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NACHYLENIE I HIPSOM ETRIA JAKO PODSTAWY OCENY 
STRUKTURY UŻYTKOW ANIA ZIEM I W SUDETACH Z PUNKTU 

W IDZENIA OCHRONY GLEBY PRZED EROZJĄ W ODNĄ

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Oddział we Wrocławiu

WSTĘP

„Bez większej przesady można powiedzieć, że i am gdzie  
gospodarowanie ziemią jest właściwe, erozja wodna nie występuje 
lub jej natężenie jest zbyt słabe , aby zniszczyć glebę”

Z iem n ick i [12].

Czynnikami warunkującymi użytkowanie ziemi w terenach górskich są: 
wysokość n.p.m., a głównie związane z nią warunki klimatyczne, rzeźba 
terenu, ze szczególnym uwzględnieniem nachylenia, oraz gleba. Czynniki te 
wpływają również na występowanie i natężenie procesów erozyjnych, które 
z kolei oddziałują także na przestrzenne rozmieszczenie lasów i użytków 
rolnych [1, 2, 5, 6, 9]. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano dwa 
z wymienionych czynników: hipsometrię i nachylenie. Według nich ustalono, 
jaka część ogólnej powierzchni przypada na poszczególne przedziały wyso
kości n.p.m. i nachyleń. Równocześnie w ramach tych przedziałów obliczono 
udział powierzchni lasów i użytków rolnych.

Na podstawie tych materiałów starano się ocenić prawidłowość użytko
wania ziemi z punktu widzenia ochrony gleby przed erozją wodną.

TEREN BADAŃ I METODYKA

Badania dotyczące hipsometrii i nachylenia przeprowadzono na obszarze 
nieomal całego leżącego na terenach Polski obszaru Sudetów, tj. w grani
cach województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Jako dolną granicę terenów 
górskich przyjęto warstwicę 300 m n.p.m.

Podstawę opracowania stanowiła mapa topograficzna w skali 1:25000, 
o cięciu poziomicowym co 5 m, wydana przez Zarząd Topograficzny
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Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w układzie powiatowym. Mapa ta 
służyła jako podkład do sporządzenia mapy nachyleń średnich. Ta ostatnia 
została wykonana metodą Hormanna za pomocą maszyn cyfrowych.

Nachylenia terenu obliczono z dokładnością 0Л . Na mapie nachyleń 
wykreślono warstwice co 100 m (od 300 do 800 m n.p.m.), a następnie 
nałożono ją na mapę przedstawiającą użytkowanie ziemi. W wymienionych 
przedziałach wysokości obliczono powierzchnię ogólną oraz powierzchnię 
lasów i użytków rolnych, dzieląc ją na sześć klas według nachylenia 
w stopniach: 0—3, 3—6, 6—9, 9— 12, 12—20 i powyżej 20 . Obliczenia 
powierzchni dokonano metodą liczenia pól i skorygowano według stanu 
podanego w Roczniku Statystycznym z 1976 roku [7, 8].

POWIERZCHNIA OGÓLNA

Wielkość powierzchni lasów i użytków rolnych w poszczególnych piętrach 
wysokościowych i klasach spadku zależy od wielkości powierzchni ogólnej 
przypadającej na poszczególne przedziały.

Przyjęta do badań powierzchnia ogólna Sudetów polskich wynosi 477,1 tys. 
ha (tab. 1). Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. i nachylenia terenu, 
przypadająca na wymienione przedziały powierzchnia jest coraz mniejsza.

T ab ela  1

Powierzchnia ogólna na obszarze Sudetów w hektarach 
Total area of the Sudety mountain region in ha

Wysokość
n.p.m.

Altitude
a.s.l.

Klasy nachyleń w — Inclination classes in
Razem
Total

0-3 3-6 6-9 9-12 12-20 >20

300-400 83 076 44 579 18 679 7 099 3 708 314 157 455
400-500 39 396 33 867 21 984 12 040 8 427 555 116 269
500-600 11 546 19 238 20 673 15666 15 503 1383 84009
600-700 2983 7029 9892 11598 15757 2093 49 352
700-800 3227 5665 5577 6822 10543 1329 33163
>800 1 715 4770 6 183 6987 13962 3270 36887

Razem-Total 141 943 115 148 82 988 60 212 67 900 8944 477 135

W wyższych jednak piętrach wysokościowych następuje wzrost powierzchni 
terenów silnie nachylonych. W strefach wysokościowych przeważająca więk
szość powierzchni ogólnej w obu najniższych piętrach od 300 do 400 i od 
400 do 500 m n.p.m. wynosi 57,4% całej analizowanej powierzchni.
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W wyższych 100-metrowych przedziałach, od 500 do 800 m n.p.m., wynosi 
kolejno: 17,6, 10,3 i 6,9% powierzchni ogólnej, a powyżej 800 m n .p .m .— 
36,9 tys. ha — 7,7%.

Pod względem nachylenia 53,9% analizowanej powierzchni mieści się w dwu 
najniższych klasach, od 0—3, do 3—6°. W przedziale od 6 do 12 
znajduje się 30,0% powierzchni ogólnej, od 12 do 20 — 14,2%, a powyżej 
20° — tylko 1,9%.

Na klasy dużego nachylenia 12—20 wraz z wysokością przypada coraz 
większa część powierzchni ogólnej, a w klasie powyżej 20 (bardzo dużego 
nachylenia) wzrost ten jest jeszcze bardziej wyraźny.

STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI

P o w i e r z c h n i a  l asów.  Powierzchnia lasów (tab. 2) wynosi 191,4 tys. ha 
i jest dość równomiernie rozmieszczona w strefach wysokościowych od 
300 do 800 m n.p.m. Pewne zwiększenie powierzchni lasów występuje

T ab ela  2

Powierzchnia lasów w Sudetach w hektarach 
Area of forests in Sudety mountains in ha

Wysokość
n.p.m.

Altitude
a.s.l.

Klasy nachyleń w° — Inclination classes in
Razem
Total

0-3 3-6 6-9 9-12 12-20 >20

300-400 10476 8988 5985 3023 2 247 236 30 955
400-500 4422 6424 6962 5308 5 432 485 29 033
500-600 1454 4864 7509 8037 11 306 1122 34 292
600-700 957 3558 6160 8180 12 963 1881 33 699
700-800 2479 4716 4363 5650 9 563 1155 27 926

>800 1582 4523 5879 6693 13 592 3228 35 497

Razem — Total 21370 33073 36858 36891 55 103 8107 191 402

w strefach od 500 do 600 i od 600 do 700 m n.p.m., a mniej jest ich 
w strefie od 700 do 800 m n.p.m. Powyżej 800 m lasy stanowią około 
12% ich ogólnej powierzchni.

Według ostatnich badań granica upraw polowych na tym obszarze powinna 
przebiegać na wysokości około 500 m n.p.m., natomiast granica użytków 
rolnych może sięgać do 700 m. Powyżej 500 m wzrasta silnie występowanie 
i intensywność procesów erozyjnych [3]. W strefie upraw polowych (od 300
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do 500 m n.p.m.) powierzchnia lasów stanowi 31,3% ich powierzchni ogólnej, 
a powyżej 500 m n.p.m. 68,7% tej powierzchni.

Pod względem nachylenia powierzchnia lasów wzrasta w kolejnych wyodręb
nionych od 3 klasach do 12 . W przedziale nachylenia do 12 \  stanowiącego 
ze względu na zagrożenie erozyjne granicę upraw polowych, znajduje się 
ich 67,0%, w klasie nachylenia 12—20 (granica użytków zielonych) — 28,8%, 
a powyżej 20 w strefie wyłącznie leśnej, 4,2% ich powierzchni ogólnej.

W strefie upraw polowych do 500 m n.p.m. powierzchnia lasów leżących 
w klasie nachylenia 12—20 wynosi 13,1% ich powierzchni o r az— 1% w kla
sie nachylenia >20' .

Powyżej 500 m n.p.m., w klasach nachylenia większych od 12 , wzrasta 
silnie powierzchnia lasów w każdym z poszczególnych przedziałów wysokości. 
Pewne załamanie występuje w przedziale wysokości od 700 do 800 m n.p.m. 
ze względu na mniejszy udział w tej strefie powierzchni ogólnej.

P o w i e r z c h n i a  u ż y t k ó w  r o l nyc h .  Powierzchnia użytków rolnych (tab. 
3) wynosi 245,8 tys. ha i w przeciwieństwie do lasów zmniejsza się 
silnie wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. W strefie upraw polowych do 
500 m n.p.m. stanowi ona 74,5% powierzchni ogólnej. Znaczna powierzchnia 
użytków rolnych (18%) znajduje się w przedziale od 500 do 600 m n.p.m.,

T abela  3

Powierzchnia użytków' rolnych w Sudetach w hektarach 
Area of agricultural lands in the Sudety mountains in ha

Wysokość
n.p.m.

Altitude
a.s.l.

Klasy nachyleń w — Inclination classes in
Razem
Total

0-3 3-6 6-9 9-12 12-20 >20

300-400 59 573 33 091 11 394 3476 1066 3 108 603
400-500 24 974 25 643 14 522 6448 2875 40 74 502
500-600 7 378 12 974 12 464 7329 3917 141 44 203
600-700 712 2 971 3 582 ‘ 3248 2664 94 13 271
700-800 448 769 1 054 1042 870 21 4 204

>800 63 187 234 234 310 7 1 035

Razem — Total 93 148 75 635 43 250 21777 11702 306 245 818

a 5,4% — w przedziale od 600 do 700 m n.p.m. Powyżej 700 m znajduje 
się tylko 21% użytków rolnych, w tym w przedziale od 700 do 800 m — 
1,7%, a powyżej 800 m — 0,4%. Z tego wynika, że granica rolno-leśna 
w Sudetach przebiega na wysokości około 700 m n.p.m. i ze względów
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organizacyjnych i ekonomicznych, a także ze względu na ochronę gleby 
nie powinna tej wysokości przekraczać. Występujące powyżej 700 m spora
dycznie niewielkie powierzchnie tych użytków nie mają większego znaczenia 
gospodarczego.

Powierzchnia użytków rolnych zmniejsza się bardzo silnie wraz ze 
wzrostem nachylenia. Największa (68,7%) znajduje się na terenach do 6°, 
w przedziale 6 do 12° wynosi 26,4%, 6—9° 17,5%, 9— 12° — 8,9%. W sumie 
w przedziale nachylenia dopuszczającego uprawę płużną (do 12°) znajduje 
się 233,8 tys. ha użytków rolnych, tj. 95,1% ich powierzchni ogólnej.

W przedziale nachylenia 12—20°, gdzie ze względu na erozję istnieje 
konieczność zadarnienia terenu [4], powierzchnia ich wynosi 11,7 tys. ha 
(4,9%), a powyżej 20°, czyli na terenie, który powinien być zalesiony, 
powierzchnia użytków rolnych wynosi tylko 306 ha (0,1%).

W sumie ze względu na hipsometrię należałoby wyłączyć z użytkowania 
rolniczego około 5,2 tys. ha użytków rolnych, a ze względu na nachylenie — 
0,3 tys. ha. Tylko 28 ha użytków rolnych odznacza się zarówno zbyt 
wysokim, ze względu na zagrożenie erozyjne, położeniem n.p.m., jak 
i spadzistością.

P r o c e n t o w y  u d z i a ł  l a s ów i u ż y t k ó w  ro l nych :  Struktura użytkowa
nia ziemi z punktu widzenia ochrony gleby przed erozją przedstawia się 
korzystnie (tab. 4). Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. i wzrostem zagro
żenia erozyjnego zwiększa się procentowy udział lasów i zmniejsza się 
udział użytków rolnych.

T ab ela  4

Procentowy udział lasów i użytków rolnych w strukturze użytkowania ziemi na obszarze
Sudetów

Per cent of forests and agricultural lands in the land utilization structure in the
Sudety mountains

Wysokość
n.p.m.

Altitude
a.s.l.

Klasa nachyleń w — Inclination classes in
Razem
Total

0-3 3-6 6-9 9-12 12-20 >20

300^00 12,6-71,7 20,2-74,2 32,0-61,0 42,6-49.0 60,6-28,6 75,1- 2,5 19,6-69.0
400-500 11.2-63,4 19.0-75.7 31.7-66,0 44.1-53,5 64,4-34,1 87,4- 7,2 25,0-64,1
500-600 12,6-63,9 25.3-67,4 36,3-60,3 51,3-46,8 72,9-25.3 81,1-10,2 40,8-52,6
600-700 32,1-23,9 50,6-42,3 62,3-36.2 70,5-28.0 82,3-16,9 89,9- 4.5 68.3-26,9
700-800 76,8-13,9 83,2-13,6 78,2-18,9 82,8-15,3 90,7- 8,2 86,9- 1,6 84,2-12,7

>800 92,2- 3,7 94,8- 3,9 95,1- 3,8 95,8- 3.3 97,3- 2,2 98,7- 0,2 96,2- 2,8

Razem — Total 15,0-65,6 28,7-65,7 44,4-52,1 61,3-36,2 81,1-17,2 90,6- 3,5 40,1-51,5

Rocz. Gleb. — 9
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Powierzchnia lasów zwiększa się z 19,6% powierzchni ogólnej w strefie 
od 300 do 400 m n.p.m. do 84,2% w strefie 700—800 m, a powyżej 
800 m stanowi 96,2% tej powierzchni. Powierzchnia użytków rolnych do 
600 щ wysokości n.p.m. stanowi 69,0% do 52,6% powierzchni ogólnej. 
W strefie od 500 do 600 m użytki rolne nieznacznie przeważają w stosunku 
do powierzchni lasów, natomiast w wyższych strefach powierzchnia ich jest 
znacznie mniejsza. W strefie od 600 do 700 m n.p.m. stosunek powierzchni 
lasów i użytków rolnych wynosi 68,3 i 26,9%, a w wyższych strefach 
84,2 i 12,7%, a nawet 96,2 i 2,8.

Podobnie sytuacja przedstawia się pod względem nachylenia. Wraz ze 
wzrostem nachylenia wzrasta procentowy udział lasów w powierzchni ogólnej, 
a maleje udział użytków rolnych.

WNIOSKI

— Powierzchnia lasów jest dość równomiernie rozmieszczona, a w 100- 
-metrowych przedziałach wysokości n.p.m. (od 300 do ponad 800 m) 
zwiększa się wraz ze wzrostem nachylenia w wyodrębnionych klasach od
0 do 20°.

— Powierzchnia użytków rolnych, w przeciwieństwie do lasów, maleje 
ze wzrostem wysokości n.p.m. i nachylenia.

— Procentowy udział lasów w stosunku do powierzchni ogólnej rośnie 
ze wzrostem wysokości n.p.m. i nachylenia, a udział użytków rolnych 
zmniejsza się ze wzrostem wymienionych czynników.

— Struktura użytkowania ziemi w Sudetach pod względem hipsometrii
1 nachylenia nie wykazuje z punktu widzenia ochrony gleby większych 
nieprawidłowości i wymaga niewielkich tylko korekt.
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УКЛОНЫ И ГИПСОМЕТРИЯ КАК ОСНОВЫ АКТУАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРНОМ РАЙОНЕ СУДЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОХРАНЫ ПОЧВЫ ПРОТИВ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Институт мелиорации и луговодства, Отдел во Вроцлаве 

Р езю м е

В горном районе Судет в границах воеводств Валбжих и Еленя Гура была 
проведена инвентаризация площади с точки зрения гипсометрии и уклонов. Были 
приняты зоны высоты через каждых 100 м от 300 до свыше 800 м н.у.м., а также 
классы уклона: 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-20 и свыше 2 0 \ Инвентаризация основывалась 
на топографической карте в масштабе 1: 25000, карте средних уклонов составленной 
по методу Горманна с точностью до 0,1 и карте землепользования.

Общая площадь охваченная анализом составляет 477,1 тыс. гектаров. Ее часть 
приходящаяся на отдельные зоны уменьшается с высотой н.у.м. а в классах уклона — 
с углом наклона. В более высоких высотных ярусах повышается площадь с крутыми 
уклонами. Площадь лесов (191 тыс. гектаров) распределена довольно равномерно 
в принятых зонах высоты. Ее величина колеблется в пределе 300-800 м н.у.м. от 
28 до 33 тыс. гектаров. Свыше 800 м н.у.м. она составляет 35 тыс. гектаров. 
В классах уклона их площадь увеличивается с высотой: от 21 тыс. гектаров в классе 
0-3" до 37 тыс. гектаров в классе 9—12 \  В классе 13—20  ̂ она составляет 50 тыс. 
гектаров, а свыше 20' — 8 тыс. гектаров. Площадь сельскохозяйственных угодий (246 тыс. 
гектаров) в противоположность лесам резко уменьшается с высотой н.у.м. и уклоном. 
В 100-метроных высотных интервалах 300-800 м она изменяется следующим образом: 
1Ó9, 74, 44, 13 и 4 тыс. гектаров. Свыше 800 м н.у.м. она составляет 1 тыс. 
гектаров.

Процентное соотношение лесов и сельскохозяйственных угодий указывает на со
кращение площади сельскохозяйственных угодий в более высоких ярусах высоты пользу 
лесов. В 100-метровых интервалах процентное участие лесов повышается с 20% в зоне 
300-400 м, до 84% в зоне 700-800 м, а участие сельскохозяйственных угодий сни
жается с 69 до 12%. Свыше 800 м н.у.м. это соотношение составляет 93 до 3. 
Подобным является положение в отношении уклонов. В интервале допускающем до 
12° возделывание палевих культур соотношение лесов к сельскохозяйственным угодием 
изменяется с 15-65 в классе 0-3 до 61-36 в классе 9—12\  В классе 12-20" оно 
составляет 81-17, а в классе свыше 20 — 91-4.

На основании вышеуказанных результатов можно заключать, что структура земле
пользования в Судетах не показывает существенных неправильностей и требует лишь 
небольших корректур с точки зрения охраны почвы.
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J. FA TYG A

INCLINATION AND HYPSOMETRY AS BASES OF ESTIMATION OF PRESENT 
LAND UTILIZATION STRUCTURE IN THE SUDETY MOUNTAIN REGION FROM 

THE VIEWPOINT OF SOIL PROTECTION AGAINST WATER EROSION

Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Branch Division in Wrocław

Sum m ary

The inventory of the Sudety area from the viewpoint of hypsometry and inclination 
was carried out within the boundaries of the Wałbrzych and Jelenia Góra districts. The 
altitude zones were assumed for every 100 m from 300 to over 800 m a.s.l., whereas
the assumed inclination classes were 0—3, 3—6, 6—9, 9— 12, 12—20 and over 20°. The 
inventory was based on topographic map in the scale of 1:25000, the map of average 
inclination plotted by the Hormann’s method with the accuracy of 0.1 and the map of land 
utilization.

The total area comprised with the analysis amounted to 477.1 thousand hectares. 
The area of particular zones diminished with the increase of height a.s.l. and the inclination 
classes — with the increase of slope. On higher altitude floors more areas with steep 
slopes can be encountered. The area of forests (191 thousand hectares) is distributed 
rather uniformaly in the assumed altitude zones varying at the altitude from 300 to
800 m a.s.l. within 28—33 thousand hectares. Over 800 m a.s.l. it amounts to 35 thous. 
hectares. In inclination classes the area is widening with altitude: from 21 thous. hectares 
in the class of 0- 3 to 37 thous. hectares in the class of 9— 12*J. In the class of 12—20° 
it amounts to 56 thous. hectares and oyer 20° — to 8 thous. hectares. The area of 
agricultural lands (246 thous. hectares) contrary to forests rapidly decreases with altitude 
and inclination angle. Within 100 m intervals of altitude from 300 to 800 m a.s.l. it 
amounts to 109. 74, 44, 13 and 4 thous. hectares and over 800 m a.s.l. — to 1 thous. 
hectares.

The ratio of forests to agricultural lands (in per cent) proves an elimination of the 
latter at higher floors of altitude in favour of forests. Within 100 m intervals the per cent 
of forests increases from 20% in the zone óf 300—400 m to 84% in the zone of 700—800. m, 
whereas the per cent of agricultural lands decreases from 69 to 12%. Over 800 m a.s.l. 
this ratio is 93 to 3. Similar situation is in case of inclinations. Within the interval, 
where the cultivation of field crops is possible (to 12°) the ratio of forests to agricultural
lands changes from 15—65 in the class of 0—3" to 61—36 in the class of 9— 12°.
Within the class of 12—20° it amounts to 81 — 17 and w’ithin the class over 20" — to 
91—4.

It can be concluded that the land utilization structure in the Study mountain region 
does not show any greater abnormalities and requires only slight corrections from the soil 
protection point of vrew.
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