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DANIEL ROGALSKI

OCENA DEGRADACJI GLEB TERENÓW  M ORENOW YCH 
POD KĄTEM  ICH KOM PLEKSOW EJ OCHRONY NA PRZYKŁADZIE

GM INY TRZEM ESZNO

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Systematyczny ubytek powierzchni gruntów rolnych i stały proces degra
dacji gleb skłaniają do wzmożenia działań w zakresie ochrony, w tym 
również przed erozją, oraz do racjonalnego gospodarowania grntami rol
nymi. Obowiązek taki wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych [8]. Zachodzące zmiany w strukturze agrarnej wsi oraz błędy 
w gospodarce terenami powodują uaktywnienie się procesów erozyjnych 
także na terenach Pojezierza [1, 2, 5, 6, 7].

Wybór gminy Trzemeszno jako obszaru badań wynika z położenia jej 
w terenie młodoglacjalnym, znacznie urzeźbionym, podatnym na procesy 
erozyjne.

METODA BADAŃ

Rozpoznania zjawisk erozyjnych dokonano na podstawie instrukcji [3] 
i komentarza do tej instrukcji [4], map: topograficznej i glebowo-rol- 
niczej, oraz badań terenowych i laboratoryjnych. W terenie badano gleby 
na przekrojach niwelacyjno-glebowych oraz plony zbóż, dokonano inwentary
zacji wąwozów i nieużytków poerozyjnych oraz scharakteryzowano zjawiska 
erozyjne po roztopach śniegowych i ulewnych deszczach. Pobrane próbki 
glebowe zbadano powszechnie stosowanymi metodami.

Ponadto, rozpoznano obszary nieproduktywne na podstawie danych 
ewidencyjnych i badań terenowych. Uwzględniono cechy, które pozwoliły 
na określenie ich funkcji oraz kierunku rekultywacji i technicznych możli
wości jej wykonania.

Na podstawie analizy zebranego materiału podjęto próbę opracowania 
kompleksowego programu ochrony gruntów i racjonalnej gospodarki te
renami.
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WARUNKI PRZYRODNICZO-GOSPODARCZE

Gmina Trzemeszno leży na Pojezierzu Gnieźnieńskim, mezoregionie 
Pojezierza Wielkopolskiego. Jest to rejon o wysokiej i najstarszej w Polsce 
kulturze rolniczej, z dużym udziałem gruntów rolnych, a małą ilością 
lasów. Zbudowany jest z wielu wysoczyzn porozcinanych licznymi rynnami 
powstałymi w fazie poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego.

Klimat odznacza się niskimi opadami od 450—550 mm rocznie i sto
sunkowo wysokimi temperaturami. Jednak z uwagi na występowanie w okre
sie letnim deszczy nawalnych często spotykamy się ze znacznymi zniszcze
niami erozyjnymi. Warunki klimatyczne są dość korzystne dla upraw zbóż, 
buraków cukrowych i motylkowych.

Gleby powstały głównie z utworów zwałowych piaszczysto-gliniastych 
i piasków sandrowych, w typie gleb bielicowych, brunatnych i czarnych 
ziem oraz w mniejszej ilości z utworów torfowych. Są one mało i średnio 
podatne na rozmywanie oraz średnio podatne i podatne na wywiewanie. 
Pod względem rolniczej przydatności należą one głównie do kompleksów 
żytnich. Wartość bonitacyjna mieści się w klasie IVb i jest najniższa 
w województwie bydgoskim.

W strukturze agrarnej gminy 35,1% ogólnej powierzchni zajmują gospo
darstwa uspołecznione, a 47,6% gospodarka indywidualna. W sektorze 
indywidualnym przeważają gospodarstwa drobne o średniej powierzchni 
6,5 ha. Około 27% stanowią gospodarstwa powyżej 10 ha, które zajmują 
74% powierzchni gruntów rolnych w sektorze indywidualnym.

Gospodarka w gminie jest ukierunkowana głównie na produkcję rolną 
i przetwórstwo rolne. W ogólnej powierzchni gminy, wynoszącej 17481 ha, 
użytki rolne zajmują 77,7%, lasy zaś i zadrzewienia — 8,4%. Zarówno lasy, 
jak i użytki zielone występują w terenach słabo urzeźbionych, dlatego nie 
mają większego znaczenia dla ochrony gleb przed erozją wodną. W struk
turze zasiewów dominują zbożowe (58%) i okopowe (15%), a tylko 3% 
stanowią motylkowe wieloletnie. Zabudowa wsi ma w większości charakter 
kolonijny, co wiąże się z istnieniem dużej liczby dróg gospodarskich.

OCENA DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO

Z a g r o ż e n i e  e rozy j ne .  Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że 
6629 ha gruntów rolnych gminy jest zagrożonych erozją wietrzną i wodną. 
Natomiast powierzchnia wymagająca zorganizowanego zabezpieczenia przeciw
erozyjnego jest znacznie większa (ryc. 1). Zabezpieczenia pilnego przed 
erozją wodną powierzchniową i wąwozową wymaga 24% powierzchni gruntów 
rolnych, a przed erozją eoliczną zabezpieczania bardzo pilnego i pilnego 
wymaga aż 60% gruntów.
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Ryc. 1. Mapa ochrony gruntów rolnych gminy Trzemeszno
stopień pilności ochrony przeciwerozyjnej: zabezpieczenie bardzo pilne — I przed erozją eoliczną 3500 ha — 26%; zabezpieczenie 
pilne: I I — przed erozją eoliczną 4660 ha — 34%, lip  —  przed erozją wodną powierzchniową 3260 ha — 24%, I I w — przed

erozją wąw-ozową 3250 ha — 24%; 
klasyfikacja gruntów rolnych pod kątem przeznaczenia ich na cele nierolnicze: a — gleby szczególnie chronione, 485 ha —  
3.6%. b — gleby m ocno chronione. 6730 ha - 49.5%. с —-gleb y umiarkowane chronione. 3635 ha — 26.7%. d  gleby mniej 

chronione, które mogą być przeznaczone na cele nierolnicze, 2740 ha — 20,2%

Fig. 1. Map of protection of agricultural lands on the Trzemeszno commune
urgency degree o f antierosion protection measures: very urgent protection: /  against wind erosion, 3500 ha — 26%, urgent 
protection: I I — against wind erosion, 4660 ha — 34%, l i p — against sheet water erosion, 3260 ha — 24%, I I w — against

gully erosion, 3250 ha -  24%;
classification of soils under viewpoint o f their designation for non-agricultural purposes: a — soils comprised with particular
protection, 485 ha — 3.6%, b — soils comprised with protection, 6730 ha — 49.5%, с — soils comprised with moderate

protection, 3635 ha — 26.7%, d — soils which can be designed for non-agricultural purposes, 2740 ha — 20.2%

Potencjalna erozja eoliczną w stopniu silnym występuje na terenie 
gminy na powierzchni 4974 ha gruntów rolnych, czemu sprzyjają: znaczna 
częstotliwość silnych wiatrów i występowanie gleb o znacznej podatności 
na wywiewanie. Koncentruje się ona głównie w zachodniej części gminy. 
Z uwagi jednak na znaczną lesistość tego obszaru oraz zalesienia terenów 
wydmowych powstające szkody nie są duże. Procesy erozji eolicznej obserwo-
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wano głównie w okresie wiosennym przy suchej i wietrznej pogodzie, 
przy słabym pokryciu roślinnością oraz podczas jesiennych i wiosennych 
prac polowych, w szczególności na dużych polach uprawnych.

Potencjalna erozja wodna powierzchniowa w stopniach od umiarkowa
nego do silnego występuje na obszarze 761 ha, czyli na 5,6% gruntów 
rolnych. Najintensywniejsze niszczenie gleb przez erozję wodną obserwuje 
się w okresie wiosennych roztopów i w czasie ulewnych deszczy wiosenno- 
-letnich. Deszcze nawalne w okresie wiosny często powodują występowanie 
erozji liniowej i powstawanie wyrw i żłobin. W latach sprzyjających 
erozję wodną powierzchniową spotyka się na małych stokach o nachyleniu 
3 -6 % .

Erozja wąwozowa w stopniu średnim występuje na powierzchni 876 ha — 
6,4% gruntów rolnych. Łączna długość wąwozów wynosi 8,9 km. Wąwozy 
(10 zboczowych i 51 drogowych) występują głównie wzdłuż rynien glac- 
jalnych. Wąwozy zboczowe są w różnych stadiach rozwojowych, część jest 
zarośnięta krzakami i drzewami, lecz wszystkie są czynne. Są to krótkie, 
proste rozcięcia o głębokości 2— 14 m, stromych ścianach i wyraźnymi 
stożkami napływowymi u podnóży. Przyczyną ich powstania jest erozja 
żłobinowa oraz osuwiska. Wąwozy drogowe powstały w wyniku erodowania 
dróg gruntowych przecinających zbocza rynien. Część dróg w wąwozach 
jest w ogóle nieprzejezdna, a część dostępna tylko dla pojazdów konnych. 
Obserwuje się oprócz dróg w wąwozach tworzenie nowych na przyległych 
gruntach, a przez to dalszą ich dewastację.

Z a g r o ż e n i e  p r ze z  c z y n n i k i  g o s p o d a r c z e .  Do czynników degradu
jących środowisko glebowe na terenie gminy zaliczono zanieczyszczenia 
przemysłu rolno-spożywczego, zakłady płyt azbestowych, przemysłowego 
tuczu trzody chlewnej, zanieczyszczenia komunalne oraz kopalnie odkryw
kowe kruszywa. Najbardziej uciążliwe i szkodliwe dla środowiska są 
zakłady płyt azbestowych z uwagi na emitowanie szkodliwych pyłów do 
atmosfery oraz składowania odpadów; brak jednak danych nie pozwala na 
określenie skali szkodliwości. Również znaczną uciążliwość wykazują przed
siębiorstwa przemysłu ziemniaczanego i gospodarka komunalna przez odpro
wadzenie trujących ścieków do jezior. Szczególnie uciążliwym obiektem 
jest przemysłowa tuczarnia trzody chlewnej. Ścieki z tuczami spowodowały 
znaczną eutrofizację jezior : Kierzkowskiego, Malicza, Bystrzycy, do niedawna 
bardzo rybnych. Również gleby nawożone gnojowicą wykazują cechy zatru
cia; obserwuje się placowe wypadanie roślin.

Znaczną dewastację gruntów rolnych powodują kopalnie odkrywkowe; 
jest tu 21 czynnych kopalni kruszywa oraz 172 wyrobiska potorfowe.

Niekorzystne oddziaływanie czynników gospodarczych pogłębia fakt, że 
przeważają tu gleby mało odporne na degradację. Występuje dużo (ponad 
40%) gleb lekkich znacznie zakwaszonych, których wysycenie kompleksu
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sorpcyjnego jonami wodoru wynosi 64— 74%, co wskazuje już na ich 
znaczną degradację.

Poza degradacją i dewastacją środowiska glebowego poważnym proble
mem jest przejmowanie gruntów rolnych, często tych najlepszych, na cele 
nierolnicze. Na przykład w samej gminie Trzemeszno w okresie ostatnich 
10 lat (1975— 1985) powierzchnia użytków rolnych zmalała o 477 ha — 
3,5%, w tym w klasach I—IV o 382 ha, głównie na korzyść zalesień, 
zabudowy i dróg komunikacyjnych, oraz wzrosła dwukrotnie powierzchnia 
nieużytków.

Dla pełniejszej charakterystyki terenu autor dokonał podziału gruntów 
rolnych, biorąc za podstawę potrzebę chronienia gleb przed przeznaczaniem 
ich na cele nierolnicze, wyznaczając cztery klasy:

a) gleby szczególnie chronione; zaliczono tu orne gleby pszenne kom
pleksu 1 i 2 oraz najlepsze odmiany kompleksu 4 pszenno-żytniego, jak 
też użytki zielone kompleksu bardzo dobrego. Grunty należą do klas 
bonitacyjnych I, II, I lia  i IHb (mocniejsze odmiany),

b) gleby mocno chronione: zaliczono tu gleby orne o średniej jakości kom
pleksu 4 żytniego bardzo dobrego, kompleksu 8 oraz najlepsze odmiany 
kompleksu 5 w typie czarnych ziem i gleb brunatnych wytworzonych 
z piasków gliniastych naglinowych. Gleby te bonitacyjne należą do klas 
IHb i IVa. Poza tym zaliczono tu pozostałe użytki zielone, z wyjątkiem 
pastwisk mineralnych suchych klas V i VI,

c) gleby umiarkowanie chronione: zaliczono tu grunty orne kompleksu 
5 (słabsze odmiany), 6 i 9, należące do klas R IVb i RV oraz pastwiska 
mineralne klasy V,

d) gleby mniej chronione, które mogą być przeznaczone na cele nierolnicze; 
zaliczono tu najsłabsze odmiany gleb ornych klasy VI i częściowo V kom
pleksu 7 i enklawy kompleksu 6, występujące w otoczeniu gleb słabych, oraz 
pastwiska mineralne klasy VI. Poza tym zaliczono tu gleby należące do Rz VI 
i Psz VI.

Załączona mapa, wyznaczająca stopień pilności zabiegów przeciwero
zyjnych, jest przykładem dokumentu niezbędnego dla tych, którzy zajmują 
się zwalczaniem erozji. Autor uważa, że wszystkie tereny narażone na 
erozję powinny być w podobny sposób opracowane. Równocześnie należy 
ustalić, jakie gleby powinny być przeznaczane na cele nierolnicze.
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Д. РОГАЛЬСКИ

ОЦЕНКА ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ МОРЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИХ КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ НА ПРИМЕРЕ ГМИНЫ ТШЕМЕШНО

Воеводсткое управление в Быдгоще 

Р езю м е

Автор на примере гмины Тшемешно оценивает природно-почвенные и экономи
ческие условия с точки зрения охраны почв и рационального землепользования. 
На основании проведенных исследований были установлены неблагоприятные изменения 
ведущие к деградации и разрушению почв под влиянием хозяйственной деятельности 
человека и интенсификации эрозионных процессов. Проведенная инвентаризация пока
зала, что площадь 6629 га земель находится под угрозой ветровой, водной и овраж
ной эрозии. Организованная охрана против поверхностной водной и овражной эрозии 
является срочно необходимой на 24%, а против ветровой эрозии очень срочно не
обходимой на 26% площади сельскохозяйственных угодий.

D. ROGALSKI

ESTIMATION OF THE DEGRADATION DEGREE OF SOILS IN A MORAINE 
LANDSCAPE UNDER VIEWPOINT OF THEIR COMPLEX PROTECTION AS 

EXEMPLIFIED BY THE TRZEMESZNO COMMUNE

Districtal Office in Bydgoszcz 

S umma r y

Natural, economic and soil conditions are estimated by the author under viewpoint 
of soil protection and rational management of lands, taking as an example the Trzemeszno 
commune. The investigations carried out by the author revealed unfavourable changes
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leading to degradation and destruction of soils in connection with the economic activity 
of man and to intensification of erosion processes. The performed inventory has proved 
that 6629 ha of agricultural lands are under threat of wind, water and gully erosion. 
An urgent need of organized protection against sheet water erosion and gully erosion arises 
in relation to 24% of agricultural lands, while against wind erosion 26% of agricultural 
lands require a very urgent protection measures.
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