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POTENCJALNE ZAGROŻENIE DEGRADACJĄ DRÓG
GRUNTOWYCH NA TERENACH ROLNICZYCH I PILNOŚĆ
ICH UTWARDZANIA

Eugeniusz Nowocień
Rafał Wawer

Sieć dróg w Polsce ukształtowana przez stulecia w drodze
podziałów majątkowych, mimo dużej gęstości (2,5–7,5 km∙km-2)
jest generalnie mało funkcjonalna i nie dostosowana do
współczesnych środków transportu, maszyn i narzędzi rolniczych.
W terenach silnie erodowanych znaczna część dróg przekształciła
się w wąwozy, w których drogi nadal funkcjonują lub zostały
zaniechane.
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Droga gruntowa przekształcona w wąwóz drogowy

Zniszczona nawierzchnia na drodze gruntowej
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Powszechnie znany jest fakt, że na obszarach wiejskich istotną rolę
odgrywa transport a rola ta – wraz z rozwojem nowoczesnych
środków transportowych, maszyn i narzędzi, systematycznie
wzrasta.
Równolegle z tym rozwojem musi postępować modernizacja i
przebudowa na obszarach wiejskich sieci dróg, których zły stan
techniczny utrudnia a niekiedy uniemożliwia efektywne
wykorzystanie środków transportowych będących w dyspozycji
poszczególnych gospodarstw.

Metoda badań
Kształtowanie sieci dróg i pilność ich utwardzania :
1. Klasyfikacja funkcjonalna;
2. Usytuowanie dróg w rzeźbie terenu (diagnoza);
3. Rozmieszczenie dróg w rzeźbie terenu - degradacja procesami
erozyjnymi (diagnoza i prognoza);
4. Przydatność podłoża gruntowego (glebowego) do posadowienia
utwardzonej nawierzchni i umocnionych urządzeń odwodnienia
powierzchniowego;
5. Pilność utwardzania nawierzchni dróg i umacniania urządzeń
odwadniania powierzchniowego (prognoza i kierunki działań
strategicznych);
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Klasyfikacja funkcjonalna - schemat układu dróg wiejskich

Usytuowanie dróg w rzeźbie terenu
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Metoda badań
Kryterium usytuowania dróg w rzeźbie terenu:
•drogi wzdłużstokowe przecinają warstwicę pod kątem 90 z
dozwolonym odchyleniem  10;
•drogi poprzecznostokowe przebiegają równolegle do
warstwicy z dozwolonym odchyleniem przecięcia warstwicy 
10;
•drogi skośnostokowe przecinają warstwicę pod kątem od 10
do 80.

Wyniki badań

Przestrzenne rozmieszczenie dróg rolniczych w rzeźbie
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Wyniki badań

Przestrzenne rozmieszczenie
dróg rolniczych w rzeźbie dla gm.
Rutka - Tartak

Wyniki badań
Dane liczbowe przestrzennego rozmieszczenia dróg rolniczych w rzeźbie
Układ dróg w rzeźbie
Wyszczególnienie

Poprzecznostokowy

Skośnostokowy

Wzdłużstokowy

W pradolinach
rzek i na
wierzchowinach

Długość dróg
[km]

8461

62632

10222

4615

Udział dróg w sieci
[%]

10

72

12

6

0,51

3,1

0,51

0,22

Wskaźnik
zagęszczenia
[km∙km-2]

Powiat suwalski

Ogółem powiat posiada 85 930 km dróg rolniczych
Wskaźnik zagęszczenia wynosi 4, 31 km∙km-2
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Rozmieszczenia dróg w rzeźbie terenu (kryterium zmiany
niekorzystnego rozmieszczenia):
a) Ze względu na rzeźbę terenu wyróżniono stoki o nachyleniu:
od 6% do 14%;
powyżej 14%;
b) Ze względu na erozję wodną powierzchniową wyróżniono 5
stopni nasilenia erozji:
stopień 1 – erozja słaba, zniszczenia niewielkie;
stopień 2 – erozja umiarkowana, zmyw poziomu ornopróchnicznego;
stopień 3 – erozja średnia, zupełne zredukowanie poziomu ornopróchnicznego;
stopień 4 – erozja silna, zniszczenie całego profilu glebowego a
nawet części podłoża, zakłócenie stosunków wodnych;
stopień 5 – erozja bardzo silna, w skutkach podobna do silnej,
trwała degradacja ekosystemów.

Zmiany lokalizacji dróg rolniczych ( ze względu na
degradacje):
1.Stopień 1 - zmiana lokalizacji nie wymagana (obszar
bez erozji + erozja słaba + drogi wzdłużstokowe i
skośnostokowe);
2.Stopień 2 - zmiana lokalizacji wskazana lokalnie
(erozja umiarkowana + drogi wzdłużstokowe i
skośnostokowe);
3. Stopień 3 - zmiana lokalizacji średnio pilna (erozja
średnia + drogi wzdłużstokowe i skośnostokowe)
4.Stopień 4 - zmiana lokalizacji bardzo pilna (erozja silna
i bardzo silna + drogi wzdłużstokowe i skośnostokowe)
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Wyniki badań

Zmiana lokalizacji dróg w rzeźbie dla pow. suwalskiego

Metoda badań
Przydatność podłoża gruntowego (glebowego)
(kryterium wysadzinowości)
1. Kryterium wysadzinowości gruntów [gleb] polega na określeniu
ich podatności na odkształcenia w zależności od wrażliwości na
działanie wody i mrozu:
 Grunty niewysadzinowe - to grunty dobre do posadowienia
nawierzchni dróg rolniczych;
 Grunty wątpliwe - to grunty trudne do posadowienia
nawierzchni dróg rolniczych;
 Grunty wysadzinowe - to grunty bardzo trudne do
posadowienia nawierzchni dróg rolniczych.
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RODZAJE GRUNTÓW [RODZAJE I GATUNKI GLEB] ZALEGAJĄCE W PASIE
DROGOWYM
NIEWYSADZINOWE:
-grunty: rumosz niegliniasty (KR), żwir (Ż), pospółka
(Po), piasek gruby (Pr), piasek średni (Ps), piasek
drobny (Pd)

-gleby: [żwir piaszczysty (żp), piasek luźny (pl), utwory
kredowe, skała krystaliczna, skała osadowa, skała lita
(sk), rumosz skalny ( r)]

WĄTPLIWE:
-grunty: piasek pylasty (Pp), zwietrzelina gliniasta
(KWg), rumosz gliniasty (KRg), żwir gliniasty (Żg),
pospółka gliniasta (Pog)

-gleby: [piasek luźny pylasty (plp), piasek słabogliniasty
(ps), piasek słabogliniasty pylasty (psp), piasek gliniasty
lekki (pgl), piasek gliniasty lekki pylasty (pglp), żwir
gliniasty (żg), rędzina lekka (l) ]

MAŁO WYSADZINOWE:
-grunty: glina piaszczysta zwięzła (Gpz), glina
zwięzła (Gz), ił (i), ił piaszczysty (ip), ił pylasty (ip)

gleby: [glina piaszczysta(gp), glina piaszczysta pylasta
(gpp), glina lekka (gl), glina lekka pylasta (glp), glina
średnia (gs), less i utwory lessowate(l), less i utwory
lessowate ilaste (li), ił pylasty (ip), ił (i), rędzina
węglanowa, rędzina gipsowa, rędzina średnia (s),
rędzina ciężka ( c)]

BARDZO WYSADZINOWE:
-grunty: piasek gliniasty (Pg), pył piaszczysty (pp),
pył (p), glina piaszczysta (Gp), glina (G), glina
pylasta (Gp), ił warstwowy

-gleby: [piasek gliniasty mocny (pgm), piasek gliniasty
mocny pylasty (pgmp), glina średnia pylasta (gsp), glina
ciężka (gc), glina ciężka pylasta (gcp), glina bardzo
ciężka (gbc), pył piaszczysty (płp), pył zwykły (płz), pył
gliniasty (płg), pył ilasty (płi), mada bardzo lekka (bl),
mada lekka (l), mada średnia (s), mada ciężka ( c), mada
bardzo ciężka (bc)]

Podział gruntów (gleb) według stopnia wysadzinowości

Wyniki badań

Podatność gruntów na wysadzinowość dla gm. Rutka - Tartak
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Wyniki badań

Podatność gruntów na wysadzinowość dla gminy Bakałarzewo

Metoda badań
Utwardzanie dróg i umacnianie urządzeń odwadniania
powierzchniowego (kryterium pilności)

Stopnie pilności utwardzania nawierzchni i umacniania urządzeń
odwadniających:
 Stopień 1 – bardzo pilny;
 Stopień 2 – pilny;
 Stopień 3 – średnio pilny;
 Stopień 4 – wskazany lokalnie.
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Metoda badań
Utwardzanie dróg i umacnianie urządzeń odwadniania
powierzchniowego (kryterium pilności)
Stopnie pilności utwardzania dróg
Lp.

Rodzaj
drogi

Spadek
podłużny
jezdni drogi
gruntowej w
[%]

Podatność gruntów (gleb) na
wysadzinowość

Stopień pilności
utwardzania drogi i
umacniania urządzeń
odwadniania
powierzchniowego

1.

gruntowa

do 4*

niewysadzinowe

4 (wskazany lokalnie)

2.

gruntowa

do 4*

wątpliwe

4 (wskazany lokalnie)

3.

gruntowa

do 4*

mało wysadzinowe

4 (wskazany lokalnie)

4.

gruntowa

do 4*

bardzo wysadzinowe

4 (wskazany lokalnie)

5.

gruntowa

od 4 do 8*

niewysadzinowe

4 (wskazany lokalnie)

6.

gruntowa

od 4 do 8*

wątpliwe

3 (średnio pilny)

7.

gruntowa

od 4 do 8*

mało wysadzinowe

2 (pilny)

8.

gruntowa

od 4 do 8*

bardzo wysadzinowe

1 (bardzo pilny)

*-

za spadek podłużny jezdni drogi gruntowej należy przyjąć spadek rzeźby terenu na podstawie numerycznej mapy spadków

Metoda badań
Utwardzanie dróg i umacnianie urządzeń odwadniania
powierzchniowego (kryterium pilności)
Stopnie pilności utwardzania dróg (c.d.)
Lp.

Rodzaj
drogi

Spadek
podłużny
jezdni drogi
gruntowej w
[%]

Podatność gruntów (gleb) na
wysadzinowość

Stopień pilności
utwardzania drogi i
umacniania urządzeń
odwadniania
powierzchniowego

9.

gruntowa

od 8 do 12*

niewysadzinowe

3 (średnio pilny)

10.

gruntowa

od 8 do 12*

wątpliwe

2 (pilny)

11.

gruntowa

od 8 do 12*

mało wysadzinowe

1 (bardzo pilny)

12.

gruntowa

od 8 do 12*

bardzo wysadzinowe

1(bardzo pilny)

5.

gruntowa

powyżej 12*

niewysadzinowe

1 (bardzo pilny)

6.

gruntowa

powyżej 12*

wątpliwe

1 (bardzo pilny)

7.

gruntowa

powyżej 12*

mało wysadzinowe

1 (bardzo pilny)

8.

gruntowa

powyżej 12*

bardzo wysadzinowe

1 (bardzo pilny)
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Wyniki badań

Mapa pilności utwardzania dróg w powiecie suwalskim

Wyniki badań

Mapa pilności utwardzania dróg w gminie Rutka - Tartak
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Podsumowanie
1. Drogi rolnicze w terenach o zróżnicowanej rzeźbie
najlepiej lokalizować na wododziałach lub grzbietowych
częściach zbocza, czyli w miejscach, gdzie nie ma dopływu
okresowych wód powierzchniowych oraz w dolinach
śródzboczowych powyżej linii spływu

2. Drogi rolnicze o podłużnym spadku niwelety do 4% nie
wymagają utwardzania. Można je ulepszać, dokonując
korekty uziarnienia gruntu zalegającego w drodze do tzw.
mieszanki optymalnej. Natomiast przy podłużnym spadku
niwelety drogi powyżej 4% należy utwardzać jezdnię i
zabezpieczać urządzenia odwadniające.
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3. Do projektowania sieci dróg rolniczych i wskazania
odcinków w sieci do utwardzenia, należy wykorzystać
warstwy informacji sporządzone w systemach GIS, które
dotyczą:
•rzeźby terenu;
•pokrywy gruntowej lub glebowej;
•istniejącej sieci dróg ;
•rozmieszczenia dróg w rzeźbie terenu;
•sieci hydrograficznej.

4. W ostatecznej formie otrzymamy:
•Numeryczną mapę sieci dróg rolniczych;
•Numeryczną mapę rozmieszczenia dróg w rzeźbie terenu;
•Numeryczną mapę wysadzinowości gruntów;
•Numeryczną mapą waloryzacji przydatności transportowej
rozmieszczenia dróg rolniczych w rzeźbie terenu;
•Numeryczną mapę degradacji - pilności utwardzania
gruntowych dróg rolniczych.
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5. Zgromadzone informacje zapisane w systemach GIS,
adaptowane dla celów dróg rolniczych, dają możliwość
podejmowania trafnych decyzji na różnych szczeblach
zarządzania w zakresie technicznego urządzania pasa
drogowego.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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