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ZASTOSOWANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH 
W PODZIALE UŻYTKÓW ORNYCH NA POLA

Zakład Gleboznawstwa i Ocihrony Gruntów IUNG w  Puławach

Tematem niniejszego komunikatu jest ilościowo ujęte zagadnienie 
podziału gruntów ornych na pola według tolerancyjnie traktowanej przy
datności rolniczej gleb odczytywanej z map glebowo-rolniczych.

Komunikat przeciwstawia się technicznemu podziałowi rolniczej prze
strzeni produkcyjnej na pola, uwzględniającemu wyłącznie łatwość me
chanizacji uprawy roli i sprzętu ziemiopłodów.

Ściśle techniczny, tzw. geodezyjny podział gruntów na pola, gwa
rantuje stosunkową taniość ogółu polowych czynności gospodarczych, ale 
wcale nie zapewnia możliwości osiągania optymalnych plonów. Tak na 
przykład w skład geodezyjnie wytyczonych, wielkopolowych równoległo- 
boków wchodzą często zarówno gleby najprzydtniejsze pod pszenicę, 
jak i gleby najbardziej pod nią nieprzydatne.

Wszystkie dane do opracowania komunikatu uzyskano z Biur Geode
zji i Urządzeń Terenów Rolnych za pośrednictwem dra Eugeniusza Ba
rańskiego (WBGiUTR Warszawa) oraz piętnastu inspektorów IUNG-u do 
spraw gleboznawstwa i ochrony gruntów.

Opracowano 268 obiektów z województw (w nawiasach liczba obiek
tów opracowanych w poszczególnych województwach): białostockiego (8), 
suwalskiego (7), olsztyńskiego (10), łomżyńskiego (9), elbląskiego (5), gdań
skiego (5), słupskiego (5), koszalińskiego (5), szczecińskiego (10), pilskiego 
(2), leszczyńskiego (3), poznańskiego (3), konińskiego (2), bydgoskiego (6), 
toruńskiego (5), ostrołęckiego (15), ciechanowskiego (15), stołecznego w ar
szawskiego (15), skierniewickiego (16), łódzkiego (7), piotrkowskiego (2), 
kaliskiego (10), radomskiego (4), kieleckiego (6), lubelskiego (5), chełm
skiego (2), zamojskiego (3), wałbrzyskiego (3), jeleniogórskiego (3), wroc
ławskiego (4), opolskiego (10), częstochowskiego (3), bielsko-białego (3), ka
towickiego (5), nowosądeckiego (4), krakowskiego (9), tarnobrzeskiego (7), 
przemyskiego (9), rzeszowskiego (14), i krośnieńskiego (9). A więc łącznie
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268 obiektów (obrębów), czyli wsi i „pegeerów” o powierzchni ogólnej 
wrahającej się w granicach 327—4572 ha 1 i powierzchni użytków ornych 
od 72 do 3513 ha.

Dla wszystkich obiektów, zwanych w kartografii gleboznawczej obrę
bami, obliczono średnią ilość powierzchni, czyli konturów (w znaczeniu 
powierzchniowym) odpowiadających poszczególnym kompleksom przy
datności rolniczej gleb.

Ścisłe dostosowywanie się rolnictwa do tych kompleksów pociąga zwy
kle za sobą nadmierne zawiłośąci w użytkowaniu gruntów. Dlatego też 
niektóre kompleksy ulegają złączeniu na podstawie:

— podobieństwa agrotechnicznego,
— sąsiedztwa (położenia w sąsiedztwie).
Na podstawie samego podobieństwa agrotechnicznego można zreduko

wać częstokroć liczbę powierzchni, czyli konturów (pojmowanych po
wierzchniowo) nawet o 40’%. Ale taka redukcja nie ma istotnego znacze
nia dla podziału użytków ornych na pola. Redukcja urządzeniowa ma sens 
tylko w powiązaniu z kryterium  sytuacyjnym, z zasadą sąsiedztwa.

Praktyka wykazała, że drogą łączenia sąsiadujących ze sobą i pokrew
nych sobie (agrotechnicznie) konturów gleb, wyodrębnionych według 
przydatności rolniczej, możemy zredukować ich liczbę o 15—25%, śred
nio o 20% (a więc moglibyśmy tu  zastosować średni mnożnik 0,8). Jed
nak ścisłe stosowanie się nawet do tej zgeneralizowanej przydatności jest 
mało realne ze względu na potrzebę równoległoboczności pól, zmuszają
cej nas do kompromisowego redukowania konturów o 25—35%, średnio 
o 30% (co odpowiada średniemu mnożnikowi 0,7). Dalej idąca tolerancja 
odchyleń od stosowania się do zasady użytkowania gleb zgodnie z ich 
przydatnością rolniczą oznaczałaby już zbyt radykalne odejście od tej za
sady.

Redukując za pomocą mnożnika 0,7 Uczbę powierzchni, czyli konturów 
(powierzchniowo pojętych), reprezentujących zróżnicowanie przydatności 
rolniczej gleb, można ustalać, ile pól powinno przypadać na interesujące 
nas wielkości przestrzeni. Autora pracy interesują najbardziej wielkości: 
Ï000 ha (ze względu na państwowe gospodarstwa rolne) i 20 ha (ze wzglę
du na rodzinne gospodarstwa chłopskie o relatywnie dużej towarowości).

A oto zestawienie danych określających (dla naszych 268 zbadanych 
obiektów, czyli obrębów) wahania liczby pól, które należałoby wydzielić 
w granicach 1000 ha, po osiągnięciu relatywnego kompromisu pomiędzy

1 W tym 104 obiekty (obręby) o powierzohmd. poniżej 500 ha, 96 obiektów o po
wierzchni 501—1000 ha, 37 obiektów o powierzdhni 1001—Ü500 ha, 15 obiektów o po
wierzchni 1501—2000 ha, wreszcie 16 obiektów o powierzchni powyżej 2000 ha.; 
Wszystkie obręby zostały opracowane na mapaoh wielkoskalowÿch (szczegółowych) 
w skald 1 : 5000.
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przydatnością rolniczą gleb a równoległobocznością działek, a więc przy 
zastosowaniu mnożnika 0,7 do pełnej liczby konturów reprezentujących 
ściśle właściwy kompleks przydatności rolniczej gleb:

Liozba pól na 1000 ha Obręby

< 5 0 .10
51 — 100 73

101 — 150 i74
151 — 200 53
201 — 250 27
251 — 300 .12
301 — 350 9
351 — 400 3
401 — 450 3
451 — 500 2

> 5 0 0 2

razem: 268 obrębów

Z kolei zapoznajmy się z wahaniami minimalnej liczby pól, które we
dług analogicznych, jak wyżej, kryteriów moglibyśmy wydzielać w gra
nicach terenu obejmującego 20 ha w jednym zasięgu:

Liczba pól na 20 ha Obręby

1 10
2 55
|3 58
4 51
5 34
6 21
7 14
8 5
9 7
10 3
|H 3
,12 1
(13 3

14—29 * —

:30 1
> 3 0 * —

ra/zem: 268 obrębów

Oprócz liczb (względnie jednolitych pod względem agrotechnicznym) 
pól, przypadających na 1000 i na 20 ha, interesuje nas oczywiście także 
sama wielkość tych pól. Podaje nam je zestawienie trzecie:

2 Przykładów nie znalezionou
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Wielkość pól — ha Dla liczby obrębów

1 2
2 6
3 18
4 23
5 27
6 32
7 20
8 26
9 21

.10 21
1П 10
12 10
,13 10
14 10
15 5
16 7
17 5
18 1
19 2
20 5
21 2
|22 1
23 1
24 1

25—28 —

29 1
30—49 —

50 1

razem: 268 obrębów

Z podanych zestawień wypływają następujące trzy główne informa
cje:

— nawet kompromisowe dostosowanie się rolnictwa do przydatności 
rolniczej gleb pociąga za sobą potrzebę podziału 1000 ha na 51—300 pól 
w 89% zbadanych przypadków.

— stosując analogiczne postępowanie w obiektach wielkości 20 ha 
można ograniczać się do ich podziału na 2—7 pól w 87% zbadanych 
przypadków,

— kompromisowe przestrzeganie zasady uwzględniania przydatności 
rolniczej gleb ogranicza wielkość pól w 70'% zbadanych przypadków do
2—10 ha (albo w 85% zbadanych przypadków do 2— 14 ha).

Informacje te doprowadzą z kolei do wniosku, że w warunkach przy
rodniczych Polski nie powinno się prowadzić gospodarki wielkopolowej, 
jeśli chcemy uzyskiwać z naszych gleb możliwie największe plony. A więc 
rolnictwo polskie nie może się wzorować na rolnictwie Niziny Węgier
skiej, strefy czarno- i kasztanowoziemnej Ukrainy, Pampy argentyńskiej 
czy północno- amerykańskiego obszaru preriowego.
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Jest rzeczą oczywistą, że praca niniejsza ma charakter inicjatywny 
i orientacyjny. Tematu nie zamyka, lecz go otwiera. Sam temat wymaga 
opracowań, które nie mieszczą się w ramach możliwości pojedynczo dzia
łających ludzi. Wyłania się potrzeba jego opracowania nie tylko zespoło
wego, ale i kompleksowego. Według osobistego rozeznania autora należa
łoby w możliwie niedługim czasie opracować (bardziej szczegółowo) około 
500 obiektów, w tym: około 100 w regionach pojezierskich, około 200 
w regionach nizinnych, około 150 w pasie starowyżynnym i około 50 w 
obszarach górskich.

Dla obszarów górskich przewiduje się stosunkowo bardzo mało obiek
tów badawczych, gdyż z góry wiadomo, że na terenie przedgórzy, pogó
rzy i gór gospodarka wielkopolowa jest niemożliwa.

Proponowane opracowania powinny wprowadzić „Urządzenia rolne” 
na tory powiązania ekonomiki i techniki z przyrodą.

м . СТШЕМСКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТ В ДЕЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ НА ПОЛЯ

Отдел; почвоведения и защиты земель Института агротехники, удобрения и почвоведения
в Пулавах

Рез юме

Вопрос делимости сельскохозяйственных угодий на поля должен соответствовать прин
ципу определения почв по их сельскохозяйственной пригодности. В связи с этим были про
ведены исследования по делимости указанных угодий на основе почвенно-сельскохозяй
ственных карт.

Исследования были проведены в пределах 268 объектов (из 40 воеводств) общей вели
чиной 327-4573 гектаров заключающих в себе 72—3513 гектаров пахотных почв. Принято 
деление на поля по сельскохозяйственной пригодности почв, но при значительной толерант
ности. Площади сведены условно к величине 1000 гектаров и 20 гектаров.

Исследования позволили получить следующую информацию:
— даже в случае очень компромиссного определения сельскохозяйственной пригод

ности почв возникает необходимость деления 1000 гектаров на 51-300 полей в 89% исследу
емых случаев,

— при аналогичной трактовке почв в объектах величиной 20 гектаров можно ограни
читься к их делению на 2-7 полей в 87 % исследуемых случаев,

— в случае крайне компромиссного соблюдения принципа сельскохозяйственной при
годности почв величина полей в 70% исследуемых случаев ограничивается в 2-10 гектарам, 
а в 87% исследуемых случаев — к 2-14 гектарам.
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APPLICATION OF SOIL-AGRICULTURAL MAPS IN DIVISION 
OF AGRICULTURAL LANDES INTO FIELDS

Department of Soil Science and Conservation of Soils,
Institute of Soil Science and Cultivation of Plants

S u m m a r y

The question of divisibility of agricutural lands into fields should be 
comfortable with the principle of separation of soils in accordance with their 
agricultural suitability. In this conection investigations on divisibility of the 
agricutural lands on the basis of soiil-agricultural maps were carried out.

The investigations comprised 268 objects (from 40 d i s t r i c t s )  of the total area 
varying from 327 to 4572 hectars and of arable soils only — from 72 to 3513 
hectares, and of arable soils only — from 72 to 3513 hectares. Rational (in accor
d a n c e  with t h e i r  agricultural u s a b i l i t y  a t  a great tolerance) division into fields 
of areas T e d u c e d  to the s i z e  of 1000 and/or 20 hectares, has been assumed.

The investigations enabled to get the following information:
—■ even quite compromising adaptation to the agricultural suitability of soils 

leads to the necessity of division of the area of 1000 hectares into 51—300 fields 
in 89% of the cases examined,

— w hile applying the analogical procedure in the objects of 20 hectares in  
size, w e can confine to their division into 2—7 fields in  87°/o of the cases examined.

— even at quite compromising observation, of the principle of complying 
with the agricultural suitability of soils, the size of particular fields would be 
in 70°/o of cases examined limited to 2—10 hectares, or in 85*Vo of the cases — to 
2—14 hectares.
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