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1. WSTEP
Celem badan jest opracowanie naukowych podstaw i metod przeciwerozyjnego
zagospodarowania zlewni wyzynnych ukierunkowanych jednoczesnie na zapobieganie
wystepowaniu powodzi.
W ubieglym 100-leciu w dorzeczu Wisly wystapilo okolo 30 katastrofalnych powodzi
letnich i zimowych (4). Obszarem o najwiekszej czestotliwosci powodzi opadowych,
zwlaszcza opadowo-nawalnych (powodowanych krótkotrwalymi deszczami o duzym
natezeniu) sa tereny gór, pogórzy oraz wyzyn górnej i srodkowej czesci dorzecza Wisly.
W celu ograniczenia powodzi wykonano w kraju wiele kosztownych budowli, takich jak:
duze zbiorniki retencyjne, waly przeciwpowodziowe, kanaly ulgi, poldery zalewowe i szereg
innych. Bez watpienia sa to dzialania bardzo potrzebne, lecz i one nie gwarantuja pelnego
zabezpieczenia przed nadmiernym powierzchniowym splywem wód opadowych. W
rozladowaniu takich splywów moze najbardziej pomóc sama gleba, która jest najwiekszym
powierzchniowo i najbardziej pojemnym zbiornikiem retencyjnym. Oczywiscie musi ona byc
odpowiednio uzytkowana i chroniona, zwlaszcza na terenach stokowych (o zróznicowanej
rzezbie), zagrozonych erozja wodna. Na takich terenach podstawowym systemem
zagospodarowania sa melioracje przeciwerozyjne, które nie tylko chronia grunty przed
erozyjna degradacja i dewastacja, ale równoczesnie sa najbardziej racjonalnym sposobem
walki z susza, stepowieniem i powodziami.
Wyniki dotychczasowych badan zarówno w Polsce, jak i za granica (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 16, 17) wykazaly, ze melioracje przeciwerozyjne nie tylko chronia zasoby glebowe,
ale takze poprawiaja stosunki wodne i bilans wodny. Najlepsze efekty uzyskuje sie w
przypadku kompleksowego zagospodarowania obszarów zlewni rzecznych. W Polsce zabiegi
przeciwerozyjne wdrozono jedynie w kilkunastu gospodarstwach wielkoobszarowych i
chlopskich oraz w kilkudziesieciu wawozach i traktowano je jako obiekty doswiadczalnowdrozeniowe (1, 3).
Badania przeprowadzone w latach 1999-2002 w ramach realizowanego grantu daja
podstawe do utworzenia (pierwszego w Polsce) obiektu doswiadczalno-upowszechnieniowego
w zakresie przeciwerozyjnego i przeciwpowodziowego zagospodarowania rolniczych zlewni
wyzynnych zagrozonych silna erozja wodna i powodziami. Na urzadzonym obiekcie mozna
bedzie dokonac oceny ochronno-ekonomicznej efektywnosci zastosowanych rozwiazan ekotechniczno-organizacyjnych i prowadzic dalsze ich doskonalenie. Zastosowane zabiegi beda
chronily miasto Kazimierz (zespól architektoniczno-przyrodniczy - zabytek klasy zerowej)
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przed powodziami, zapewnia zachowanie walorów krajobrazu i wlasciwy ekorozwój obszarów
wiejskich.
Obiekt badawczy stanowi zlewnia potoku Grodarza o powierzchni 29,26 km 2 (o
srednim spadku terenu 7,3%, srednim spadku splywu 0,7%, dlugosci splywu 14,47 km,
obwodzie 39,81 km i wskazniku rozwiniecia granic zlewni 2,25) polozona w granicach
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (Wyzyna Lubelska). Jest to zlewnia typowo rolnicza
(okolo 63% powierzchni stanowia uzytki rolne, co wyraznie przekracza srednia krajowa), ale
równoczesnie

jest

intensywnie

uzytkowana

jako

obszar

rekreacyjno-turystyczny

charakteryzujacy sie malowniczym krajobrazem pocietym gesta siecia wawozów. Wieksza
czesc obszaru zlewni (zbudowana z glebokich lessów) jest silnie degradowana procesami
erozji wodnej, a takze niszczona powodziami, zwlaszcza opadowo-nawalnymi.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW PRZYRODNICZO-GOSPODARCZYCH
2.1. Metoda badan
Wyniki badan opisane w podrozdzialach 2.2-2.10 opracowano na podstawie studiów
kameralnych (mapy analityczne, mapy cyfrowe, dane liczbowe, komentarze do czesci
kartograficznej i inne) oraz badan terenowych, w tym fitosocjologicznych (wg metody B r a u
n – B l a n q u e t a).
2.2. Polozenie
Dorzecze Grodarza lezy w obrebie 2 podregionów geomorfologicznych Plaskowyzu
Kazimierskiego. Podregion pierwszy stanowi lessowa wysoczyzna Kazimierza, a podregion
drugi bezlessowe obnizenie pomiedzy Mecmierzem a Niezabitowem.
Administracyjnie obszar zlewni potoku Grodarza nalezy do gmin Kazimierz Dolny i
Karczmiska.
2.3. Budowa geologiczna
Plaskowyz Belzycki i Naleczowski zbudowany jest ze skal wieku kredowego pokrytych
utworami plejstocenskimi i holocenskimi. Skaly kredowe to opoki, gezy, margle i wapienie.
Utwory plejstocenskie dzieli sie na stare, do których naleza gliny, piaski zwalowe, piaski
fluwioglacjalne, ily zastoiskowe oraz mlode, do których naleza piaski ze zwirami, piaski i pyly.
Utwory pylowe (lessy) zajmuja najwieksza powierzchnie i zalegaja na terenach o najsilniej
urozmaiconej rzezbie.
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Glebokosc zalegania skal okresu kredowego na Plaskowyzu Belzyckim jest niewielka i
wynosi 6,8 m w Cholewiance, 4 m w Helenówce, 3 m w Usciazu. Znacznie wieksza glebokosc
zalegania tych skal wystepuje na Plaskowyzu Naleczowskim a w Kazimierzu dochodzi do
okolo 30 m. Mimo plaszcza lessowego o tak duzej miazszosci gleboko wciete wawozy
rozcinaja juz skaly wieku kredowego. Dla przykladu przytaczamy charakterystyke naturalnego
profilu geologicznego obok schroniska PTTK w Kazimierzu:
o 0,00

- 0,25 m less próchniczny;

o 0,25

- 0,60 m less lekko zgliniony - rdzawy poziom iluwialny;

o 0,60

- 24,0 m less typowy, zólty;

o 24,00

- 26,2 m less zólto-szary;

o 26,20

- 27,3 m szaro-biala zwietrzelina opoki;

o 27,30

- 28,8 m szaro-bialy rumosz opoki;

o 28,80

- 85,5 m opoka.

Dolina Grodarza jest wcieta w utwory wieku kredowego oraz wypelniona osadami
plejstocenu i holocenu o miazszosci okolo 10 m. Nie ma tu wyraznych teras. Jedyna terasa
powstala przez wciecie koryta jest 2-3 m madowa terasa holocenska widoczna w dolnym
odcinku doliny. Nad nia, w obrebie miasta Kazimierza, na prawym zboczu doliny wystepuje
poziom o wysokosci 8 m powyzej dna, zbudowany z polaczonych stozków usypiskowonaplywowych na dlugosci okolo 400 m, obecnie splaszczony w wyniku gospodarczej
dzialalnosci czlowieka. Ponizej znajduje sie rozlegly stozek Grodarza i nalozone nan 2 pochyle
stozki u wylotu wawozu pomiedzy Góra Zamkowa i Trzech Krzyzy oraz u wylotu wawozu
Plebanka.
Wyraznie zaznaczajacym sie zjawiskiem w terenie jest asymetria zboczy doliny dolnego
odcinka rzeki. Zbocze prawostronne o ekspozycji poludniowej jest strome, a zbocze
przeciwlegle stosunkowo lagodne. Na poludniowym, stromym zboczu wystepuje warstwa
twardego wapienia górno-machstrychskiego, a na zboczu pólnocnym mniej twarda opoka z
przewarstwieniami miekkich margli. To zróznicowanie w petrograficznej budowie zboczy
moglo byc jednym z glównych czynników ich nierównomiernego rozwoju. Nie bez znaczenia
jest równiez ekspozycja stoków róznicujaca nasilenie procesów erozyjnych.
2.4. Rzezba terenu
Rzezba terenu dorzecza Grodarza jest zróznicowana glównie dzieki odrebnosci
pokrywowych utworów geologicznych, które uwarunkowaly rozwój odmiennych form
geomorfologicznych. Obszar bezlessowy Plaskowyzu Belzyckiego wchodzacy w sklad zlewni
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charakteryzuje sie malo urozmaicona rzezba, niewielkimi nachyleniami i obecnoscia zespolu
form wydmowych. Obszary lessowe zlewni Grodarza wchodzace w obreb Plaskowyzu
Naleczowskiego charakteryzuja sie silnie urozmaicona rzezba i mikrorzezba terenu oraz
duzymi nachyleniami zboczy. Swoiste pietno w krajobrazie tej czesci zlewni wyciskaja mlode
rozciecia erozyjne, glównie wawozy.
Rzezbe dorzecza Grodarza przedstawiono na Cyfrowym Modelu Terenu (rys. 1) i na
mapie spadków (rys. 2). Z danych tych wynika wyrazny podzial zlewni na 2 czesci, wg
równoleznikowej granicy przechodzacej przez zalamanie o 900 biegu glównej doliny Grodarza
z kierunku SW-NE na kierunek SE-NW. Obszar lezacy na poludnie od tej granicy, stanowiacy
w wiekszosci górna czesc zlewni, jest plaski. Przewazaja tu tereny plaskie i lekko faliste o
nachyleniach do 6%. Stosunkowo niewielkie powierzchnie zajmuja zbocza o spadkach od 10%
do 27%, a tylko sporadycznie powyzej 27% (rys. 2, tab. 1). Nasilenie erozji w tej czesci zlewni
jest niewielkie. Przewazaja tu grunty nie podlegajace erozji wodnej powierzchniowej, a tereny
zagrozone erozja, od slabej do silnej, zajmuja stosunkowo niewielkie powierzchnie. Równiez
niewielkie jest nasilenie erozji wawozowej. Z powyzszych wzgledów poludniowa czesc zlewni
Grodarza nie wymaga realizacji kompleksowego programu melioracji przeciwerozyjnych. Na
zboczach

o

nachyleniu

powyzej

6%

wystarczajacym

zabiegiem

ochronnym

sa

poprzecznostokowa uprawa roli i plodozmiany przeciwerozyjne. Poludniowa czesc zlewni ma
równiez niewielki wplyw na rezim wodny rzeki Grodarz i wystepowanie fali powodziowej.
Dlatego w dalszej czesci opracowania obszar poludniowej - górnej czesci dorzecza Grodarza w
zasadzie nie bedzie uwzgledniany. Pólnocna czesc zlewni, czyli obszary przylegle do
srodkowego i dolnego biegu Grodarza sa bardzo silnie urzezbione. Tereny plaskie praktycznie
tu nie wystepuja i nawet wierzchowiny sa sfalowane. Dominujacym elementem rzezby sa
wawozy (przewaznie duze) i silnie rozgalezione formy dolinowe. Rzezba tych wawozów jest
bardzo silnie urozmaicona - zbocza (skarpy) sa strome o nachyleniu okolo 100% (450), a
nierzadko równiez urwiste.
Przekroje poprzeczne, zwlaszcza w srodkowych i górnych odcinkach wawozów oraz w
rozcieciach bocznych. sa w wiekszosci V-ksztaltne, co swiadczy o aktywnych procesach
rzezbotwórczych.

5

Rys. 1. Cyfrowy Model Terenu zlewni potoku Grodarza
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Rys. 2. Mapa spadków terenu w zlewni potoku Grodarza
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W omawianej czesci zlewni wystepuje ogromna róznorodnosc antropogenicznych form
mikrorzezby terenu tj. wawozów drogowych, skarp, dolinek smuznych itp.. Niektóre formy
mikrorzezby terenu (skarpy i niewielkie rozciecia erozyjne) zostaly zlikwidowane sposobem
gospodarczym, co jeszcze bardziej modyfikuje mikrorzezbe terenu. Powierzchnie zalegajace
pomiedzy wawozami stanowia przewaznie strome i silnie urzezbione zbocza.
Strukture ilosciowa rzezby terenu w zlewni potoku Grodarz przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Spadki terenu w zlewni potoku Grodarz
Spadki w stopniach

Powierzchnia

Udzial procentowy

(procentach)

[ha]

[%]

cala zlewnia

pólnocna czesc
zlewni

cala zlewnia

pólnocna czesc
zlewni

0 – 3 (0 – 6)

1840

246

64,14

21,95

3 – 6 (6 – 10)

422

288

14,70

25,69

6 – 10 (10 – 18)

179

221

6,25

19,71

10 – 15 (18 – 27)

181

172

6,31

15,34

Powyzej 15 (27)

247

194

8,60

17,31

Razem

2869

1121

100

100

2.5. Gleby
Obszar zlewni Grodarza ma zróznicowana budowe geologiczna. Pólnocna czesc zlewni
polozona na Plaskowyzu Naleczowskim pokryta jest utworami lessowymi, natomiast w czesci
poludniowej (na obszarze Równiny Belzyckiej) przewazaja utwory glacjalne (gliny i piaski)
(rys. 3, tab. 2). Na utworach tych wyksztalcily sie rózne typy gleb (rys. 4, tab.2):
Gleby bielicowe (A), rdzawe (Ar) i plowe (AP) wytworzone z piasków luznych (Ar)
zajmuja bardzo male powierzchnie w poludniowej czesci obszaru zlewni. Wiekszosc tych gleb
znajduje sie pod lasami, a tylko sporadycznie uzytkowane sa jako grunty orne. Gleby te na
ogól nie wykazuja widocznych cech zbielicowania, charakteryzuja sie wystepowaniem
poziomów orsztynowych w wyzszych partiach profilu i sa przewaznie stale za suche.
Wystepuja one w nizszych czesciach terenu maja stosunkowo mala miazszosc poziomu ornopróchnicznego i bardzo mala zawartosc próchnicy. Sa to gleby bardzo ubogie i naleza do VI
klasy bonitacyjnej. Uprawia sie na nich lubin, seradele, a niekiedy zyto.
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Rys. 3. Mapa gatunków gleb w zlewni potoku Grodarza
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Rys. 4. Mapa typów gleb w zlewni potoku Grodarza
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Gleby wytworzone z piasków slabo gliniastych (Ar) wystepuja w sasiedztwie piasków
luznych. Generalnie wlasciwosciami sa bardzo podobne do gleb omówionych poprzednio.
Maja jednak nieco lepiej wyksztalcony poziom orno-próchniczny i zawieraja wiecej czesci
splawialnych. W wiekszosci przypadków sa to gleby okresowo lub stale za suche. Ze wzgledu
na sklad granulometryczny i duza przepuszczalnosc sa one z reguly kwasne i ubogie w
skladniki pokarmowe. Zaliczane sa glównie do V, rzadziej do IVb klasy bonitacyjnej.
Gleby wytworzone z piasków gliniastych (A, AP) lekkich lub mocnych, calkowite
wystepuja równiez w poludniowej czesci obszaru zlewni oraz niecalkowite zalegajace na
zwiezlejszym podlozu (glina, pyl).
Gleby calkowite w poziomach glebszych sa przewarstwione piaskiem slabogliniastym, a
niekiedy nawet piaskiem luznym. Sa one latwe do uprawy, ale stosunkowo kwasne. W
przypadkach wystepowania w podlozu utworów o lzejszym skladzie mechanicznym, gleby te
w okresie wegetacyjnym charakteryzuja sie wyraznym niedoborem wody. Dlatego tez
uzyskuje sie na nich stosunkowo niskie plony. W zaleznosci od skladu mechanicznego i
tekstury (budowy) calego profilu glebowego, zalicza sie je do klasy IIIb, IVa i IVb.
Gleby niecalkowite plytkie, srednioglebokie lub glebokie zalegaja na podlozu
zwiezlejszym, a tym samym mniej przepuszczalnym, uniemozliwiajacym szybkie przesiakanie
wody w glab profilu glebowego. Stad tez charakteryzuja sie one o wiele lepszymi stosunkami
wilgotnosciowymi niz gleby calkowite. Pomimo ze maja one kwasny odczyn i niska zasobnosc
w przyswajalne skladniki pokarmowe ich wartosc uzytkowa jest wyzsza niz gleb
wytworzonych z piasków gliniastych calkowitych. Zalicza sie je do klas bonitacyjnych od IIIa
do IVa.
Gleby wytworzone z glin zajmuja bardzo mala powierzchnie i stanowia enklawy wsród
gleb piaszczystych. Gleby bielicowe (AP – plowe) wytworzone z glin charakteryzuja sie dosc
znacznym spiaszczeniem poziomów wierzchnich. Sa to na ogól gleby kwasne o stosunkowo
niskiej zasobnosci w latwo przyswajalne dla roslin skladniki pokarmowe. Zaliczane sa do klas
IIIa i IIIb. Wysokie nawozenie organiczno- mineralne i systematyczne wapnowanie zwieksza
ich produkcyjnosc.
Gleby brunatne (B- wlasciwe, Bk- kwasne i Bw- wylugowane) wytworzone z piasków
wystepuja w poludniowej czesci obszaru zlewni w kompleksie z glebami rdzawymi –Ar i
plowymi -AP. Gleby brunatne wyksztalcily sie z piasków gliniastych, slabogliniastych i
luznych calkowitych lub podscielonych utworami zwiezlejszymi (glina, pyl). Sa to przewaznie
mlode gleby polesne. Charakteryzuja sie one plytkim poziomem orno-próchnicznym, z mala
zawartoscia próchnicy, a takze niska zasobnoscia w przyswajalny fosfor i potas.
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Tabela 2. Gleby zlewni potoku Grodarz i ich przydatnosc rolnicza
Kompleksy glebowo-rolnicze
kompleks

powierzchnia
[ha]

Gatunki gleb
gatunek gleby

[%]

Typy gleb

powierzchnia
[ha]

typ gleby

[%]

powierzchnia
[ha]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

57
292
544
162
261
227
99
143
26

2,00
10,15
18,93
5,64
9,08
7,90
3,45
4,96
0,89

/c/
/d/
gl
gs
lz
li
plz
pgl
pglp

38
1
119
26
1011
153
221
337
13

1,32 A+Ar+AP
0,04
B
4,13
Bw
0,90
D
35,22
Dz
5,33
G
7,89
Rb
11,74
T
0,44 lacznie

14
2z
3z
lacznie

23
47
191
2068

0,81
1,64
6,67
100

pgm
pgmp
ps
t

203
5
739
3

7,08
0,18
25,72
0,09

lacznie

2866

100

[%]

1050 26,90
312 8,55
1215 58,45
187 3,93
56 0,42
3 0,23
42 1,32
3 0,09
2866 100,00

oznaczenia symboli jak na rysunkach 3, 4 i 5
Odczyn tych gleb jest kwasny lub bardzo kwasny. W zaleznosci od skladu mechanicznego i
glebokosci zalegania zwiezlejszego podloza wartosc bonitacyjna, a tym samym i uzytkowa
tych gleb jest bardzo zróznicowana.
Gleby plowe wytworzone z lessów wystepuja w pólnocnej czesci zlewni (Plaskowyz
Naleczowski). Zajmuja one przewaznie plaskie powierzchnie o slabym odplywie wód
powierzchniowych. Sa to gleby zwykle dosc gleboko odwapnione i dlatego ich odczyn jest
lekko kwasny lub kwasny. Odznaczaja sie niska zasobnoscia w fosfor i na ogól niska, a
niekiedy srednia w potas. Sa to gleby stosunkowo dosc zyzne i przy intensywnym nawozeniu
organiczno-mineralnym daja wierne i wysokie plony wszystkich roslin uprawnych.
Gleby brunatne wylugowane wytworzone z lessów wystepuja w pólnocnej czesci
obszaru

zlewni

(w

zasiegu

Plaskowyzu

Naleczowskiego).

Charakteryzuja

sie

przemieszczaniem weglanu wapnia z warstw powierzchniowych w glab profilu glebowego.
Miazszosc poziomu próchnicznego waha sie w nich od 25 do 35 cm, a zawartosc próchnicy od
1,5 do 2,0%. Weglan wapnia w brunatnych glebach calkowitych wystepuje na glebokosci 90
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do 110 cm, i róznie w niecalkowitych nawapieniowych w zaleznosci od glebokosci zalegania
skaly weglanowej. Wszystkie gleby lessowe brunatne charakteryzuja sie bardzo dobrymi
wlasciwosciami fizyko-chemicznymi i sa przewaznie zaliczane do klas boniatacyjnych II, IIIa i
IIIb. Na zboczach zaleznie od nachylenia gleby lessowe sa w róznym stopniu narazone na
procesy erozyjne a ich wartosc bonitacyjna maleje wraz ze wzrostem nachylenia stoków.
Czarne ziemie powstaly glównie na piaskach w poludniowej czesci zlewni. Wystepuja
one sporadycznie, a ich powstanie wiaze sie z wystepowaniem bezodplywowych form terenu, a
wiec z warunkami nadmiernego uwilgotnienia gruntu. Maja stosunkowo dobrze wyksztalcony
poziom akumulacyjny. Ich wartosc uzytkowa zalezy przede wszystkim od stosunków
wilgotnosciowych. W wiekszosci przypadków sa to gleby okresowo podmokle, dlatego tez sa
zaliczane do kompleksu 9. zbozowo-pastewnego slabego, a niekiedy do kompleksu 8.
zbozowo-pastewnego mocnego.
Mady wystepuja w dolinie Grodarza, a takze na odcinku doliny Wisly wchodzacej w
sklad zlewni Grodarza. Zajmuja one bardzo mala powierzchnie. Sa to gleby warstwowane o
zróznicowanym skladzie mechanicznym i stosunkach wilgotnosciowych, które decyduja o ich
uzytkowaniu.
Redziny wystepuja bardzo rzadko. Spotyka sie je malymi platami na granicy miedzy
Plaskowyzem Naleczowskim a Równina Belzycka. Sa to gleby powstale ze skal wapiennych
okresu kredowego. Przydatnosc rolnicza redzin jest uwarunkowana ich miazszoscia, skladem
mechanicznym i szkieletowoscia oraz wlasciwosciami fizyko-chemicznymi zwietrzeliny
wapniowej.
Do gleb bagiennych na omawianym obszarze naleza gleby glejowe, murszowomineralne i murszowate. Wystepuja one jednak sporadycznie. Wiekszosc z nich znajduje sie
pod uzytkami zielonymi, a tylko czasami stanowia grunty orne. Jakosc i przydatnosc rolnicza
tych gleb zalezy glównie od skladu mechanicznego i stosunków wilgotnosciowych.
2.6. Bonitacja i przydatnosc rolnicza gleb
Plowe i brunatne gleby calkowite wytworzone z utworów lessowych (Plaskowyz
Naleczowski) naleza do najlepszych gleb omawianego obszaru. W zaleznosci od polozenia w
terenie zalicza sie je do klas bonitacyjnych II oraz IIIa i IIIb, a na stromych zboczach do IVa
oraz do kompleksów rolniczej przydatnosci: 1. pszennego bardzo dobrego, 2. pszennego
dobrego i 3. pszennego wadliwego (rys. 5, tab. 2). Przewazaja gleby klasy IIIa i IIIb zaliczane
do kompleksu 2. pszennego dobrego. Takie klasy i podobna przydatnosc rolnicza maja gleby
lessowe niecalkowite zalegajace sredniogleboko lub gleboko na skale wapiennej. Nieco nizsza
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wartoscia charakteryzuja sie gleby lessowe niecalkowite zalegajace na piaskach, zaliczane do
IIIb, IVa klasy bonitacyjnej i do 3. kompleksu pszennego wadliwego oraz 4. zytniego bardzo
dobrego. Znacznie mniejsza przydatnosc rolnicza maja gleby piaszczyste (w zasiegu Równiny
Belzyckiej). Ze wzgledu na lzejszy sklad mechaniczny gleby te charakteryzuja sie wadliwymi
stosunkami wilgotnosciowymi (okresowo lub stale za suche). Z tych tez wzgledów sa one
zaliczane do IVa, IVb i V klasy bonitacyjnej. Decydujacy wplyw na bonitacje tych gleb w
przypadku piasków calkowitych ma sklad mechaniczny piasków, a w przypadku gleb
niecalkowitych glebokosc zalegania utworów zwiezlejszych. Dlatego naleza one do kompleksu
przydatnosci rolniczej 5. zytniego dobrego, 6. zytniego slabego, rzadziej 4. zytniego bardzo
dobrego i 7. zytniego bardzo slabego (rys. 5, tab. 2).

2.7. Wlasciwosci agrochemiczne gleb
Wlasciwosci agrochemiczne gleb zaleza od wielu elementów srodowiska przyrodniczego
w tym szczególnie od: skaly macierzystej, roslinnosci, rzezby terenu, klimatu, stosunków
wodnych i od sposobu uzytkowania.
Odczyn gleby jest jedna z najwazniejszych wlasciwosci fizyko-chemicznych gleb i
decyduje w glównej mierze o wykorzystaniu skladników pokarmowych przez rosliny. Dlatego
tez nadmierne zakwaszenie gleb ogranicza ich przydatnosc do uprawy wielu roslin.
Wiekszosc gleb (za wyjatkiem redzin) omawianego obszaru ma odczyn od 4,5 do 5,5.
Najnizszym odczynem (ponizej 5,0) charakteryzuja sie gleby piaszczyste. Nieco wyzsze pH
(mniejsza kwasowosc) maja gleby wytworzone z utworów lessowych (pH ok. 6,0).
Charakterystyczna cecha jest male zróznicowanie pH w profilu gleb piaszczystych, a wieksze
w glebach wytworzonych z lessów. Poziomy glebsze wykazuja tu z zasady wyzszy odczyn niz
poziomy akumulacyjne.
Zawartosc próchnicy. Bez wzgledu na sklad mechaniczny gleby brunatne kwasne i
wylugowane oraz bielicowe, rdzawe i plowe charakteryzuja sie przewaznie niska zawartoscia
próchnicy. Srednia zawartosc próchnicy w poziomie orno-próchniczym waha sie w granicach
1,3-1,9%. Wyzsza zawartosc próchnicy maja czarne ziemie i redziny (2,0-4,0%), a najwyzsza
mady srednie i ciezkie.
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Rys. 5. Mapa kompleksów glebowo – rolniczych w zlewni potoku Grodarza
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Zasobnosc gleb w przyswajalny fosfor - najnizsza zawartoscia tego skladnika
charakteryzuja sie gleby bielicowe, rdzawe i plowe wytworzone z piasków (calkowite i
niecalkowite na zwiezlejszym podlozu) oraz z lessów. Nieco wieksza zawartosc fosforu maja
gleby brunatne wytworzone z lessów. Gleby te we wszystkich poziomach genetycznych
wykazuja srednia zawartosc przyswajalnego fosforu. Podobna zasobnoscia w fosfor
charakteryzuja sie równiez czarne ziemie oraz mady srednie i ciezkie.
Zasobnosc gleb w przyswajalny potas - najwieksza zawartosc przyswajalnego potasu
wystepuje w prawie wszystkich poziomach orno-próchnicznych. Zmniejsza sie ona wraz z
glebokoscia profilu glebowego. Generalnie gleby omawianego obszaru wykazuja niska
zasobnosc w przyswajalny potas.
Zasobnosc gleb w przyswajalny magnez jest scisle zwiazana ze skladem
mechanicznym. Na ogól gleby o ciezszym skladzie mechanicznym sa zasobniejsze w
przyswajalny magnez niz gleby lzejsze. Prawidlowosc ta dotyczy zarówno poziomów
powierzchniowych jak tez poziomów glebszych. Najwyzsza zawartoscia przyswajalnego
magnezu charakteryzuja sie gleby brunatne wytworzone z lessów oraz mady srednie i ciezkie.
2.8. Szata roslinna w wawozach
W wawozach wystepuje wiele gatunków drzew i krzewów (tab. 3) oraz roslinnosci
zielnej (tab. 4). Trwale zbiorowiska roslinne pokrywaja okolo 35% powierzchni zlewni
Grodarza. Prawie w 100% sa zadrzewione wszystkie wawozy i przylegajace do nich tereny o
duzym spadku nie nadajace sie do uprawy polowej. Zyzne gleby, odpowiednie stosunki wodne
i swoisty mikroklimat sprzyjaja rozwojowi zbiorowisk lasów lisciastych. Natomiast
zróznicowana rzezba terenu utrudnia pozyskiwanie materialu drzewnego, w zwiazku, z czym
zbiorowiska moga sie rozwijac w formie ekologicznie trwalych (klimaksowych) ukladów
roslinnych.
Generalnie w dolinie Grodarza dominuja zbiorowiska gradowe (ok. 70%), niewielkie
skrawki zajmuja legi - 5% wzdluz cieków wodnych. Na wierzchowinach wystepuja stanowiska
swiezego boru mieszanego - 15%, a na stokach o ekspozycji poludniowej platy dabrowy
swietlistej - 10%. Oprócz wymienionych zbiorowisk na uwage zasluguja zespoly zaroslowe
stref granicznych. Jednakowe przyczyny powstawania i podobny schemat rozwoju wawozów
w zlewni Grodarza doprowadzily do wyksztalcenia sie bardzo podobnych do siebie form
geomorfologicznych. Panuja w nich jednakowe warunki wilgotnosciowe i mikroklimatyczne.
Wytworzyl sie wiec pewien schemat przestrzennego rozmieszczenia ukladów roslinnych w
wawozach. Obfitosc wystepujacych gatunków, zwarcie, towarzyskosc i bujnosc roslin jest
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bezposrednio uwarunkowana stopniem wilgotnosci podloza. Skarpy wawozów sa porosniete
gatunkami gradu lipowo-grabowego typowego. Sa to zbiorowiska bardzo zywotne, trwale,
odporne na antropopresje. Nawet na niewielkich powierzchniach zbiorowisk gradowych mozna
spotkac caly zestaw roslinnosci charakterystycznej dla tego rodzaju zespolów. Grady
charakteryzuja sie wielopietrowa i wielogatunkowa struktura drzewostanów. Dominuje grab,
który tworzy zwarty okap, nad którym pojedynczo rosna: dab szypulkowy i bezszypulkowy,
lipa drobnolistna, topola osika oraz sporadycznie klon pospolity i klon jawor. Swierk i
modrzew wystepuja kepami, sporadycznie klon pospolity, klon jawor, swierk i modrzew.

Tabela 3. Gatunki drzew i krzewów wystepujace na obszarze zlewni potoku Grodarza.
DRZEWA
L.p

Nazwa lacinska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Betula verrucosa
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Picea excelsa
Pinus silvestris
Pirus communis
Populus alba
Populus tremula
Prunus avium
Quercus robur
Quercus sessilis
Robinia pseudacacia
Salix alba
Salix fragilis
Tilia cordata

20.

Ulmus campestris
var.suberosa

KRZEWY
Nazwa polska

- klon pospolity
- klon jawor
- olsza szara
- brzoza brodawkowata
- grab zwyczajny
- jesion wyniosly
- modrzew europejski
- swierk pospolity
- sosna pospolita
- grusza pospolita
- topola biala
- topola osika
- czeresnia
- dab szypulkowy
- dab bezszypulkowy
- robinia akacjowa
- wierzba biala
- wierzba krucha
- lipa drobnolistna
- wiaz pospolity (korkowy)

L.p

Nazwa lacinska

Nazwa polska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Berberis vulgaris
Clematis vitalba
Cornus sanquinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus oxycantha
Daphne mezereum
Evonymus europaea
Gemista tinctoria
Juniperus communis
Ligustrum vulgare
Lonicera xylasteum
Padus serotina
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rhamnus frangula
Rosa canina
Rubus idaeus
Rubus caesius
Sambucus nigra

- berberys zwyczajny
- powojnik pnacy
- deren swidwa
- leszczyna pospolita
- glóg jednoszyjkowy
- glóg dwuszyjkowy
- wawrzynek wilczelyko
- trzmielina zwyczajna
- janowiec barwierski
- jalowiec pospolity
- ligustr pospolity
- wiciokrzew suchodrzew
- czeremcha amerykanska
- czeremcha zwyczajna
- sliwa tarnina
- szaklak pospolity
- kruszyna pospolita
- róza dzika
- malina wlasciwa
- jezyna popielica
- bez czarny

22.
23.
24.
25.

Sarothamnus scoparius
Sorbus aucuparia
Symphoricarpos
racemosus
Viburnum opulus

- zarnowiec zwyczajny
- jarzab pospolity
- snieguliczka biala
- kalina koralowa
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Tabela 4. Gatunki roslin zielnych wystepujace na obszarze zlewni potoku Grodarza
Nazwa lacinska
Lp.
1. Actaea spicata

Nazwa polska
- czerniec gronkowy

2. Aegopodium podagraria - podagrycznik pospolity
3. Ajuga reptans
- dabrówka rozeslana
4. Alliaria officinalis
- czosnaczek pospolity
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alchemilla pastoralis
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Aruncus silvester
Asarum europaea
Asperula odorata

- przywrotnik pasterski
- zawilec gajowy
- zawilec zólty
- parzydlo lesne
- kopytnik europejski
- marzanka wonna

11. Brachypodium
- klosownica lesna
silvaticum
12. Campanula persicifolia - dzwonek
brzoskwiniolistny
13. Campanula trachelium - dzwonek
pokrzywolistny
14. Carex digitata
- turzyca palczasta
15. Carex pilosa
- turzyca orzesiona
16. Carex silvatica
- turzyca lesna
17. Cardamine amara
- rzezucha gorzka
18. Catharinea undulata
- mech zurawiec
19. Chelidonium maius
- glistnik jaskólcze ziele
20. Chrysosplenium
- sledziennica skretolistna
alternifolium
21. Circaca lutetiana
- czartawa pospolita

Lp.
Nazwa lacinska
44. Hieracium pilosella

Nazwa polska
- jastrzebiec
kosmaczek
45. Holcus mollis
- klosówka miekka
46. Impatiens noli-tangere - niecierpek pospolity
47. Isopyrum thalictroides - zdrojówka
rutewkowata
48. Lamium album
- jasnota biala
49. Lathraca squamaria - luskiewnik rózowy
50. Lathyrus niger
- groszek czerniejacy
51. Lathyrus vernus
- groszek wiosenny
52. Luzula pilosa
- kosmatka owlosiona
53. Maianthemum
- konwalijka dwulistna
bifolium
54. Melampyrum
- pszeniec gajowy
nemorosum
55. Melica nutans
- perlówka zwisla
56. Milium effuscum

- prosownica
rozpierzchla
57. Mnium undulatum
- mech falistnolistny
58. Mycelis muralis
- salatnik lesny
59. Oxalis acetosella
- szczawik zajeczy
60. Paris quadrifolia
- czworolist pospolity
61. Phegopteris spicatum - zerwa klosowa
62. Pimpinella saxifraga - biedrzeniec mniejszy
63. Poa nemoralis
- wiechlina gajowa

22. Convalaria maialis

- konwalia majowa

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Corydalis solida
Dactylis Aschersoniana
Deschampsia caespitosa
Dryopteris filix-mas
Equisetum silvaticum
Euphorbia dulcis

- kokorycz pelna
- kupkówka Aschersona
- smialek darniowy
- narecznica samcza
- skrzyp lesny
- wilczomlecz slodki

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Euphorbia cyparissias
Festuca rubra
Ficaria verna
Fragaria vesca
Gagea lutea
Galanthus nivalis
Galeobdon luteum
Galium aparine

- wilczomlecz sosnka
- kostrzewa czerwona
- ziarnoplon wiosenny
- poziomka pospolita
- zloc zólta
- sniezyczka przebisnieg
- gajowiec zólty
- przytulia czepna

64. Polygonatum
multiflorum
65. Polygonatum
odoratum
66. Poyipodium vulgare
67. Potentilla reptans
68. Primula officinalis
69. Pteridium aquilinum
70. Pulmonaria obscura
71. Ranunculus
lanuginosus
72. Rumex sanuineus
73. Sanicula europeae
74. Scirpus silvaticus
75. Solidago serotina
76. Solidago virga-ceurea
77. Stachys silvatica
78. Stellaria graminea
79. Stellaria holostea

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Galium Schultesii
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederaceae
Hedera helix
Hepatica nobilis

- przytulia Schultesa
- bodziszek cuchnacy
- kuklik pospolity
- bluszczyk kurdybanek
- bluszcz pospolity
- przylaszczka pospolita

80.
81.
82.
83.
84.
85.

43. Hieracium Lachenalii

- jastrzebiec Lachenala

Trientalis europaea
Tussilago farfara
Urtica dioica
Veronica officinalis
Vinca minor
Vincentoxicum
officinale
86. Viola Riviniana
87 Viola silvestris

- kokoryczka
wielkokwiatowa
- kokoryczka wonna
- paprotka zwyczajna
- pieciornik rozlogowy
- pierwiosnka lekarska
- orlica pospolita
- miodunka cma
- jaskier kosmaty
- szczaw gajowy
- zonkil zwyczajny
- sitowie lesne
- nawloc pózna
- nawloc pospolita
- czysciec lesny
- gwiazdnica trawiasta
- gwiazdnica
wielkokwiatowa
- siódmaczek lesny
- podbial pospolity
- pokrzywa zwyczajna
- przetacznik lesny
- barwinek pospolity
- ciemiezyk
bialokwiatowy
- fiolek Rivina
- fiolek lesny
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Poniewaz warstwa drzew jest zróznicowana, a w okresie ulistnienia dobrze zwarta,
niewiele swiatla dostaje sie pod okap koron. Ogranicza to rozwój warstw nizszych - podszytu i
runa. Krzewy tworzace podszyt sa zróznicowane gatunkowo, lecz nigdy nie osiagaja silnego
zwarcia. Dominuja tutaj: leszczyna, trzmielina, wiciokrzew, szaklak, deren, kruszyna a takze
podrost grabu i innych drzew.
Runo wykazuje zróznicowanie sezonowe. Jego pokrycie waha sie w granicach 60-80%.
Gatunki zielne wczesnowiosenne rozwijaja sie przed ulistnieniem drzew i krzewów. W sklad
runa wchodza wystepujace w znacznym zwarciu i ilosci: zawilec gajowy, podagrycznik
pospolity, kopytnik europejski, kokorycz pelna, przylaszczka pospolita, zloc zólta, gajowiec
zólty, miodunka cma, gwiazdnica wielkokwiatowa i fiolek lesny. W nieco mniejszym zwarciu,
lecz powszechnie na skarpach rosna: zawilec zólty, dzwonek pokrzywolistny, wilczomlecz
slodki, przytulia Schultesa, bodziszek cuchnacy, bluszcz pospolity, kuklik pospolity, jasnota
biala, salatnik lesny, luskiewnik rózowy, groszek wiosenny, czworolist pospolity, zonkil
zwyczajny, zerwa klosowa, jaskier kosmaty, przetacznik lesny, fiolek Rivina i inne. Z traw
wystepuja wiechlina gajowa, klosownica lesna, kupkówka Aschersona, klosówka miekka,
perlówka zwisla i prosownica rozpierzchla. Wystepuje równiez kilka gatunków turzyc oraz
paprocie (m.in. narecznica samcza, zachylka trójkatna, paprotka zwyczajna). Duzy udzial w
runie maja mchy: zurawiec, mech falistolistny i mech plonnik.
Na dnie wawozów, gdzie wilgotnosc gleby jest wieksza i czesto wystepuja cieki wodne
runo wzbogacaja nowe gatunki. Calymi platami rosna: ziarnoplon wiosenny, sledziennica
skretolistna, czartwa pospolita, szczawik zajeczy, zdrojówka rutewkowata, szczaw gajowy,
niecierpek pospolity, pokrzywa zwyczajna i glistnik jaskólcze ziele. Dwa ostatnie gatunki
upodobaly sobie szczególnie miejsca stozków naplywowych u wylotu bocznych rozciec
wawozów i mozna je uznac za gatunki charakterystyczne dla miejsc z zyznymi namulami. Dna
wawozów w przypadku, gdy nie sa narazone na ciagle rozmywanie opanowuje trwala darn.
Na granicy skarp i na dnie wawozów wystepuja: olsza szara, wierzba biala i krucha oraz
sporadycznie jesion wyniosly tworzac wzdluz cieków wodnych, czynnych przez dluzszy okres
roku fragmentaryczne zbiorowiska legowe o powierzchni do 0,25 ha. Z krzewów rosna:
czeremcha zwyczajna, bez czarny i kalina koralowa.
W przypadku wiekszych przestrzeni, gdy zalesienie siega wierzchowin grad przechodzi
czesto w bór mieszany. W skladzie drzewostanu obecne sa wówczas: sosna, brzoza, modrzew i
wieksza ilosc osiki. Z krzewów wystepuje jarzebina, glóg, jalowiec pospolity, janowiec,
zarnowiec, jezyna. W runie zwieksza sie udzial wiechliny gajowej, jastrzebca, kosmatki
owlosionej. Wystepuje takze turzyca palczasta i orzesiona, kostrzewa czerwona, wilczomlecz
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sosnka, poziomka, przetacznik lesny, borówka czarna, konwalijka dwulistna i konwalia
majowa oraz paproc orlica pospolita. W rezultacie gatunki te tworza runo krzewinkowotrawiasto-zielne o dosc zwartej darni. Generalnie platy boru mieszanego sa niewielkie, do 0,5
ha i wystepuja w kilku miejscach.
Sklad i rozmieszczenie gradowych zbiorowisk roslinnych w wawozach rozcinajacych
stoki o wystawie pólnocnej nie róznia sie prawie wcale od wystepujacych w wawozach na
stokach o wystawie poludniowej. W drzewostanie zwieksza sie tylko ilosc debu i lipy a w
warstwie krzewów (o wiekszym zwarciu) ilosc powojnika pnacego i berberysu zwyczajnego.
W kilku wawozach pólnocnej czesci zlewni Grodarza wystepuja wysieki zródliskowe,
którym towarzysza: rzezucha gorzka, sitowie lesne, bluszczyk kurdybanek oraz gatunki
zbiorowisk legowych.
Grady czesto granicza z platami cieplolubnej dabrowy swietlistej, które rozwinely sie na
poludniowych naslonecznionych stokach zlewni i na wododzialach mikrozlewni na
powierzchniach 0,25 - 1 ha. W zespolach dabrowy wystepuja: dab bezszypulkowy i
szypulkowy, sosna, lipa, grab i modrzew. W sklad podszytu wchodza: jarzebina, glogi, szaklak
a na obrzezach berberys i tarnina. Na szczególna uwage zasluguje wystepujacy w dosc
znacznych ilosciach wiaz korkowy o interesujacym pokroju i fakturze kory. Runo zlozone jest
z wielu traw i bylin, lecz gatunkami wyrózniajacymi sa kokoryczka wonna, cimiezyk bialokwiatowy, pierwiosnka lekarska, groszek czerniejacy i dzwonek brzoskwiniolistny.
Na skraju zadrzewien wawozowych spotyka sie czesto pasy otulinowe w formie zarosli.
Niekiedy gatunki wchodzace w ich sklad tworza zwarte kepy u wlotu rozciec wawozowych
chroniac w ten sposób czola przed dalszym rozwojem. W sklad zbiorowisk zaroslowych
wchodza gatunki bardzo silnie rosnace, ekspansywne, czesto synantropijne. Wystepuje:
berberys, glogi, powojnik pnacy, tarnina, róza dzika, malina, jezyna, które tworza glówna mase
oraz w mniejszych ilosciach dzika grusza, czeresnia, robinia akacjowa, a z roslin zielnych
przytulia czepna, nawloc pospolita, gwiazdnica trawiasta, podbial pospolity, przetacznik
ozankowy, pokrzywa, jasnota, jaskólcze ziele oraz trawy i turzyce. Rosliny te oraz wiele
innych (np. krwawnik, wrotycz, bylice) umacniaja skarpy i miedze sródpolne. Zbiorowiska
zaroslowe sa lepiej wyksztalcone na skarpach o wystawie poludniowej czesci zlewni Grodarza.
Stad tez wiekszosc procesów erozyjnych zostala tutaj zahamowana. Dobrze zadarnione sa
wloty i dna wawozów, mniej jest powierzchni pozbawionych roslinnosci, mniej obrywów,
osuwisk i nowopowstalych rozmywów.
Rola trwalej roslinnosci, zarówno drzewiastej, jak i zielnej wystepujacej w wawozach i w
sasiedztwie gruntów uzytkowanych rolniczo jest niewatpliwie pozytywna ze wzgledu na
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poprawe mikroklimatu, ochrone gleby a takze zwiekszanie walorów przyrodniczokrajobrazowych. Nalezy podkreslic wystepowanie wiekowych drzew oraz wielu gatunków
chronionych i rzadkich (wawrzynek wilczelyko, sniezyczka przebisnieg, przylaszczka,
pierwiosnek, kwitnace okazy bluszczu).
Z badan florystycznych wynika, ze o ile roslinnosc zaroslowa jest wyksztalcona
prawidlowo nie mozna tego odniesc do innych zbiorowisk, zwlaszcza gradowych. Procesy
erozyjne, liczne drogi i przejscia w wawozach oraz zbyt male powierzchnie utrudnialy rozwój
tych zbiorowisk, szczególnie drzewom. Dlatego drzewa maja czesto znieksztalcona forme z
odroslami. Sa zaatakowane przez jemiole i grzyby, a ich rozmiary nie przekraczaja wartosci
przecietnych. Natomiast krzewy i roslinnosc zielna ze wzgledu na zyzne podloze
charakteryzuja sie dosc bujnym wzrostem, dobra zywotnoscia i towarzyskoscia.
Z badan tych wynika równiez, ze w wawozach lessowych doskonale rozwija sie
modrzew europejski, a takze dobrze rosna deby (szypulkowy, bezszypulkowy, czerwony),
klony (zwyczajny, polny, jawor), topole (nieklanska, kanadyjska, Simona) a w miejscach
bardziej wilgotnych olsza i jesion wyniosly.
Wyniki badan florystycznych wykazaly takze, ze oprócz wawozów trwale zbiorowiska
drzewiaste powinno sie wprowadzic na zbocza o nachyleniu od 120, przy czym w przedziale
12-150 alternatywnie a powyzej 150 bezwarunkowo oraz na enklawy gruntów ornych
znajdujacych sie pomiedzy bocznymi rozcieciami wawozów. Przy doborze gatunków powinno
sie uwzgledniac gatunki klimaksowych ukladów roslinnych rozpoznanych w wawozach.

2.9. Drogi
Na obszarze zlewni wystepuje 186,4 km dróg rolniczych (rys. 6) w tym 34,4 km dróg
poprzecznostokowych, 48,7 wzdluzstokowych i 103,3 skosnostokowych i dolinowych. Drogi
ukladu wzdluzstokowego sa najczesciej przyczyna tworzenia sie wawozów drogowych a
niekiedy równiez wawozów zboczowych i dolinowych. Dynamika zaglebiania sie dróg
gruntowych w lessowych terenach zlewni wynosi okolo 5 cm/rok. Wawozy drogowe dzialaja
jak glebokie rowy odwadniajace, utrudniaja uprawe roli i transport, a materialem ziemnym
wymywanym z wawozów zamulane sa rowy i urzadzenia melioracyjne oraz uklad
komunikacyjny Kazimierza Dolnego w dolinie potoku Grodarza.

2.10. Struktura wladania i uzytkowania
Powierzchnia gruntów na badanym obszarze wynosi 2869 ha, z czego 501,6 ha jest
uprawiane poprzecznie do stoku, 625,2 ha wzdluz do stoku i 1742,2 ha ukosnie do stoku
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Rys. 6. Mapa sieci dróg w zlewni potoku Grodarza
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(rys.8). Ponad 90% gruntów znajduje sie we wladaniu indywidualnym. Pozostala czesc
gruntów jest wlasnoscia Lasów Panstwowych, Urzedu Miasta i Gminy w Kazimierzu Dolnym,
Urzedu Wojewódzkiego w Lublinie i Zarzadów Dróg Publicznych.
W strukturze uzytkowania najwiekszy udzial maja uzytki rolne – 1807 ha (63% ogólnej
powierzchni) a wsród nich grunty orne – 1680 ha (59%) (rys. 7 i 8). Trwale uzytki zielone
stanowia zaledwie 45 ha (2%) a sady – 82 ha (3%). Lasy i zadrzewienia zajmuja 1042 ha
(36%), a zabudowa zwarta 20 ha (1%).
W zlewni Grodarza dominuja gospodarstwa male, których powierzchnia nie przekracza 2
ha a liczba dzialek dochodzi do 10. Szczególowe dane dotyczace rozdrobnienia gospodarstw
przedstawiono na rysunku 9 i 10.
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Rys. 7. Struktura uzytkowania obszaru zlewni potoku Grodarza

3. CHARAKTERYSTYKA WAWOZÓW I ICH MIKROZLEWNI
3.1 Metoda badan
Wyniki badan opracowano w oparciu o studia kameralne - mapy analityczne, mapy
cyfrowe, mapy hydrograficzne opracowane za pomoca programu WMS (Watershed Modeling
System), dane liczbowe, komentarze do czesci kartograficznej i inne oraz na podstawie
szczególowych badan marszrutowych w terenie.
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Rys. 8. Mapa struktury uzytkowania zlewni potoku Grodarza

24

6000

5055
(91,3%)

Liczba dzialek w
gospodarstwie

Liczba gospodarstw

5000
4000

<5
5-10
10-15
15-20
> 20

3000
2000
1000

388
(7,0%)

63
(1,1%)

20
(0,4%)

9
(0,2%)

0
Liczba dzialek w gospodarstwie

Rys. 9. Struktura rozlogu gruntów w zlewni potoku Grodarza

3000

Liczba gospodarstw

2500

2422
2215 (43,7%)
(40,1%)

Wielkosc
gospodarstw
[ha]

2000
< 0,5
0,5-2,0
2,0-5,0
5,0-7,0
7,0-10,0
> 10

1500
1000
500

781
(14,1%)
80
27
10
(1,4%) (0,5%) (0,2%)

0
Wielkosc gospodarstwa w ha

Rys. 10. Struktura wielkosci gospodarstw w zlewni potoku Grodarza

25

3.2 Wyniki badan
Na obszarze zlewni potoku Grodarz wyrózniono 34 mikrozlewnie (rys. 11).
W mikrozlewni 1 o powierzchni 68 ha wawozy zajmuja 16,5 ha, co stanowi 24%
ogólnego obszaru zlewni, w tym drogowe 3,1ha. Dlugosc wszystkich wawozów wynosi 5,8
km, a wskaznik gestosci 8,5 km/km 2. Rzezba terenu jest silnie zróznicowana, a prawie cala
powierzchnia mikrozlewni podlega procesom erozji wodnej powierzchniowej. Zagrozenie
erozja wodna powierzchniowa w stopniu srednim, silnym i bardzo silnym obejmuje okolo 30%
ogólu gruntów rolnych, co kwalifikuje zlewnie do pierwszego stopnia pilnosci ochrony
przeciwerozyjnej Calkowity splyw wody o prawdopodobienstwie wystapienia 10%, obliczony
wzorami J e p s o n a (stosowanymi dla malych zlewni) wynosi 6038 l/sek, czyli okolo 6
m3/sek.
Mikrozlewnie 2 i 3 o lacznej powierzchni 20,4 ha sa silnie rozczlonkowane przez
wawozy, które zajmuja 7,4 ha - 36,3% obszaru. Laczna dlugosc wawozów wynosi ok. 3 km, w
tym 1,1 km stanowia wawozy drogowe. Sa to zlewnie znajdujace sie w obrebie miasta
Kazimierza, w znacznej czesci zabudowane komunalnie.
Mikrozlewnia 4 ma powierzchnie 695 ha i jest stosunkowo najslabiej urzezbiona i
rozczlonkowana wawozami, zwlaszcza w czesci górnej i srodkowej. Laczna dlugosc wawozów
wynosi okolo 4 km (powierzchnia 11,4 ha), Koncentruja sie one w dolnej czesci zlewni a ich
wyloty uchodza do szosy Kazimierz-Opole. Szczególnie czynne erozyjnie sa dwa ostatnie
(dolne) wawozy, lezace po prawej stronie drogi w kierunku na Opole. Wawozy te, wciete juz w
podloze kredowe, maja V-ksztaltne przekroje poprzeczne a ich dna niemal na calej dlugosci sa
silnie erodowane. Licznie wystepuja w nich progi erozji wstecznej, obrywy, osuwiska i kotly
eworsyjno-sufozyjne.
W mikrozlewni 5 o powierzchni 6,2 ha wawozy zajmuja 1,5 ha a ich laczna dlugosc
wynosi 1,1 km. Wawozy te nie maja walorów rekreacyjnych i moga byc zalesione po
uzgodnieniu ze sluzbami urbanistyczno - architektonicznymi poniewaz wchodza w obreb
miasta.
Mikrozlewnia 6 (Chalajowy Dól) ma powierzchnie 60,4 ha. Czesc zlewni (51,6 ha) jest
bardzo silnie urzezbiona. Przewazaja tu zbocza o nachyleniu 10-18% i powyzej 18%. Zbocza o
nachyleniu do 6% zajmuja zaledwie 10,2 ha, czyli okolo 20% obszaru. Znaczna czesc
powierzchni mikrozlewni zajmuja wawozy, 10,6 ha - 20,5% obszaru. Laczna dlugosc
wawozów wynosi okolo 3,5 km. Okolo 75% ogólu gruntów rolnych jest zagrozona erozja
wodna powierzchniowa w stopniu srednim, silnym i bardzo silnym. Grunty rolne sa trudne do
uprawy nie tylko ze wzgledu na duze nachylenie zboczy i intensywna erozje, ale równiez ze
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Rys. 11. Mapa mikrozlewni w zlewni potoku Grodarza
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wzgledu na rozczlonkowanie gesta siecia wawozów. Pomimo, ze glówny wawóz wraz z
rozgalezieniami znajduje sie w stadium dojrzalosci i zostal opanowany przez naturalna szate
roslinna to jednak nasilenie procesów rzezbotwórczych jest nadal intensywne.
Dno wawozu glównego o przekroju U-ksztaltnym jest wtórnie silnie erodowane i niemal
na calej jego dlugosci powstal rozmyw w ksztalcie nieregularnego rowu o glebokosci do 2 m.
Niektóre rozciecia boczne sa równiez bardzo intensywnie rozmywane i maja liczne progi erozji
wstecznej oraz studnie eworsyjno-syfozyjne o glebokosci do 6 m, z podziemnymi tunelami. Na
zboczach rozciec wystepuja osuwiska i obrywy. Na dnie wawozu glównego u wylotu rozciec
bocznych uformowaly sie znacznej miazszosci stozki naplywowe.
Calkowity splyw wody ze zlewni wawozu o prawdopodobienstwie wystapienia 10%
wynosi 4953 l/sek. tj. okolo 5 m3/sek. Pozostala powierzchnia zlewni – 8,8 ha, glówne jej
rozciecie stanowi w wiekszosci wawóz drogowy, który prawdopodobnie byl kiedys glówna
droga z Kazimierza do Opola. Jeszcze w latach 1939-41 droga przebiegala dolnym odcinkiem
wawozu. Podczas splywów roztopowych w 1941 r. odcinek ten zostal tak silnie rozmyty, ze
dalsze uzytkowanie drogi bylo juz niemozliwe i dlatego przelozono ja na prawa strone
wawozu, a w wawozie zrobiono wysypisko smieci. Przed urzadzeniem wysypiska wawóz mial
nastepujace rozmiary: dlugosc 370 m, szerokosc 5 - 30 m, glebokosc 4 - 16 m, powierzchnie
0,75 ha, przecietny spadek podluzny dna 10,8%. W wawozie wystepowaly bardzo intensywne
procesy rzezbotwórcze tj. rozmywanie dna i tworzenie sie progów erozji wstecznej oraz
powstawanie licznych kotlów eworsyjno-sufozyjnych i podziemnych tuneli. Wawóz wówczas
byl interesujaca i atrakcyjna forma rzezby i stanowil obiekt badawczo-pokazowy z dziedziny
erozji i gleboznawstwa (obiekt terenowych tras konferencji krajowych i zagranicznych).
Aktualnie dawny wawóz drogowy o dlugosci 1,2 km jest typowym, starym wawozem
lessowym o niemal pionowych scianach porosnietych z rzadka starymi drzewami (o czesciowo
odslonietych systemach korzeniowych) na krawedziach graniczacych z polami ornymi.
Szerokosc wawozu waha sie od kilku do kilkunastu metrów, a glebokosc nie przekracza 6 m.
Spadek podluzny dna jest niewielki w górnym i srodkowym odcinku, a duzy w odcinku
dolnym najsilniej erodowanym (nadal z wysypiskiem smieci).
Mikrozlewnia 7 o powierzchni 58,2 ha jest silnie urzezbiona. Tereny o spadkach do 6%
zajmuja 13,1 ha (22,5% zlewni). Przewazaja zbocza o nachyleniu 10 - 18%, ale wystepuja
równiez zbocza o nachyleniu powyzej 60%. Prawie 50% ogólu gruntów jest zagrozone erozja
wodna powierzchniowa w stopniu srednim, silnym i bardzo silnym. W zlewni tej wawóz z
calym systemem rozciec bocznych zajmuje 12,5 ha (21,5% ogólu obszaru) i ma okolo 3 km
dlugosci, wskaznik gestosci wynosi 5,2 km/km 2. Cala powierzchnia wawozu jest porosnieta
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naturalna szata roslinna. Górna czesc wawozu i rozciecia boczne sa silnie wciete i bardzo
czynne erozyjnie. Jedynie w dolnej czesci dna przewaza akumulacja materialu nad rozmywem.
Mikrozlewnia 8 ma powierzchnie 14 ha. Wawozy zajmuja 1,9 ha, a ich laczna dlugosc
wynosi 0,8 km, w tym 0,5 km stanowia wawozy drogowe bardzo silnie erodowane.
Rzezba zlewni wawozu jest bardzo silnie urozmaicona i podlega intensywnym procesom
erozji wodnej powierzchniowej – zmywom i zlobieniu.
Mikrolewnia 9 o powierzchni 24 ha. Rzezba terenu jest silnie urozmaicona z przewaga
zboczy o spadkach 10-18%. Zagrozenie gruntów przez erozje wodna powierzchniowa w
stopniu srednim i silnym wystepuje na 56% powierzchni. Wawozy zajmuja 5 ha tj. 21%
powierzchni zlewni. Ich laczna dlugosc wynosi 2 km, wskaznik gestosci 8 km/km 2. Wawóz
drogowy ze wzgledu na brak umocnien jest bardzo silnie erodowany. Wawóz dolinowy ma
szereg rozciec bocznych o V-ksztaltnym przekroju poprzecznym i duzym nasileniu procesów
erozyjnych.
Mikrozlewnie 10 i 11 maja laczna powierzchnie 14,1 ha. Rzezba terenu jest na ogól
silnie urozmaicona z przewaga zboczy o nachyleniu 10 - 27% i o duzym nasileniu procesów
erozji wodnej. Ogólna powierzchnia wawozów, razem z drogowymi wynosi 1,5 ha, a laczna
dlugosc 1 km. Wawozy drogowe sa silnie erodowane
Mikrolewnia 12 ma powierzchnie 26 ha. Przewazaja zbocza o nachyleniu 6 - 10%
podlegajace erozji umiarkowanej. Wawóz drogowy o dlugosci okolo 200 m jest srednio
erodowany. Wawóz dolinowy o lacznej dlugosci 1,9 km i powierzchni 6,8 ha charakteryzuje
sie licznymi i glebokimi oraz silnie erodowanymi rozcieciami bocznymi. Na dnie waskiego i
silnie wcietego w skale kredowa dolinowego wawozu glównego wystepuja liczne osuwiska i
obrywy z wykrotami drzew. Jedynie w górnej czesci wawozu glównego wystepuje plaskie
rozszerzenie dna i tam znajduje sie niewielkie boisko do gry w pilke nozna. U wylotu wawozu
rosna rzedem wierzby o srednicy okolo 0,6 m. Dno u wylotu wawozu jest plaskie.
Mikrolewnia 13 o powierzchni 7,9 ha jest rozcieta wawozami drogowymi i dolinowymi
o lacznej dlugosci 0,4 km. Jedynie wawozy drogowe sa silnie erodowane i wymagaja
zabezpieczenia..
Mikrozlewnia 14 ma powierzchnie 23,3 ha, z czego 5,7 ha znajduje sie pod wawozem,
którego laczna dlugosc wynosi 1,8 km. Caly wawóz jest opanowany przez roslinnosc
drzewiasta i podlega stosunkowo slabym procesom erozyjnym Grunty rolne w zlewni sa silnie
erodowane, az 47% gruntów zagrozonych jest przez erozje srednia, silna i bardzo silna.
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Mikrolewnia 15 ma powierzchnie 55,0 ha, z czego wawóz wraz z licznymi
rozgalezieniami zajmuje 10,3 ha. Jest to wawóz o niewielkim spadku podluznym, silnie
zadarniony, z licznymi wysiakami wody, zwlaszcza w czesci górnej.
Mikrolewnie 16, 17 i 18 maja niewielkie powierzchnie i w slabym stopniu wplywaja na
gospodarke wodna w dorzeczu Grodarza oraz na stany i przeplywy wody w Grodarzu.
Mikrozlewnie 19, 20 znajduja sie w granicach miasta Kazimierza i sa w znacznym
stopniu zabudowane komunalnie.
Mikrozlewnia 21 o powierzchni 11 ha jest bardzo silnie urzezbiona i ma duze nasilenie
procesów rzezbotwórczych. Wawóz wraz z rozgalezieniami zajmuje 3,2 ha. Jego laczna
dlugosc wynosi 0,8 km, wskaznik gestosci 7,3 km/km 2. Wawóz zostal opanowany przez
naturalna roslinnosc, która ogranicza nasilenie procesów erozyjnych.
Mikrozlewnia 22 ma powierzchnie 27 ha, bardzo silnie urozmaicona rzezbe o duzych
nachyleniach
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degradowana

procesami

erozji

wodnej

powierzchniowej. Wawóz wraz z rozgalezieniami zajmuje powierzchnie 5,7 ha co stanowi
20% ogólu jego zlewni. Dlugosc wawozu wraz z rozgalezieniami wynosi 1,4 km, wskaznik
gestosci 5,8 km/km 2. Górna czesc wawozu, podobnie jak u wiekszosci pozostalych wawozów
jest wcieta w podloze kredowe. Wody z dna wawozu wsiakaja w podloze wapienne (zjawiska
krasowe) w odleglosci okolo 250 m od wylotu. Czola rozciec bocznych sa na ogól slabo
umocnione roslinnoscia i stanowia duze zagrozenie dla przyleglych gruntów rolnych.
Mikrozlewnie 23, 24 i 25 o lacznej powierzchni 22 ha sa bardzo silnie urzezbione i maja
duze nasilenie procesów erozji wodnej. Laczna powierzchnia wawozów wynosi 2,3 ha a
dlugosc 1,7 km. Sa to wawozy niewielkie, opanowane przez drzewa i krzewy, u wylotów
trwale zadarnione i stosunkowo slabo erodowane.
Mikrozlewnia 26 o duzej powierzchni 38,5 ha jest silnie urzezbiona i erodowana.
Powierzchnia wawozu wynosi 8,1 ha tj. 21% obszaru zlewni. Dlugosc wawozów wynosi 2,6
km, w tym wawozy drogowe stanowia 0,4 km. Wawóz drogowy jest bardzo silnie erodowany.
Silnie erodowane sa równiez niektóre rozciecia boczne wawozu dolinowego, które
charakteryzuja sie licznymi progami erozji wstecznej i studniami sufozyjnymi. Srodkowa czesc
dna wawozu jest stosunkowo plaska, z wysiekami wody i lokalnymi zabagnieniami. Wylot
wawozu dolinowego laczy sie z wawozem drogowym znajdujacym sie wsród budynków i jest
silnie wciety (z odkrytymi systemami korzeni drzew).
Mikrozlewnia 27 o powierzchni 20,1 ha. Czesc zlewni - 3,3 ha stanowi wyjatkowo
widokowy wawóz drogowy. Wiekowe deby, graby i lipy rosnace na krawedzi wawozu o
pionowych scianach maja odsloniete systemy korzeniowe o niemal fantastycznych splotach.
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Laczna powierzchnia wawozu wynosi 3,5 ha, a dlugosc wraz z rozcieciami 1,3 km. Dnem
wawozu przebiega droga gruntowa potegujaca procesy rzezbotwórcze. Pozostala czesc zlewni
o powierzchni 16,8 ha charakteryzuje sie silnie urozmaicona rzezba, duzymi nachyleniami
zboczy i intensywnymi procesami erozji wodnej.
Mikrolewnia 28 o powierzchni 6,0 ha jest silnie urzezbiona, o duzym nasileniu
procesów erozji wodnej powierzchniowej. Laczna powierzchnia wawozów wynosi 1,2 ha, a
dlugosc 0,9 km. Sa to wawozy niewielkie, opanowane przez drzewa i krzewy u wylotów trwale
zadarnione.
Mikrozlewnia 29 o duzej powierzchni 75,0 ha jest silnie urzezbiona i erodowana.
Powierzchnia wawozu dolinowego wynosi 18,7 ha (25% obszaru mikrozlewni). Dlugosc
wawozów wynosi 4,1 km. Silnie erodowane sa niektóre rozciecia boczne wawozu
charakteryzujace sie licznymi progami erozji wstecznej i studniami sufozyjnymi. Srodkowa i
dolna czesc dna wawozu jest stosunkowo plaska, z wysiekami wody i lokalnymi
zabagnieniami. Wylot wawozu dolinowego laczy sie z droga umocniona kostka brukowa.
Mikrozlewnia 30 o powierzchni 90 ha jest silnie urzezbiona i ma duze nasilenie procesów
rzezbotwórczych. Wawozy zajmuja 2,7 ha, a ich laczna dlugosc wynosi 1,8 km. Wawozy
zostaly opanowane przez naturalna roslinnosc, która ogranicza nasilenie procesów erozyjnych.
Mikrozlewnie 31, 32 i 33 o lacznej powierzchni 49,0 ha sa bardzo silnie urzezbione i
maja duze nasilenie procesów erozji wodnej. Laczna powierzchnia wawozów wynosi 8,3 ha a
ich dlugosc 1,9 km. Sa to wawozy niewielkie, opanowane przez drzewa i krzewy u wylotów
trwale zadarnione i stosunkowo slabo erodowane.
Mikrozlewnia 34 o powierzchni 53,0 ha, z czego wawóz wraz z licznymi rozgalezieniami
zajmuje 9,3 ha. Jest to wawóz o niewielkim spadku podluznym, z licznymi rozcieciami
bocznymi, silnie zadarniony.

4.

SYTUACJA

POWODZIOWA

I

PROGNOZA

WYSTEPOWANIA

FAL

WEZBRANIOWYCH
4.1. Metoda badan
Obliczenia przeplywów prawdopodobnych dla profilu zamykajacego zlewnie potoku
Grodarz przeprowadzono wykorzystujac wzory empiryczne. Na obszarze zlewni Grodarza nie
sa prowadzone obserwacje hydrometryczne. W zwiazku z tym nie ma mozliwosci
zastosowania statystycznej metody bezposredniej do obliczen przeplywów prawdopodobnych
wysokich. Brak wystepowania w poblizu kontrolowanego cieku („analoga”) nie pozwala
równiez na zastosowanie metody posredniej – analogii hydrologicznej.
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Do obliczania przeplywów prawdopodobnych wysokich zastosowano wzory genetyczne,
objetosciowe, obwiedni i korelacyjne. Wzory typu genetycznego oparte sa na analizie
mechanizmu splywu wielkich wód. We wzorach tego typu okresla sie maksymalne natezenie
jednostkowego splywu powierzchniowego spowodowanego deszczem o duzym natezeniu.
Splyw taki powstaje wówczas, gdy przez przekrój zamykajacy zlewnie przeplywa woda
pochodzaca z obszaru calej zlewni, a czas trwania opadu jest równy czasowi koncentracji.
Poniewaz nie cala objetosc wody opadowej dostajacej sie na powierzchnie zlewni odplywa, dla
wzorów tych stosuje sie wspólczynniki korekcyjne. Wzory typu objetosciowego opieraja sie na
analizie hydrogramu fali wezbraniowej. Wzory typu obwiedni przedstawiaja równania linii
stanowiacych

obwiednie

punktów

odpowiadajacych

zaobserwowanym

wezbraniom

nanoszonych w ukladzie wspólrzednych prostokatnych. Moga byc to równiez punkty
wyrównujace rozpatrywane zbiory punktów. Wzory korelacyjne stanowia model zwiazków
statystycznych, opisany równaniami regresji liniowej.
W celu poprawnego oszacowania wielkosci przeplywów prawdopodobnych dla potoku
Grodarz, obliczenia przeprowadzono czterema metodami:
•

wg D e b s k i e g o – typ obwiedni;

•

wg W o l o s z y n a – typ objetosciowy;

•

wg B o l d a k o w a – typ korelacyjny;

•

wg S t a c h y – typ genetyczny.
Obliczono równiez, wzorem zaproponowanym przez Ministerstwo Komunikacji

przeplyw maksymalny. Obliczony tym wzorem odplyw ze zlewni powinien byc wyzszy od
przeplywów o prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 1%.
Obliczenia rzednych zwierciadla wielkich wód przeprowadzono z wykorzystaniem
dynamicznego modelu transformacji fali wezbraniowej w korycie wchodzacego w sklad
pakietu modeli hydrologicznych MIKE 11.

4.2 Wyniki badan
Otrzymane wartosci przeplywów o prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 1% sa
bardzo zblizone i wynosza:
•

wg W o l o s z y n a – 19,90 m3/s;

•

wg D e b s k i e g o – 20,72 m3/s;

•

wg S t a c h y – 21,03 m3/s;

•

wg B o l d a k o w a - 21,26 m3/s;
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•

wg wzoru Ministerstwa Komunikacji - 33,6 m3/s.
Obliczono rzedne zwierciadla wody w potoku na odcinku ujsciowym (0+000 ÷ 4+000)

dla przeplywów:
•

21,0 m3/s odpowiadajacej fali o przeplywie kulminacyjnym równym przeplywowi o
prawdopodobienstwie wystapienia 1%,

•

33,6 m3/s odpowiadajacej fali o przeplywie kulminacyjnym równym przeplywowi
katastrofalnemu obliczonemu wzorem Ministerstwa Komunikacji,

•

37,5 m3/s odpowiadajacej fali wezbrania z 24 czerwca 1981 (jedno z oszacowanych
wiekszych wezbran Grodarza od roku 1945),

•

107,7 m3/s odpowiadajacej fali wezbrania z 13 na 14 maja 1936 roku (jedno z
oszacowanych najwiekszych wezbran Grodarza).

Obliczone rzedne zwierciadla wody potoku Grodarz przestawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Rzedne zwierciadla wody odpowiadajace wybranym przeplywom wezbraniowym.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kilometraz
[m]
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ

0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
750.00
800.00
850.00
900.00
950.00
1000.00
1050.00
1100.00

Rzedne zwierciadla wody [m n.p.m.] odpowiadajace
przeplywowi
21,0 m3/s
33,6 m3/s
37,5 m3/s
107,7 m3/s
119.827
120.113
120.201
121.310
120.704
120.952
121.023
122.021
121.728
121.959
122.023
122.934
122.329
122.583
122.652
123.610
122.831
123.100
123.173
124.176
123.303
123.581
123.657
124.692
123.767
124.049
124.126
125.183
124.181
124.469
124.548
125.630
124.573
124.867
124.948
126.051
124.909
125.213
125.295
126.426
125.219
125.531
125.616
126.772
125.889
126.160
126.235
127.314
126.738
126.983
127.051
128.036
127.313
127.573
127.644
128.643
127.811
128.083
128.157
129.183
128.309
128.585
128.660
129.702
128.808
129.085
129.161
130.213
129.043
129.348
129.430
130.546
129.192
129.521
129.609
130.789
130.371
130.606
130.671
131.631
132.122
132.321
132.375
133.154
132.563
132.817
132.885
133.801
132.815
133.105
133.182
134.204
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ

1150.00
1200.00
1250.00
1300.00
1350.00
1400.00
1450.00
1500.00
1550.00
1600.00
1650.00
1700.00
1750.00
1800.00
1850.00
1900.00
1950.00
2000.00
2050.00
2100.00
2150.00
2200.00
2250.00
2300.00
2350.00
2400.00
2450.00
2500.00
2550.00
2600.00
2650.00
2700.00
2750.00
2800.00
2850.00
2900.00
2950.00
3000.00
3050.00
3100.00
3150.00
3200.00
3250.00
3300.00
3350.00
3400.00
3450.00
3500.00

133.351
134.074
134.874
135.691
136.002
136.190
136.893
137.941
138.518
138.988
139.416
139.829
140.740
141.835
142.258
142.539
142.769
142.977
143.253
143.585
144.012
144.488
144.882
145.240
145.582
145.917
146.343
146.819
147.050
147.197
147.335
147.463
147.602
147.780
147.971
148.169
148.360
148.545
148.725
148.902
149.078
149.254
149.426
149.597
149.766
149.936
150.234
150.646

133.629
134.330
135.119
135.932
136.281
136.499
137.159
138.172
138.775
139.261
139.699
140.118
140.985
142.061
142.523
142.832
143.084
143.307
143.583
143.907
144.316
144.779
145.177
145.541
145.887
146.226
146.642
147.107
147.361
147.531
147.682
147.824
147.979
148.157
148.345
148.540
148.730
148.915
149.097
149.275
149.452
149.628
149.802
149.973
150.144
150.315
150.589
150.968

133.705
134.401
135.187
135.999
136.357
136.582
137.233
138.236
138.845
139.335
139.776
140.197
141.052
142.122
142.594
142.911
143.168
143.395
143.673
143.995
144.400
144.859
145.257
145.623
145.971
146.310
146.724
147.187
147.446
147.620
147.775
147.920
148.079
148.258
148.446
148.641
148.831
149.016
149.198
149.376
149.554
149.731
149.905
150.076
150.248
150.419
150.687
151.058

134.738
135.396
136.143
136.933
137.379
137.684
138.271
139.158
139.809
140.346
140.824
141.271
142.023
143.007
143.567
143.963
144.285
144.565
144.866
145.191
145.571
145.995
146.391
146.766
147.125
147.474
147.870
148.306
148.609
148.835
149.035
149.218
149.406
149.602
149.802
150.003
150.200
150.393
150.581
150.767
150.950
151.133
151.312
151.489
151.665
151.840
152.070
152.367
34

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ
GRODARZ

3550.00
3600.00
3650.00
3700.00
3750.00
3800.00
3850.00
3900.00
3950.00
4000.00

151.167
151.731
152.366
153.025
153.461
153.824
154.172
154.516
154.898
155.301

151.459
152.008
152.631
153.284
153.738
154.116
154.473
154.821
155.201
155.600

151.541
152.084
152.704
153.355
153.813
154.195
154.554
154.904
155.283
155.682

152.753
153.214
153.763
154.369
154.856
155.273
155.661
156.032
156.416
156.812

Dla kazdego obliczanego przeplywu ujsciowego odcinka Grodarza, zwierciadlo wody
miescilo sie w korycie. Przepustowosc ujsciowego odcinka potoku Grodarz zapewnia
bezpieczne przeprowadzenie wód wezbraniowych. Lokalne podtopienia oraz zalewy na
terenie miasta Kazimierz Dolny wystepuja na skutek bardzo intensywnego splywu stokowego,
który pojawia sie w przypadku wystapienia intensywnych opadów deszczu oraz utrudnionego
splywu wód opadowych do koryta potoku. Od roku 1998, kiedy wprowadzono urzadzenia
odprowadzajace wody opadowe u wylotu wawozów w obrebie miasta podtopien nie
zaobserwowano.

5. STRUKTURA PRZESTRZENNA I ILOSCIOWA ZAGROZENIA GRUNTÓW
ROLNYCH EROZJA WODNA POWIERZCHNIOWA
5.1. Metoda badan
W pracy przyjeto metode kartowania erozji wodnej potencjalnej J ó z e f a c i u k ó w (7). W
wyniku takiego kartowania powstala mapa potencjalnej erozji wodnej, opracowana na podkladzie
mapy spadków terenu i mapy podatnosci gleb na zmywy powierzchniowe w skali
1:10000. Wyrózniono 5 stopni nasilenia erozji wyznaczonych wedlug kryteriów podanych w
tabeli 6:
stopien 1 — erozja slaba — powoduje tylko niewielkie zmywy powierzchniowe gleby;
stopien 2 — erozja umiarkowana - prowadzi do wyraznego zmywania poziomu orno–
próchnicznego i pogarszania wlasciwosci gleby. Pelna regeneracja zniszczenia poziomu
próchnicznego nie zawsze jest mozliwa w toku uprawy konwencjonalnej;
stopien 3 — erozja srednia — moze doprowadzac do zupelnego zmycia poziomu orno–
próchnicznego i powstania gleb o niewyksztalconym profilu (tzw. gleby oglowione).
Zapoczatkowuje rozczlonkowanie terenu i jest przyczyna dostarczania do rzek znacznej ilosci
rumowiska;
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Tabela 6. Kryteria okreslania stopnia nasilenia potencjalnej erozji wodnej
Gleby wedlug podatnosci na zmywy powierzchniowe

Spadki terenu [%]
0-6

6 - 10

10 - 18

18 - 27

>27

stopnie nasilenia erozji
bardzo silnie podatne: gleby lessowe, lessowate oraz

1

2

3

4

5

1

1; 2

2; 3

3; 4

5

1

1; 2

2; 3

3; 4

4; 5

-

1

2

3

4; 5

-

1

1; 2

2; 3

3; 4; 5

pylowe ( róznej genezy)
silnie podatne: gleby piaszczyste, redziny kredowe i
jurajskie
srednio podatne: gleby piaszczyste i gliniaste, gleby
zwirowe, redziny trzeciorzedowe i starszych formacji
geologicznych
slabo

podatne:

gleby

lekkie

wytworzone

z

glin

piaszczystych i piasków naglinowych oraz gleby srednie,
gliniaste wytworzone ze skal osadowych o spoiwie
weglanowym – niewapiennym
bardzo slabo podatne: gleby ciezkie ilaste i skalistoszkieletowe wytworzone ze skal o spoiwie nieweglanowym
oraz ze skal krystalicznych, torfy niskie, przejsciowe i
wysokie
Objasnienie tabeli :
1) w przypadku podanych jednoczesnie dwóch stopni erozji przyjmuje sie nizszy stopien przy rocznych opadach do
600 mm, a wyzszy powyzej 600 mm;
2) stopnie erozji: 1- slaba; 2 –umiarkowana; 3- srednia; 4 – silna; 5-bardzo silna.

stopien 4 — erozja silna — moze powodowac calkowite zniszczenie profilu glebowego, a nawet
czesci podloza. Powoduje to duze zmiany w typologii pokrywy glebowej terenu. Wynikiem
dzialania erozji silnej jest duze rozczlonkowanie rzezby terenu i zaklócenie stosunków wodnych
obszaru (nieregularne przeplywy) i zanieczyszczenie wód rzecznych;
stopien 5 — erozja bardzo silna — w skutkach podobna do silnej, lecz intensywniej wyrazona i
prowadzaca do silnego i trwalego zdegradowania ekosystemów.

5. 2.Wyniki badan
Zasiegi zagrozenia gruntów przez erozje wodna powierzchniowa o róznym stopniu
nasilenia przedstawiono na rysunkach 12 i 13, a ich ilosciowa i procentowa strukture w tabeli
7. W rzeczywistosci obszar podlegajacy erozji jest mniejszy, poniewaz czesc gruntów,
zwlaszcza przyleglych do wawozów, jak równiez enklaw pomiedzy wawozami zostala
zalesiona i zadarniona. Generalnie rzecz biorac obserwuje sie wylaczanie z ornego
uzytkowania terenów
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Rys. 12. Mapa zagrozenia erozja wodna powierzchniowa obszaru zlewni potoku Grodarza
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Rys. 13. Mapa nasilenia erozji wodnej powierzchniowej w zlewni potoku Grodarza
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bardzo silnie urzezbionych, o duzych spadkach i nieregularnych ksztaltach pól. Spotyka sie
równiez przypadki zaorywania zadarnionych powierzchni na zboczach stromych.
Duzej dynamice procesów erozji wodnej powierzchniowej w pólnocnej czesci zlewni
potoku Grodarza sprzyja silnie urozmaicona rzezba i mikrorzezba terenu, wystepowanie gleb
lessowych najbardziej podatnych na rozmywanie oraz orne uzytkowanie stromych zboczy, w
zasadzie bez przestrzegania zasad przeciwerozyjnej ochrony.
Na omawianej czesci zlewni praktycznie nie wystepuja grunty nie podlegajace erozji.
Nawet tereny wierzchowin mieszczace sie w klasie spadków do 6% sa faliste i podlegaja
zarówno erozji wodnej jak i wietrznej. Na zboczach dominuja grunty zagrozone przez erozje
wodna powierzchniowa w stopniu srednim, silnym i bardzo silnym. O duzym nasileniu
procesów erozyjnych swiadczy bardzo silnie urozmaicona rzezba i mikrorzezba terenu
obfitujaca w dolinki smuzne, skarpy, rozmywy wzdluzstokowe oraz zróznicowanie gleb
pomiedzy poszczególnymi elementami rzezby - wierzchowinami, zboczami i dolinami.
Powszechnie uwaza sie, ze gleby na wierzchowinach powinny miec nie zmieniony, naturalny i
w pelni wyksztalcony profil glebowy. W przypadku pólnocnej czesci dorzecza nawet na
wierzchowinach przewazaja gleby zmywane o niewyksztalconym profilu.
Tabela 7. Struktura nasilenia erozji wodnej potencjalnej w zlewni potoku Grodarza

Stopien
nasilenia erozji

brak erozji
1
2
3
4
5
3-5

Zlewnia
calkowity
Uzytki orne
Uzytki zielone
Lasy
powierzchnia
udzial
calkowita
procentowy
km2
%
km2
%
km2
%
km2
%
0,83
4,06
0,08
7,68 0,43
6,48
1,34
4,65
12,66 61,69 0,70 70,31 3,67 55,29
17,20
59,94
3,45
16,81 0,08
7,52 0,43
6,44
4,10
14,29
1,32
6,44
0,03
3,03 0,37
5,53
1,80
6,26
1,13
5,49
0,05
4,70 0,57
8,52
1,81
6,30
1,13
5,51
0,07
6,75 1,18 17,74
2,46
8,56
3,58
17,44 0,15 14,50 2,11 31,79
6,06
21,12

Gleby na zboczach sa bardzo silnie zerodowane i praktycznie nie posiadaja poziomu
próchnicznego. Maja one tylko warstwe uprawna (orna) wytworzona z poziomu przejsciowego
lub podloza, co swiadczy o tym, ze caly pierwotny profil gleby zostal zmyty. U podnóza
zboczy i na dnach dolin wystepuja gleby namywane o duzej miazszosci poziomu
akumulacyjnego. Zawieraja one duze ilosci próchnicy i skladników pokarmowych zwlaszcza w
przeliczeniu na jednostke powierzchni. Skladniki te nie zawsze jednak moga byc
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wykorzystywane, poniewaz zalegaja na wiekszych glebokosciach. Gleby te posiadaja z reguly
wadliwe wlasciwosci fizyczne (sa zlewne).
Procesy erozji wodnej w dorzeczu Grodarza wystepuja przede wszystkim podczas
roztopów sniegowych, ale zniszczenia erozyjne maja równiez miejsce w czasie ulew wiosennoletnich. Splywy roztopowe powoduja wymywanie z poziomu orno-próchnicznego
najdrobniejszych czastek glebowych i skladników pokarmowych oraz rozmywaja i zlobia
powierzchnie zwlaszcza na gruntach ornych pozbawionych roslinnosci. Rozmywanie w tym
okresie wawozów jest stosunkowo niewielkie. Ulewne deszcze powoduja przede wszystkim
degradacje gleb na polach z roslinami okopowymi i w czarnym ugorze oraz sprzyjaja
rozwojowi form erozji liniowej, zwlaszcza wawozów. Jezeli ulewne deszcze wystepuja po
zbiorze glównych ziemioplodów lub przed ruszeniem wegetacji to powoduja wówczas
najwieksze zniszczenia erozyjne zarówno na gruntach rolnych jak tez w wawozach oraz na
drogach i ulicach. Przykladem katastrofalnych zniszczen erozyjnych byla ulewa, która
wystapila 25 kwietnia 1976 roku.
Wedlug pomiaru dokonanego w stacji meteorologicznej w Kazimierzu (na terenie
klasztoru) w czasie 1 godziny spadlo 40 mm opadu. Na podstawie inwentaryzacji powstalych
nowych form erozyjnych oraz erozyjnych zniszczen na polach i w wawozach ustalono, ze
ulewa objela tylko czesc dorzecza Grodarza, a jej centrum bylo nad Czerniawami i
Jeziorszczyzna. Kierunek przesuwania sie ulewy byl zgodny z kierunkiem splywajacych wód
powierzchniowych i to spowodowalo wysoka kulminacje fali powodziowej w centrum miasta
Kazimierza, które z tego tytulu ponioslo milionowe straty - zamulenie koryta cieku, rynku,
ulic, zalanie piwnic, budynków, rozmycie nawierzchni dróg, rowów itp.
Ponadto znaczne powierzchnie gruntów ornych, które w duzym procencie byly swiezo
obsiane lub znajdowaly sie w trakcie wykonywania prac uprawowych zostaly silnie
zniszczone, pozlobione i porozmywane, a z niektórych fragmentów pól zostal zdarty zupelnie
poziom orno-próchniczny. Na podstawie wykonanych obserwacji i pomiarów szacuje sie, ze
ilosc przemieszczonej w wyniku ulewy gleby wyniosla kilkanascie tysiecy m3, a ilosc ziemi
wymytej z wawozów ponad 3500 m3, nie mówiac juz o rozmytym smietnisku zlokalizowanym
w wawozie na Kwaskowej Górze. Zniszczenia erozyjno-powodziowe bylyby jeszcze wieksze
gdyby ulewa swym zasiegiem objela cala zlewnie Grodarza.
Na omawianym terenie degradacja gleb nastepuje równiez w wyniku uprawy roli na
bardzo stromych zboczach bez przestrzegania zasad przeciwerozyjnej ochrony tzw. erozja
uprawowa. Najwieksze przemieszczanie poziomu orno-próchnicznego i odslanianie podloza w
górnych czesciach zboczy nastepuje podczas orki zarówno wzdluz spadku jak tez
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poprzecznostkowej z odkladaniem skib w dól, a w dorzeczu Grodarza niektóre zbocza nawet o
nachyleniu okolo 100% sa uprawiane polowo.
Zgodnie z przepisami (instrukcja nr 3) grunty zagrozone przez erozje wodna
powierzchniowa w stopniu od sredniego do bardzo silnego powinny byc objete
kompleksowymi melioracjami przeciwerozyjnymi, poniewaz na calym obszarze pólnocnej
czesci dorzecza Grodarza wystepuje 1-szy stopien pilnosci przeciwerozyjnej ochrony rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.

6.STRUKTURA SIECI WAWOZOWEJ
6.1. Metoda badan
Inwentaryzacje wawozów w zlewni potoku Grodarz wykonano korzystajac z mapy
topograficznej w skali 1:10 000. Wyniki uzyskane z tej mapy wyniki sa zblizone do wyników
inwentaryzacji wawozów wykonanych ze zdjec lotniczych w skali 1:20 000 oraz do
bezposrednich pomiarów wawozów w terenie (2, 3).
Sposób inwentaryzowania wawozów jest nastepujacy: na mapie topograficznej wyznacza
sie powierzchnie (nie mniejsze od 1 km 2) o zblizonej koncentracji wawozów. Na kazdej, z
wyróznionych powierzchni umownie oznacza sie wawozy (1? n), mierzy ich dlugosc (wraz z
odgalezieniami) i zestawia w tabeli roboczej. Po zsumowaniu dlugosci poszczególnych wawozów
dla danej powierzchni oblicza sie wskaznik gestosci wawozów, jako iloraz ogólnej dlugosci
wawozów (km) i danej powierzchni (km 2). Majac tak obliczone wskazniki kwalifikuje sie
poszczególne powierzchnie do okreslonego stopnia nasilenia erozji wawozowej wedlug danych
przedstawionych w tabeli 8.
Badane powierzchnie zalicza sie nastepnie do okreslonego stopnia pilnosci przeciwdzialania erozji wawozowej w sposób nastepujacy:
stopien 1 — przeciwdzialanie bardzo pilne — erozja wawozowa o stopniach nasilenia 3, 4,
5, wystepuje na powierzchni nie mniejszej niz 25% ogólu badanego obszaru;
stopien 2 — przeciwdzialanie srednio pilne — erozja wawozowa o stopniach nasilenia 3, 4,
5 wystepuje na 10—25% powierzchni obszaru;
stopien 3 — przeciwdzialanie wskazane lokalnie — erozja wawozowa o stopniach nasilenia
3, 4, 5 wystepuje na powierzchni do 10% badanego obszaru.
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6.2. Wyniki badan
W zlewni potoku Grodarz wystepuje wyrazny podzial obszaru na dwie czesci pod
wzgledem nasilenia erozji wawozowej (rys. 2, rys. 14). W czesci poludniowej erozja
wawozowa praktycznie nie wystepuje i nie stanowi problemu przyrodniczego i gospodarczego,
natomiast w czesci pólnocnej rozwinela sie gesta siec wawozów. Sa to przewaznie duze i silnie

Tabela 8. Sposób wyznaczania stopni nasilenia erozji wawozowej
Stopien erozji
wawozowej

Okreslenie erozji
wawozowej

Wspólczynnik gestosci sieci
wawozów [km/km 2]

1
2
3
4
5

slaba
umiarkowana
srednia
silna
bardzo silna

0,01 — 0,10
0,10 — 0,50
0,50— 1,00
1,00 — 2,00
> 2,00

rozgalezione formy wcinajace sie do skalnego, wapiennego podloza. W wiekszosci sa to
wawozy, które osiagnely juz stadium dojrzalosci, zostaly utrwalone przez naturalna szate
roslinna i charakteryzuja sie stosunkowo niewielkim nasileniem procesów erozyjnych. Tym
niemniej, zwlaszcza w niektórych rozcieciach bocznych wystepuja swieze rozmywy, glebokie
progi erozji wstecznej i lokalnie duzych rozmiarów studnie eworsyjno-sufozyjne swiadczace o
bardzo intensywnych procesach rzezbotwórczych. W dalszych odcinkach wawozów dna sa
przewaznie plaskie, zadarnione i procesy akumulacji przewazaja tam nad rozmywem, a
przekroje poprzeczne sa przewaznie U-ksztaltne. Wawozy drogowe zwykle bez roslinnosci
podlegaja bardzo silnej erozji wodnej.
Rozczlonkowanie dolnej czesci obszaru zlewni Grodarza przez gesta siec wawozów
stanowiacych tory powierzchniowych splywów wody zwieksza dynamike splywów wody i
ilosci transportowanego rumowiska w okresie roztopów sniegowych i ulewnych deszczów
letnich stanowiac powazne zagrozenie dla miasta Kazimierza.
Laczna dlugosc wawozów w dorzeczu Grodarza wynosi ponad 56 km, z czego dlugosc
wawozów drogowych 17,8 km tj. okolo 31%. Powierzchnia wawozów (splanimetrowana na
mapie topograficznej w skali 1:10 000) wynosi 151 ha. Jezeli do tego dodamy wawozy
drogowe, stanowiace okolo 18 ha, (srednia szerokosc 10 m x 17790 m dlugosci) to laczna
powierzchnia gruntów zdewastowanych przez wawozy wynosi okolo 170 ha (151 + 18ha).
Erozja wawozowa jest wyjatkowo intensywna w pólnocnej (dolnej) czesci zlewni. Na
ogólna powierzchnie 1694 ha wawozy (wraz z drogowymi) zajmuja okolo 170 ha (okolo 10%
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Rys. 14. Mapa erozji wawozowej w zlewni potoku Grodarza
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gruntów), co wskazuje na duza dewastacje rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez erozje
wodna w tej czesci dorzecza. Tereny bezposrednio przylegle do wawozów zostaly równiez
wylaczone z rolniczego uzytkowania, a grunty rolne pociete gesta siecia wawozów sa
trudniejsze do uprawy i w znacznej czesci stanowia juz nieuzytki lub sa przeznaczone pod
zalesienia. Laczna dlugosc wszystkich wawozów w omawianej czesci zlewni wynosi 55,7 km,
a wskaznik gestosci 3,36 km/km 2. Jest to wskaznik bardzo wysoki, kwalifikujacy caly obszar
dolnej czesci zlewni Grodarza do 1-go stopnia pilnosci ochrony gruntów przed erozja
wawozowa (bardzo silna).

7. DYNAMIKA PROCESÓW EROZYJNYCH
7.1 Metoda badan
Analize dynamiki procesów erozyjnych w zlewni potoku Grodarza oparto na cyfrowym
modelu symulacyjnym EROSION 3D oraz na badaniach terenowych rozwoju wawozów
drogowych.
Model EROSION 3D opracowany zostal przez S c h m i d t ’a i v. W e r n e r a na
podstawie modelu EROSION 2D (12, 13, 14, 15).
Model opiera sie na podstawowej zaleznosci: impulsywne strumienie wywolywane przez
energie uderzajacych kropli deszczu i splywu powierzchniowego nastepnie porównywane z
krytyczna wartoscia strumienia impulsywnego, który jest charakteryzowany wskaznikiem
odpornosci gleby na erozje E (N/m2). Wynikiem tego porównania jest wyróznik, który poprzez
równanie korelacji daje wielkosc wynoszenia czastek glebowych poza profil.
Model zostal zaimplementowany do platformy MS-Windows i jako taki posiada interfejs
graficzny z menu i oknami dialogowymi. Ponadto system umozliwia import i export danych w
postaci plików ASCII z innymi systemami.
Erosion 3D symuluje przemieszczenia materialu glebowego w malych zlewniach. Obszar
badan przedstawiany jest w postaci regularnego kwadratowego rastra. W obrebie kazdej
komórki rastra wlasciwosci gleby i relief traktowane sa jako homogeniczne. Dlatego tez
rozdzielczosc rastra musi byc odpowiednio wysoka.
Podstawowe

równania

modelu.

Aby

oderwac

czastke

gleby

sily

splywu

powierzchniowego i rozbryzgu musza przewyzszac sily spajajace glebe. Sily te zwiazane sa z
kohezja, tarciem wewnetrznym oraz spójnoscia. Wielkosc erozji nie jest determinowana tylko
przez ilosc materialu glebowego, który moze byc odspojony od powierzchni, lecz równiez
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przez pojemnosc transportowa splywu powierzchniowego. Pojemnosc ta zalezy od
turbulentnosci strumienia i szybkosci sedymentacji niesionych czastek.
Sily scinajace, oddzialujace poprzez splyw powierzchniowy i rozbryzg na czasteczki
gleby, nie sa mierzalne a zatem niemozliwe do teoretycznego opisania z powodu
heterogenicznych warunków panujacych na powierzchni gleby. Z tego wzgledu uproszczono
oddzialywanie splywu powierzchniowego i rozbryzgu poprzez wprowadzenie pojecia
strumienia impulsywnego. Odpornosc gleby na erozje wyrazono w postaci krytycznego
strumienia impulsywnego.
Srednia predkosc splywu obliczana jest z formuly M a n n i n g a – S t r i c k l e r a (13)
dla szerokich, prostokatnych koryt. Formula ta ma zastosowanie w zasadzie do stacjonarnych,
jednorodnych zachowan strumienia. Jako, ze wartosc sredniej predkosci opadania
wykorzystywana w równaniu na strumien impulsywny jest trudno mierzalna w terenie, do
okreslania vr stosuje sie wzór empiryczny L a w s ’a i P a r s o n a ’a (13):
Wlasciwosci gleb. Podstawowym warunkiem dla wystapienia mierzalnej objetosci
wynoszonego materialu jest progowa (krytyczna) predkosc splywu powierzchniowego qcrit.
Wartosc ta jest wielkoscia charakterystyczna dla poszczególnych gleb. Wskaznik ten okresla
czy splyw powierzchniowy jest wystarczajaco silny, aby wyzwolic erozje. Jesli wskaznik
przyjmuje wartosci E>1 splyw powierzchniowy spowoduje erozje, jesli natomiast E≤1 erozja
nie wystapi.
Pojemnosc transportowa splywu powierzchniowego. Pojemnosc transportowa splywu
powierzchniowego jest okreslana predkoscia opadania (sedymentacji) czastek glebowych oraz
pionowych skladowych sil splywu. Predkosc opadania w plynach statycznych przyjeto z prawa
S t o k e ’a. Krytycznemu strumieniowi impulsywnemu czastek ϕp,crit przeciwdzialaja pionowe
skladowe strumienia splywu powierzchniowego ϕq,vert. Przyjeto, ze ϕq,vert jest czescia calego
strumienia impulsywnego, na który wplywaja splyw powierzchniowy i rozbryzg:
Wspólczynnik depozycji zalezy od skladu granulometrycznego transportowanych
czastek. Zwiekszenie tego wspólczynnika prowadzi do wzbogacenia zawiesiny splywu w
czastki drobne. Po osiagnieciu pojemnosci transportowej pionowe skladowe splywu
powierzchniowego równaja sie krytycznemu strumieniowi impulsywnemu czastek w
zawiesinie.
Dystrybucja transportowanych czastek stalych. Pojemnosc transportowa zalezy od
srednicy czastek, totez musi byc wyznaczona oddzielnie dla kazdego przedzialu uziarnienia.
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Stad otrzymuje sie dystrybucje transportowanych osadów. Przy podziale pojemnosci
transportowej na poszczególne klasy mozna wyróznic trzy przypadki:
•

Pojemnosc transportowa jest we wszystkich przedzialach uziarnienia wieksza niz
rzeczywisty ladunek materialu stalego (qs,max > qs,pot). Sklad transportowanych osadów
odpowiada skladowi granulometrycznemu erodowanej gleby;

•

Rzeczywisty ladunek jest we wszystkich przedzialach uziarnienia wiekszy, niz
pojemnosc transportowa (qs,pot ≥ qs,max). Rzeczywisty ladunek materialu stalego równy
jest jego maksymalnemu ladunkowi. Sklad granulometryczny transportowanej
zawiesiny odpowiada pojemnosci transportowej kazdej z klas granulometrycznych.

•

Tylko w pewnych przedzialach granulometrycznych rzeczywisty ladunek materialu
stalego równy jest odpowiadajacej jej pojemnosci transportowej. Dla tych przedzialów
sklad transportowanej zawiesiny odpowiada pojemnosci transportowej dla nich
charakterystycznej. W przypadku pozostalych przedzialów granulometrycznych sklad
zawiesiny odpowiada skladowi granulometrycznemu erodowanej gleby.
Erozja i depozycja. Dla kazdego odcinka stoku mozna, za pomoca równan na qs,pot i

qs,max obliczyc wartosc erozji i depozycji. Jesli wskaznik erozji-depozycji przyjmuje wartosci γ
< 0 w obrebie danego odcinka stoku wystepuje erozja, jesli natomiast γ > 0 oraz qs,out
odpowiada pojemnosci transportowej w obrebie badanego odcinka ma miejsce depozycja.
Model infiltracji. Model infiltracji zawarty w EROSION 3D nawiazuje do zaleznosci
sformulowanej przez G r e e n ’a i A m p t ’a w 1911 (13, 15). Wywodzi sie ona z
uproszczonego zalozenia, ze front zwilzajacy posuwa sie w glab gleby na zasadzie tloka, przy
czym przestrzen porowata gleby jest w pelni nasycana. Model ten nie jest modelem
dynamicznym, totez nie mozna w nim przedstawic zmian w strukturze gleb jak np. zamulanie.
Nastepne uproszczenia zakladaja, ze poczatkowa wilgotnosc gleby w calym profilu jest stala.
Zmienna czasu t wystepuje tylko w niektórych równaniach infiltracji, które moga byc
rozwiazane dopiero po obliczeniu pozostalych parametrów. Dlatego tez wiekszosc
czasochlonnych obliczen moze byc wykonanych juz podczas tworzenia cyfrowej reprezentacji
danych glebowych w EROSION 3D Preprocessor. W danych tych zawarte sa: potencjal
strukturalny, przewodnictwo wodne w warunkach nasyconych ks oraz róznica wilgotnosci ∆Θ.
Przy dalszej symulacji w programie Erosion 3D wykonywane sa tylko równania na i oraz xf.
Ograniczenia modelu. Model nie uwzglednia wplywu tej czesci opadu, która zostala
przechwycona przez rosliny, a nastepnie ze zmniejszona energia docierala do powierzchni
gleby. Wartosci odpornosci gleb na erozje oraz szorstkosci pozostaja w czasie symulacji stale.
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Obie wielkosci zmniejszaja sie w czasie trwania opadu. Z badan wynika, ze wskaznik E
utrzymuje sie po krótkim czasie na stalym poziomie.
Odspajanie czastek glebowych w obrebie zlobiny, jak równiez ilosc materialu
wyniesionego z przestrzeni miedzyzlobinowych daje sie policzyc za pomoca wymienionych
równan. Nieprognozowalne sa: miejsce i czas tworzenia sie zlobin oraz zmiana ich geometrii w
biegu strumienia.
W dotychczasowych wersjach Erosion 2D, równiez w Erosion 3D nie wprowadzono
równan opisujacych fale kinematyczna. Jednakze Erosion 3D zostal zaprojektowany dla
malych zlewni i stoków, gdzie czas reakcji jest wzglednie krótki. Dlatego tez blad, który
powstaje w wyniku ograniczonego przesuniecia czola splywu powierzchniowego moze byc
pominiety.
Walidacja modelu. Dane niezbedne do walidacji modelu sa trudne do zmierzenia.
Pomiary bezposrednie, np. z pomoca urzadzen zbierajacych osady, nie sa mozliwe na calej
powierzchni badanego obszaru. Do walidacji Erosion 3D dostepne sa cztery metody:
Testy sprawdzajace: poprzez porównanie wyników modelowania z obserwowana
dystrybucja erozji i depozycji mozna szacunkowo okreslic, czy model dostarcza rzeczywistych
wyników.
Analiza czulosci: dokladna analize czulosci dla modelu Erosion 2D przeprowadzil
S c h m i d t (13). Wedlug niej wplyw parametrów wejsciowych ksztaltuje sie w nastepujacej
kolejnosci: poczatkowa wilgotnosc gleby, zawartosc wegla organicznego, intensywnosc opadu,
wskaznik opornosci na erozje, szorstkosc, dlugosc stoku, nachylenie stoku. Poniewaz sklad
granulometryczny oraz stopien pokrycia szata roslinna wplywaja na inne parametry, nie zostaly
one uwzglednione w analizie.
Pozostale dwie metody (pomiar skladu zawiesiny, pomiar radiologiczny metoda Cs137) sa
zawodne.
Podstawowe algorytmy sa identyczne w obu wersjach modelu Erosion 2D i Erosion 3D.
Dlatego tez analiza czulosci przeprowadzona przez S c h m i d t ’a w zakresie parametrów
wlasciwosci gleb oraz opadu dotyczy obu modeli. W przypadku Erosion 3D wazna role
odgrywaja równiez wplyw cyfrowego modelu terenu (DEM) i symulacja splywu
powierzchniowego.
Struktura programu EROSION 3D
Parametry rzezby: DEM (Cyfrowy Model Terenu).
Parametry gleb: gestosc objetosciowa, poczatkowa wilgotnosc, zawartosc wegla
organicznego, podatnosc na erozje, wspólczynnik szorstkosci M a n n i n g ’a, stopien pokrycia
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terenu (szata roslinna, kamienie, martwe czesci roslinne itp.), sklad granulometryczny
uwzgledniajacy 9 przedzialów (od ilu drobnego do piasku grubego, wg klasyfikacji DIN),
wspólczynnik korekcyjny dla przewodnosci wodnej, odniesienie do punktów pomiaru
intensywnosci opadu
Parametry opadu: czas trwania, intensywnosc opadu.
Dane wejsciowe preprocesora zawierajace informacje o rzezbie terenu i glebach zwykle
zapisane sa w postaci tekstowego rastra w formacie ASCII w formie regularnej siatki
kwadratów, co wiaze sie z latwoscia ich edycji w systemach GIS.
Dane wyjsciowe zapisywane sa w formacie binarnym, co umozliwia szybki dostep do
nich w czasie obliczen symulacyjnych. Format ten zajmuje równiez mniej miejsca w pamieci
masowej.
Plik zawierajacy DEM sluzy za parametr wejsciowy. Dla kazdego piksela modul
preprocesora dokonuje nastepujacych obliczen: usuniecia sztucznych zaglebien, spadków
terenu, wystawy, rzeczywistej powierzchni, linii i rozkladu splywu, dlugosci splywu,
akumulacji splywu i parametrów zlewni. Obliczenie struktury odplywu nastepuje
automatycznie. Siec linii splywu jest okreslana graficznie i interaktywnie. Nastepnie pliki
wynikowe z preprocesora moga byc eksportowane do plików ASCII w celu sprawdzenia i
wykorzystania do dalszych analiz w systemach GIS.
Parametry gleb sa traktowane jako homogeniczne w obrebie pojedynczego piksela.
Parametry pokrywy glebowej skladaja sie z 9 plików, z których kazdy zawiera pojedynczy
parametr dla poszczególnych komórek rastra.
Preprocesor oblicza na podstawie wprowadzonych danych model infiltracji, na który
skladaja sie: przewodnosc wodna, potencjal sieciowy oraz róznice wilgotnosci pomiedzy
wilgotnoscia poczatkowa gleby a wilgotnoscia na froncie zwilzania. Wyniki i parametry
wejsciowe potrzebne w fazie symulacji zapisywane sa w formacie binarnym.
Plik wyjsciowy nie zawiera parametrów: gestosci, zawartosci wegla organicznego,
poczatkowej wilgotnosci gleby i wskaznika korekcyjnego. Trzeba je wprowadzic ponownie w
wypadku potrzeby zmiany krzywej infiltracji.
EROSION 3D oblicza erozje i depozycje materialu stalego dla kazdego przedzialu
czasowego trwania opadu. Rozdzielczosc czasowa moze wahac sie w granicach od 1 do 15
minut, jednak zalozony przedzial czasowy musi pozostawac staly w czasie trwania opadu.
Wartosc intensywnosci deszczu musi byc wprowadzona dla kazdego przedzialu w formie
kolumny. Wartosci z dodatkowych punktów moga byc wprowadzane do dodatkowych kolumn.
Preprocesor konwertuje parametry opadu z pliku ASCII do formatu binarnego.
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Nastepujace wartosci sa przyporzadkowane dla kazdego piksela (komórki rastra):
- parametry wyjsciowe odniesione do piksela (odplyw [m 3/m], ilosc transportowanych osadów
[kg/m],

stezenie

osadów

w

zawiesinie

splywu

powierzchniowego

[kg/m3],

sklad

granulometryczny [%]);
- parametry wyjsciowe odniesione przestrzennie do zlewni poszczególnych pikseli, wyraznie
oddzielone dla splywu powierzchniowego rozproszonego (erozja [t/ha], depozycja [t/ha],
erozja netto [t/ha]) i skoncentrowanego (odplyw [m 3/m], ilosc transportowanego materialu
glebowego [kg/m], erozja netto [t/ha] oraz sklad zawiesiny splywu powierzchniowego
rozlozony na frakcje ilu i pylu [%]).
Celem programu glównego jest przeprowadzenie symulacji i obróbki wyników
modelowania, jak równiez eksport plików wynikowych do formatu ASCII do dalszej analizy w
systemach GIS. Trzy pliki binarne utworzone przez preprocesor dostarczaja parametrów
wejsciowych do modelu. Plik wynikowy moze byc przegladany wewnatrz programu, jak
równiez eksportowany do formatu ASCII. Wyniki symulacji moga byc wydrukowane jako
mapa rastrowa lub trójwymiarowy izometryczny rzut. Dokladne wyniki symulacji moga byc
przegladane poprzez wskazanie myszka na konkretna komórke.

8.2 Wyniki badan
Na podstawie przestrzennej bazy danych GIS o terenie obszaru zlewni potoku Grodarz,
skladajacej sie z warstw informacji o rzezbie terenu (rys.1), wlasciwosciach gleb (rys. 3, rys. 4
i rys. 5), uzytkowaniu terenu (rys. 7) oraz danych meteorologicznych wg IMGW przygotowano
komplet danych w postaci plików wejsciowych ASCII do programu EROSION 3D
Preprocessor. W wyniku procesu obróbki w wymienionym programie otrzymano pliki
wejsciowe do programu EROSION 3D. Wyniki modelowania przedstawiono w formie
graficznej na rysunku numer 15 oraz w formie ilosciowej i jakosciowej w tabeli 9.

8.

KONCEPCJE

DZIALAN

PRZECIWEROZYJNYCH

I

PRZECIWPOWODZIOWYCH
Przeciwdzialanie erozji wodnej
Ze wzgledu na uzytkowanie omawianego terenu przez rolników indywidualnych
kompleksowe melioracje przeciwerozyjne mozna zrealizowac jedynie w procesie scalania i
wymiany gruntów. Jak wynika z samej definicji, melioracje przeciwerozyjne to nie tylko
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Rys. 15. Mapa erozji i depozycji w zlewni potoku Grodarza opracowana z wykorzystaniem
modelu cyfrowego EROSION 3D
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ochrona gleb i gruntów przed erozyjna degradacja i dewastacja ale równoczesnie najtanszy
sposób walki z susza, stepowieniem i powodziami.

Tabela 9. Tabela parametrów wyjsciowych modelu EROSION 3D dla punktu wylotowego
zlewni potoku Grodarza, dla symulacji opadu o srednim natezeniu 0,66mm/min i czasie
trwania t=1h
Parametr

Jednostka

Wartosc

parametry odniesione do zlewni piksela dla splywu powierzchniowego
Erozja sumaryczna
t/ha
Depozycja sumaryczna
t/ha
Erozja netto
t/ha

0.510
0.441
0.070

parametry odniesione do zlewni piksela dla splywu skoncentrowanego
Erozja netto
t/ha
Odplyw
m3/m
Ilosc osadów
kg/m
Zawartosc frakcji ilu w zawiesinie
%
Zawartosc frakcji pylu w zawiesinie
%

100
55440
29291094
35
60

parametry odniesione do powierzchni piksela
Erozja
Odplyw
Stezenie osadów w zawiesinie
Ilosc osadów
Zawartosc frakcji ilu w zawiesinie
Zawartosc frakcji pylu w zawiesinie

kg/m2
m3/m
kg/m3
kg/m
%
%

5.705
1.448
14057
20350
41
59

Do podstawowych zabiegów przeciwerozyjnych, które powinny byc zrealizowane na
obszarze zlewni Grodarza naleza:
1. transformacja uzytków rolnych i lesnych z uwzglednieniem rzezby terenu i stopnia nasilenia
procesów erozyjnych;
2. poprzecznostokowy uklad pól i uprawa roli;
3. dobór roslin i plodozmiany przeciwerozyjne;
4. urzadzenia do odprowadzania wody ze zboczy;
5. odpowiednie zagospodarowanie wawozów;
6. korekta sieci dróg rolniczych i pilne ich utwardzanie.
Kazdy z wymienionych zabiegów ogranicza nasilenie erozji, ale najlepsze efekty
ochronne uzyskuje sie przy ich kompleksowym stosowaniu.

Transformacja uzytków rolnych i lesnych powinna byc realizowana pod katem
ograniczenia

nasilenia

erozji,

poprawy

warunków

agroekologicznych

i

walorów

krajobrazowych, ulatwienia gospodarowania i racjonalnego wykorzystania potencjalu
produkcyjnego przestrzeni rolniczej.
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Zadrzewienia lesne nalezy wprowadzac na strome zbocza o nachyleniu powyzej 30%
oraz na pola zalegajace pomiedzy rozgalezieniami wawozów.
W dorzeczu Grodarza korzystnym bedzie zakladanie sadów i zadrzewien sadowniczych,
które podobnie jak lasy wplywaja na poprawe warunków przyrodniczych, a zalozone na
tarasach lub poprzecznostokowych pasach darni doskonale zabezpieczaja grunty przed erozja.
Beda one sytuowane przede wszystkim na zboczach silnie erodowanych o nachyleniach
powyzej 10-15%.
Trwale

uzytki

zielone,

charakteryzujace

sie

doskonalymi

wlasciwosciami

przeciwerozyjnymi wystepuja na stokach pólnocnej czesci zlewni Grodarza na niewielkich
powierzchniach ze wzgledu na okresowe niedobory wilgoci w glebie. Udzial trwalych uzytków
zielonych moze byc zwiekszony przez zadarnienie dna dolinek smuznych, w których okresowo
wystepuja skoncentrowane splywy wód powierzchniowych.
Uklad pól i uprawa roli. Zasadniczym i podstawowym zabiegiem przeciwerozyjnym na
gruntach rolnych jest poprzecznostokowy uklad pól i kierunek upraw. Wprowadzenie
poprzecznostokowego ukladu pól bedzie prowadzilo do stopniowego starasowania zboczy.
Powstana tarasy naorywane, które zmniejsza nachylenie zboczy, a tym samym ogranicza
splywy powierzchniowe i nasilenie erozji. Juz sama poprzecznostokowa uprawa (orka, siew
itp.) zwiekszy zatrzymanie wody w wyniku jej wsiakania do gruntu. Poprzecznostokowy uklad
pól ulatwi ponadto mechanizacje upraw i wydzielanie poszczególnych kompleksów w odrebne
pola.
Szata roslinna ma kapitalne znaczenie w ochronie gleb przed erozja. Z roslin uprawnych
funkcje ta najlepiej spelniaja motylkowe i ich mieszanki z trawami, a nastepnie zboza ozime i
rzepak. Zboza jare oraz rosliny okopowe najslabiej chronia glebe przed erozja (degradacja) i
dlatego powinny byc uprawiane w niewielkich ilosciach. Zwiekszenie arealu uprawy w zlewni
roslin ograniczajacych skutki procesów erozyjnych mozna osiagnac przez odpowiednia
polityke kontraktacyjna.
Urzadzania do odprowadzania wody ze zboczy. Omówione zabiegi przeciwerozyjne
zaprogramowane do realizacji w dorzeczu Grodarza maja na celu rozpraszanie splywów i
zwiekszenie retencji wody do gruntu. Podczas gwaltownych roztopów sniegowych i ulewnych
deszczów letnich nie uda jednak sie zatrzymac wszystkich wód i czesc z nich nalezy
odprowadzic do rzeki w sposób nie powodujacy rozmywania gruntu. Miejsca koncentracji
powierzchniowych splywów wód z gruntów rolnych beda odpowiednio umocnione, najlepiej
przez zalozenie trwalych zadarnien na biowlókninach .
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Zabudowa

wawozów.

Zaprogramowano

nastepujace

sposoby

zabudowy

i

zagospodarowania wawozów: zabudowa biologiczna, zabudowa techniczno-biologiczna oraz
zagospodarowanie wawozów dla celów rekreacyjnych z uwzglednieniem budowy zbiorników
retencyjno-kolmatacyjnych.
Zabudowa biologiczna jest najbardziej naturalna forma zagospodarowania wawozów i w
zlewni Grodarza bedzie najczesciej stosowana. Juz obecnie wiekszosc wawozów zostala
opanowana przez naturalna roslinnosc zielna, w tym trawiasta oraz drzewa i krzewy. Z punktu
widzenia walorów krajobrazowych jest to zagospodarowanie ze wszech miar wyjatkowo
prawidlowe. Z punktu widzenia ochrony przed dalszym rozwojem wawozów celowym byloby
jednak wprowadzenie pewnych korekt. Korzystnym byloby takie rozmieszczenie zadrzewien,
aby na liniach koncentracji splywu okresowych wód powierzchniowych, czyli na dnach
wawozów i rozciec bocznych, zwlaszcza u wlotu wawozów stworzyc korzystne warunki dla
rozwoju roslinnosci darniowej, lepiej zabezpieczajacej przed rozmywem terenu od zadrzewien
i zakrzewien.
Zabudowa techniczna-biologiczna bedzie polegac na umocnieniu w wawozach miejsc
szczególnie

narazonych

na

rozmywanie

budowlami

technicznymi

(kamiennymi

i

faszynowymi). Sa to: czola (wloty) wawozów glównych i rozciec bocznych, progi erozji
wstecznej, studnie eworsyjno-sufozyjne oraz zbocza podlegajace osuwiskom i obrywom.
Dna wawozów beda natomiast umacniane darnina na podlozu z biowlókniny.
Zagospodarowanie wawozów dla celów rekreacyjnych bedzie kierunkiem dominujacym i
wymagac bedzie wytyczenia szlaków turystycznych i tras spacerowych poprowadzonych przez
najbardziej ciekawe miejsca pozwalajace na ogladanie z przygotowanych punktów
widowiskowych krajobrazów. Uzasadniona jest równiez budowa niewielkich zbiorników
wodnych, miejsc odpoczynku oraz umocnienie sciezek rowerowych i tras spacerowych.
Zagospodarowanie mikrozlewni poszczególnych wawozów
Mikrozlewnia 1. Zmniejszenie powierzchniowych splywów wody z mikrozlewni mozna
uzyskac przez zastosowanie zabiegów przeciwerozyjnych na gruntach rolnych. W przypadku
przeciwdzialania erozji liniowej jedynie wawozy drogowe wymagaja zagospodarowania wg
koncepcji przedstawionej w punkcie 8.1. Najwiekszy wawóz drogowy o maksymalnej
glebokosci do 15 m i spadku podluznym dna do 10%, znajdujacy sie w poblizu cmentarza jest
bardzo silnie erodowany. Dlatego w jego najbardziej stromym odcinku wskazane jest
umocnienie dna przez jego wybrukowanie i nadanie przekroju wkleslego, przystosowanego do
odprowadzenia wód powierzchniowych. W przypadku likwidacji dróg w wawozie mozna by w
ich miejscu wykonac zbiorniki kolmatacyjne. Budowa zbiorników kolmatacyjnych
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zmniejszajacych burzowe splywy wody i ilosci transportowanego materialu jest celowe
równiez u wylotu glównych rozciec wawozu dolinowego. Wloty tych rozciec, przy dalszym
ich rozwoju stwarzaja duze zagrozenie dewastacji przyleglych gruntów rolnych. Powinny one
zatem zostac umocnione poprzez odciecie doplywu wód powierzchniowych i zadarnienie
powierzchni gruntów przyleglych do wlotów.
Mikrozlewnie 2, 3, 5, 19 i 20. Zlewnie leza w obrebie m. Kazimierza Dolnego pod
zabudowa miejska.
Mikrozlewnia 4. Przeciwdzialanie dalszemu rozwojowi obecnych tu aktualnie
dynamicznie tworzacych sie form rzezby jest dosc trudne i kosztowne. Dlatego proponuje sie
dna wawozów ich wloty i rozciecia boczne umocnic przez zadarnienie i odprowadzenie wód
powierzchniowych sciekami umocnionymi darnina na wlókninie.
Mikrozlewnie 6 i 7. Zabezpieczenie przed dalszym rozwojem wszystkich, aktualnie
tworzacych sie form erozyjnych w wawozach (glównych) metodami technicznymi byloby zbyt
trudne i kosztowne. Ponadto wydaje sie, ze wystepujace wewnatrz rozciec bocznych wysokie
progi erozji wstecznej i glebokie studnie lessowe sa interesujacymi formami rzezby i stanowia
pewna atrakcje turystyczna.
Dlatego propozycje odnosnie zagospodarowania wystepujacych tu wawozów sa
nastepujace:
1. Na dnie wawozów glównych, w odstepach co kilkadziesiat metrów wykonac przegrody
przeciwrumowiskowe, które beda zatrzymywaly niesiony material i w perspektywie
spowoduja zamulenie rozmywów (rowów) i podwyzszenie dna wawozów. Oprócz tego
powyzej przegród powstana sie po gwaltownych opadach i roztopach zbiorniki wodne
lagodzace fale powodziowa. Poszerzenie dna wawozów (w wyniku zabiegów) i obsianie ich
trwala roslinnoscia trawiasta uatrakcyjni wawozy, które juz obecnie sa bardzo widowiskowa
i atrakcyjna, o duzych walorach turystycznych forma rzezby;
2. Powyzej wlotów-czól rozciec bocznych nalezy wprowadzic kilkumetrowej szerokosci pasy
darni, których celem bedzie ochrona przyleglych gruntów przed wcinaniem sie tych rozciec;
3. Nalezy odciac doplyw wód powierzchniowych do wlotów-czól rozciec bocznych przez
odpowiednie ujecie wód i skierowanie ich splywu w miejsca slabiej narazone na
rozmywanie.
Mikrozewnia 8. Wawóz drogowy nalezy umocnic natomiast u wylotu zadrzewionego
wawozu dolinowego, wskazane jest wykonanie zbiornika kolmatacyjnego.
Mikrozlewnia 9. Wloty do wawozu i rozciecia boczne sa na ogól dobrze umocnione
roslinnoscia darniowa i zaroslowa. Dno wawozu glównego jest szerokie i plaskie z przewaga
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procesów akumulacji nad rozmywem. W wawozie wystepuja korzystne warunki do budowy
zbiornika retencyjno-kolmatacyjnego.
Mikrozlewnie 10 i 11. Likwidacja wawozów drogowych moze nastapic dopiero podczas
scalania i wymiany gruntów. Wawozy dolinowe sa opanowane przez naturalna roslinnosc,
zwlaszcza drzewiasta i w niewielkim stopniu podlegaja erozji i nie wymagaja specjalnych
zabezpieczen.
Mikrozlewnia 12. W górnej czesci wawozu glównego wystepuje plaskie rozszerzenie
dna i te czesc wawozu mozna zagospodarowac dla rekreacji i wypoczynku. Dno u wylotu
wawozu jest plaskie, rozlegle i doskonale nadaje sie pod zabudowe biologiczna.
Mikrozlewnia 13. Silnej erodowany jest tu wawóz drogowy i wymaga on utwardzenia
nawierzchni oraz umocnienia urzadzen do odprowadzenia wód powierzchniowych.
Mikrozlewnia

14.

Na

gruntach

zagrozonych

erozja

nalezy

wprowadzic

poprzecznostokowy uklad pól oraz szate roslinna chroniaca gleby przed erozja.
Mikrolewnia 15. Ze wzgledu na duza dlugosc wawozu i znaczna powierzchnie zlewni o
silnie urozmaiconej rzezbie wskazane byloby przeznaczyc jej czesc pod zalesienie.
Mikrozlewnie 16, 17 i 18. Zlewnie nie wymagaja zabiegów przeciwerozyjnych.
Mikrozlewnia 21. Wawóz zostal opanowany przez naturalna roslinnosc, która ogranicza
nasilenie procesów erozyjnych. W zwiazku z tym nie przewiduje sie tu wykonania zadnych
zabiegów ochronnych wewnatrz wawozu.
Mikrozlewnia 22. W celu ograniczenia procesów rzezbotwórczych proponuje sie
umocnienie czól rozciec bocznych oraz wykonanie przegrody przeciwrumowiskowej u wylotu
wawozu glównego w odleglosci okolo 100 m od Grodarza (powyzej budynku). Utworzony w
ten sposób suchy zbiornik kolmatacyjny bedzie pelnil równiez funkcje przeciwpowodziowa.
Mikrozlewnie 23, 24 i 25. Niewielkie wawozy, opanowane przez drzewa i krzewy, a u
wylotów przez trwale zadarnienia. U wylotu wawozu glównego w zlewni 23 proponuje sie
wykonanie 2 przegród w odleglosci 25 m od Grodarza oraz powyzej suszarni tytoniu.
Mikrozlewnia 26. U wylotu wawozu dolinowego, na odcinku przed jego polaczeniem
sie z wawozem drogowym nalezy wykonac zbiornik retencyjno-kolmatacyjny.
Mikrozlewnia 27. W zlewni wawozu drogowego i dolinowego nie nalezy wykonywac
zadnych zabiegów przeciwerozyjnych pozostawiajac ich w stanie naturalnym jako osobliwosc
przyrody. Warto natomiast rozwazyc pomysl nadania wawozowi drogowemu statusu pomnika
przyrody prawem chronionego.
Mikrozlewnia 28. Zlewnia nie wymaga zabiegów przeciwerozyjnych.
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Mikrozlewnie 29, 30, 31, 32, 33 i 34. Na gruntach zagrozonych erozja nalezy
wprowadzic poprzecznostokowy uklad pól i kierunek upraw oraz roslinnosc chroniaca glebe
przed erozja. Zbocza wawozów nalezy dolesic, a dna rozciec bocznych umocnic darnina na
wlókninie.
Uklad i umocnienie dróg stanowi jeden z trudniejszych do rozwiazania problemów w
pólnocnej czesci dorzecza Grodarza. Silnie urozmaicona rzezba terenu i lessowe gleby
powoduja, ze drogi sa rozmywane, szybko przeksztalcaja sie w wawozy (poglebiaja sie od 4,5
do 9,0 cm na rok) i sa glównym zródlem rumowiska dostarczanego na dno doliny i do
Grodarza. Podczas scalania i wymiany gruntów uklad dróg zostanie zmieniony. Drogi zostana
wytyczone glównie w grzbietowych czesciach zboczy, czyli tam gdzie nie wystepuje
koncentracja splywajacych wód. Przy wytyczaniu dróg w dolinkach sródpolnych beda one
sytuowane nie na samym dnie, lecz nieco wyzej, tak, aby wode z drogi mozna bylo
odprowadzac na dno doliny umocnionej przez zadarnienie. Na drogach osiedlowych, glównych
i zbiorczych rolniczych planuje sie trwala nawierzchnie o wkleslym lub wypuklym przekroju
poprzecznym przystosowanym do odprowadzania wód.
Uwzgledniajac usytuowanie dróg w rzezbie terenu, spadki podluzne niwelety jezdni
gruntowej i rodzaj gruntu (rodzaj i gatunek gleby) wyznaczono cztery stopnie pilnosci
utwardzania dróg i umacniania urzadzen odwadniania powierzchniowego:
•

stopien 1- utwardzanie nawierzchni i umacnianie urzadzen odwadniajacych bardzo pilne;

•

stopien 2- utwardzanie nawierzchni i umacnianie urzadzen odwadniajacych pilne;

•

stopien 3- utwardzanie nawierzchni i umacnianie urzadzen odwadniajacych srednio pilne;

•

stopien 4- utwardzanie nawierzchni i umacnianie urzadzen odwadniajacych wskazane
lokalnie.

Stopnie pilnosci utwardzania dróg o nawierzchni gruntowej podano w tabeli 10.
Na podstawie mapy warstwicowej w zapisie cyfrowym (DEM 10 m x 10 m), mapy
cyfrowej gatunków gleb i mapy cyfrowej sieci dróg publicznych i wewnetrznych, opracowano
mape

cyfrowa

pilnosci

utwardzania

dróg

i

umacniania

urzadzen

odwadniania

powierzchniowego.
W zlewni potoku Grodarz o powierzchni 29,26 km 2 dlugosc dróg o nawierzchni
gruntowej wynosi 180,39 km a wskaznik gestosci 6,16 km/km 2.
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Tabela 10. Stopnie pilnosci utwardzania dróg wewnetrznych (rolniczych) o nawierzchni
gruntowej
Spadek
podluzny
Lp. Rodzaj drogi
jezdni drogi
gruntowej

Rodzaje gruntu [rodzaje i gatunki gleb] zalegajacego w pasie drogowym

Stopien pilnosci
utwardzania drogi i
umacniania urzadzen
odwadniania
powierzchniowego

%

droga o
1 nawierzchni
gruntowej

niewysadzinowe:
-grunty: rumosz niegliniasty (KR), zwir (Z),
pospólka (Po), piasek gruby (Pr), piasek sredni (Ps),
piasek drobny (Pd)
-gleby: [zwir piaszczysty (zp), piasek luzny (pl),
utwory kredowe, skala krystaliczna, skala osadowa,
skala lita (sk), rumosz skalny ( r)]
watpliwe:
-grunty: piasek pylasty (Pp), zwietrzelina gliniasta (KWg),
rumosz gliniasty (KRg), zwir gliniasty (Zg),
pospólka gliniasta (Pog)
-gleby: [piasek luzny pylasty (plp), piasek slabogliniasty (ps),
piasek slabogliniasty pylasty (psp), piasek gliniasty
lekki (pgl), piasek gliniasty lekki pylasty (pglp), zwir gliniasty (zg) ]
malo wysadzinowe:
-grunty: glina piaszczysta zwiezla (Gpz),
do 4
glina zwiezla (Gz), il (i), il piaszczysty (ip), il pylasty (ip)
-gleby: [glina piaszczysta(gp),
glina piaszczysta pylasta (gpp), glina lekka (gl), glina lekka pylasta
(glp), glina srednia (gs), less i utwory lessowate(l), less i utwory
lessowate ilaste (li), il pylasty (ip), il (i), redzina weglanowa, redzina
gipsowa, redzina lekka (l), redzina srednia (s), redzina ciezka ( c)]
bardzo wysadzinowe:
-grunty: piasek gliniasty (Pg),
pyl piaszczysty (pp), pyl (p), glina piaszczysta (Gp),
glina (G), glina pylasta (Gp), il warstwowy
-gleby: [piasek gliniasty mocny (pgm),
piasek gliniasty mocny pylasty (pgmp), glina srednia pylasta (gsp), glina
ciezka (gc), glina ciezka pylasta (gcp), glina bardzo ciezka (gbc), pyl
piaszczysty (plp), pyl zwykly (plz), pyl gliniasty (plg), pyl ilasty (pli),
mada bardzo lekka (bl), mada lekka (l), mada srednia (s), mada ciezka
( c), mada bardzo ciezka (bc)]
niewysadzinowe:
-grunty: rumosz niegliniasty (KR), zwir (Z),
pospólka (Po), piasek gruby (Pr), piasek sredni (Ps),
piasek drobny (Pd)
-gleby: [ zwir piaszczysty (zp), piasek luzny (pl), utwory kredowe,
skala krystaliczna, skala osadowa, skala lita (sk), rumosz skalny ( r)]
watpliwe:
-grunty: piasek pylasty (Pp), zwietrzelina gliniasta (KWg),
rumosz gliniasty (KRg), zwir gliniasty (Zg),
pospólka gliniasta (Pog)
-gleby: [piasek luzny pylasty (plp), piasek
slabogliniasty (ps), piasek slabogliniasty pylasty (psp), piasek gliniasty
lekki (pgl), piasek gliniasty lekki pylasty (pglp), zwir gliniasty (z)]
malo wysadzinowe:
-grunty: glina piaszczysta zwiezla (Gpz),
od 4 do 8 glina zwiezla (Gz), il (i), il piaszczysty (ip), il pylasty (ip)
-gleby: [glina piaszczysta
(gp), glina piaszczysta pylasta (gpp), glina lekka (gl), glina lekka pylasta
(glp), glina srednia (gs), less i utwory lessowate (l), less i utwory
lessowate ilaste (li), il pylasty (ip), il (i), redzina weglanowa, redzina
gipsowa, redzina lekka (l), redzina srednia (s), redzina ciezka ( c)]
bardzo wysadzinowe:
-grunty: piasek gliniasty (Pg),
pyl piaszczysty (pp), pyl (p), glina piaszczysta (Gp),
glina (G), glina pylasta (Gp), il warstwowy
gleby: [piasek gliniasty mocny (pgm),
piasek gliniasty mocny pylasty (pgmp), glina srednia pylasta (gsp), glina
ciezka (gc), glina ciezka pylasta (gcp), glina bardzo ciezka (gbc), pyl
piaszczysty (plp), pyl zwykly (plz), pyl gliniasty (plg), pyl ilasty (pli)
mada bardzo lekka (bl), mada lekka (l), mada srednia (s), mada ciezka
( c), mada bardzo ciezka (bc)]

4

4

4

4

4

3

2

1
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Spadek
podluzny
Lp. Rodzaj drogi
jezdni drogi
gruntowej

Rodzaje gruntu [rodzaje i gatunki gleb] zalegajacego w pasie drogowym

Stopien pilnosci
utwardzania drogi i
umacniania urzadzen
odwadniania
powierzchniowego

%
niewysadzinowe:
-grunty: rumosz niegliniasty (KR), zwir (Z),
pospólka (Po), piasek gruby (Pr), piasek sredni (Ps),
piasek drobny (Pd)
-gleby: [zwir piaszczysty (zp), piasek luzny (pl), utwory kredowe,
skala krystaliczna, skala osadowa, skala lita (sk), rumosz skalny ( r)]
watpliwe:
-grunty; piasek pylasty (Pp), zwietrzelina gliniasta (KWg),
rumosz gliniasty (KRg), zwir gliniasty (Zg),
pospólka gliniasta (Pog)
-gleby: [piasek luzny pylasty (plp), piasek
slabogliniasty (ps), piasek slabogliniasty pylasty (psp), piasek gliniasty
lekki (pgl), piasek gliniasty lekki pylasty (pglp), zwir gliniasty (zg)]
malo wysadzinowe:
-grunty: glina piaszczysta zwiezla (Gpz),
od 8 do 12 glina zwiezla (Gz), il (I), il piaszczysty (Ip), il pylasty (Ip)
-gleby: [glina piaszczysta
(gp), glina piaszczysta pylasta (gpp), glina lekka (gl), glina lekka pylasta
(glp), glina srednia (gs), less i utwory lessowate(l), less i utwory lessowate
ilaste (li), il pylasty (ip), il (i), redzina weglanowa, redzina gipsowa, redzina
lekka (l), redzina srednia (s), redzina srednia (s), redzina ciezka ( c)]
bardzo wysadzinowe:
-grunty: piasek gliniasty (Pg),
pyl piaszczysty (pp), pyl (p), glina piaszczysta (Gp),
glina (G), glina pylasta (Gp), il warstwowy
-gleby:[piasek gliniasty mocny (pgm),
piasek gliniasty mocny pylasty (pgmp), glina srednia pylasta (gsp), glina
ciezka (gc), glina ciezka pylasta (gcp), glina bardzo ciezka (gbc), pyl
piaszczysty (plp), pyl zwykly (plz), pyl gliniasty (plg), pyl ilasty (pli)
mada bardzo lekka (bl), mada lekka (l), mada srednia (s), mada ciezka
droga o
( c), mada bardzo ciezka (bc)]
nawierzchni
niewysadzinowe:
gruntowej
-grunty: rumosz niegliniasty (KR), zwir (Z),
pospólka (Po), piasek gruby (Pr), piasek sredni (Ps),
piasek drobny (Pd)
-gleby: [zwir piaszczysty (zp), piasek luzny (pl), utwory kredowe
skala krystaliczna, skala osadowa, skala lita (sk), rumosz skalny ( r)]
watpliwe:
-grunty: piasek pylasty (Pp), zwietrzelina gliniasta (KWg),
rumosz gliniasty (KRg), zwir gliniasty (Zg),
pospólka gliniasta (Pog)
-gleby:[piasek luzny pylasty (plp), piasek
slabogliniasty (ps), piasek slabogliniasty pylasty (psp), piasek gliniasty
lekki (pgl), piasek gliniasty lekki pylasty (pglp), zwir gliniasty (zg)]
malo wysadzinowe:
-grunty: glina piaszczysta zwiezla (Gpz),
powyzej 12 glina zwiezla (Gz), il (i), il piaszczysty (ip), il pylasty (ip)
-gleby: [glina piaszczysta
(gp), glina piaszczysta pylasta (gpp), glina lekka (gl), glina lekka pylasta
(glp), glina srednia (gs), less i utwory lessowate (l), less i utwory lessowate
ilaste (li), il pylasty (ip), il (i), redzina weglanowa, redzina gipsowa,
redzina lekka (l), redzina srednia (s), redzina ciezka (c )]
bardzo wysadzinowe:
-grunty: piasek gliniasty (Pg),
pyl piaszczysty (pp), pyl (p), glina piaszczysta (Gp),
glina (G), glina pylasta (Gp), il warstwowy
-gleby: [piasek gliniasty mocny (pgm),
piasek gliniasty mocny pylasty (pgmp), glina srednia pylasta (gsp), glina
ciezka (gc), glina ciezka pylasta (gcp), glina bardzo ciezka (gbc), pyl
piaszczysty (plp), pyl zwykly (plz), pyl gliniasty (plg), pyl ilasty (pli)
mada bardzo lekka (bl), mada lekka (l), mada srednia (s), mada ciezka
( c), mada bardzo ciezka (bc) ]

3

2

1

1

1

1

1

1
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W czterostopniowej skali pilnosci utwardzania dróg i umacniania urzadzen odwadniania
powierzchniowego najwiecej dróg w zlewni zarejestrowano w stopniu 4 – 129,40 km, co
stanowi 71,7% ogólnej dlugosci, a nastepnie odpowiednio w stopniu 3 –2,44 km (1,3%), 2 –
24,14 km (13,4%) i 1 –24,49 km (13,6%) - tab. 11, rys. 16.

Tabela. 11. Stopnie pilnosci utwardzania dróg wewnetrznych (rolniczych) w zlewni potoku
Grodarza
Stopien pilnosci utwardzania dróg i
umacniania urzadzen odwadniania
powierzchniowego
1 – bardzo pilny
2 – pilny
3 – srednio pilny
4 – wskazany lokalnie

Dlugosc dróg w poszczególnych stopniach

km
24,49
24,14
2,44
129,40

%
13,6
13,4
1,3
71,7

Na terenach zlewni nalezy zmierzac do wykonywania nawierzchni-podbudów z
materialu miejscowego, stabilizowanego wiazacymi srodkami hydraulicznymi (cementem,
wapnem, popiolami z wegla brunatnego) lub z kruszyw naturalnych i lamanych,
stabilizowanych mechanicznie. Warstwy jezdne (jezeli beda mialy miejsce) nalezy wykonac z
cienkiej warstwy bitumicznej lub powierzchniowego utrwalenia bitumicznego. Sa to
rozwiazania dotychczas stosowane na drogach rolniczych pelniacych jednoczesnie funkcje
dróg osiedlowych.
Na obszarach nie zabudowanych mozna rezygnowac z wykonywania warstw jezdnych,
aby obnizyc koszty budowy drogi. Nawierzchnie utwardzone, pozbawione warstw jezdnych
maja jednak sklonnosc do przesuszenia i nadmiernego pylenia, natomiast przy nadmiernej
wilgotnosci wystepuja lokalne odksztalcenia i wybicia w plaszczyznie jezdni, co niekorzystnie
wplywa na stan techniczny i estetyczny dróg.
Dla dróg rolniczych posadowionych na gruntach lessowych i lessowatych mozna
przyjmowac konstrukcje nawierzchni na podstawie wytycznych „Technologia utwardzania
dróg rolniczych w terenach lessowych” (tab. 12). Dla dróg rolniczych posadowionych na
pozostalych gruntach nalezy projektowac indywidualnie.
W procesie technicznego urzadzania pasa drogowego nie mozna pominac zabiegów
odwadniania drogi, które polegaja na nadaniu korpusowi drogi odpowiednich spadków
podluznych i poprzecznych, z równoczesnym wyniesieniem korpusu drogi ponad przylegly
teren oraz wykonaniu rowów przydroznych, scieków, przepustów i kanalizacji burzowej w
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Rys. 16. Mapa pilnosci utwardzania dróg gruntowych i umacniania urzadzen odwadniania
powierzchniowego w zlewni potoku Grodarza
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Tabela 12. Zalecane konstrukcje nawierzchni dróg na gruntach lessowych
Kategoria ruchu
Typ
nawierz
chni

Konstrukcja nawierzchni

Oznaczenie
warstwy
nawierzchni

KR 1.1

KR 1.2

Nosnosc podloza gruntowego
G2

G3

G4

G2

G3

G4

Grubosc warstw nawierzchni
(cm)
A1

h1:2 masa mineralno-asfaltowa
h3 grunt stabilizowany; Rm=2,5 MPa

h1:2
h3

-

-

-

4

4

4

-

-

-

18

20

25

podloze
A2

h1:2 masa mineralno-smolowa

h1:2

-

-

-

4

4

4

h3 grunt stabilizowany; Rm=2,5 MPa

h3

-

-

-

18

20

25

h1

2

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

12

h3

-

-

-

14

16

18

h1 masa mineralno-asfaltowa

h1

-

-

-

4

4

4

h2 kruszywo stabilizowane zuzlem granulowanym

h2

-

-

-

14

16

16

h3 ulepszone podloze; Rm=1,5MPa

h3

-

-

-

10

10

14

h1;2;3

20

25

30

-

-

-

h1

-

-

-

4

4

4

h 2;3 kruszywo stabilizowane mechaniczne

h2

18

18

18

18

22

25

h4

h4

8

8

8

8

8

15

h1

4

4

4

4

4

4

h 2;3

12

12

12

18

22

25

h4

8

8

8

8

8

15

h1 pospólka drobnoziarnista

h1

2

2

2

4

4

4

h 2 niesort kamienny lub zuzel wielkopiecowy

h2

12

12

12

18

22

30

h3 ulepszone podloze; Rm=1,5Mpa

h3

10

10

10

10

10

10

h1

4

4

4

4

4

4

h 2;3

14

15

18

22

25

podloze
B

h1 pokrowiec lub dywanik bitumiczny
h2 grunt stabilizowany; Rm=5,0MPa
h3 grunt stabilizowany; Rm=2,5MPa

h2

podloze
C

podloze
D

h1;2;3 mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa, gliniasto piaskowa lub zuzel paleniskowy
podloze

E

h1

masa mineralno-asfaltowa

piasek

Podloze
F1

h1 pospólka drobnoziarnista, niesort kamienisty
h 2;3 zuzel wielkopiecowy
h4

piasek

Podloze
F2

Podloze
G

h1

masa mineralno-asfaltowa

h 2;3 less stabiliz.; Rm=5,0MPa

22

Podloze
Objasnienia do tabeli 12:
KR 1.1, KR 1.2 - kategorie ruchu drogowego; G2, G3, G4 - grupy nosnosci podloza nawierzchni drogowej.
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uzasadnionych

przypadkach.

Urzadzenia

odwadniajace

musza

byc

bezwzglednie

zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wód powierzchniowych róznymi metodami
opracowanymi miedzy innymi w Instytucie Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa.

9. PODSUMOWANIE
Prace kameralne i badania terenowe przeprowadzone w latach 1999-2002 umozliwily
dokonanie szczególowej charakterystyki przyrodniczych, erozyjnych i gospodarczych
warunków obszaru zlewni Grodarza.
Badania wykazaly, ze glównym czynnikiem degradujacym gleby i potegujacym fale
powodziowe jest bardzo silna erozja wodna, zwlaszcza wawozowa w pólnocnej czesci
dorzecza Grodarza.
Podkreslic nalezy, ze zastosowany w badaniach model EROSION 3D okazal sie bardzo
przydatny do:
• identyfikacji obszarów zagrozonych erozja;
• szacowania wielkosci wynoszonego materialu stokowego z terenów erodowanych;
• wplywu projektowanych zabiegów przeciwerozyjnych.
Na podstawie szczególowej analizy wyników badan opracowano koncepcje dzialan
przeciwerozyjnych ukierunkowanych równoczesnie na ograniczanie powodzi opadowonawalnych.
Pierwszoplanowymi i niezbednymi w tym wzgledzie sa zabudowa wawozów i
zagospodarowanie ich zlewni oraz umocnienie dróg transportu rolniczego, które to zabiegi
mozna wykonac bez komasacji gruntów.
Pozostale zabiegi przeciwerozyjne takie jak transformacja uzytków oraz poprawa ukladu
pól i sieci dróg mozna zrealizowac jedynie w procesie scalania gruntów.
Zaznaczyc trzeba, ze obszar pólnocnej (lessowej), najsilniej erodowanej czesci zlewni
Grodarza coraz bardziej przyjmuje funkcje turystyczno-rekreacyjna, w zwiazku, z czym
melioracje przeciwerozyjne stricte rolnicze maja tu coraz mniejsze znaczenie.
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