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ZENON PIJANOWSKI

DROGI ROLNICZE W ŚWIETLE OCHRONY GLEB PRZED EROZJĄ 
NA PRZYKŁADZIE GM INY PILICA

Zakład Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie

Ochrona gleb przed erozją powinna być obecnie realizowana przede 
wszystkim na obszarach państwowych gospodarstw rolnych, rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych* spółdzielni kółek rolniczych oraz na gruntach 
rolników indywidualnych obejmowanych postępowaniem scaleniowym.

Opracowanie kompleksowego programu zagospodarowania rolniczej prze
strzeni produkcyjnej każdej jednostki osadniczej czy zlewni z punktu widzenia 
ochrony gleb przed erozją wymaga gruntownej analizy wszystkich czynników 
przyrodniczych i gospodarczych. Jednym z podstawowych z nich jest problem 
dróg rolniczych.

Ponieżj przedstawiono wyniki badań dotyczących gęstości, istniejących 
układów oraz stanu technicznego dróg rolniczych na terenie gminy Pilica 
oraz problem przebudowy tych dróg.

DROGI ROLNICZE I TRANSPORT W GOSPODARSTWIE ROLNYM 
WOBEC POTRZEBY DOKONYWANYCH SCALEŃ I ZABIEGÓW MALIORACYJNYCH

Ekonomiści i geodeci, zajmujący się zagadnieniem związku pól z ośrod
kiem gospodarczym, wskazują duży wpływ odległości pól od zabudowań 
na wydajność pracy w gospodarstwie rolnym. Już w roku 1826 J. H. 
v.Thünen [1] wykazał, że przy odległości pola równej 980 m czysty 
dochód zmniejsza się o 30—50%, zależnie od-jakości pola. Od tego czasu 
kilkunastu badaczy [1, 6, 7, 8] zajmowało się problemem średniej odległości 
wszystkich pól od środka gospodarczego.

W zorganizowanym warsztacie rolnym drogi są jednym z czynników 
warunkujących intensyfikację produkcji rolnej.

Przy projektowaniu dróg dojazdowych do pól na obszarach zagrożonych 
erozją wodną oprócz transportu należy uwzględnić: rodzaj użytków rolnych 
i ich gleby, erozję wodną, rodzaje stosowanych maszyn rolniczych itp.
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Układ dróg w terenie falistym odgrywa równie ważną rolę jak układ 
pól. Wiadomo, że układ pól ma zasadniczy wpływ na natężenie erozji 
powierzchniowej, natomiast drogi zwiększają erozję liniową w związku 
z odprowadzeniem wody z mikrozlewni. Bardzo często drogi rolnicze działają 
ujemnie na stosunki wodne przyległych terenów — nadmiernie je osuszając.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ

Badana gmina Pilica, położona w północno-wschodniej części województwa 
katowickiego, zajmuje powierzchnię 14051 ha. Na obszarze gminy jest 24 so
łectw (wsi) o różnej powierzchni, rzeźbie oraz dość zmiennych warunkach przy
rodniczych [4]. Badany obszar położony jest we wschodniej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. Wzniesienia są tu niewielkie. Bezwzględna 
wysokość w południowej części dochodzi do 500 m, natomiast w północno- 
-wschodniej wzniesienia są najmniejsze, osiągające 300 m lub mniej. Wysokości 
względne wyjątkowo przekraczają 100 m.

Hydrologicznie badana gmina położona jest w zlewni rzeki Pilicy, 
a tylko nieznaczna część (5%) należy do zlewni rzeki Białej Przemszy.

Około 75% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, ponad 21% lasy, 
a pozostałe 4% tereny zabudowane, nieużytki i inne. Około 84% powierzchni 
to własność rolników indywidualnych, 11% należy do resortu leśnictwa, 
a pozostałe 5% jest we władaniu pgr i rsp.

Na terenie objętym opracowaniem dominuje rolnictwo. Obszar ten, 
położony w najbardziej uprzemysłowionym województwie w Polsce, ma 
szczególne znaczenie jako zielone zaplecze zarówno w aspekcie żywnościo
wym, jak i rekreacyjnym.

WYNIKI BADAŃ

Ogólna powierzchnia terenu zajętego pod drogi państwowe (ciągi komuni
kacyjne), osiedlowe, osiedlowo-rolnicze i rolnicze według rejestrów gruntowych 
wynosi 247,5 ha. Charakterystykę dróg gminy wykonano na podstawie map 
sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:5000 i 1:40000.

Na terenie badań zinwentaryzowano łącznie 1004 drogi rolnicze o łącznej 
długości 560 km. Drogi te zajmują powierzchnię 286 ha. Na 1 ha użytków 
rolnych przypada prawie 40 m bieżących dróg. Gęstość ta waha się od 
87 mb (Kocikowa, Dobra) do 15 mb (Jasieniec, Solca) na hektar (tab. 1).

Przedstawione dane dotyczą tylko dróg lokalnych, ujętych w rejestrach 
gruntowych, mających liczbę i numer katastralny wraz z zajmowaną po
wierzchnią, oraz części dróg prywatnych, które są trwałymi elementami 
rzeźby (bez 1 kat.). Drogi te są zaznaczone na mapach.

Przy inwentaryzacji (tab. 1) nie uwzględniono dróg prywatnych, które 
są uzupełnieniem istniejących gromadzkich dróg rolniczych. Drogi te biegną
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T ab ela  1

Wyniki badań istniejących dróg rolniczych w poszczególnych sołectwach i gminie
Pilica

Results of investigations of existing farm roads in particular villages and the
commune of Pilica

Sołectwo (wieś) 
Village

Liczba
Number

Długość
Length

km

Gęstość 
mb/ha 

Density 
curr. m/ha

Powierzchnia
Area
ha

Biskupice 55 28,01 64,4 14,00
Cisowa 37 9,65 37,2 4,82
Dobra 52 30,68 86,4 15,34
Dobra Kolonia 55 24,10 69,0 12,05
Dobraków 20 14,65 20,4 7,32
Dzwonowice 30 23,15 67,5 11,57
Dzwono-Sierbowice 20 15,45 29,8 7,72
Jasieniec 5 2,70 14,7 1,35
Kidów 32 17,90 31,4 8,95
Kleszczowa 64 39,37 42,0 19,69
Kocikowa 98 47,4 87,1 23,70
Pilica 72 29,68 31,7 14,84
Przychody 27 16.95 30,8 8,47
Podleśna 11 7,72 18,1 3,86
Siadcza 15 13,30 25,2 6,65
Smoleń 50 28,75 45,0 14,37
Sławniów 98 44,45 62,3 22,22
Sierbowice 11 13,22 19,8 6,61
Solca 15 14,32 15,4 7,16
Szyce 30 33,97 34,6 16,99
Wierbka 80 29,35 53,5 14,67
Wierzbica 38 28,87 39,2 14,44
Zarzecze 17 5,03 58,9 2,51
Złożeniec 72 54,25 50,1 27,12

Gmina Pilica 
Pilica commune 1004 559,92 39,9 286,42

najczęściej przy granicy pól na całym obszarze wsi. Szczególnie dużą 
powierzchnię zajmują drogi — miedze, które według przeprowadzonych badań 
zajmują 10— 12% obszaru użytków rolnych [6].

Na badanym obszarze w poszczególnych sołectwach występują różne 
układy dróg. Południowa część gminy (rzeźba wysokofalista — pagórko
wata) w sołectwach: Pilica, Dobra, Smoleń, Kolonia-Dobra, Sławniów, ma 
promienisty układ dróg. W przeważającej liczbie wsi układ dróg rolniczych 
jest prostopadły do linii zabudowy. Typowym przykładem mogą być sołectwa: 
Złożeniec, Kleszczowa, Dzwonowice, Wierzbica, DobrakóW i inne. Od

Rocz. Gleb. — 16
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zabudowań danego właściciela rozciąga się przynależny grunt (jedna z działek), 
na której znajduje się nie utwardzona droga prywatna.

Wszystkie drogi międzyosiedlowe mają wyprofilowaną i utwardzoną 
nawierzchnię, z dobrze utrzymanym pasem drogowym. Na terenie zabudo
wanym tylko na obszarze wsi Pilicy prawie wszystkie drogi mają nawierzch
nię utwardzoną, najczęściej smołowaną, w pozostałych wsiach tylko jedna 
droga główna ma nawierzchnię utwardzoną (smołowaną), natomiast pozostałe 
mają nawierzchnię nie sprofilowaną i nie utwardzoną.

Drogi rolnicze wewnątrz pól produkcyjnych stanowią wyłącznie drogi 
nie utwardzone, o różnej szerokości pasach drogowych. Prawie wszystkie 
drogi są jednopasmowe, nie sprofilowane, nie odwodnione. Nawierzchnię 
stanowi zawsze grunt rodzimy. Ze względu na zbieranie i odprowadza
nie wody z przyległych ’pól, mają zwykle przekrój półokrągły. Długie 
drogi oraz drogi o spadku powyżej 5% podlegają silnej erozji liniowej.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA SIECI DRÓG ROLNICZYCH 
NA OBSZARACH POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH EROZJĄ

W krajach o wysokiej kulturze rolnej drogi stanowią podstawową część 
wyposażenia terenów rolniczych [7]. Plany urządzeniowe przewidują budowę 
niezbędnych dróg umocnionych, a inwestycje budowlane czy melioracyjne 
są z reguły wyprzedzane przez inwestycje drogowe.

Drogi rolnicze należą do czynników decydujących o natężeniu erozji 
wodnej gleb. Dlatego opracowując dla wybranych wsi koncepcję dróg 
rolniczych z punktu widzenia melioracji przeciwerozyjnych, jak i urządzeń 
rolnych, gęstość dróg projektowano zgodnie z wynikami badań i panującą 
w tym kierunku ogólną tendencją [5, 7]. Przyjęto, że w jednostkach 
osadniczych, w których natężenie erozji powierzchniowej w stopniu 3—5 
nie przekracza 25% powierzchni użytków rolnych, łączna gęstość dróg 
(państwowych i rolniczych) powinna wynosić około 50 mb na hektar 
(długość uprawowa 400 m), natomiast we wsiach, w których ponad 
25% użytków rolnych zagrożonych jest erozją powierzchniową w stopniu 
3—5, przyjęto łączną gęstość dróg 70 mb na hektar (długość uprawowa 
300—340 m).

Ustalając optymalną gęstość dróg rolniczych dla gospodarstw indywidu
alnych wzorowano się na krajach wysoko rozwiniętych, gdzie przyjmuje 
się za optymalną długość uprawową około 300—400 m. W terenach falis
tych każda działka powinna graniczyć z dwoma drogami. W ten sposób 
bowiem skraca się i ułatwia transport eliminując w maksymalny sposób 
przejazdy po polu.

W tab. 2 podano potrzeby w zakresie przebudowy istniejących i budowy 
nowych dróg rolniczych zgodnie z wymaganiami ochrony gleb przed
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T ab ela  2
i

Potrzeba przebudowy istniejących i budowy nowych dróg rolniczych zgodnie z wymaganiami 
ochrony gleb przed erozją w poszczególnych sołectwach i gminie Pilica 

Need of reconstruction of existing and building of new farm roads in accordance with 
requirements of the antierosion protection of soils in particular villages and in the commune

of Pilica

Sołectwo (wieś)
Drogi do przebudowy 

Roads to be reconstructed
Drogi nowe 
New roads Razem — Total

Village
km mb/ha 

curr. m/ha
km mb/ha 

curr. m/ha
km mb/ha 

curr. m/ha

Biskupice 14,0 32 16,5 38 30,5 70
Cisowa 4,8 18 13,5 52 18,3 70
Dobra 15,3 43 9,6 27 24,9 70
Dobra-Kolonia 12,0 34 12,6 36 24,6 70 ,
Dobraków 7,3 10 28,8 40 36,1 50 '
Dzwonowice 11,6 34 12,3 36 23,9 70
Dzwono-Sierbowice 7,7 25 13,0 25 20,7 50
Jasieniec 1,3 12 7,0 38 8,3 50
Kidów 8,9 15 19,9 35 28,8 50
Kleszczowa 19,7 21 45,9 49 65,6 70
Kocikowa 23,7 43 3,8 0,7 27,5 50
Pilica 15,0 17 49,6 53 64,6 70
Przychody 8,5 15 19,3 35 27,8 50
Podleśna 3,6 9 17,5 41 21,1 50
Siadcza 6,6 12 20,0 38 26,6 50
Smoleń 14,4 22 30,7 48 45,1 70
Sławniów 22,2 31 27,8 39 50,0 70
Sierbowice 6,6 10 26,7 40 33,3 50
Solca 7,1 8 39,1 48 46,2 5Ö4
Szyce 17,0 17 32,4 33 49,4 50
Wierbka 14,7 27 23,6 43 38,3 70 '
Wierzbica 14,4 20 30,2 30 44,6 50
Zarzecze 2,5 29 3,7 41 6,2 70
Złożeniec 27,1 25 48,7 45 75,8 70

Gmina Pilica 
Pilica commune

286,0 20,4 552,2 39,3 838,2 60

erozją oraz optymalną organizacją transportu rolniczego. Część istniejących 
dróg rolniczych, nie przewidziana do przebudowy, powinna zostać zrekul
tywowana z przeznaczeniem na produkcję rolną. 

Istniejący układ dróg i działek oraz projekt nowego przestrzennego 
układu dróg rolniczych i działek wraz z kierunkiem uprawy dla części 
wsi Dobraków przedstawiono na ryc. 1. Istniejące obecnie drogi prywatne
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wydzielono z gruntów ornych. Należą one do właścicieli działek i są 
konieczne w związku z podziałem działek na pola płodozmianowe.

Nowa koncepcja dróg rolniczych umożliwia zaprojektowanie działek 
o kierunku uprawy równoległym do warstwie. Podział działek na pola 
płodozmianowe będzie odbywał się równolegle do kierunku uprawy (równo
legle do dłuższego boku działki).

Rye. 1. Układ działek i dróg rolniczych dla wsi Dobraków w gminie Pilica
A — stan istniejący. В — stan projektowany; / • drogi asfaltowe. 2 — drogi gromadzkie. 3 —- drogi prywatne, 4 — projektowane

drogi rolnicze. 5 — układ działek i kierunek upraw równoległy do warstwie

Fig. 1. Leyout of plots and farm reads for the Dobraków village, Pilica Commune
A — existing state, В --- projected state, /  -a sp h a lt  roads, 2 - village roads, 3 — private roads, 4 —  designed farm reads, 

5 —- layout o f plots and direction o f contour tillage
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N a podstawie przeprowadzonych badań dotyczących zagadnienia dróg 
rolniczych w świetle melioracji przeciwerozyjnych, jak również urządzania 
terenów rolnych można wyciągać następujące wnioski.

— Przy kompleksowym urządzaniu obszaru rolniczej przestrzeni produk
cyjnej gminy Pilica zabiegi przeciwerozyjne, melioracyjne i urządzeniowo- 
-rolne powinny rozpoczynać się od. koncepcji siatki dróg rolniczych, która 
jest podstawą wszelkich poczynań wykonawczych i eksploatacyjnych.

— W obrębie obszaru poszczególnych jednostek osadniczych przy prze
budowie dróg należy dążyć do eliminacji części tras stokowych biegnących 
po dużych spadkach i blisko siebie. Drogi te powinny być jednokierunkowe 
i jednopasmowe.

— Sieć dróg rolniczych powinna łączyć poszczególne kompleksy rolnicze 
przy zachowaniu korzystnych odległości dla przewozu.

— Na większych spadkach i łukach należy stosować drogi o na
wierzchniach ulepszonych, na terenach zaś mniej uczęszczanych i na odcinkach 
o niewielkich spadkach można stosować nawierzchnie zadarnione.

— Przy prawidłowym układzie pól, a więc równoległym do warstwie, 
mającym na celu ochronę gleb przed degradacją (erozja wodna) oraz 
zwiększenie retencji wodnej gleby, manewrowanie pojazdami mechanicznymi 
na działkach o dużym nachyleniu poprzecznym może być niebezpieczne. 
Dlatego działki powinny opierać się na dwóch umocnionych drogach 
rolniczych.

Podstawowe znaczenie przy przestrzennym usytuowaniu dróg rolniczych 
ma ich optymalna gęstość (mb/ha), która zależna jest od wielu czyn
ników, a z tych najważniejszych to optymalna długość pól.
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3. п и я н о в с к и

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОРОГИ В СВЕТЕ ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ЗРОЗИИ 
НА ПРИМЕРЕ ГМИНЫ ПИЛИЦА

Кафедра сельскохозяйственных и лесных мелиораций Сельскохозяйственной
академии в Кракове

Р езю м е

Исследования охватывали 24 поселочные единицы (деревни) с различным рельефом 
местности, разными почвами, разной аграрной структурой, но со сходным пользо
ванием и сходной культурой хозяйствования.

На основании проведенных исследований были выделены 1004 хозяйственные дороги 
общей длинной 506 км и общей площадью 286 га. На 1 гектар сельскохозяйственных 
угодий приходится почти 40 пог. метров. Указанные данные касаются исключительно 
дорог обозначенных числом и катастральной отметкой, а также части частных дорог, 
составляющих постоянный элемент рельефа (без катастральных отметок). С другой сто
роны исследования не охватывали межей и полос грунта используемых для хозяй
ственного транспорта.

Проведенные исследования позволили принять для единоличных хозяйств, что в по- 
сленческих единицах (деревнях), в которых интенсивность поверхностной водной эрозии 
3-5-ой степени не превышает 25% сельскохозяйственных угодий, общая длина дорог 
(государственных и хозяйственных) должна составлять около 50 пог. м/га (агротехни
ческая длина около 400 м), а в деревнях, в которых свыше 25% сельскохозяйствен
ных угодий находятся под угрозой поверхностной водной эрозии 3-5-ой степени, была 
принята общая густота дорог 70 пог. м/га (агротехническая длина 300-340 м).

Z. PIJANOW SKI

FARM ROADS IN THE LIGHT OF SOIL PROTECTION AGAINST EROSION 
AS EXEMPLIFIED BY THE PILICA COMMUNE

Department of Land and Forest Reclamations Agricultural University of Cracow

Sum m ary

Twenty four settlement units (villages) of the diversified area relief, different soils and 
agrarian structures, of similar utilization and farming culture were covered with investi
gations.

On the basis of the investigation results 1004 farm roads of the total length of 560 km 
and the total area of 286 hectares have been distinguished. Almost 40 current maters of 
roads fall per 1 hectare of agricultural lands. These data concern exclusively roads designated 
with Nos. and cadastral marks and a part of private roads constituting a permanent
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relief element (without cadastral mark). On the other hand, the investigations did not 
comprise borders nor ground strips used for the agricultural transport.

The investigations allowed to assume for private peasant farms that in settlements 
in which the sheet water erosion intensity of the 3—5th degree did not exceed 25% 
of the area of agricultural lands, the total density of roads (state and farm ones) 
should amount to about 50 current meters per hectare (agrotechnical length about 400 m), 
whereas in settlements (villages), in which over 25% of agricultural lands are under the 
threat of sheet water erosion of^the 3—5th degree the total density of roads of 70 current 
meters per hectare (agrotechnical length 300— 340 m) ahould be assumed.
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