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Abstract: The results o f this research indicate that information from the existing cartographical and 
descriptive data that pertain to soil classes, the complex o f agricultural usefulness and soil texture is 
sufficient for the designation o f agricultural production areas, transformation o f land use or areas designa
ted for exclusion from agricultural production. In the case o f sustainable agricultural development and the 
necessity o f designating sorption, buffer property o f the studied soils and their fertilization needs, the 
system o f soil information should be enhanced by such data as: pH and the contents o f organic carbon, 
total N, available phosphorus, magnesium, potassium and heavy metals. Hydrolytic and exchangeable 
acidity, the sum o f exchangeable and basic cations and the sorptive capacity o f soil should also be 
designated. Enhancement o f the database about the soil for the humous and deeper horizons by the 
presented analysis, enables precise determination o f the quality, the agricultural usefulness and the buffer 
property o f the soil. At the planning stage this information will allow to reduce the negative impact 
(mainly o f agriculture) on the natural environment, including superficial waters.
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WSTĘP

Podstawą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest ścisłe powiązanie 
kierunków gospodarczego wykorzystania walorów i zasobów przyrodniczych, w tym 
szczególnie glebowych z polityką środowiskową i przestrzenną. Polityka przestrzenna 
jest ukierunkowana głównie na poprawę struktury obszarowej gospodarstw oraz struktury 
i jakości produkcji [Dębicki, Skłodowski 1990]. Dostosowanie docelowego sposobu 
użytkowania gruntów rolnych do warunków naturalnych, tak, aby użytkowanie ich nie 
oddziaływało negatywnie na środowisko, a jednocześnie pozwalało na rozwój ekonomiczny 
danego obszaru jest niezmiernie ważnym zagadnieniem [Blum, 1998]. Może być ono 
realizowane przede wszystkim przez gospodarkę przestrzenną w gminie, a w bardziej 
szczegółowym stopniu w pracach urządzeniowo-rolnych, głównie w procesie scalenia 
gruntów. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zmiany przeznaczenia, czy kierunków 
rozwoju poszczególnych obszarów należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą
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zawierającąmiędzy innymi waloryzację gleb oraz analizę struktury użytkowania, co pozwoli 
zwiększyć efekty ekonomiczne wynikające z przekształcenia obszarów z jednoczesnym 
uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych.

OBSZAR I METODY BADAŃ

Badaniami objęto gminę rolniczą Zaręby Kościelne w powiecie Ostrów Mazow iecka. 
Obszar gminy leży w dorzeczu rzeki Bug, z którą graniczy bezpośrednio od strony 
południowej. Powierzchnia gminy wynosi 8887 ha, w tym grunty orne stanowią 58% 
powierzchni gminy. Są to w 50% gleby średnie zaliczane do klas bonitacyjnych Illb, IVa, 
i IVb, głównie do 4 kompleksu przydatności rolniczej, tj. żytniego bardzo dobrego, a w 
50% -  słabe i najsłabsze, zaliczane do klasy V i VI, głównie kompleksu 6, tj. żytniego 
słabego. Użytki zielone stanowią 16% ogólnej powierzchni, przeważają użytki zielone 
słabe (65%). Lasy zajmują w gminie 1628 ha, co stanowi 18% ogólnej powierzchni, z 
czego 675 ha to lasy państwowe. Pozostałe grunty około 8% powierzchni to tereny 
zabudowane i komunikacyjne, wody oraz nieużytki.

Gleby płowe stanowią30% ogólnej powierzchni i zlokalizowane sągłównie w północnej 
części gminy. W południowej części występują gleby rdzawe i bielicowe, stanowiące 
również około 30% powierzchni gminy. 13% tych gleb jest pokryte lasami. Pozostałe 
40% powierzchni zajmują gleby brunatne oraz w dolinach rzek i cieków: czarne ziemie, 
mady rzeczne, gleby murszowe i torfowe.

W gminie Zaręby Kościelne 83% powierzchni jest użytkowane rolniczo, z czego 60% 
zajmują gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha. W roku 1996 średnia 
powierzchnia gospodarstw powyżej 1 hektara wynosiła 10,1 ha, natomiast w 2001 roku 
10,7 ha, co wskazuje na niewielki wzrost. Warto również zauważyć, że największy wzrost 
powierzchni gospodarstw zaobserwowano w grupie powyżej 15 ha. Należy podkreślić, 
iż powierzchnia użytkowana rolniczo w tej gminie zmniejszyła się o 159 ha. Wynika to 
głównie z odłogowania bądź ugorowania gruntów o niskiej jakości rolniczej, jak również 
sukcesywnego zalesiania gruntów klasy bonitacyjnej V i VI.

Istniejące materiały kartograficzne i opisowe dotyczące uwarunkowań glebowych 
oraz dodatkowe analizy laboratoryjne wykorzystano do założenia bazy danych o glebach, 
która obejmuje następujące dane uzyskane z:

1) ewidencji gruntów i budynków (struktura użytkowania) uzupełnionej wskaźnikiem 
waloryzacji gruntów z wyliczeń własnych;

2) mapy glebowo-rolniczej (kompleks przydatności rolniczej, typ i podtyp gleby, 
uziamienie profilu);

3) aneksu do mapy glebowo-rolniczej stan z 1978 r. (zawartość frakcji granulometiycznych, 
C ogółem, pH w KC1, zawartość składników przyswajalnych: P^O., K,0, MgO);

4) dodatkowych analiz laboratoryjnych (zawartość: frakcji ~ granulometrycznych, C 
ogółem, N ogółem oraz pH w KC1 i H^O, kwasowość hydrolityczna i wymienna, kationy 
wymienne Ca^, Mg^, K+, Na+, zawartość składników przyswajalnych: P2Os, K^O, MgO) i z 
wyliczeń suma kationów zasadowych S, pojemność sorpcyjna Tli, stopień wysycenia zasadami.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na opracowanie optymalnego podziału funkcjonalno-przestrzennego wpływa w 
znacznym stopniu znajomość warunków glebowych danego obszaru. Doprowadzenie do 
optymalnego użytkowania gruntów wymaga wnikliwej analizy gleb, struktury użytków
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rolnych, a także warunków społecznych i ekonomicznych. W pracy skupiono się na 
analizie warunków glebowych z uwzględnieniem struktury użytkowania gruntów. Przyjęto 
założenie, że szczegółowa analiza warunków glebowych pozwoli na uzyskanie optymalnych 
rozwiązań podziału funkcjonalno-przestrzennego gruntów.

Uwzględniając waloryzację przyrodniczą, użytkowo-rolnicząoraz właściwości fizyko
chemiczne gleb dokonano podziału przestrzennego obszaru z uwagi na pełnione funkcje, 
wydzielając (rys. 1 i 2) obszary :

1) zrównoważonej produkcji rolniczej;
2) okresowo rolniczo użytkowane, ugorowane;
3) przeznaczone pod produkcję żywności ekologicznej;
4) użytków przeznaczonych do transformacji gruntów ornych na lasy oraz na użytki zielone.
Pod zrównoważoną produkcję rolnicząprzeznaczono przede wszystkim gleby najlepsze

w gminie, zaliczane do klasy bonitacyjnej Illb i IVa, głównie do kompleksu 4 -  żytniego 
bardzo dobrego oraz gleby średnie, kompleksu 5 -  żytniego dobrego. Gleby kompleksu 5 
charakteryzują się mniejszą urodzajnością niż gleby kompleksu 4, ale przy odpowiednim 
nawożeniu i wysokiej kulturze uprawy, osiągalne plony są zadowalające.

Biorąc pod uwagę cele i zadania rolnictwa zrównoważonego należy:
• dotychczasową ocenę agrotechniczną gleb rozszerzyć o kationową pojemność 

sorpcyjną oraz zawartość składników przyswajalnych;
• w reprezentowanych jednostkach glebowych proponowaną agrotechniczną oceną objąć 

nie tylko poziomy omo-próchniczne, ale również poziomy podpróchniczne [Skłodowski 1995; 
Szafranek 2000].

Na tej podstawie można ustalić optymalne (zbilansowane) dawki nawozów organicznych 
i mineralnych, które są wystarczające dla uzyskania wysokich plonów dobrej jakości, a z 
drugiej strony nie powodują degradacji gleb oraz eutrofizacji wód powierzchniowych i 
gruntowych. Zwraca na to uwagę rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz 
prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania [Dz. U. 2008 r nr 80 poz. 479].

Pod produkcję żywności ekologicznej, z nastawieniem na rozwój agroturystyki, 
przeznaczono gleby słabe, zaliczane do kompleksów żytniego słabego (6) i zbożowo- 
pastewnego słabego (9) oraz niektóre gleby kompleksu żytniego dobrego (5). Należy 
jednak stwierdzić, że na rozwój rolnictwa ekologicznego mają szansę tylko te gospodarstwa, 
w których udział użytków zielonych (łąk i pastwisk) w powierzchni użytków rolnych 
wynosi ponad 30% [Prokopowicz, Okruszko 1997]. Tylko wtedy istnieje możliwość 
stosowania co roku nawożenia organicznego, wykluczenia nawożenia mineralnego i 
uzyskania ekonomicznie zadowalających plonów. Ze względu na wyższe koszty produkcji 
żywności ekologicznej, jej rozwój należy łączyć z rozwojem agroturystyki i rekreacji.

Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne oraz sytuacja panująca na rynku rolnym, 
stanowią konieczność wydzielenia pewnych obszarów rezerwy produkcyjnej, głównie w 
formie gruntów ugorowanych. Generalnie pod te obszary należy przeznaczać gleby słabe, 
zaliczane do kompleksu: żytniego słabego i zbożowo-pastewnego słabego. Alternatywą 
może być ich zalesienie, ale należy pamiętać, że wówczas wyłączamy je z produkcji 
rolnej praktycznie na zawsze, natomiast uwarunkowania ekonomiczne mogą ulec 
korzystnym zmianom w ciągu kilku lat. Przy wydzielaniu tych obszarów uwzględniono 
nie tylko zasobność w składniki pokarmowe gleb, ale również strukturę użytkowania 
gruntów, aspekty społeczne, ekonomiczne, krajobrazowe [Bielska, 2005].
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RYSUNEK I. Studium  zagospodarow ania gruntów  (obszary zrównoważonej produkcji rolniczej) 
FIGURE 1. Pre-planning o f  agrarian structure (sustainable agriculture areas)

RYSUNEK 2. Studium zagospodarowania gruntów (obszary rolnictwa ekologicznego w połączeniu 
z agroturystyką)
FIGURE 2. Pre-planning of agrarian structure (ecofanning areas connected with agrotourism)
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Przeprowadzone na terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej badania wskazują, że 
gleby kompleksu 7 -  żytniego najsłabszego, (głównie gleby rdzawe) charakteryzują się 
niską produktywnością. Wytworzone są z piasków luźnych i piasków słabo gliniastych, 
przechodzących płytko w piasek luźny lub żwir. Charakteryzują się niską pojemnością 
sorpcyjną, co ujemnie wpływa na możliwości sorbowania składników pokarmowych i 
powoduje niską efektywność nawożenia. Są to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne, trwale 
za suche. Dlatego biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne, gleby 
najsłabsze, zaliczane do kompleksu 7 -  żytniego najsłabszego, powinny być sukcesywnie 
zalesiane. Wyjątkowo mogą być zalesiane również enklawy kompleksu 6 -  żytniego 
słabego, dla racjonalnego kształtowania granicy rolno-leśnej. Jednak należy uwzględnić 
czynnik społeczny, trudno bowiem mówić o zalesianiu gruntów całej wsi lub większego 
obszaru, gdzie żyją i pracują ludzie, często traktując uprawę roli jako główne źródło 
utrzymania. W takich przypadkach należy poszukiwać alternatywnego rozwiązania, na 
przykład wprowadzenia elementów rolnictwa ekologicznego [Skłodowski i in. 2005].

Transformacja gruntów ornych na użytki zielone powinna mieć miejsce w przypadku 
niemeliorowanych gleb kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego (8), zbożowo- 
pastewnego słabego (9) i kompleksu 14. Przy zmianie gruntów ornych nadmiernie 
uwilgotnionych na łąki i pastwiska, należy brać również pod uwagę udział użytków 
zielonych w ogólnej powierzchni użytków rolnych i ewentualną potrzebę ich transformacji 
ze względu na rozwój rolnictwa ekologicznego.

Ponadto należy stwierdzić, że tak zbudowana baza danych o glebach w połączeniu z 
długofalowym monitoringiem, jest podstawą do określenia zmian zachodzących w 
środowisku glebowym i przyrodniczym oraz umożliwia ich wykorzystanie zgodnie ze 
zrównoważonym rozwojem.

WNIOSKI

Informacje zgromadzone w bazie danych o glebach (waloryzacja przyrodnicza, 
użytkowo-rolnicza oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb) stały się podstawą do podziału 
przestrzennego gminy ze względu na pełnione funkcje na obszary:

a) zrównoważonej produkcji rolniczej,
b) okresowo użytkowanych rolniczo -  ugorowane,
c) przeznaczone pod produkcję żywności ekologicznej,
d) użytków przeznaczonych do transformacji gruntów ornych na lasy oraz na użytki 

zielone.
Wykorzystując istniejące materiały kartograficzne i opisowe dotyczące gleb uzupeł

nione o dodatkowe analizy laboratoryjne można stworzyć bazę danych o glebach da
nego obszaru, np. gminy, która w połączeniu z długofalowym monitoringiem może 
być podstawą do określenia zmian zachodzących w środowisku glebowym i przyrod
niczym oraz umożliwia ich wykorzystanie w zgodzie ze równoważonym rozwojem.
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