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STUDIA NAD PRZECIW EROZYJNYM  SYSTEMEM UŻYTKOW ANIA 
ROLNICZYCH TERENÓW  W YŻYNNYCH

Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Pracownia Erozji Gleb 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Największe efekty ekonomiczne w rolnictwie, a zatem największą i naj
tańszą produkcję uzyskuje się wówczas, gdy system użytkowania ziemi 
jest dostosowany do warunków przyrodniczych. Te ostatnie są jednak obecnie 
intensywnie przekształcane wskutek gospodarczej działalności człowieka i pod
legają różnego rodzaju zagrożeniom i degradacji. Dlatego racjonalne gospo
darowanie ziemią powinno polegać na ochronie walorów korzystnych 
i poprawianiu właściwości niekorzystnych środowiska przyrodniczego oraz na 
rehabilitacji układów zdeformowanych. Taki sposób gospodarowania 
ma wyjątkowe znaczenie na obszarze wyżyn południowo-wschodnich, które 
w większości należą do regionów intensywnego rozwoju rolnictwa, lecz są 
silnie degradowane przez erozję gleb.

Stan erozyjnego zagrożenia i degradowania terenów rolnych oraz prognoza 
wzrostu nasilania się erozji w regionie południowo-wschodnim, przy stale 
narastających problemach wyżywienia narodu stawiają przed nauką i praktyką 
rolniczą poważne zadania w zakresie melioracji przeciwerozyjnych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stopnia zaawansowania 
badań w zakresie ochrony gleb przed erozją oraz próba wytyczenia dalszych 
kierunków działań, a także przeanalizowanie przyczyn słabego postępu 
wdrażania do praktyki zabiegów przeciwerozyjnych w regionie wyżyn 
południowo-wschodnich.

Studia nad przeciwerozyjnym systemem użytkowania rolniczych terenów 
wyżynnych są złożone i kompleksowe. Składa się na nie wiele zagadnień, 
z których każde może być odrębnym i obszernym tematem badań, wiele 
z nich wymaga interdyscyplinarnego podejścia i nierzadko nowatorskiej 
metody badawczej. Pod pojęciem przeciwerozyjnego systemu użytkowania 
terenu rozumiemy bowiem określenie zasad i sposobów mających do spełnie
nia dwa zadania: ograniczanie procesów erozyjnych oraz usuwanie skutków 
erozyjnej degradacji i dewastacji gleb pod kątem intensyfikacji rolnictwa.
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Oba zadania są sprzężone wielorakimi interakcjami, chociaż każde z nich 
może być rozpatrywane oddzielnie. Największe jednak efekty uzyskuje 
się wówczas kiedy są stosowane kompleksowo i dlatego widzenie zasady 
organizacyjnej całości powinno obowiązywać badacza, planistę i projektanta 
nawet wtedy, gdy przedmiotem opracowania jest jakiś fragment.

Całościowy system przeciwerozyjnego użytkowania rolniczych terenów 
wyżynnych obejmuje trzy podstawowe rodzaje działań: agrotechnikę przeciw- 
erozyjną, przeciwerozyjną organizację użytków oraz rekultywację i zagospo
darowanie poerozyjnych nieużytków. Zakres stosowania poszczególnych 
działań wyznacza przede wszystkim układ warunków przyrodniczych i ero
zyjnych. Wprowadzane jednak zmiany powinny także uwzględniać określony 
model gospodarczy.

A g r o t e c h n i k a  p r z e c i w e r o z y j n ą ,  pierwszy element systemu, jest nadal 
w centrum zainteresowania nauki. Najwięcej regionalnych badań nad tym 
zagadnieniem prowadzi się w ośrodku lubelskim, dawniej pod kierunkiem 
Ziemnickiego. a obecnie M a z u r a  i O r l i k a  [10, 11, 12, 16]. Należy 
podkreślić, że wiele wniosków i zaleceń z badań nad agrotechniką przeciw
erozyjną terenów pojeziernych, prowadzonych pod kierunkiem N i e w i a d o m 
s k i e go  można również adaptować dla terenów wyżynnych [13, 14, 15, 17], 
a badania gleboznawcze, zwłaszcza pod kierunkiem D o b r z a ń s k i e g o ,  
udokumentowały zasadność stosowania przeciwerozyjnego systemu agrotech- 
niki terenów wyżynnych [3, 19].

Ogólne zasady przeciwerozyjnej agrotechniki można sformułować następu
jąco. Jako samodzielny zabieg można ją zalecać na grunty podlegające 
erozji w stopniu słabym, a jako zabieg uzupełniający powinna być stoso
wana na gruntach ornych z erozją średnią i silną. Należą do niej: 
poprzecznostokowa uprawa roli, zróżnicowane nawożenie i ochronne nas
tępstwo roślin.

Stosowanie poprzecznostokowej uprawy roli, uznawanej na całym świecie 
za najbardziej korzystną, napotyka w terenach wyżynnych na wiele trudności 
związanych głównie z silnie urozmaiconą rzeźbą i mikrorzeźbą terenu, 
brakiem odpowiednich ciągników i narzędzi oraz rozdrobnieniem działek 
i pól. Należy jednak dążyć przynajmniej do stosowania poprzecznosto
kowej orki oraz poprzecznostokowego kierunku siewu i sadzenia roślin.

Co do nawożenia, drugiego ogniwa, najsłabiej podbudowanego bada
niami, można podać tylko bardzo ogólne zalecenia: obfitsze i częstsze 
zasilanie nawozami, zwłaszcza organicznymi, pól na zboczach, zróżnicowanie 
dawek nawozów mineralnych na poszczególnych elementach rzeźby —- na 
zboczach więcej azotu i potasu, na podnóżach i dnach dolinek więcej 
fosforu.

Trzeci człon, ochronne następstwo (zmianowanie) roślin, ma kapitalne 
znaczenie w prawidłowym gospodarowaniu na gruntach stokowych, chociaż 
zdaniem N i e w i a d o m s k i e g o  jest prawie nie wykorzystywane w praktyce
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[13]. Cechą wyróżniającą zmianowanie przeciwerozyjne jest uwzględnienie 
nie tylko przyrodniczych i organizacyjno-technicznych warunków terenu, 
lecz również chroniących glebę właściwości roślin. Racjonalne zmianowanie 
w terenach wyżynnych powinno mieć charakter wariantowy, dostosowany do 
wyraźnie różnicujących się stref agroekologiczno-erozyjnych.

Strefa wierzchowin, o nachyleniach do 3% i  głębokich glebach, ma 
najbardziej optymalne warunki do produkcji polowej. Zaleca się preferowanie 
towarowej produkcji roślin zbożowych, okopowych i przemysłowych. Należy 
również pamiętać o międzyplonach i poplonach ograniczających przesychanie 
gruntu i deflację.

Strefa zboczy to najtrudniejsze siedlisko dla wzrostu i rozwoju roślin 
polowych wskutek występowania okresowych niedoborów wody, najmniej 
żyznych gleb i silnych procesów erozyjnych. W zmianowaniu powinny 
dominować gatunki chroniące glebę i dobrze wykorzystujące jesienno- 
-zimowe zapasy wody, a więc przede wszystkim motylkowe z trawami 
i zboża ozime.

Strefa podnóży, o glebach namywanych i o stosunkowo dobrej wilgot
ności stwarza korzystne warunki do uprawy wszystkich gatunków roślin 
polowych, łącznie z warzywami.

Strefa dolin śródzboczowych, z okresowo spływającymi wodami po
wierzchniowymi i o przewadze procesów akumulacji nad rozmywem, 
doskonale nadaje się pod uprawy roślin na zieloną masę. Jest również 
dobrym siedliskiem dla warzyw i zbóż jarych. Ozime mogą wylęgać, 
a okopowe w lata przekropne słabiej plonują.

Ideałem byłpby oczywiście stosowanie ścisłych płodozmianów polowych, 
dostosowanych do poszczególnych stref. Jest to jednak mało realne ze 
względu na rozdrobnioną gospodarkę chłopską i częste zmiany w kierunkach 
produkcji polowej.

O r g a n i z a c j a  r o l n i c z e j  p r z e s t r z e n i  p r o d u k c y j n e j  to drugi pod
stawowy człon ogólnego systemu przeciwerozyjnego użytkowania ziem 
wyżynnych. Zagadnieniu temu wiele uwagi poświęcił Z i e m ni ck  i. który 
jako pierwszy w kraju opracował i wprowadził do praktyki wiele rozwiązań 
melioracji przeciwerozyjnych [2, 21, 22, 23]. Problematyką zagospodarowa
nia terenów nadmiernie nachylonych lub rozdrobnionych i nie nadających 
się do uprawy płużnej zajmował się w latach 1950— 1965 zespół pod 
kierunkiem Re n i ge r ,  a następnie B u r y - Z a l e s k i e j  [1, 18, 20]. Badania 
nad opracowaniem zasad i metod ochrony gruntów rolnych przed erozją 
zajmują poczesne miejsce w planach naukowo-badawczych Pracowni Erozji 
Gleb IUNG. Ich wynikiem jest założenie kilku obiektów doświadczalno- 
-wdrożeniowych w gospodarstwach państwowych i indywidualnych, przeważ
nie według projektów7 C. Józefaciuka (rye. 1).
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Ryc. 1. Przeciwerozyjne obiekty doświadczalno-wdrożeniowe na wyżynach południowo-
wschodnich

Fig. 1. Antierosion experimental and extension objects in south-eastern uplands

Do typowych działań przeciwerozyjnych w zakresie organizacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej zalicza się przede wszystkim rozmieszczenie użytków 
rolnych, leśnych i wodnych oraz kształtowanie struktury gruntów ornych 
i sieci dróg rolniczych.

Model rozmieszczenia użytków rolno-leśnych, wynikający z teoretycznych 
przesłanek i zakładający maksymalne nasycenie terenu roślinnością trwałą, 
jest na wyżynach, z praktycznego punktu widzenia, nie do przyjęcia. 
Dotyczy to zwłaszcza procentu lesistości zalecanego w literaturze, a dykto
wanego nasileniem procesów erozyjnych, który nie ma gospodarczego 
uzasadnienia ze względu na dużą żyzność gleb oraz rozdrobnienie działek 
i pól. Pewne uzupełnienie wysokiej roślinności można uzyskać przez 
zakładanie sadów owocowych urządzonych przeciwerozyjnie. Efektywność 
ochronno-produkcyjna takich sadów jest duża. Potwierdziły to badania 
prowadzone w obiekcie doświadczalno-wdrożeniowym o powierzchni 200 ha 
w Olszance [7]. Stoki, zwłaszcza strome, mało przydatne dla upraw 
polowych, są dobrym siedliskiem dla drzew i krzewów owocowych. 
Ponadto sady, podobnie jak i zadrzewienia leśne, wpływają pozytywnie 
na kształtowanie warunków agroekologicznych. Korzystne warunki klima- 
tyczno-glebowe. istniejące tradycje i tendencje rozwoju sadownictwa na 
wyżynach oraz zorganizowany rynek zbytu stwarzają trwałą perspektywę 
rozwoju tej gałęzi produkcji.
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Zwiększenie powierzchni łąk i pastwisk również ma ograniczony zakres. 
Odpowiednie stosunki wodne dla tych fitocenoz znajdują się głównie 
w dolinach rzecznych. Na zboczach występują okresowe niedobory wodne, 
a deszczowanie jest jeszcze zbyt kosztowne.

Z powyższego wynika, że przeciwerozyjną transformacja użytków w tere
nach wyżynnych nie znajduje dużego zastosowania. Dlatego największą 
uwagę należy zwrócić na odpowiednie kształtowanie struktury gruntów 
ornych.

Podstawę przeciwerozyjnego rozplanowania gruntów ornych stanowi po- 
przecznostokowy układ liniowych elementów, związanych z kształtowaniem 
działek, pól i dróg. Postulat ten jest jednak trudny do powszechnego 
zastosowania ze względu na znaczne rozczłonkowanie terenów wyżynnych 
i rozdrobnioną gospodarkę chłopską. Duże szanse dla jego realizacji 
stwarzają scalenia gruntów, które w terenach wyżynnych powinny być 
wykonywane z uwzględnieniem zasad ochrony gleb przed erozją. Przy 
scalaniu proponujemy trzy typy układu działek i pól: poprzecznostokowy, 
skośnostokowy i dowolny, przyjmując za podstawę ich stosowania kryterium 
nasilenia erozji (tab. 1). Przy ustalaniu wymiarów pól na stokach należy 
brać pod uwagę względy przeciwerozyjne oraz gospodarcze, zwłaszcza 
ułatwienie mechanizacji zabiegów agrotechnicznych. Duże znaczenie dla 
usprawnienia prac polowych oraz lepszej wydajności ciągników i narzędzi 
ma usytuowanie poszczególnych pól w możliwie jednorodnych warunkach 
agroekologicznych.

Badania nad systemami melioracji przeciwerozyjnych w gospodarstwach 
wielkoobszarowych są, jak dotychczas, najsłabiej zaawansowane. Jest to 
problem wymagający szybkiego rozwiązania, ponieważ nasilenie erozji ze 
względu na duże pola i pełną mechanizację zabiegów agrotechnicznych 
i transportu jest tam wielokrotnie większe niż w sektorze rolnictwa 
indywidualnego. Melioracje przeciwerozyjne zrealizowane według koncepcji 
Z i e m n i c k i e g o  w kilku rolniczych zakładach doświadczalnych [21, 22, 23] 
i w państwowych gospodarstwach rolnych, polegające na adaptacji modelu 
sprawdzonego w gospodarstwach chłopskich, zostały w większości zaniechane, 
pomimo że z punktu widzenia ochrony gleb przed erozją należy je ocenić 
bardzo pozytywnie. Nasze badania doprowadziły do opracowania nowych 
koncepcji systemów melioracji przeciwerozyjnych [7, 8], z których dopiero 
jeden został wdrożony do praktyki [7].

Rolnicze drogi gruntowe w terenach wyżynnych są ogniskami erozji 
i najczęstszą przyczyną powstawania i rozwoju wąwozów. Natomiast gdy są 
one właściwie usytuowane i umocnione, to nie tylko podnoszą ekonomikę 
produkcji rolniczej, lecz również stanowią zabieg przeciwerozyjny, rozpra
szający powierzchniowe spływy wody lub odprowadzający ich nadmiar. Bada
nia w tym zakresie prowadzone są przez naszą pracownię wspólnie 
z Politechniką Lubelską [9]. Ich rezultatem jest erozyjno-gospodarcza kia-



T a b e la  1

Propozycje układów i wymiarów działek przy scalaniu terenów wyżynnych 
Proposal of arrangement and size of plots in the land consolidation works on uplands

Układ działek Stopnie erozji Erosion degrees

Arrangement 
of plots

słaba
weak

umiarkowana
moderate

średnia
medium

silna
heavy

bardzo silna 
very heavy

Poprzecznostokowy bez ograniczenia bez ograniczenia o szerokości o szerokości o szerokości
szerokości szerokości do 60 m do 40 m do 20 m

Along contours without width without width up to 60 m up to 40 m up to 20 m
limitation limitation in width in width in width

Poprzecznoskośnostokowy bez ograniczenia 
szerokości

bez ograniczenia 
szerokości

o szerokości 
do 50 m

o szerokości 
do 30 m

niewskazany

Along contours obliquely without width without w'idth up to 50 m up to 30 m not
limitation limitation in width in width recommended

Skośnostokowy bez ograniczenia 
szerokości

bez ograniczenia szerokości 
i z ograniczoną długością 
do 150 m

o szerokości 
do 30 m i długości 
do 100 m

niewskazany niedopuszczalny

Oblique without width without width limitation at 
limited length to 150 m

up to 30 m in 
width and up to 
100 m in length

not recommended inadmissible

Wzdłużstokowy bez ograniczenia 
długości i szerokości

z ograniczoną długością do 
150 m i szerokością ponad 
50 m

niewskazany niedopuszczalny niedopuszczalny

Longitudinal without length and 
width limitation

limited length to 150 m at 
width of over 50 m

not recommended inadmissible inadmissible
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syfikacja dróg, w której uwzględniono: położenie w rzeźbie terenu, usytuo
wanie względem spadku, stan erodowania drogi, nasilenie ruchu, nachylenie 
drogi, wielkość zlewni drogi, budowę geologiczno-glebową, położenie na 
użytkach. Ponadto opracowano zalecenia co do usytuowania w rzeźbie 
terenu i metod utwardzania dróg gruntowych, które można streścić 
następująco. Najlepiej drogi wytyczać w poziomie lub z niewielkim spad
kiem podłużnym. Drogi na zboczach powinno lokalizować się w grzbieto
wych częściach zboczy, czyli na lokalnych wododziałach, gdzie koncentracja 
okresowo spływających wód powierzchniowych jest najmniejsza, a ewentual
nie powstałe tam wąwozy drogowe są najłatwiejsze do likwidacji przez 
zasypanie. Drogi można również lokalizować na dnach dolinek śródzbo- 
czowych, lecz poza linią spływu skoncentrowanych wód powierzchniowych. 
Podłużny spadek tych dolinek jest zawsze mniejszy niż przyległych zbo
czy, a wody spływające drogami można odprowadzać na dno dolinki, 
które wówczas zabezpiecza się przed rozmywem przez zadarnienie. Na 
stromych zboczach zachodzi również konieczność wytyczenia dróg skośno- 
stokowych. W celu zmniejszenia dopływu wód na te drogi i dynamiki 
ich rozmywania wytycza się granice przyległych pól ze spadkiem od drogi. !

Wybór sposobu umocnienia dróg rolniczych zależy od stopnia zagroże
nia erozją i nasilenia ruchu pojazdów. Drogi indywidualne o małym 
natężeniu ruchu można dość skutecznie zabezpieczać przez zadarnienie, 
a drogi zespołowe, lecz o znaczeniu technologicznym, przez wypukłe wypro
filowanie jezdni i umocnienie rowów przydrożnych. Do utwardzenia dróg 
zbiorczych o dużym nasileniu ruchu najbardziej przydatna jest mieszanka 
„optymalna”, złożona z cementu i aktywnych popiołów z węgla brunat
nego. W gospodarstwach wielkoobszarowych oprócz omówionych metod 
można skutecznie przeciwdziałać erodowaniu dróg przez zmianę co kilka 
lat ich lokalizacji.

W regionie wyżyn, zwłaszcza na obszarach lessowych, przyszłościowym 
kierunkiem działań jest łagodzenie rzeźby i mikrorzeźby terenu. Prze
mawiają za tym: stały postęp w mechanizacji prac ziemnych, konieczność * 
ułatwienia gospodarowania, zmniejszania nasilenia erozji oraz wyjątkowa 
łatwość regeneracji gleby z lessowych utworów bezglebowych. Prace te 
polegają na zasypywaniu wymoków sufozyjnych, dolinek środzboczowych, 
ścinaniu pagórków i ostańców oraz na tarasowaniu zboczy. Wdrożenia 
w tym zakresie spotykały się z dużym uznaniem użytkowników gruntów 
[5], choć są jeszcze stosowane na niewielką skalę.

Użytkowanie w produkcji polowej coraz cięższych ciągników i narzędzi 
będzie warunkowało potrzebę stosowania zabiegów agromelioracyjnych. 
Oprawa ciężkim sprzętem, o nacisku około 1 kg/cm-, powoduje niszcze
nie struktury, wzrost gęstości gleby, zanik porowatości (głównie niekapi- 
larnej) oraz zmniejszenie pojemności powietrznej. Ugniatanie pola, 3-krotne 
przy uprawie zbóż, a 4-krotne przy uprawie buraków, wydatnie pogarsza

Rocz. Gleb. — 5
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warunki retencyjne, co zwiększa spływy powierzchniowe i nasilenie erozji 
wodnej. Sytuację taką obserwuje się zwłaszcza w dużych gospodarstwach 
rolnych. Dla kombinatów Kietrz i Głubczyce na Płaskowyżu Głubczyckim 
opracowano już projekt zabiegów agromelioracyjnych w celu poprawienia 
żyzności gleb i zmniejszenia nasilenia erozji wodnej i wietrznej.

Melioracje przeciwerozyjne w terenach wyżynnych polegają generalnie na 
rozpraszaniu spływów powierzchniowych i zwiększaniu wsiąkania wody 
do gleby. Mimo to część wód, zwłaszcza z ulewnych deszczy i gwałtow
nych roztopów śniegowych, jest odprowadzana do cieków głównie dolinkami 
śródzboczowymi, wąwozami i rowami przydrożnymi. Ważne jest więc umoc
nienie tych linii skoncentowanych spływów powierzchniowych, lecz to nie 
rozwiązuje jeszcze zagadnienia. Warunki fizjograficzne i hydrologiczne regionu 
wyżyn umożliwiają wykonanie wielu zbiorników małej i dużej retencji. 
Jest to zagadnienie bardzo ważne, zwłaszcza wobec niemal zupełnej likwi
dacji licznych piętrzeń i zbiorników wodnych, tzw. młynówek, wykorzysty
wanych do napędu młynów i tartaków. Zbiorniki te miały wprawdzie 
charakter wielofunkcyjny, ale między innymi wyrównywały odpływy ze zlewni 
i przechwytywały wielkie wody, a tym samym wydłużały ich obieg w kraj
obrazie eiozyjnym, rozładowując energię spływów powierzchniowych i za
trzymując rumowisko. Budowa zbiorników wodnych, zwłaszcza małej retencji, 
w tym również w wąwozach, powinna być wykonywana w ramach pod
stawowych melioracji wodnych. Mamy bowiem liczne przykłady, że melio
racje wodne i przeciwerozyjne są ze sobą ściśle powiązane; te drugie 
znacznie poprawiają i przedłużają funkcjonowanie pierwszych.

Z a g o s p o d a r o w a n i e  p o e r o z y j n y c h  n i e u ż y t k ó w  stanowi trzecie i os
tanie podstawowe ogniwo systemu przeciwerozyjnego użytkowania rolniczych 
terenów wyżynnych. Spośród różnych form poerozyjnych nieużytków naj
większą szkodliwością dla rolnictwa odznaczają się wąwozy, a następnie 
wymoki sufozyjne.

Zagospodarowanie wąwozów w terenach wyżynnych, podobnie jak zabu
dowa potoków w terenach górskich, stanowi podstawowy dział melioracji 
przeciwerozyjnych. Zagospodarowanie wąwozów może być wykonywane in
dywidualnie lub w ramach melioracji wodnych, a także w systemie komplek
sowych melioracji przeciwerozyjnych. Biologicznej zabudowie wąwozów przez 
zadarnienie i zadrzewienie poświęcono wiele publikacji [1, 18, 20, 25, 26]. 
Techniczno-biologiczną zabudowę wąwozów zajmował się głównie Z i e m 
ni ck i, a ukoronowaniem tych badań było zabezpieczenie pięciu wąwozów 
w Opoce Dużej koło Annopola [24, 26].

Rezultatem badań Pracowni Erozji Gleb IUNG jest udoskonalenie 
biologicznej i techniczno-biologicznej zabudowy wąwozów oraz opracowanie 
kilku nowych, ochronno-użytkowych sposobów zagospodarowania wąwozów, 
które szczegółowo zostały przez nas przedstawione w oddzielnej pracy
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[5]. Dlatego tutaj ograniczymy się jedynie do podania bardzo ogólnej 
charakterystyki tych metod.

Zabudowa biologiczna jest formą zagospodarowania najbardziej zbliżoną 
do naturalnego procesu opanowywania wąwozu przez roślinność. Sposób 
postępowania przy tego rodzaju zagospodarowaniu zależy od tego, czy 
dokonujemy jedynie korekty w samoczynnej zabudowie biologicznej wąwozu, 
czy też wprowadzamy ją od podstaw. W obu przypadkach kardynalną 
zasadą jest zalesienie zboczy (skarp) i równoczesne zadarnienie wlotów 
i dna zarówno wąwozu głównego, jak rozcięć bocznych. Tu bowiem 
koncentrują się okresowo spływające wody powierzchniowe. Nie zaleca 
się wprowadzania wokół wąwozu pasa zadrzewień lub zakrzewień o szero
kości równej głębokości wąwozu. Wystarczy przykrawędziowy pas zadarnień
0 szerokości 1—2 m, poszerzany do około 5 m powyżej wlotów.

Zabudowa techniczno-biologiczna polega na umacnianiu budowlami hy
drotechnicznymi miejsc szczególnie narażonych na rozmywanie oraz wpro
wadzaniu trwałej szaty roślinnej według zasad podanych przy zabudowie 
biologicznej. Wysoki koszt, trudności wykonania i konieczność konser
wacji budowli technicznych przemawia za ich ograniczeniem do niezbęd
nego minimum. Zabudowę techniczno-biologiczną powinno się stosować jedy
nie w wąwozach, których nie da się zagospodarować innymi metodami, 
a które stanowią duże zagrożenie dla przyległych gruntów uprawnych 
lub obiektów gospodarczych. Ponadto budowle techniczne zaleca się tylko 
w czołach wąwozów do ochrony przyległych gruntów przed rozcinaniem, 
a następnie u ich wylotu do zatrzymywania rumowiska, zmniejszania 
głębokości, spadku podłużnego i procesów rzeźbotwórczych w wąwozie 
oraz do ochrony przed zamulaniem niżej leżących gruntów, zasiewów, 
urządzeń melioracyjnych i drogowych.

Likwidacja wąwozów przez zasypanie jest rozwiązaniem przyszłościowym
1 korzystnym zarówno z przyrodniczego, jak i gospodarczego punktu widzenia, 
usuwa bowiem ognisko erozji, jakim jest wąwóz, łagodzi rzeźbę przyległego 
terenu, ułatwia gospodarowanie i przywraca rolnictwu zdewastowane przez 
erozję grunty. Należa przypuszczać, że sposób ten będzie coraz częściej 
stosowany, ze względu na postępującą mechanizację prac polowych oraz 
stały postęp w technizacji robót ziemnych. Metodę tę zastosowano już 
w kilkudziesięciu obiektach, gdzie cieszy się dużym uznaniem rolników.

Zagospodarowanie wąwozów przez wykonanie zbiorników retencyjnych, 
kolmatacyjnych i retencyjno-kolmatacyjnych stosuje się w celu ograniczenia 
procesów rzeźbotwórczych, poprawienia gospodarki wodnej oraz ochrony 
gruntów, zasiewów, urządzeń melioracyjnych i drogowych, a także cieków 
i zbiorników wodnych przed zamulaniem.

Zbiorniki retencyjne można budować w dużych wąwozach dolinowych, 
z których wypływają wody źródlane, lub w wąwozach o rozległych zlew
niach i znacznym przepływie wód powierzchniowych z roztopów śniego
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wych i deszczów letnich. Poprawiają one lokalny mikroklimat, a zma
gazynowana w nich woda może być wykorzystywana dla wielu celów 
gospodarczych, a nawet rekreacyjnych.

Zbiorniki kolmatacyjne służą do zatrzymywania rumowiska unoszonego 
przez wodę ze zlewni wąwozu i mają na celu stopniowe jego zamula
nie. Korzystniej budować je w wąwozach o silnie erodowanych zlewniach, 
ponieważ wówczas można w stosunkowo krótkim czasie zamulić wąwóz 
i włączyć go' do gruntów rolnych. Jest to więc metoda wykorzystująca 
eroziotwórcze siły wody do likwidacji form przez nią wytworzonych.

Zbiorniki retencyjno-kolmatacyjne są początkowo wykorzystywane jako 
retencyjne, ale w perspektywie służą do likwidowania wąwozów przez 
zamulanie.

Sadownicze zagospodarowanie wąwozów ma duże zastosowanie. Silnie 
urzeźbione i pocięte wąwozami tereny stają się coraz mniej przydatne 
dla upraw polowych, ze względu na trudności związane z mechanizacją 
prac agrotechnicznych, dużym nasileniem erozji i szybką degradacją gruntów. 
Tereny takie są coraz częściej wyłączane z uprawy polowej i pozostawiane 
jako nieużytki i półnieużytki lub przeznaczone do zalesienia. Zalesianie 
żyznych gleb zwłaszcza lessowych, nawet o bardzo silnie urozmaiconej 
rzeźbie, jest z gospodarczego punktu widzenia marnotrastwem rolniczego 
potencjału produkcyjnego. Korzystniej przeznaczać je pod sady, które 
w poprawianiu warunków siedliskowych i kształtowaniu krajobrazu speł
niają podobną rolę jak zalesienie, a gdy są założone na ławach tarasów 
lub na tarasach indywidualnych, dobrze chronią glebę przed erozyjną 
degradacją i dewastacją. Sady można zakładać na zboczach wąwozów 
znajdujących się końcowych stadiach rozwojowych i leżących w pobliżu 
osiedli. Do sadowniczego zagospodarowania celowe jest włączenie całych 
zlewni wąwozów. Wówczas wykonuje się mechaniczne zasypywanie wąwozów, 
równanie terenu oraz tarasowanie, poczym można zakładać duże sady. 
Możliwości dla tego rodzaju zagospodarowania stwarzają scalenia gruntów, 
podczas których łatwo organizować gospodarstwa sadownicze lub urządzać 
sady zblokowane, użytkowane przez zespoły rolników indywidualnych.

Pastwiskowe zagospodarowanie wąwozów, ze względu na doskonałe 
właściwości ochronne trwałych zadarnień, jest metodą przeciwdziałającą 
rozwojowi wąwozów, a w rejonach o dostatecznych opadach zapewnia 
dobrą wydajność runi. Naturalnie, zadarnione wąwozy można stosunkowo 
łatwo zamienić na wydajne pastwiska po zastosowaniu następujących za
biegów :

— uporządkowaniu powierzchni przez zlikwidowanie zbędnych zakrzaczeń, 
złagodzenie lokalnych nierówności itp.,

— wyoraniu poprzecznostokowych bruzd chłonnych,
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— intensywnym nawożeniu i podsiewie mieszanką traw i motylkowych 
bruzd chłonnych i innych powierzchni pozbawionych darni.

Wąwozy są pięknym elementem krajobrazu terenów wyżynnych. Zagospo
darowanie wąwozów dla celów rekreacyjnych polega na ograniczeniu pro
cesów erozyjnych, przy równoczesnym zachowaniu i podniesieniu walorów 
krajobrazowych. Zagospodarowanie to można stosować w pobliżu ośrodków 
turystyczno-wypoczynkowych, na szlakach turystycznych i w terenach re
kreacyjnych, zwłaszcza na obszarach silnie zdewastowanych przez erozję, 
a równocześnie trudnych do rekultywacji i zagospodarowania rolniczego. 
Jest to w pewnym stopniu modyfikacja zabudowy techniczno-biologicznej. 
Możliwości rozwiązań jest tu bardzo wiele, zależnie od pomysłowości 
projektujących architekturę krajobrazu.

Wąwóz można zagospodarować jedną z wyżej opisanych metod, ale 
często korzystniej jest zastosować kilka metod, jak to uczyniono we 
wsiach Góry Pińczowskie, Olszanka i Jakubowice Murowane [5, 7].

Duże znaczenie ma zagospodarowanie wymoków. Wymoki sufozyjne 
występują coraz liczniej na terenach wyżynnych. Jest to prawodpodobnie 
związane ze zmniejszeniem przepuszczalności gleby, spowodowanym uprawą 
ciężkim sprzętem rolniczym. Sposoby zagospodarowania wymoków, opracowa
ne przez Ziemnickiego, polegały na wyłączaniu ich z użytkowania rolni
czego oraz utrwalaniu przez zadarnienie i zadrzewienie gatunkami odpornymi 
na okresowe stagnowanie wody [2]. W ostatnich latach podjęliśmy próbę 
likwidowania wymoków dwiema metodami: przez zasypywanie wymoków 
przy równoczesnym zapewnieniu swobodnego odpływu okresowych wód 
powierzchniowych oraz przez głębokie spulchnienie gleby w celu zwiększenia 
jej przepuszczalności. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala na wysunię
cie konkretnych wniosków, ale wydaje się, że metody te rokują nadzieję 
na stosowanie ich w praktyce.

Z kolei omówimy kwestie prawne i organizacyjne, dotyczące ochrony 
gleb przed erozją. Przepisy prawne, dotyczące ochrony środowiska, w tym 
również ochrony gleb przed erozją, zostały uporządkowane w ostatnim 
dziesięcioleciu. Stwarzają one dobre warunki dla powszechnej realizacji 
melioracji przeciwerozyjnych. Wymienić tu należy przede wszystkim ustawę 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów z roku 1971, 
rozporządzenie ministrów rolnictwa i leśnictwa oraz przemysłu drzewnego 
z roku 1972 w sprawie sposobu określania gruntów rolnych i leśnych 
zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji, a także 
rozporządzenie rady ministrów w sprawie ochrony i rekultywacji gruntów, 
wydane w roku 1982.

System organizacji ochrony gleb przed erozją w skali gospodarczej, 
zagwarantowany obowiązującymi przepisami legislacyjnymi, obejmuje trzy 
podstawowe działania:
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— ogólną inwentaryzację gruntów zagrożonych przez poszczególne typy 
erozji (wodną powierzchniową, wąwozową i wietrzną), której celem jest 
wyznaczenie obszarów o różnym stopniu „pilności” przeciwerozyjnej ochrony,

— sporządzanie programów kompleksowego zagospodarowania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gleb przed 
erozją, zaczynając od terenów najsilniej erodowanych i mających duże 
znaczenie gospodarcze,

— realizację programów kompleksowego zagospodarowania terenów ero
dowanych i innych projektów melioracji przeciwerozyjnych.

Do sporządzania ogólnej inwentaryzacji gruntów zagrożonych erozją 
zostały zobowiązane wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych, pod 
merytorycznym nadzorem IUNG.  Inwentaryzacja wykonywana jest na mapach 
topograficznej i glebowo-rolniczej w skali 1:25000, zgodnie z instrukcją 
nr 3 i komentarzem do instrukcji [4]. Ze względu na słaby postęp 
tych prac i brak bliższej perspektywy ich zakończenia podjęliśmy wykonanie 
inwentaryzacji erozji wąwozowej w całym kraju na podstawie mapy topogra
ficznej w skali 1:25000 oraz wspólnie z Polskim Towarzystwem Glebo
znawczym opracowanie mapy zagrożenia gleb przez erozję wodną powierz- 
niową w skali 1:300000.

Co do programów kompleksowego zagospodarowania terenów erodowa
nych to przewiduje się, że będą one realizowane po zakończeniu w kraju 
ogólnej inwentaryzacji gruntów zagrożonych przez erozję. Omawiane programy 
ze względu na kompleksowość ujmowania zagadnień (zabiegi przeciwerozyjne, 
rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków, melioracje wodne, zaopatrzenie 
wsi w wodę, scalenia gruntów i modernizacja sieci dróg rolniczych i wdro
żeniowy charakter) wymagają opracowania wielu spraw metodycznych. 
W związku z tym opracowaliśmy wspólnie z Bipromelem i Biprozetem 
oraz niektórymi placówkami naukowo-badawczymi kompleksowe programy 
dla wybranych zlewni w różnych erozyjnych makroregionach kraju: zlewni 
rzeki Opatówki na Wyżynie Opatowskiej, zlewni rzeki Bystrej na Wyżynie 
Lubelskiej i zlewni rzeki Stobnicy na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim 
(IUNG, biura projektowe), zlewni potoku Wierchomla Wielka w woje
wództwie nowosądeckim i gminy Pilica w Katowickiem (IUNG, zespół 
z AR w Krakowie pod kierunkiem P. Prochala) i zlewni rzeki Raduni 
na Pojezierzu Kaszubskim (IUNG, Uniwersytet Gdański). Łączna po
wierzchnia wynosi 120 tys. ha.

Celem kompleksowego zagospodarowania jest stworzenie warunków do 
intensyfikacji produkcji rolnej, a równocześnie ochrona rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej przed erozyjną dewastacją. Kompleksowość zagospodarowania 
ma tu wyjątkowe znaczenie, ponieważ melioracje przeciwerozyjne realizowane 
dotychczas w luźnym powiązaniu z pracami urządzeniowo-rolnymi nie
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dawały szansy pełnego osiągnięcia zamierzonych efektów gospodarczych, 
a niekiedy w ogóle mijały się z celem. W wyniku przeprowadzonych 
badań [6] zebrano bogaty materiał, który może stanowić podstawę opraco
wania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, a także wytycznych dla 
sporządzania takich programów w całym kraju.

W zakresie projektowania i realizacji na gruncie melioracji przeciw
erozyjnych w terenach wyżynnych, podobnie jak w całym kraju, praktycznie 
dzieje się niewiele, a przyczyny tego wydają się być następujące: po 
pierwsze przekonanie, że erozja jest zjawiskiem naturalnym, które zawsze 
występuje i niewiele można tu zdziałać, oraz że w tej chwili nie stać 
nas na ochronę przed erozją. Jest to pogląd fałszywy, ponieważ większość 
zabiegów przeciwerozyjnych można wykonać w sposób nieomal bezinwesty
cyjny. Dotyczy to na przykład agrotechniki przeciwerozyjnej, organizacji 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, scalenia gruntów z uwzględnieniem zasad 
ochrony gleb przed erozją i innych. Nawet rekultywacja i zagospodarowanie 
poerozyjnych nieużytków, w tym również wąwozów, uważane za najbardziej 
kapitałochłonny dział melioracji przeciwerozyjnych, jest znacznie tańsze i bar
dziej efektywne od rekultywacji gruntów zdewastowanych przez przemysł 
i górnictwo. Po drugie brak jest wyspecjalizowanych zespołów projektowych 
i przedsiębiorstw wykonawczych, mimo kursów szkoleniowych zorganizo
wanych przez IU N G  wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa, Naczelną Organi
zacją Techniczną dla około 200 projektantów i około 400 geodetów 
,.urządzeniowców”. Trzecim powodem jest nieprzestrzeganie zasad przeciw
erozyjnej ochrony podczas scalania i wymiany gruntów, które stwarzają 
doskonałą okazję, aby przy minimalnych nakładach sił i środków wykonać 
zabiegi przeciwerozyjne na dużych obszarach. Podczas scaleń bowiem wyty
czany jest nowy układ pól i dróg oraz przestrzenne rozmieszczenie użytków 
rolnych i leśnych, z tworzeniem warunków dla organizacji specjalistycznych 
gospodarstw włącznie. Chodzi jedynie o to, aby te prace były realizowane 
zgodnie z zasadami ochrony gleb przed erozją. Przyczyna czwarta to 
nieuwzględnianie problematyki erozyjnej w systemie planowania przestrzen
nego, w pracach urządzeniowo-rolnych pgr i rsp, w rozwiązywaniu melio
racji wodnych itp.

Omówione trudności, występujące przy realizowaniu melioracji przeciw
erozyjnych nie powinny hamować starań zarówno ze strony nauki, jak 
i praktyki rolniczej w tworzeniu regionalnych systemów gospodarki rolniczej 
dla poszczególnych erozyjnych makroregionów kraju.

Zakres badań, jakie wydają się niezbędne do urzeczywistnienia tej 
idei, jest szeroki, a stan ich zaawansowania bardzo różny. Nasz pogląd 
w tej sprawie przedstawiamy w tab. 2.
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Kierunki badawczo-rozwojowe w zakresie przeciwdziałania erozji w makroregionie wyżynnym 
Research and development trends in counteracting erosion in the upland macroregion

Tematyka — Theme

Zapotrze
bowanie 
praktyki 

Needs 
of the 

practice

Stan
zaawan
sowania
badań

Research
advance
degree

Proponowani wyko
nawcy badań 

Proposed realizers 
of the research

1 2 3 4

Ocena nasilenia, szkodliwości i zasięgów 
występowania erozji wietrznej potencjal
nej i rzeczywistej 

Estimation of intensity, harmfulness and О X

Instytuty:
Geogr. AR, IUNG

occurrence ranges of potential and 
actual wind erosion 

Rozpoznanie erozji rzecznej О X AR. Inst. Geogr.
Recognition of river erosion 
Opracowanie metody szczegółowej inwen

taryzacji terenów erodowanych dla celów 
projektowania melioracji przeciwerozyj
nych i ochrony środowiska О О О X X IUNG, IKS, AR

Development of the method of detailed 
inventory of eroded areas for the pur
poses of designing antierosion reclama
tions and natural environment protec
tion

Opracowanie wytycznych sporządzania go
spodarczych programów kompleksowe
go zagospodarowania terenów erodowa
nych

Working out guidelines on setting up О О О X X

IUNG, BIPROMEL, 
AR

economic programs of the complex 
management of eroded areas 

Zasady scalania gruntów erodowanych 
Land consolidation principles on eroded О О О X X

IUNG, AR 
WBGiTR

areas
Opracowanie zasad fitomelioracji przeciw

erozyjnych oraz transformacji użytków 
w terenach erodowanych о X IUNG, IKS, AR

Working out principles of antierosion 
phytoreclamations and transformation 
of lands on eroded areas 

Doskonalenie zasad przeciwerozyjnego 
kształtowania struktury gruntów ornych о о X X IUNG, AR,

Improvement of principles of the 
formation of antierosion structur of 

lands

BIPROMEL



cd. tabeli 2

1 2 3 4

Opracowanie zasad projektowania dróg
rolniczych w terenach erodowanych Polit. Lubel.

Working out principles of designing O O X IUNG, BIPROZET
farm roads on eroded areas

Doskonalenie metod agrotechniki prze-
ciwerozyjnej О X X AR, IUNG

Improvement of the antierosion agro
technics methods

Opracowanie kryteriów przydatności ciąg
ników i narzędzi do uprawy stoków О О О X IBMER, AR, IUNG

Working out criteria of suitability of
tractors and implements for tillage
on slopes

Doskonalenie systemu sadowniczego za
gospodarowania zboczy O O X IUNG, AR, IS

Improvement of the system of hor
ticultural management of slopes

Doskonalenie metod zagospodarowania
nieużytków poerozyjnych:

Improvement of management methods of
wastelands formed under the erosion
effect:
a) wąwozów — gullies О О О X X X IUNG, AR
b) wymoków — cavities О О О X X X BIPROMEL
c) skarp — embankments О О О X X

Opracowanie zasad integrowania melio
racji wodnych i przeciwerozyjnych IUNG, BIPROMEL,

Working out principles of integration О О X IMUZ, AR
of land and antierosion reclamations

Opracowanie sposobów kształtowania po
wierzchni w obszarach o urozmaiconej
rzeźbie О О О X IUNG, AR, IKS

Development of methods of the area
surface formation on areas with
diversified topography

Doskonalenie metod ekonomicznej oceny
efektywności melioracji przeciwerozyj
nych О О О X IUNG, AR

Improvement of methods of economic BIPROMEL
efficiency estimation of antierosion
reclamations

Opracowanie norm dla sporządzania doku
mentacji projektowo-kosztorysowej me
lioracji przeciwerozyjnych О О О X IUNG, BIPROMEL,

Working out standards for preparation of BIPROZET
the designing and cost-calculating docu
mentation of antierosion raclamations

Oznaczenia — Denotations: Q — małe — small X — słaby — weak
О О О  — średnie — medium x x — średni — medium
О О О — duże — large X X X — dobry — good
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4 . Ю ЗЕФ АЦКЖ , А. Ю ЗЕФ АЦКЖ

ИЗЫСКАНИЯ ПО ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ВОЗВЫШЕННОСТЯХ

Отдел почввоведения и охраны почв, Лаборатория эрозии почв,
Института агротехники, удобрения и почвоведения

Р езю м е

Рассматриваются степень продвижения исследований и их важнейшие направления 
в области охраны почв против эрозии, а также обсуждаются причины слишком слабого 
прогресса во внедрении противоэрозионных мелиораций в районе юго-восточных возвы
шенностей.

Общая система противоэрозионного землепользования на возвышенностях охватывает 
противоэрозионную агротехнику, противоэрозионное распределение угодий и рекульти
вацию, а также освоение вызванных эрозией пустошей.

Противоэрозионную агротехнику (обработка почвы поперек склонов, дифференциро
ванное удобрение, охранные севообороты) рекомендуется применять в качестве само
стоятельного мероприятия на слабо эродируемых площадях, а в качестве дополнитель
ного мероприятия — на площадях эродируемых в средней и сильной степени.

К типичным мерам в области противоэрозионной организации территории принад
лежат соответствующее размещение сельскохозяйственных, лесных и водных угодий, 
а также соответствующее формирование структуры пахотных земель и сети хозяйственных 
дорог, заключающиеся в закладке поперек склона линейных элементов делянок, полей 
и дорог. С огранизацией территории связаны также агромелиоративные мероприятия, 
смягчение рельефа и микрорельефа площади и строительство сооружений отводящих 
излишек поверхностных вод.

Освоение вызванных эрозией пустошей охватывает главным образом крепление 
оврагов и впадин. Разработано несколько методов рекультивации и освоения оврагов, 
в частности : 1 — биологическое крепление, 2 — техническо-биологическое крепление, 3 — 
засыпывание, 4 — строительство ретенционных и кольматационных водохранилищ, 5 — 
закладка садов на террасах, 6 — закладка пастбищ, 7 — рекреационное строительство. 
Способы освоения впадин заключаются в креплении постоянной растительностью, 
закапывании и глубоком рыхлении почвы.

Законодательство последнего десятилетия в области охраны почв против эрозии 
обеспечивает условия для повсеместной реализации противоэрозионных мелиораций, чему 
благоприятствуют общая инвентаризация эрозии на территории всей страны и разработка 
программ комплексного освоения сельскохозяйственных площадей находящихся под 
самой сильной угрозой эрозии.

К основным причинам недостаточной реализации противоэрозионных мероприятий 
принадлежат следующие: 1 — уверенность в том, что эрозия, это природное явление, 
которое выступает всегда, 2 — отсутствие специалистических проектных и выполнитель-
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ных коллективов, 3 — несоблюдение принципов противоэрозионной охраны почв в ходе 
устранения чересполосицы, 4 — не учитывание эрозионной проблематики в работах 
связанных с пространственным планированием, землеустройством, гидромелиорацией и др.

С. JÓZEFACIUK. A. JÓ ZEFACIUK

STUDY ON ANTIEROSION UTILIZATION SYSTEM 
OF UTILIZATION OF AGRICULTURAL LANDS ON UPLAND AREAS

Department of Soil Science and Soil Conservation, Laboratory of Soil Erosion, 
Institute of Soil Science and Cultivation of Plants

Sum m ary

The state of progress and further lines of investigations on soil protection against 
erosion are presented and the causes of insatisfactory progress in extension of antierosion 
reclamations in the zone of south-eastern uplands are discussed.'

The general system of antierosion utilization of agricultural areas on uplands comprises 
the antierosion agrotechnics, antierosion layout of lands as well as recultivation of post-erosion 
wastelands.

The antierosion agrotechnics (contour tillage on slopes, differentiated fertilization, protective 
crop rotations) is recommended as an independent measure on areas with weak erosion 
threat as well as supplementary one on areas with medium and heavy soil erosion.

To typical actions in antierosion organization, of the area an appropriate layout 
of agricultural lands, forests and watercourses as well as suitable formation of the 
structure of arable lands and of the network of farm roads consisting in contour 
arrangement of linear elements of plots, fields and.roads. The area organization includes 
also subsoiling measures, smoothing of the area relief and microrelief and building of 
structures leading off an excess of surface waters.

The management of post-erosion wastelands consists mainly in reinforcement of gullies 
and cavities. Several methods of recultivation and management of gullies were developed, 
viz.: 1 — biological reinforcement, 2 — technico-biological reinforcement, 3 — filling up, 3 — 
building of retention or colmatation reservoirs, 5 — establishment of orchards on terraces, 
6 — establishment of pastures, 7 — recreation structures. The management of cavities consists 
in reinforcement with perennial vegetation, filling up and deep loosening of soil.

The legal rules concerning soil protection against erosion enacted within the last 
decade in Poland, ensure appropriate conditions for general execution of antierosion reclama
tions, which are favoured by the general inventory of erosion occurrence all over the 
country territory and preparation of programs of a complex management of agricultural 
lands being under particulary strong threat of erosion.

The basic reasons of an insatisfactory execution of antierosion measures are:l — 
conviction about steady occurrence of erosion as a natural phenomenon, 2 — a lack of 
specialists designing and executing staff, 3 — abandoning of the principle of antierosion 
protection in land consolidation works, 4 — disregarding the erosion problematics in the works 
connected with spatial planning, layout of agricultural lands, land reclamation, etc.
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