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S t r e s z c z e n i e . W pracy poddano analizie strukturę uŜytkowania gruntów rolniczych wybranej mikrozlewni zlewni Opatówki, pod kątem istniejących zagroŜeń erozyjnych, oraz konieczności wprowadzenia zmian w przestrzennym urządzeniu zlewni ze szczególnym uwzględnieniem
zwiększenia lesistości. Nieprawidłowościami występującymi w strukturze uŜytkowania na badanym
terenie są przede wszystkim: wzdłuŜstokowa uprawa (nawet stoków o nachyleniach przekraczających
15%), występowanie odłogów-nieuŜytków. Do zmian, jakie naleŜy wprowadzić w pierwszej kolejności
naleŜą: zamiana kierunku wykonywania zabiegów uprawowych na poprzecznostokowy oraz wyłączenie z uŜytkowania rolniczego i przeznaczenie pod zalesienie gruntów zlokalizowanych na
stokach o nachyleniach powyŜej 15%. Poza wymienionymi, powierzchnie do zalesień stanowią
równieŜ występujące w zlewni odłogi-nieuŜytki.
S ł o w a k l u c z o w e : uŜytkowanie gruntów, ochrona przed erozją, zalesienia.

WSTĘP

Struktura uŜytkowania ziemi – ten najskuteczniejszy oręŜ w zapobieganiu
erozji na intensywnie zagospodarowanych gruntach rolniczych [7], obecnie jest
z tej funkcji najczęściej wyłączona, przyczyniając się do degradacji środowiska.
Szczególnego znaczenia nabiera to na obszarze WyŜyn Środkowo-Polskich, które
z racji korzystnych warunków agroklimatycznych są zagospodarowane rolniczo,
jednak ze względu na duŜą podatność gleb lessowych na zmywy, naraŜone są na
silną degradację erozyjną. W wyniku niewłaściwej lokalizacji poszczególnych
uŜytków na tle rzeźby dochodzi do nasilenia się procesów erozyjnych oraz utraty
Ŝyzności gleby. Dalszym efektem jest wyłączanie takich powierzchni z uŜytkowania
i powstawanie, psujących walory krajobrazowe i zachwaszczających przyległe
pola, odłogów – nieuŜytków.
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W celu odnowy zdeformowanych walorów środowiska jak równieŜ ochrony
walorów korzystnych, zachodzi potrzeba odpowiedniego rozmieszczenia uŜytków
w zlewni, z połoŜeniem największego nacisku na wprowadzenie w pierwszej
kolejności dolesień [13]. Aby zadania te zostały racjonalnie przeprowadzone,
konieczna jest analiza obecnych stanów zagospodarowania zlewni rolniczych ze
zwróceniem szczególnej uwagi na występujące zagroŜenia erozyjne gruntów.
Stworzenie podstaw do prawidłowego uŜytkowania ziemi, a zatem uporządkowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, nabiera wyjątkowego znaczenia
wobec planowanego zwiększenia lesistości kraju do ponad 30% [6]. Wynika to
z potrzeby poprawy retencjonowania wody, ograniczenia erozji wodnej i wietrznej,
zmniejszenia ekologicznych skutków uprzemysłowienia oraz stworzenia korzystniejszych warunków produkcji rolniczej [12,13].
MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w mikrozlewni rolniczej o powierzchni około 525 ha,
zlokalizowanej w granicach wsi Karwów i Tudorów, w środkowej części zlewni
Opatówki. Zlewnia ta, połoŜona w granicach powiatów sandomierskiego i opatowskiego na WyŜynie Sandomierskiej, zaliczana jest do pierwszego stopnia pilności
ochrony przeciwerozyjnej [3]. Spowodowane jest to występowaniem podatnych
na zmywy gleb lessowych, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz ogólnie małą powierzchnią lasów.
Przy realizacji pracy posłuŜono się mapą ewidencyjną w skali 1:5000, z uwidocznioną gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Aktualny stan uŜytkowania powierzchni zweryfikowano bezpośrednio w terenie w 2001 r. W celu ułatwienia oceny
zagroŜeń erozją wodną i funkcji ochronnych aktualnego sposobu zagospodarowania
(układ pól, rodzaje uŜytków) na powierzchniach szczególnie naraŜonych na zmywy,
na mapy ewidencyjne przeniesiono z map topograficznych takŜe obrysy powierzchni o spadkach przekraczających 15%. Umiejscowienie tych stoków na tle układu
działek gruntów ornych, dało moŜliwość oceny celowości wyłączenia ich z uprawy
rolniczej (wg zaleceń agrotechnicznych dla terenów zagroŜonych erozją [8]) oraz
ewentualnego przeznaczenia do zalesienia na podstawie ustawy o przeznaczaniu
gruntów rolnych do zalesiania [1].
Weryfikując dane ewidencyjne uŜytkowania gruntów, brano pod uwagę znaczenie ochronne i ekologiczne uŜytków wyszczególniając: lasy, uŜytki zielone, sady,
grunty orne oraz odłogi i nieuŜytki.
Szczególną uwagę zwrócono na powstałe w ostatnich latach odłogi. Występowanie takich powierzchni w krajobrazie, uwaŜane jest na ogół jako czynnik sprzyjający zwiększaniu lesistości wylesionych przestrzeni rolniczych, bez nadmiernego
uszczuplania areału wysokoprodukcyjnych gruntów rolnych.
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Badana mikrozlewnia to rozległa dolina zboczowa (rys. 1), która mimo stosunkowo niewielkiego rozczłonkowania wąwozami (wąwozy zajmują tu zaledwie
1,3% powierzchni zlewni – tabela 1), jest charakterystyczną dla dolnej i środkowej
części dorzecza Opatówki, cechującego się tu znacznym urzeźbieniem [2]. Stoki
o nachyleniach przekraczających 15% zajmują 42,60 ha, co stanowi aŜ 8,1%
powierzchni zlewni (8,7% ogólnej powierzchni zboczy i wierzchowin) – tabela 1.
Dna dolin natomiast, w większości będących dolinami cieków odprowadzających
wody ze zlewni (łączna długość cieków wynosi około 5,5 km), często otoczone
stromymi stokami, zajmują 26,25 ha. Przy tak rozczłonkowanej rzeźbie, udział
lasów i uŜytków zielonych – uŜytków w największym stopniu chroniących glebę
przed niszczącym działaniem erozji, jest stosunkowo znikomy i wynosi odpowiednio 3,7 i 3,0%. Dodatkowo uŜytki te zlokalizowane są głównie w ujściowej,
płaskiej części dna doliny – rysunek 1, a tylko fragmentarycznie w wąwozie i na
stromych stokach.
Tabela 1. Struktura uŜytkowania gruntów w badanej mikrozlewni
Table 1. Structure of land use in the micro basin under study
UŜytkowanie wg stanu w 2001 r. – Land use in 2001 year
Wyszczególnienie
Specification

Dno doliny
Bottom of valley
Wąwóz
Ravine
Zbocza
i wierzchowiny
Slopes and tops
of hills
w tym: o spadku
>15%
incl.: slant
>15%
Razem
Total

uŜytki
grunty
nieuŜytki odłogi
lasy zielone
sady
orne
waste fallow
forests green orchards arable
lands
lands
lands
(ha) crops
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)

inne
other
(ha)

Razem
Total
ha

%

7,05

9,35

–

3,60

–

3,50

2,60

26,25

5,0

3,30

–

–

–

–

2,45

–

7,65

1,3

8,80

6,75

16,50

401,60

0,40

17,40

3,10

2,65

0,35

25,72

0,10

10,10

w ha; in ha 19,15

16,10

16,50

405,20

0,40

25,35

3,0

3,1

77,2

0,1

4,4

w %; in %

3,7

39,35 490,80

–

42,60

93,7

8,1

44,00 524,70 100,0
8,4

100,0

Rys. 1. Obszar badań na mapie topograficznej przetworzonej ze skali 1:10 000 z naniesionym uŜytkowaniem wg stanu w 2001 r.: 1 – lasy i nr
kompleksu lesnego; 2 – odłogi-nieuŜytki; 3 – uŜytki zielone; 4 – sady; 5 – pozostałe grunty rolne; 6 – grunty na stokach >15%; 7 – cieki
i zbiorniki wodne; 8 –zabudowania; 9 – granica zlewni
Fig. 1. Study area on topographic map transformed from 1:10 000 scale, with the use of the area as in 2001: 1 – forests and number of forest
complex; 2 – fallow lands-waste lands; 3 – green crops; 4 – orchards; 5 – other agricultural lands; 6 – agricultural lands on slopes >15%; 7 –
water-course and water reservoir; 8 – buildings; 9 – border of the catchment
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Największą powierzchnię badanego obiektu zajmują grunty orne – 77,2% i zlokalizowane są głównie na zboczach i wierzchowinach. Znaczna część działek, bo
około 6,3% z ogólnej ilości gruntów zagospodarowanych płuŜnie zlokalizowana
jest jednak na stokach o nachyleniu >15% co przy występującym tu najczęściej
wzdłuŜstokowym układzie pól, stwarza niebezpieczeństwo nasilania się procesów
erozyjnych. W celu ochrony zasobów glebowych i wodnych konieczną jest więc
zmiana kierunku wykonywanych prac polowych na poprzecznostokowy. W przypadku braku moŜliwości wykonywania zabiegów poprzecznie do spadku, powierzchnie
takie powinny być zabezpieczone roślinami ochronnymi, uprawianymi w specjalnych
płodozmianach. W celu ochrony przed dalszą degradacją gleb zlokalizowanych na
stromych stokach, powierzchnie o nachyleniach powyŜej 15% powinny być wyłączone z uŜytkowania rolniczego i przeznaczone pod zalesienie na podstawie ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesiania [1].
O rozmiarach degradacji wynikającej z niewłaściwego zagospodarowania
terenu świadczy fakt, iŜ 4,4% ogólnej powierzchni mikrozlewni stanowią odłoginieuŜytki, w tym około 40% na stokach o nachyleniach przekraczających 15%.
Przyczyn porzucania gruntów rolnych naleŜy tu upatrywać przede wszystkim w czynnikach ekonomiczno-gospodarczych, o czym wzmianki znaleźć moŜna równieŜ
w literaturze [4,9,11]. Przemiany ustrojowe, jakie zaszły w ostatnim czasie w Polsce,
spowodowały, Ŝe stało się nieopłacalnym prowadzenie działalności rolniczej na
gruntach najmniej efektywnych – a takimi są grunty zagroŜone oraz ulegające erozji.
Odłogi powstałe z przyczyn innych niŜ planowe i uzasadnione gospodarczo (takimi
są między innymi odłogi powstałe na wyerodowanych powierzchniach), nie powinny
mieć miejsca w krajobrazie rolniczym, dlatego teŜ koniecznym jest ponowne ich
zagospodarowanie. Sposób wykorzystania gruntów „niechcianych” zaleŜy przede
wszystkim od ich rodzaju, stopnia zdegradowania i warunków regionalnych, tym
niemniej, ze względu na potrzebę zwiększania lesistości kraju, główną rolę naleŜy
przypisać tu procesowi zalesiania [5]. Las jest najskuteczniejszą formą roślinną
powstrzymującą procesy erozyjne, zapobiegającą tym samym degradacji środowiska.
Wprowadzanie lasu na odłogi-nieuŜytki jest ponadto działaniem słuŜącym zwiększaniu zbyt małej lesistości zlewni w sposób bezkonfliktowy z interesami rolnictwa.
UŜytkami chroniącymi glebę przed erozją są teŜ sady. W badanej mikrozlewni uŜytki te zajmują tylko 3,1% powierzchni i zlokalizowane są w zasadzie
na terenach równinnych. Z 16,50 ha plantacji, jedynie 0,35 ha znajduje się na
stromych zboczach, stąd ich funkcje ochronne są znacznie ograniczone.
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe środkowa część zlewni Opatówki,
podobnie jak dolna [10] charakteryzuje się strukturą uŜytkowania gruntów, sprzyjającą uczynnianiu się procesów erozyjnych. Największy udział w zlewni gruntów
ornych, wzdłuŜstokowy układ działek (nawet na stokach o nachyleniach przekraczających 15%) oraz znikoma ilość lasów i uŜytków zielonych – uŜytków chronią-
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cych glebę przed erozją, przyspieszają degradację rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
czego skutkiem jest odłogowanie gruntów. Zarówno w mikrozlewni będącej obiektem niniejszej pracy jak równieŜ mikrozlewni Gałkowice (wybranej jako reprezentatywna dla dolnej części zlewni Opatówki [10]) proces porzucania gruntów
ciągle trwa. Świadczy o tym wiek istniejących odłogów-nieuŜytków. Znaczną część
stanowią te powstałe w ostatnim dziesięcioleciu.
W celu zabezpieczenia przeciwerozyjnego terenów takich jak przedstawiono
w niniejszej pracy i zapobieŜenia powstawaniu kolejnych, psujących walory krajobrazowe odłogów-nieuŜytków, koniecznym jest racjonalne rozmieszczenie uŜytków
w zlewni ze szczególnym uwzględnieniem trwałej okrywy roślinnej – lasów i zadrzewień. Zaniechanie uprawy stromych stoków i przeznaczenie ich jak najwcześniej pod zalesienie uzasadnione jest zarówno względami ochronnymi jak
i ekonomicznymi. Zabezpieczenie gruntu przed erozją, uchroni w przyszłości
przed ponoszeniem ogromnych nakładów finansowych na rekultywację zdegradowanych powierzchni, które obecnie są jeszcze łatwymi do zalesienia.
WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania wykazały nieprawidłowości w strukturze zagospodarowania gruntów przejawiające się głównie w nieprawidłowym rozmieszczeniu
uŜytków i układzie działek na tle rzeźby oraz występowaniu gruntów odłogujących.
2. W celu ochrony zasobów glebowych i wodnych koniecznym jest wyłączenie
z uŜytkowania rolniczego i przeznaczenie pod zalesienie powierzchni najbardziej
naraŜonych na działanie erozji.
3. Znaczne rezerwy gruntów do zalesień, poza stokami o nachyleniu powyŜej
15% stanowią istniejące odłogi i nieuŜytki.
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A b s t r a c t . The paper presents an analysis of the use structure of agricultural soils in the aspect of
the existing erosive threats, as well as the necessity of changes in spatial management of chosen agricultural microbasin of the Opatówka river basin, with particular emphasis on increased afforestation. Primary
examples of incorrect aspects of the structure of land use in the area under study include tillage down the
slopes (even on slopes exceeding 15%) and the occurrence of fallow lands – waste lands. Top priority
changes that should be introduced include the change of the direction of tillage from down-slope to across
the slope along sloping and the exclusion from agricultural use and destination for afforestation of soils
localized on slopes with inclinations over 15%. Afforestation should also be applied on existing fallow
lands and waste lands in the basin under study.
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