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OCENA STOPNIA ANTROPOGENIZACJI ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY LIPSKO
Położenie i ogólna charakterystyka wybranych elementów
środowiska przyrodniczego obszaru badań
Gmina Lipsko położona jest w południowo-wschodniej części województwa
mazowieckiego. Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1988)
jest to fragment Równiny Radomskiej, stanowiącej część Wzniesień Południowomazowieckich. Obszar badań znajduje się w zasięgu starszych zlodowaceń, jednak
formy plejstoceńskie uległy tu tak dalece posuniętemu zniszczeniu, że utraciły
czytelność pod względem genetycznym (Radłowska 1957). W krajobrazie dominują trzy główne formy terenu: dolina Krępianki, równina denudacyjna starsza,
rozciągająca się na południe od Krępianki oraz równina denudacyjna młodsza,
położona na północ od rzeki.
Dolina Krępianki przecina prawie równoleżnikowo omawiany teren. Jej szerokość waha się od 150 m do 850 m. Różnica poziomów między dnem doliny a
wierzchowinami wynosi od 15 m (Lipa Miklas) do 23 m (Nowe Pole). Rzeka nie
przyjmuje na tym odcinku żadnych dopływów. Nawiązują jednak do niej formy
dolinne prowadzące okresowo wody z roztopów. Wśród nich wyróżniają się „Wąwóz
Śląsko” o długości ok. 9 km oraz dolina „Chechło” o długości ok. 5,3 km.
Na płaskiej równinie denudacyjnej młodszej, przy północnej granicy gminy, występują prawie równoleżnikowo ułożono pasy pól piasków przewianych
oraz wydm. Grupy wydm porozdzielane są przez zabagnione lub zatorfione misy
wywiania (Radłowska 1963). Wśród nich szeroką, płytką, zatorfioną doliną płynie
rzeczka Strużka – prawobrzeżny dopływ Iłżanki. Bliżej Krępianki równina podesłana
jest przez glinę zwałową, nad którą wznoszą się ostańcowe pagórki zbudowane z
utworów fluwioglacjalnych (Radłowska 1963).
Rzeźba równiny denudacyjnej starszej – w sensie chronologicznym i przestrzennym – jest poligenetyczna. W trójkącie Maruszów–Daniszów–Józefów zalegają utwory pyłowe, wyglądem zewnętrznym przypominające less. Wśród badaczy
problemu nie ma zgodności poglądów na temat jego genezy. J. Samsonowicz (1934)
i J. Dylik (1951) kwestionują istnienie lessu na omawianym obszarze. Z niektórych
badań, np. analiz glebowych przeprowadzonych przez Zakład Gleboznawstwa i
Ochrony Gruntów IUNG w Puławach (Wyniki... 1977) wynika, że na terenie gminy
Lipsko znajdują się tylko utwory pyłowe, natomiast less występuje w formie izolowanych płatów na terenie gminy Solec w Pawłowicach, Glinie, Lesie Gliniańskim.
Takiego rozmieszczenia tych utworów dokonuje też H. Maruszczak (1972) Wobec
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powyższego przyjęłam założenie, że sporny teren budują utwory pyłowe nieustalonego pochodzenia. Pozostały obszar pokrywają w dużej części silnie zniszczone
moreny starsze (Czarnocki 1925; Kosmowska-Suffczyńska 1972), pola piasków
przewianych oraz ekshumowana rzeźba trzeciorzędowa.
Rozkład gleb w gminie nawiązuje oczywiście do budowy geologicznej. I
tak gleby I klasy bonitacyjnej występują tylko w obrębie wsi Walentynów, a gleby II
klasy w trójkącie Walentynów–Maruszów-Józefów. Klasa III istnieje w wielu obrębach miejscowości, ale w przeważającej części skupiona jest w wymienionym wyżej
trójkącie. Tak więc zdecydowana większość obszaru gleb lepszych klas znajduje
się w południowej części gminy. Gleby klasy VI tworzą wyraźny pas na linii Wola
Solecka Wólka–Gołębiów–Huta–Leszczyny, w północnej części terenu badań oraz
występują w większości obrębów.
Wg podziału hierarchicznego Polski na regiony geobotaniczne (Matuszkiewicz
1993) teren badań znajduje się w podokręgu lipskim okręgu Przedgórza Iłżeckiego,
podkrainie radomskiej. Głównymi typami krajobrazów roślinnych tego obszaru
są bory mieszane, grądy i świetliste dąbrowy na formach wzniesionych oraz łęg
jesionowo-olszowy w dolinach rzecznych. Z oglądu starych map wynika, że lasy
występowały również na obszarach pokrytych utworami pyłowymi i na wydmach
plejstoceńskich, a wolne od nich były jedynie powierzchnie dużych bagien.
Założenia metodyczne
Stopień antropogenizacji terenu (SAT) stanowi próbę sumarycznego przedstawienia zmian w środowisku gminy, powstałych w wyniku i pod wpływem
działalności człowieka. Metoda jest rozwinięciem ujęcia zastosowanego przez
A. Maciasa (1996). Pozwala ona określić nie tylko wielkość przekształcenia środowiska przyrodniczego w stosunku do założonego stanu wyjściowego, ale także
kierunki zachodzących przemian. Stosuje się w niej mierzalne dane wyjściowe,
zaczerpnięte z zestawienia powierzchni „klasoużytków” dla poszczególnych
obrębów geodezyjnych oraz liczby ludności dla wybranych jednostek. Dla celów
porównawczych wykorzystuje się źródła historyczne, w tym mapy, spisy ludności,
księgi metrykalne i inne. Stosowanie metody nie decyduje o maksymalnej wielkości
obszaru badanego ani przestrzennej jednostce odniesienia.
Głównym czynnikiem determinującym zaszeregowanie wyodrębnionej powierzchni do przyjętych przez autorkę 11 klas antropogenizacji terenu jest, ustalony
subiektywnie, stopień rozbieżności pomiędzy potencjalną roślinnością naturalną,
a obecnym sposobem użytkowania ziemi. W związku z tym, że wyniki uzyskane
tylko na tej podstawie nie oddawały w wystarczającym stopniu różnicy SAT niektórych obszarów, wprowadzony został składnik korygujący, w postaci stosunku
rzeczywistego potencjału zaludnienia (Maruszczak 1949) części obszaru badań,
do rzeczywistego potencjału zaludnienia całego terenu badanego. Po analizie opracowania H. Mitoska (1946) oraz danych dotyczących gminy Lipsko, przy obliczaniu
optimum czasowego dla regionów glebowych, uwzględniłam klasy bonitacyjne
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gruntu oraz liczbę całkowitą ludności. Na wybór tych czynników wpłynęło m.in.
niepewne zaszeregowanie utworów pyłowych w południowej części gminy.
Ostatecznie wzór przyjął postać:

gdzie:
SAT – stopień antropogenizacji terenu,
Pcm – powierzchnia całkowita obszaru badań,
Pp
– suma powierzchni wyróżnionych pomnożonych przez ich wartości
bonitacyjne,
P1
– wyróżnione powierzchnie użytkowania ziemi,
B1
– wartość bonitacyjna wyróżnionych powierzchni,
Wm – rzeczywisty potencjał zaludnienia części obszaru badań,
Lm
– rzeczywista średnia gęstość zaludnienia części obszaru badań,
L′m – teoretyczna średnia gęstość zaludnienia (optimum czasowe) najodpowiedniejsza
dla danej części obszaru badań,
Wg – rzeczywisty potencjał zaludnienia całego obszaru badań,
Lg
– rzeczywista średnia gęstość zaludnienia całego obszaru badań,
L′ g
– teoretyczna średnia gęstość zaludnienia ( optimum czasowe) najodpowiedniejsza
dla całego obszaru badań.
Zaszeregowanie powierzchni w klasach antropogenizacji wraz z przyporząd261

kowanymi im wartościami bonitacyjnymi obrazuje tab.1.
Wyniki i wnioski
W ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu lat średnia gęstość zaludnienia w gminie Lipsko zwiększyła się o 20 osób na km2. Powstały trzy nowe wsie: Helenów,
Lucjanów, Tomaszówka. Dynamicznie rozwinęło się miasto Lipsko. Wzrosła
gęstość zaludnienia w 16 obrębach miejscowości, położonych głównie wzdłuż
dróg krajowej – E 723 i wojewódzkiej - E 747. Jednak większość obszaru gminy
(22 obręby) powoli się wyludnia. Na niektórych terenach spadek gęstości zaludnienia sięga 60 - 90 osób/km2. Zjawisko to występuje nawet w osadach (Długowola,
Józefów) z glebami II i III klasy.
Tab. 1. Klasa antropogenizacji
Tab. 1. Class of anthropogenization
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Ryc. 1. Zmiana stopnia antropogenizacji terenu gminy Lipsko w 1998 r. w stosunku
do 1915 r.
Fig. 1. Change of the degree of anthropogenization in the area of the borough Lipsko
in 1998 as compared with 1915
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Przeprowadzone pomiary karto
-metryczne i analiza innych materiałów
Tab. 2. Changes of some elements
pozwalają stwierdzić, że w okresie
of land use in the Lipsko borough
1915-1998 nastąpiły widoczne zmiany w strukturze użytkowania ziemi.
Polegają one na ponad dwukrotnym
zwiększeniu powierzchni terenów
zabudowanych (tylko w Hucie i Leszczynach nastąpił proces odwrotny)
oraz wzroście użytkowania leśnego w
połowie obrębów geodezyjnych. Przy
czym należy podkreślić, że chociaż
ogólna powierzchnia lasów systematycznie wzrasta od lat 50. XX w., to jeszcze nie
osiągnęła wielkości z roku 1915 (tab. 2). Największe zmiany w użytkowaniu ziemi
nastąpiły na terenach VI i V klasy bonitacyjnej gruntu. Zmierzają one w kierunku
regeneracji terenu i przywrócenia krajobrazu, który dominował tu pierwotnie.
Jak wynika z map topograficznych sieć dróg kołowych w gminie, w latach
1791-1998, zmieniała się. Zmiany te dotyczyły: przebiegu połączeń, rangi dróg
oraz ich nawierzchni. Najważniejsze z nich to spadek znaczenia tras Lipsko – Rozdroże – Chotyze–Ciepielów i Lipsko–Krzywda–Długowola oraz powstanie drogi
krajowej na odcinku Ciepielów–Drezno–Lipsko–Śląsko–Walentynów. Budowę dróg
utwardzonych w gminie Lipsko, na szerszą skalę, rozpoczęto w latach 60. XX w.
Przestrzenny rozkład SAT wykazuje duże zróżnicowanie. Przy ogólnej tendencji do wzrostu stopnia antropogenizacji jego tempo i kierunek są niejednorodne. Badane jednostki odniesienia można podzielić na dwie grupy: obszary, gdzie
stopień antropogenizacji wzrasta oraz obszary, w których następuje regeneracja
środowiska. Przy czym istnieje wyraźna korelacja na terenach wiejskich pomiędzy
stopniem i kierunkiem zmian, a jakością gleb i gęstością zaludnienia.
Wyniki badań przedstawione zostały w postaci mapy prezentującej zmianę
stopnia antropogenizacji terenu gminy Lipsko w 1998 r. w stosunku do 1915 r.
(ryc. 1).
Tab.2. Zmiany niektórych elementów
użytkowania ziemi w gminie Lipsko
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ESTIMATION OF THE DEGREE OF ANTROPOGENESIS
OF THE NATURAL ENVIRONMENT AS EXEMPLIFIED
BY THE BOROUGH OF LIPSKO
Summary
In the method used of estimating the degree of anthropogenesis of the natural environment the basic estimation field are geodesic confines. Making use
of the data does not require a specialist knowledge. For reconstruction of the use
of land in earlier periods topographical maps and archival materials were applied.
The spatial distribution of the SAT indicator is unequal. With a general tendency
of increasing the degree of antropogenesis, its rate and direction are heterogeneous. The units examined can be divided in two groups: areas with increasing
SAT indicator, and those where regeneration of the environment occurs. There exists
a distinct correlation in rural areas between the degree and direction of changes
on the one hand, and the quality of soil and population density on the other.
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