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MORENY CZOŁOWEJ I SANDRU W OKOLICACH 
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CHANGES IN SOIL USAGE ON THE AREA 
OF THE TERMINAL MORAIN AND OUTWASH 

WITHIN THE CZAPLINEK REGION IN YEARS 1948-1997

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska; Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstract: The changes in soil usage in years 1948-1997 in agricultural landscape in Czaplinek 
vicinity (Western Pommerania) was the aim of this paper. These changes were evaluated on the 
area o f 21 000 ha situated within two fragments of geomorphological units -  outwash and the 
terminal moraine in vicinity of Czaplinek. During the fifty years the changes o f land use were 
observed on the area of 4 619 ha. The area of arable land decreased due to their transformation to 
pine forest, grasslands and built up areas. On the areas formerly managed by State Farms the 
area o f fallow land has substantially increased.

Słowa kluczowe’, morena czołowa i sandr, użytkowanie gleb, Pojezierze Drawskie i Wałeckie. 

Key words: terminal morain and outwash, soil usage.

WSTĘP

Okres ostatniego pięćdziesięciolecia ( 1948-1997) obfitował w liczne zmiany użytko
wania terenu, które były konsekwencją nie tylko przemian ustrojowo-gospodarczych, 
ale również panujących na danym terenie warunków glebowych. Reprezentatywnym 
obszarem dobrze obrazującym te procesy jest obszar moreny czołowej i sandru leżący 
na Pojezierzu Drawskim i Wałeckim w okolicach miasta Czaplinka. Dzięki takiemu 
położeniu możliwe było prześledzenie zmian zachodzących w krajobrazie na obszarach 
różniących się między sobą warunkami glebowymi, geograficznymi i ekologicznymi.

Celem badań było określenie zasięgu zmian użytkowania gruntów w krajobrazie 
rolniczym wybranego fragmentu Pomorza Zachodniego.
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MATERIAL I METODY

Badany obszar zajmuje 20 114 ha (bez powierzchni jezior) i jest położony w całości 
w granicach administracyjnych miasta i gminy Czaplinek, powiat Drawsko Pomorskie. 
Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego [2000], teren badań zalicza 
się do makroregionu Pojezierza Południowobałtyckiego. W granicach obszaru badań 
znajdują się fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierze Drawskie, Równina Wałecka 
i Pojezierze Szczecineckie.

Podstawą do analiz zmian użytkowania gleb na wybranych fragmentach moreny 
czołowej i sandru w okolicy Czaplinka na Pojezierzu Drawskim, były odbitki panchro- 
matycznych zdjęć lotniczych, które posłużyły do wykonania fotomapy oraz mapy 
glebowo-rolnicze w skali 1: 5 000. Za osnowę geodezyjną posłużyło 11 map 
topograficznych w układzie współrzędnych GUGiK 1965 w skali 1:10 000.

Po wykonaniu fotomapy utworzono relacyjną bazę danych powiązaną z kartowanymi 
obiektami terenowymi. Po zdigitalizowaniu zdjęć lotniczych wykonano mapy tematyczne 
w skali 1:5 000 przedstawiające stan użytkowania terenu z roku 1948 i 1997. Posłużyły 
one następnie do oceny zmian w użytkowaniu gleb, jakie zaszły w wyniku przemian 
gospodarczych w latach 1948-1997 (rys.l).

WYNIKI I DYSKUSJA

Po II wojnie światowej na badanym obszarze nastąpiły istotne zmiany własnościowe, 
związane z utworzeniem Państwowych Gospodarstw Rolnych i przejęciem przez nie 
pól użytkowanych wcześniej przez rolników niemieckich. Spowodowało to scalenie 
silnie rozdrobnionych pól, powstały duże, kilkunasto- albo nawet kilkudziesięcio- 
hektarowe powierzchnie uprawne. Zwiększenie koncentracji produkcji rolnej oraz 
intensyfikacja mechanizacji i chemizacji w Państwowych Gospodarstwach Rolnych 
doprowadziła do wystąpienia szeregu niekorzystnych zmian w agrocenozach, które 
przejawiały się głównie w likwidacji śródpolnych biotopów, takich jak m.in. zadrzewienia 
oraz oczka wodne. Jednym z głównych aspektów przemian gospodarczych okresu 
powojennego na Pomorzu Zachodnim było przekształcanie słabych jakościowo gruntów 
nienadających się do uprawy wielkotowarowej w zwarte kompleksy leśne. Było to 
spowodowane także problemami z zasiedleniem opuszczonych po wysiedleniu Niemców 
gospodarstw rolnych, co doprowadziło do odłogowania dużej ilości gruntów rolniczych. 
Ponowne zagospodarowanie niektórych terenów było trudne i w wielu przypadkach 
ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż często obejmowały one grunty słabe (szóstego i 
siódmego kompleksu przydatności rolniczej). W związku z tym jedyną rozsądną formą 
ich zagospodarowania było zalesianie [Strzelecki, Sobczak 1972; Niziński 1990; 
Zajączkowski 1997].

Na terenie badań, jak wskazuje porównanie stanu, obserwowanego w roku 1948, 
ze stanem z roku 1997, lasy zwiększyły swoją powierzchnię o 2 713 ha, tj. z 3 783 ha 
do 6 496 ha (co stanowi ponad 32% terenu badań). Największy wzrost areału lasów 
wystąpił na morenie czołowej i wyniósł 1 480 ha, tj. 13,2% powierzchni moreny. Na 
obszarze sandru areał lasów wzrósł o 1 230 ha, co stanowi 13,8% powierzchni lasów 
na terenie badań.
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RYSUNEK 1. Stan użytkowania gruntów na terenie badań w roku 1948 i 1997: 1- pola, 2 -  lasy, 3 -  jeziora, 
4 -  łąki podmokłe, 5 -łąki, 6 -  odłogi, 7 -tereny zabudowane, 8 -  mokradła, 9 -  sady; 10-miejsca 
wydobycia torfu, 11 -  oczka wodne, 12 -  piaskownie, żwirownie, 13 -  zadrzewienia (< 0,1 ha), 14 -  ruiny 
budynków
FIGURE 1. Land use within the area under study in year 1948 and 1997: 1 -  arable lands; 2 -  forests; 
3 -  lakes; 4 -  wet grasslands; 5 -  grasslands; 6 -  fallows; 7 - built area; 8 -  wetlands; 9 -  orchards; 
1 0 -  sites of exploration of peat; 11-midfields ponds; 1 2 -  site of exploration gravel and sand; 
13 -  trees (< 0,1 ha), 14 -  ruins



132 A . Łysko, Z Zabłocki

5%

RYSUNEK 2. Przyrost powierzchni leśnych w 
wynikli przekształcenia innych form użytkowania 
terenu (100% = 2 736 ha): 1- pola uprawne,
2 -  odłogi, 3 -  łąki, 4 -  tereny zabudowane, 
5 -  inne
FIGURE 2. Increase of midfield forested areas as 
a result of changes of the other forms of land usage 
existed in 1948: 1- arable lands; 2 -  fallow lands;
3 -  grasslands; 4 -  built areas; 5 -  others

RYSUNEK 3. Skład granulometryczny powierz
chniowej warstwy gleb na terenach porolnych, 
na których pojawiły się nowe powierzchnie leśne 
(100%  = 2 736 ha): ps -  piasek słabogliniasty, 
pgl -  piasek gliniasty lekki, pgm -  piasek gliniasty 
mocny, pgmp -  piasek gliniasty mocny pylasty, 
gl -  glina lekka; oznaczenie składu granulo- 
metrycznego podłoża:(/ -  do 50 cm, // -  poniżej 
50 cm): p-piasek luźny lub słabo gliniasty, 
g -  glina (lekka, średnia lub ciężka), bd. -  brak 
danych
FIGURE 3. Texture of soil surface layer on 
formerly arable lands on which appeared a new 
forested areas: ps -  weakly loamy sand; 
pgl -  light loamy sand; pgm -  heavy loamy 
sand; pgmp -  silty heavy loamy sand; gl -  light 
loam; texture of subsoil ( / -  to 50 cm; / / -  
below 50 cm): p -  loose sand or weakly loamy 
sand; g -  loam (light, medium, clay loam); bd. 
-  lack of data

Wzrost powierzchni leśnych w największym stopniu byl spowodowany zalesieniami 
gruntów porolnych, tj. pól uprawnych (ok. 1528 ha), ugorów (ok. 539 ha) i użytków 
zielonych (ok. 455 ha, rys. 2). W roku 1997 lasy na gruntach porolnych stanowiły 
prawie 40% wszystkich powierzchni leśnych (6 496 ha). Występują one najczęściej na 
glebach wytworzonych z piasków (1964 ha). Spośród takich zalesionych gleb największą 
powierzchnię (ok. 1785 ha) stanowiły lasy występujące na piaskach słabogliniastych 
(rys. 3). Sąto najczęściej obiekty o powierzchni od 10 do 20 ha, a największy płat leśny 
obejmuje obszar około 150 ha.

Zalesione obszary obejmowały więc w większości gleby mało urodzajne (6 i 7 
kompleks przydatności rolniczej), zaliczane do gleb bielicowych, rdzawych lub 
brunatnych kwaśnych ( ponad 66% powierzchni, tj. 1818 ha, rys. 4).

Zalesienia na terenie badań w większości były działaniami celowymi, jednak 
zarejestrowano również powierzchnie powstałe w ramach spontanicznej sukcesji 
gatunków drzewiastych (łącznie 79 ha). Dotyczy to w szczególności obszarów
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RYSUNEK 4. Kompleksy przydatności rolniczej 
zalesionych gruntów porolnych (100% = 2736 ha):
2 -  pszenny dobry, 4 -  żytni bardzo dobry,
5 -  żytni dobry, 6 -  żytni słaby, 7 -  żytni bardzo 
słaby; typy gleb: Bw — brunatne wyługowane i 
kwaśne, AB -  piaskowe różnych typów  
genetycznych (bielicowe, rdzawe); N -  nieużytki 
rolnicze, bd. -  brak danych 
FIGURE 4. Soil suitability complexes of forested 
formerly arable land: 2 -  good for wheat; 4 -  very 
good for rye; 5 -  good for rye; 6 -  weak for rye;
7 -  very weak for rye; soil types: Bw -  leached 
and acid brown soils; AB -  sandy soil of different 
genetics types (podzols, rusty soils); N -  waste
land; bd. -  lack of data

mokradłowych obejmujących w części łąki podmokłe oraz tereny bagienne. Obserwo
wana sukcesja gatunków drzewiastych na terenach mokradłowych jest najbardziej 
naturalnym kierunkiem zmiany krajobrazu. Na badanym terenie proces ten został jednak 
przyspieszony przez działalność człowieka, a w szczególności działalność rolniczą i 
związaną z nią eutrofizację wód.

W wyniku zalesień istotnym zmianom uległa również struktura gatunkowa lasów. 
W roku 1948 stwierdzono znacznie większy udział gatunków liściastych niż w roku 
1997. Znaczny wzrost udziału lasów iglastych w pięćdziesięcioleciu 1948-1997 
spowodowany był głównie używaniem do zalesień w latach 60. i 70. przede wszystkim 
monokultur sosny zwyczajnej (prawie 85% ). Taki wysoki udział monokultur sosnowych 
w krajobrazie nie jest jednak zgodny z warunkami siedliskowymi na omawianym terenie, 
gdyż przeważają tutaj w większości siedliska charakterystyczne dla borów mieszanych 
Pino-Quercetum oraz żyznej buczyny niżowej Melico-Fagetum. Jedynie na części sandru 
panują warunki charakterystyczne dla borów sosnowych Leucobryo-Pinetum, 
Cladonio-Pinetum oraz Molinio-Pinetum (rys. 5). Należy więc przypuszczać, że 
skład gatunkowy drzewostanów w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat powinien ulec 
zmianom, gdyż według obecnie panujących zasad hodowli lasu, sosna na gruntach 
porolnych traktowana jest jako zalesienie przedplonowe. Monokultury sosnowe powinny 
być stopniowo zastępowane przez lasy mieszane i liściaste, bardziej zgodne z panującymi 
warunkami siedliskowymi [Puchniarski 2000]. Dotyczy to w szczególności części 
badanych lasów występujących na morenie czołowej.

W badanym pięćdziesięcioleciu znacznemu zmniejszeniu (o 13%) uległa powierz
chnia gruntów zajmowanych przez pola uprawne (z 12 741 ha w roku 1948, tj. 63% 
powierzchni terenu badań, do 10 138 ha w roku 1997, tj. 50% powierzchni terenu 
badań). Przekształceniu uległo więc 2 604 ha, tj. ok. 20% powierzchni pól występujących 
w roku 1948 (rys. 6). Zmiany te w największym stopniu były spowodowane przepro
wadzonymi w latach powojennych zalesieniami słabej jakości gleb uprawnych.

Innym ważnym czynnikiem powodującym zmniejszenie areału pól uprawnych jest 
ich odłogowanie. Wiąże się ono m.in. ze zlikwidowaniem na początku lat 90. 
Panństwowych Gospodarstw Rolnych, które były głównym użytkownikiem terenów 
rolniczych na obszarze objętym badaniami. W roku 1997 na morenie czołowej
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RYSUNEK 5. Procentowy udział potencjalnej roślinności na terenie badań (100% = 20 114 ha) 
wg Matuszkiewicza [ 1995]: 1 -  subatlantycki acidofilny las bukowo-dębowy typu pomorskiego (Fago- 
Quercetwn petrae) 2 -  kontynentalne bory mieszane (Pino-Quercetum auct. polon. = Querco roboris- 
Pinetum i Serratulo-Pinetum), 3 -  grądy subatlantyckie bukowo-dębowo-grabowe (Stellario-Ccirpinetum) 
postać pomorska uboga, 4 -  ols środkowoeuropejski (Carici elongatae-Alnetum sensu lato = Ribo nigri- 
Alnetum i Sphagno squarosi-Alnetum), 5 -  niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe siedlisk wodno- 
gruntowych, okresowo lekko zabagnionych (Circaeo-Alnetum),6 -  żyzna buczyna niżowa (Melico- 
Fagetum), 7 -  suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego (Leucobryo- 
Pinetum), boru suchego (Cladonio-Pinetum) i boru wilgotnego (Molinio-Pinetum)
FIGURE 5. Distribution of potential vegetation within the area under study according to Matuszkiewicz 
et al. [1995]: 1 -  subatlantic beech-oak forest (Fago-Quercetumpetrae); 2 -  continental mesotrophic 
oak-pine mixed forest (Pino-Quercetum auct. polon. = Querco roboris-Pinetum and Serratulo-Pinetum);
3 -  subatlantic beech-oak-hombeam forest (Stellario-Carpinetum) Pomerania-variant poor communities;
4 -  Medium european alder fen forest (Carici elongatae-Alnetum sensu lato = Ribo nigri-Alnetum and 
Sphagno squarosi-Alnetum); 5 -  lowland alder and ash-alder forest on the periodically swamped ground
water soils (Circaeo-Alnetum); 6 -  lowland forb-rich beech (Melico-Fagetum); 1 -  suboceanic Middle- 
European pine forest complex: Leucobryo-Pinetum (dry), Cladonio-Pinetum (middle), Molinio-Pinetum 
(moist)

odłogowanych było łącznie 395 ha gruntów, a na sandrze około 330 ha. Duża część 
odłogowanych pól jest wyłączona z użytkowania ponad pięć lat i wykazuje stadia 
spontanicznej sukcesji leśnej, co jest procesem naturalnym na nieużytkowanych 
obszarach porolnych [Frączek 1997; Kujawa-Pawlaczyk, Pawlaczyk 1997, Łaska 1999].

Proces samoistnego zalesiania jest jednak stosunkowo niekorzystny dla formowania 
ekosystemu leśnego. Tak powstałe powierzchnie leśne cechują się słabą stabilnością 
ze względu na wypadanie drzew związane m.in. z wysoką podatnością na choroby i 
szkodniki oraz z niedoborami składników odżywczych. Także asortyment drzewny z 
tak powstałego lasu posiada małą wartość gospodarczą [Łaska 1999].

Część pól uprawnych została przekształcona w użytki zielone (łącznie ok. 457 ha), 
zazwyczaj o bardzo małej powierzchni (do 2 ha, średnio 1,5 ha). Rozmieszczone są one 
najczęściej przy małych gospodarstwach rolnych, skrajach dróg, lasów lub zadrzewieniach
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RYSUNEK 6. Zmiana użytkowania pól uprawnych w inne formy użytkowania terenu (100% = 2 866 
ha): 1 -  lasy, 2 -  odłogi, 3 -  łąki, 4 -  sady, 5 -  tereny zabudowane, 6 -  łąki podmokłe, 7 -  inne 
FIGURE 6. Changes of usage of arable fields into the other forms of land usage:
1 -  forests; 2 -  fallow lands; 3 -  grasslands; 4 -  orchards; 5 -  built area; 6 -  wet grasslands; 7 -  others

grupowych. Dużą część spośród nich utworzono celowo w wyniku zapotrzebowania na 
powierzchnie do spasania i wybiegu dla bydła. Część zaś powstała w wyniku spasania 
przez bydło odłogowanych pól uprawnych i przekształcenia się ich po kilku latach w 
zbiorowiska łąkowe z małym udziałem zadrzewień. Takie obiekty charakteryzują się 
zwykle powierzchnią do 0,7 ha i zlokalizowane są najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie 
małych gospodarstw indywidualnych. Zjawisko to jest dość częste na obszarze badań, 
gdyż znaczna część mieszkańców wsi pracując w mieście lub w PGR nie zajmowała się 
uprawą własnych pól, ale z reguły hodowała niewielką ilość zwierząt gospodarskich. 
Należy nadmienić, że obecnie największą powierzchnię o charakterze łąkowym (ok. 200 
ha, tj. 56% wszystkich pól przekształconych w użytki zielone) stanowi teren byłego lotniska 
wojskowego zlokalizowanego na sandrze w okolicach wsi Broczyno.

Do zmniejszenia areału pól przyczyniło się także utworzenie na badanym terenie 
kilku całkowicie nowych, dużych gospodarstw rolnych i osiedli (np. w PGR Byszkowo 
ok. 14 ha, PGR Wełnica ok. 13 ha i PGR Łubowo -  ok. 5 ha) oraz przekazywanie pól 
uprawnych pod zabudowę (ok. 60 ha) w miejscowości Czaplinek. W sumie przek
ształceniu w tereny zabudowane uległo ok. 153 ha gruntów ornych. Tendencja ta 
utrzymuje się nadal, gdyż część gruntów porolnych znajdujących się we władaniu m.in. 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jest stale przekwalifikowywana na tereny 
budowlane lub działki rekreacyjne.

Innym aspektem zmian użytkowania pól uprawnych jest przekształcenie systemu łanowego 
uprawy w pola typu komasacyjnego. Na zdjęciach lotniczych z roku 1948 widoczne jest 
znaczne rozdrobnienie pól uprawnych na poszczególne łany Po zmianach własnościowych w 
latach pięćdziesiątych i utworzeniu PGR wyeliminowane zostały małe powierzchnie uprawne
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i zastąpione polami o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. Największe jednolite areały pól 
uprawnych zostały utworzone na terenie obejmującym sandr. Słabe warunki glebowe oraz 
ukształtowanie terenu, niejako wymuszało potrzebę takiej komasacji. Należy przy tym 
stwierdzić, że tworzenie dużych obszarowo pól na słabych glebach sandru czy moreny czołowej 
było jedynym rozsądnym rozwiązaniem w warunkach gospodarczych, gdy produkcja rolna 
służyła w większym stopniu sprzedaży plonów niż zaspokojeniu własnych potrzeb 
żywieniowych. Przy tak mało urodzajnych glebach i dodatkowo przy dużym zróżnicowaniu 
reliefu (szczególnie na morenie czołowej) gospodarstwa rolne posiadające poniżej kilkunastu 
hektarów pól nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Zalesianie oraz zmniejszenie areału pól uprawnych po drugiej wojnie światowej jest 
procesem bardzo powszechnym, szeroko notowanym zarówno w kraju [Ratyńska, Szwed 
1996; Kaczmarek 1998; Kuligowski 2000; Pawłowicz 2000], jak i za granicą [Sinclair 
1992; Bunce i in. 1993; Lipsky 1995]. Zmiany gospodarcze, które zaszły w latach 90. 
ubiegłego wieku, doprowadziły do odłogowania bardzo dużego areału gruntów rolnych, 
ale brak jest koncepcji ich zagospodarowania. W rezultacie obecne zmiany zachodzące 
w krajobrazie rolniczym są procesami spontanicznymi, niekorzystnymi zarówno dla 
człowieka, jak i samej przyrody.

WNIOSKI

1. W wyniku przemian gospodarczych użytkowanie zmieniło 4 619 ha (23%) gruntów, 
z czego w obrębie moreny czołowej 2 783 ha (25%), a na sandrze 1 836 ha (21%).

2. O zmianach krajobrazu rolniczego zdecydowało głównie zalesienie słabej jakości 
gruntów porolnych, co spowodowało niekorzystne zmiany struktury lasów, w której 
przeważają monokultury sosnowe niedostosowane do warunków siedliskowych.

3. Areał pól uprawnych zmniejszył się także w wyniku ich przejścia w użytki zielone 
oraz przejmowania ich pod zabudowę.

4. W ostatniej dekadzie wzrosła znacznie powierzchnia odłogowanych gruntów ornych, zwłasz
cza na obszarach użytkowanych wcześniej przez Państwowe Gospodarstwa Rolne.
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