.e. — początek n.e.) nie stanowiły one zbyt dużych przeszkód 
w poruszaniu się ludności, poszukującej nowych terenów osadniczych 
na obszarach mniej zaludnionych lub dokonującej najazdów na bar- 
dziej zamożnych sąsiadów. Tym można tłumaczyć stosunkowo szybkie 
przeniknięcie ludności kultury pomorskiej do środkowo-południowej 
części Mazowsza. W następnych wiekach w miarę podwyższania się po- 
ziomu wód gruntowych lasy zarastały coraz to nowe obszary, a na miej- 
scach niżej położonych tworzyły się bagna. Na podstawie przeprowa- 
dzonych studiów Henryk Łowmiański ustalił, że w końcu okresu wę- 
drówek ludów i na początku wczesnego średniowiecza (ok. VI w. n.e.) 
lasy zajmowały 2/3 powierzchni kraju (2). Biorąc pod uwagę nizinny 
charakter terenów w trójkącie Pruszków — Błonie — Babice, a więc 
korzystniejsze miż gdzie indziej stosunki "wodne, możemy przyjąć, że 
ich lesistość była jeszcze wyższa. 

Lasy, torfowiska i bagna ciągnące się wzdłuż Wisły oraz Bzury, 
a zwłaszcza wzdłuż jej prawostronnych dopływów, utworzyły zaporę 
chroniącą zamieszkałą tu ludność przed inwazjami obcych plemion. 
Względnie łatwo dostępne przejścia znajdowały się od strony południo- 
wej na wąskim pasie między rzeczkami Rawką i Jeziorną (3). Prze- 
szkody naturalne, utrudniające dostęp. do zamkniętego tymi rzekami 
ówczesnego Mazowsza, były również przyczyną braku o nim bliższych 
wiadomości. Z okolicznością tą wiązać by należało pojawienie się w opi- 
sach podróżników arabskich i w kronikach wczesnośredniowiecznych 
Pawła Diakona i „Geografa bawarskiego” wzmianek o le gendarnych 
Amazonkach, których siedziba miała znajdować się gdzieś między kra- 
jem Rus i Germanią. Henryk Łowmiański, zwracając uwagę na alitera- 
cję nazwy Mazowsza z Amazonkami, obszernie uzasadnia hipotezę, iż 
wzmianki o Amazonkach, zwłaszcza w „Historii Longobardów” Pawła 
Diakona z VIII w. mogą odnosić się jedynie do Mazowsza (4). Wzmian- 

66



ki te mogły powstać na tle fragmentarycznych wiadomości o istnieniu 

jakiejś organizacji polityczno-terytorialnej na obszarze między Bzurą 

i Wisłą, w centrum którego znajdowały się stare osady Pruszków, Źbi- 

ków, Tworki, Domaniew, Ożarów, Borzęcin Mały i inne. W burzli- 

wym okresie wędrówek ludów teren ten pozostał we względnym spo- 

koju dzięki wymienionym warunkom naturalnym oraz ochronie ru- 

bieży przez ową organizację terytorialną. Gdy na zewnątrz znaczne 

obszary pustoszone były przez najazdy łupieskie i ludność uchodzić 

musiała ze swych siedzib, tu rozwijało się wewnętrzne osadnictwo i ulep- 

szana była gospodarka, co zmniejszało różnice w stosunku do innych 

dzielnic bardziej zaawansowanych w rozwoju. Wzrastająca liczba lud- 

ności i jej aktywmość gospodarcza tłumaczy rozszerzanie się w VIII 

i IX w. osadnictwa Mazowszan na tereny położone na wschód i półno- 

co-wschód od ich siedzib. 
To wewnętrzne osadnictwo rozwijać się mogło głównie kosztem la- 

sów, których trzebienie nabierało trwałych cech w związku z przecho- 

dzeniem na uprawy orne przy pomocy radła, a potem pługa. O ile przy 

technice wypaleniskowej pola uprawiano przez rok lub dwa, a po wy- 

jałowieniu porzucano je pozwalając odłogom na zarastanie krzewami 

i lasem, to przy rolnictwie ornym ziemia raz wylkarczowana w zasa- 
dzie pozostawała pod uprawami na stałe. Mimo utrzymywania się przez 

jakiś czas gospodarki żarowej, zwiększenie powierzchni pól ornych było 

równoznaczne ze zmniejszeniem powierzchni lasów. Dokonując rekon- 

strukcji krajobrazu wczesnohistorycznego Polski z uwzględnieniem 

wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, Karol Buczek 

doszedł do wmiosku, iż w X wieku, to jest w okresie kształtowania się 

państwa polskiego, obszar położony na zachód od Wisły posiadał już 

charakter leśno-polny (5). Rezultaty tych badań oraz znaczna rola — 

zdaniem Witolda Hensla — uprawy ziemi i hodowli bydła w cało- 

kształcie gospodarki ówczesnego Mazowsza (6) pozwalają przypuszczać, 

że lasy w tej jego części zajmowały powierzchnię zbliżoną do powierz- 

chni pól uprawnych. 

W następnych wiekach na stan lasów zaczynają ujemnie oddziały- 

wać nowe czynniki. Istniejąca jeszcze w X w. na Mazowszu znaczna 

liczba wolnej ludności, gospodarującej dotychczac samodzielnie na swych 

zagrodach, zaczyna być coraz bardziej uzależniana od możnowładców. 

W ślad za tym idzie wzrost świadczeń kmieci na rzecz panów. Z dru- 

giej strony wraz z rozpowszechnianiem się religii chrześcijańskiej po- 

jawia się nowe obciążenie ludności w postaci dziesięciny na rzecz du- 

chownych, początkowo płatnej z dochodów księcia, potem przerzuconej 

na ludność. 

Sprostanie tym ciężanom odbywać się mogło głównie przez uzyska- 

nie większych dochodów z ziemi, a to wiązało się z koniecznością po- 

większenia pól uprawnych kosztem lasów. Większa żyzność glab pod 

lasami przyspieszała ich 'wyniszczenie. Stan taki zaistniał właśnie na 
terenach leżących w trójkącie miejscowości Pruszków — Błonie — Ba- 

bice i sąsiednich okolic. Z tego względu wytrzebienie lasów w tym 

rejonie nastąpiło wcześniej niż w innych częściach Mazowsza, co znajduje 

potwierdzenie w dokumentach historycznych. 

s» | 67



| Przywileje immunitetowe z 1297, 1326 i 1350 r. wydane przez ksią- 

żąt mazowieckich na rzecz biskupa poznańskiego, a odnoszące się do 

jego wsi Domaniew, Biskupice i Zbików, wraz z przymależnymi do tej 
ostatniej wioskami, Bąkami i ŻZdżarami, nie zawierają wzmianek o la- 

sach ani o powinnościach mieszkańców, które związane byłyby z lasami, 

poza jednym przypadkiem daniny od ludności zajmującej się łowiec- 

twem. Wnosić z tego można, że już w wieku XIV lasy na tych tere- 
nach były znacznie przetrzebione. Nie ulega natomiast wątpliwości ist- 
nienie drzewostanów olszowych na ziemiach podmokłych, niezdatnych 
do uprawy. Znajduje to potwierdzenie w następującej przysiędze złożo- 
nej w sądzie w 1532 lub 1533 r. (treść oddana według obecnej pisow- 
ni): „Kadym przeszedł rzeką Nrową przez lasy i gaje od granicy prusz- 
kowskiej aż do granic moszeńskich, tedy biskupie zdbikowskie na prawo 
a gąsińskie na lewo, tak mnie Bóg dopomóż (...)” (7). W związku z usta- 
leniem położenia posiadłości żbikowskich biskupa poznańskiego i szlachty 
gąsińskiej dowiadujemy się o istnieniu pasa zadrzewień zwanego lasa- 
mi i gajami, ciągnącego się wzdłuż bagnistych brzegów rzeki Nrowy, 
zwanej później Rnową, a obecnie Utratą. Określenie tego zadrzewienia 
lasami było niewątpliwie przesadne, gdyż pod pojęcie lasu na bezleśnej 
równinie podciągano mniejsze skupienia drzew. Ale i takich zadrzewień 
musiało być niewiele, skoro w kilkudziesięciu podobnych rotach z okre- 
su od połowy XV do połowy XVI w., składanych przed sądem przez 
mieszkańców miejscowości położonych na obszarze między Pruszkowem, 
Błoniem i Babicami brak jest odbicia sporów o lasy lub kradzież bar- 
dzo poszukiwanego drzewa, jakkolwiek wszystkie te roboty dotyczą wy- 
padków naruszenia cudzej własności. W końcu XVI w. Andrzej Swie- 
cicki, pisarz ziemi nurskiej, podaje następujący opis zachodniej części 
tego obszaru: „W obwodzie warszawskim ziemia bardzo urodzajna 
i główmie pszenicę rodzi. Lecz koło Błonia wielki jest brak drzewa na 
opa: gy? po zupełnym wyniszczeniu lasów wszystko grunta orne za- 

jęty” (8). 
Stan lesistości w następnych wiekach możliwy jest do ustalenia na 

podstawie licznych dokumentów, szczęśliwie zachowanych mimo burz 
dziejowych. Mamy tu na uwadze lustracje dóbr królewskich w tym 
rejonie, przeprowadzone w latach 1566, 1620, 1660 i 1765. Lustracjami 

objęto miasto Błonie oraz folwarki i wsie: Młociny, Pożarów (Ożarów) 
i Radzików (9). Mimo niejednokrotnie dość obszernych opisów tych 
lustracji, nie znajdujemy w nich wzmianek o istnieniu lasów. W lustra- 
cji Pożarowa (Ożarowa) znajdujemy wręcz negatywne stwierdzenie, iż 

„(...) lubo wieś ma grunt dobry (...) nie mając borów ani żadnych za- 
rośli nie może bydź w swoich osiadłościach dostateczna (...)”. 

Inny zespół dokumentów stanowią rewizje wsi klucza zbikowskiego, 
wchodzącego w skład dóbr biskupa poznańskiego na Mazowszu, prze- 

prowadzone w latach 1636, 1687, 1715, 1732, 1739, 1768, 1780 i 1793 (10). 
Klucz żbikowski był to największy zespół dóbr kościelnych w tej dziel- 
nicy, składający się ze wsi: Zbików, Tworki, Domaniew, Bąki, Popó- 

wek, Żdżary i Biskupice. We wszystkich tych rewizjach brak jest ja- 
kichkolwiek wzmianek o lasach, robociznach i daninach związanych 
z lasami. Z podobnym brakiem informacji w tym zakresie spotykamy 
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się w rewizji sołectwa w Żdżarach z 1665 r. i wizytacji parafii Zbików 

z 1777 r., przeprowadzonych przez wysłanników biskupa poznańskiego. 

Natomiast wiadomości o mniejszych zadrzewieniach, nie mających 

charakteru lasów, znajdujemy w opisach parafii, sporządzonych przez 

plebanów dla Karola Perthéesa, geografa króla Stanisława Augusta, 

wykorzystanych przy sporządzaniu map ówczesnych województw. W opi- 

sie parafii Pęcice, pochodzącym najpóźniej z 1782 r., znajdujemy infor- 

mację, że koło wsi Pęcice przy sadzawce znajduje się olszyna długości 

kilkoro staj, „dłuższa jak szersza, dość wyniosła i gruba”. Ten sam do- 

kument podaje również, że we wsi Pruszków, przynależnej podówczas 

do parafii pęcickiej, ,„(...) za dworem olszyna kilkoro staj długa, dwa 

staje szeroka stoi”. Niewątpliwie na terenie rozległej parafii żbikow- 
skiej, położonej centralnie na badanym obszarze, znajdowały się rów- 

nież olszyny, zwłaszcza nad rzeką i przyległymi do niej stawami, ale 

opis tej parafii nie zachował się. Żadnych wzmianek o zadrzewieniach 

nie znajdujemy w opisach parafii Brwinów i Babice. Natomiast w opi- 

sie tej ostatniej znajdujemy następującą wzmiankę: „Bagno na północ 

pod borem babickim ciągnie się wzdłuż na kroków 100, na tyleż 
wszerz” (11). Jest to jedyna wiadomość o leśnym drzewostanie, bez ja- 
kichkolwiek jednak danych o jego rozmiarach i wieku. Reasumując 
stwierdzić musimy, że wymowa przytoczonych dokumentów jest jedno- 

znaczna: począwszy od XV w. obszar zakreślony granicami Biskupic, 

Radzikowa i Błonia na zachodzie, Młocin i Ożarowa na północy, Źdżar 

na wschodzie oraz Pruszkowa, Tworek i Pęcic па południu stał się cał- 
kowicie bezleśny, nie licząc zadrzewień olszowych o niewielkich roz- 
miarach, jak również boru na północ od Babic, położonego już poza ba- 
danym obszarem. Granica lasów od dawna przesunęła się na północ za 

wsie Zaborów, Borzęcin i Babice, gdzie ma piaszczystych lub podmo- 
kłych gruntach utrzymała się i dotrwała do naszych czasów Puszcza 

Kampinoska. Bliżej Pruszkowa, po południowej stronie znajdował się 
niewielki obszar leśny na terenie dóbr Komorów, w pobliżu wsi Chle- 
bów. Na zachód od Warszawy aż do Błonia w końcu XVIII w. znajdo- 
wała się bezleśna równina i taki właśnie stan ukazuje nam „Mappa szcze- 
gólna Województwa Mazowieckiego” z 1783 r. sporządzona przez Ka- 
rola Perthéesa. 

Po rozbiorach na obszarze miedzy Babicami, Bloniem i polozonym 

na południe od Pruszkowa Komorowem mamy do czynienia z odbu- 
dową lasów, a więc z odmiennym zjawiskiem niż w innych częściach 
Mazowsza, gdzie na skutek nadmiernej eksploatacji nastąpiło poważne 
zmniejszenie istniejących powierzchni leśnych. W trójkącie tych miej- 
Scowości w latach dwudziestych XIX w. rozpoczęto zakładanie upraw 
leśnych, głównie sosny. Zalesienia wykonywane były za pożyczki Ban- 
ku Polskiego, bądź też na rachunek własny właścicieli dóbr. Pożyczki 
udzielano na termin spłaty 50 lat, jednak 5-procentowa prowizja sta- 
nowiła nadmierne obciążenie. W ciągu 50 lat pożyczkobiorca wpłacał 

do Banku z tytułu prowizji sumę 2,5 razy większą od pożyczonego ka- 

pitału. Ograniczało to oczywiście krąg korzystających ze środków, finan- 
sowych z tego źródła, a nawet powodowało wycofywanie się z planu 
zalesień. Jako przykład posłużyć tu może sprawa pożyczki na las w 

kwocie 5000 rs, zaciągniętej w 1846 r. przez Jana Duczyńskiego, właś- 
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ciciela dóbr Żbików i Duchnice, którą wolał on zamienić na pożyczkę 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zgodą Banku Polskiego (12). 
Według danych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
Królestwa Polskiego na omawianym obszarze za pożyczki bankowe do 
1850 r. zalesiono 240 mórg w dobrach Babice oraz 607 mórg (w tym 
166 mórg upraw dębowych) w dobrach Nowa Wieś. Zbliżone rozmiary 
osiągnęły zalesienia wykonywane własnymi środkami właścicieli dóbr 
ziemskich. W połowie ubiegłego wieku lasy te zajmowały następującą 
powierzchnię (przy nazwach dóbr powierzchnie w morgach, w mawia- 
sach nazwiska właścicieli dóbr): Pruszków 30 (Jan Skworcow), Peci- 
ce 30 (Paulina Popławska), Michałowice 30 (Mateusz Sadkowski), Ko- 
morów 120 (Franciszek Brzeziński), Granica 210 i Kanie 100 (Wincenty 
Arkuszewski), Ołtarzew 60 (Wilhelm Perks), Wolica 89 (Józef Janosz), 
Moszna 30 (Julian Kazmirus), Borzęcin 95 (Więckowski) i Biskupice 58 
(Seminarium Św. Jana w Warszawie) (13). Wymienić jeszcze należy las 
w Żbikowie, zwany Białe Błoto, nie znanej wielkości, który był za- 
pewne nadrzeczną olszyną, jak na to wskazywałaby nazwa (14). Łącz- 
nie powierzchnia restaurowanych lasów wyniosła 1690 mórg, co w po- 
równaniu do ok. 54 tys. mórg obszaru, na którym znajdowały się wy- 
mienione dobra wraz z gospodarstwami chłopskimi, dawało lesistość 
zaledwie 3%. Z uwagi na uwzględnienie w tym rachunku również lasów 
na glebach niższych klas jakości (Komorów, Granica, Kanie), procent 
lesistości w pasie żyznych gleb był w rzeczywistości jeszcze mniejszy. 

W późniejszym okresie lasy przechodziły zmienne koleje losu. Na 
terenie dóbr Komorów powiększyły się o kilkadziesiąt mórg. W 1888 r. 
osiągnęły maksymalną swą wielkość 158 mórg (15). Mniejsze zespoły 
leśne w Mosznach. Pęcicach, Pruszkowie, Żbikowie i Ołtarzewie prze- 
kształciły sią z czasem w parki przy dworach, przy czym w trzech 
ostatnio wymienionych miejscowościach w związku z procesami urbani- 
zacyjnymi w końcu KIK i na początku XX w. nastąpiło pewne ich 
uszczuplenie. Pozostałe lasy uległy również zmniejszeniu w czasie obu 
wojen światowych, na ogół jednak przetrwały do naszych czasów. 
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