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drogi gruntowe jako stymulator przemian
silnie urzeźbionego krajobrazu lessowego
(W OKOLICY KAZIMIERZA DOLNEGO)
Wstęp
W obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu, drogi gruntowe przejmują zwykle
rolę linii spływu powierzchniowego (Froehlich, Słupik 1986), co wywołuje silną
erozję i prowadzi do rozwoju form zwanych najczęściej wąwozami drogowymi.
Duży wpływ na ich rozwój mają, poza procesami naturalnymi, koła pojazdów oraz
poszerzanie i modelowanie dna podczas prac naprawczych. (m.in. Lach 1984; Ziemnicki 1974; Nowocień 1996; Józefaciuk, Józefaciuk 1996; Gardziel, Rodzik 2001).
Szczególnie często spotyka się wąwozy drogowe na obszarach lessowych.
Wpływa na to gęsta sieć dróg gruntowych, uwarunkowana rozdrobnieniem pól
na użytkowanym rolniczo, intensywnie urzeźbionym terenie. Duże spadki i
deniwelacje oraz podatność lessu na erozję przyczyniają się do szybkiego rozwoju wąwozów drogowych. Średnie tempo ich pogłębiania dochodzi tu do kilku
centymetrów rocznie (Nowocień 1996), przez co zbocza zwykle nie nadążają z
rozwojem, tworząc wysokie na kilka metrów niemal pionowe ściany. Takie formy
wąwozowe zwane są w okolicach Kazimierza głębocznicami (Pawłowski 1996).
Porzucone wskutek silnej erozji formy drogowe rozwijają się tu często jak wąwozy
„naturalne” (Maruszczak 1973; Ziemnicki i in. 1975).
Obecność wąwozów nadaje krajobrazowi swoiste piętno i świadczy o dynamice
jego współczesnych przemian. Rozwój wąwozów lessowych, wiązany z działalnością
człowieka (Maruszczak 1973), zależy nie tylko od użytkowania ziemi, ale również
od układu pól i miedz oraz kierunku uprawy (Rodzik, Zgłobicki 2001). Autorzy
niniejszej pracy zadali sobie natomiast pytanie: w jakim stopniu rozwój i gęstość
sieci wąwozowej zależy od układu dróg gruntowych i warunków ich użytkowania.
Warunki rozwoju wąwozów w okolicy Kazimierza
Kazimierz Dolny znany jest z malowniczego położenia w przełomowej dolinie
Wisły Środkowej, u ujścia do niej potoku Grodarza (ryc. 1). Sieć dolinna rozcina
w tym rejonie wapienno-krzemionkowe skały wieku kredowego (gezy i opoki),
na których zalega kilkumetrowa zwykle seria osadów polodowcowych oraz pokrywa lessowa o miąższości 10-30 m. Teren wyróżnia się znacznymi deniwelacjami
dochodzącymi do 100 m oraz intensywnym urzeźbieniem stoków i falistych
wierzchowin. Do dolin rzecznych uchodzą suche doliny erozyjno-denudacyjne,
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Ryc. 1. Położenie badanych wąwozów na tle rzeźby terenu w okolicy Kazimierza Dolnego
Fig. 1. Localization of the studied gullies against the background of the Kazimierz Dolny
area relief
Objaśnienia: a – obszar badań szczegółowych, b – wąwozy „naturalne”, c – wąwozy
drogowe użytkowane, d – wąwozy drogowe porzucone, e – skarpy uprawowe
i podcięcia; 1 – ul. Zamkowa, 2 – wąwóz Korzeniowy, 3 – Plebani Dół, 4 – dolina
Czerniawy, 5 – droga na Łysą Górę, 6 – Chałajowy Dół, 7 – droga na Kwaskową Górę

których dna izbocza rozcięte są rozgałęzionymi, zalesionymi systemami wąwozowymi. Gwałtowne spływy z wąwozów podczas częstych tu deszczów nawalnych
stwarzają zagrożenie powodziowe dla tego uroczego, zabytkowego miasteczka
(Maruszczak i in. 1984).
Funkcjonowanie ośrodka osadniczego datuje się tu od XII w. i związane było
z przeprawą przez Wisłę na ważnym szlaku handlowym. W XVI i XVII w. nastąpił
rozkwit Kazimierza jako ośrodka międzynarodowego handlu zbożem. Zawsze
jednak (a szczególnie po upadku znaczenia miasta w XVIII w.) część mieszkańców
utrzymywała się z rolnictwa (Teodorowicz-Czerepińska 1981), czemu sprzyjały
dość urodzajne gleby płowe. Uprawa intensywnie urzeźbionych terenów lessowych
przyczyniła się do powstania gęstej sieci wąwozowej, osiągającej 8-9 km/km2.
Znaczną jej część stanowią użytkowane lub porzucone wąwozy drogowe (tab. 1).
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Tab. 1. Wyniki pomiarów sieci wąwozowej w południowej części Kazimierza Dolnego
(powierzchnia terenu badań – 2,65 km2, długość dróg – 15,9 km, gęstość dróg – 6,0 km/km2)
Tab. 1. Results of gully system studies in the southern part of Kazimierz Dolny
(examined area – 2,65 km2, length of roads – 15,9 km, density of roads – 6,0 km/km2)

Kilka stuleci istnienia wielofunkcyjnego ośrodka spowodowało rozwój sieci lokalnych i regionalnych dróg gruntowych, prowadzących z dna doliny Grodarza nie
tylko do pól na wierzchowinie, ale również do bliższych i dalszych miejscowości.
Prawe zbocze tej doliny z wychodniami gez i opok jest krótkie i strome, miejscami o nachyleniu przekraczającym 300. Na wierzchowinę biegnie tu wąwozem
z miasta tylko jedna (brukowana) droga – ul. Zamkowa – niewątpliwie funkcjonująca od średniowiecza. Następny, istotny szlak komunikacyjny – wąwóz „Korzeniowy” – znajduje się na tym zboczu dopiero 2,5 km w górę doliny Grodarza (ryc. 1).
Jest to bardzo malowniczy wąwóz drogowy z pionowymi ścianami, z których
zwisają korzenie starodrzewu porastającego krawędzie. Poprowadzono nim ścieżkę
dydaktyczną, niewłaściwie nazwaną przez służby ochroniarskie „Korzeniowym
Dołem” (Pawłowski 1996). W miejscowej tradycji „dołami” nazywane są „naturalne”, rozległe systemy wąwozowe, rozcinające suche doliny erozyjno-denudacyjne
(ryc. 1), natomiast garby wododzielne wraz z rozcinającymi je wąwozami drogowymi nazywane są „górami”.
Szereg takich garbów z gęstą siecią dróg gruntowych występuje na lewym,
dłuższym i łagodniejszym zboczu doliny Grodarza, gdzie nachylenia rzadko przekraczają 150. W zachodniej części miasta drogi do pobliskich wiosek wykorzystywały
naturalne obniżenia: wąwóz Plebani Dół oraz dolinę Czerniawy. Less zalega tu
bezpośrednio na przepuszczalnych utworach kredowych lub piaskach fluwioglacjalnych; dna tych rozcięć są więc suche, gdyż poziom wód gruntowych nawiązuje
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do dna doliny Wisły (Maruszczak i in. 1984). W części wschodniej obecność
w podłożu słabo przepuszczalnych glin zwałowych sprawia, że dna „naturalnych”
systemów wąwozowych są podmokłe i prowadzenie nimi dróg nie jest możliwe.
Garbami wododzielnymi poprowadzono więc nie tylko drogi dojazdowe do pól
i posesji, ale także ważne kiedyś szlaki komunikacyjne, nawet o założeniach średniowiecznych (Teodorowicz-Czerepińska 1981).
W tym miejscu warto skorygować błędną, naszym zdaniem, interpretację
kierunków docelowych kilku dróg w tej znakomitej skądinąd, cytowanej monografii Kazimierza. Analiza lokalizacji i stanu zachowania wąwozów drogowych
oraz przytoczonych w monografii historycznych opisów szlaków komunikacyjnych
upoważnia do stwierdzenia, że przez Kwaskową Górę biegł główny trakt lubelski,
a nie Gościniec Opolski, który prowadził przez Łysą Górę; czy Droga Rogowska,
która biegła doliną Czerniawy (ryc. 1), gdzie poprowadzono później szosę wylotową
z Kazimierza w kierunku południowym.
Rozwój wąwozów drogowych
Drogi wyprowadzające bezpośrednio na wierzchowinę ulegają erozji mimo
wododzielnego położenia (Gardziel i in. 1998). Szczególnie silna erozja zachodzi
w dolnych odcinkach dróg, gdzie znacznie zwiększa się spadek (pierwotnie >100,
obecnie 7-90). Powodowało to „przenoszenie” dróg, a porzucone wąwozy były
zwykle utrwalane przez krzewy i drzewa. Zdarzało się ponowne udrożnianie takich
wąwozów, natomiast w przypadku, gdy kierowano do nich spływ z górnej części
drogi, mogły one ulegać intensywnemu rozwojowi i „dziczeniu” (Ziemnicki i in.
1975). Zdarzały się również przypadki włączania wąwozów drogowych do systemów „naturalnych” przez erozję wsteczną odnóg bocznych.
Wielokrotne „przenoszenie” drogi w dolnym odcinku zbocza doprowadziło do rozwoju wachlarzowych, zalesionych systemów wąwozów drogowych,
widocznych zwłaszcza na stokach Łysej Góry i Kwaskowej Góry. Na skłonach
wierzchowiny, gdzie erozja była słabsza i drogi nie przenoszono, formy drogowe
przechodziły naturalny cykl rozwojowy (Rodzik 2000) z fazą wcinania (wądroże
– głębocznica), a następnie fazą utrwalania zboczy (właściwy wąwóz drogowy –
parów drogowy). W większości omawiane wąwozy drogowe znajdują się jeszcze
w fazie wcinania (tab. 1).
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwój motoryzacji stopniowo ograniczał znaczenie komunikacyjne dróg gruntowych do funkcji dojazdowej do pól
i posesji. Mechanizacja rolnictwa od lat 70. XX w. spowodowała jednak znaczne
zmiany w użytkowanych wąwozach drogowych. Szeroki rozstaw kół ciągników
i duże gabaryty maszyn rolniczych wymagały poszerzenia większości wąwozów.
Wskutek podcinania zboczy nastąpiła ich destabilizacja i rozwój ruchów masowych
w postaci obrywów, a nawet małych osuwisk. Procesom tym nie uległy tylko formy
w dojrzałym stadium rozwoju – parowy drogowe.
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Do udrożniania aktywnych form zaczęto używać sprzętu ciężkiego, co jeszcze bardziej naruszyło ich delikatną równowagę. Efektem jest wzmożona erozja
wąwozów drogowych oraz zamulanie dróg i posesji w dnie doliny Grodarza. O
ile w przypadku wąwozów „naturalnych” znacząca erozja zachodzi tylko podczas
intensywnych roztopów i deszczów nawalnych (co kilka lat), to wąwozy drogowe mogą „dostarczać” namuły na dno doliny Grodarza nawet kilka razy w roku
(Gardziel i in. 1998). Problemy związane z użytkowaniem i ochroną wąwozów
drogowych w okolicy Kazimierza przedstawiono w oddzielnym opracowaniu
(Gardziel, Rodzik 2001).
Inwentaryzacja sieci wąwozowej
W celu ilościowego ujęcia wpływu dróg gruntowych na rozwój wąwozów
w tym terenie, przeprowadzono inwentaryzację wąwozów w południowej części
Kazimierza na obszarze 2,65 km2, gdzie zagęszczenie dróg gruntowych i wąwozów o genezie drogowej jest wyjątkowo duże (ryc. 1). W pracach terenowych
prowadzonych wiosną 2001 r. uczestniczyli studenci IV roku geografii UMCS.
Inwentaryzacja objęła: identyfikację form drogowych na mapie zasadniczej 1: 1000
oraz określenie ich zróżnicowania typologicznego w terenie, pomiar ich długości
na mapie pochodnej 1:5 000, a także pomiar długości wąwozów „naturalnych”
na powiększeniu mapy topograficznej z 1:10 000 – najlepiej odwzorowującej
„naturalne” formy wąwozowe – do 1:5 000. Wyniki pomiarów zawarto w tabeli
1, gdzie dodatkowo wydzielono kategorię niecek drogowych, rozwijających się na
łagodnie nachylonych zboczach, przy uprawie prostopadłej do drogi lub powstałych
z zaorania porzuconych wądroży.
Porzucone wąwozy drogowe dość wyraźnie różnią się od wąwozów „naturalnych” prostolinijnym przebiegiem, nawiązującym do przebiegu obecnych dróg.
Biegną zwykle po linii grzbietowej, czasem skośnie do linii spadku w najbardziej
stromym dolnym odcinku zbocza, który często pokonują „serpentyną”. Nie mają
zwykle odnóg bocznych, a ich wymiary poprzeczne (z wyjątkiem tych form, które
uległy intensywnemu rozwojowi) są wyraźnie mniejsze, niż wąwozów „naturalnych”. Wąwozy dolinowe użytkowane jako drogi zaliczono do „naturalnych”, z
wyjątkiem tych odcinków, które mają przekrój poprzeczny typowy dla wąwozu
drogowego.
Wyniki pomiarów wskazują, że okolice Kazimierza, z gęstością sieci wąwozów 8,5 km/km2, należą do najbardziej zniszczonych przez erozję wąwozową
obszarów w Polsce (por. Maruszczak 1973). W znacznej mierze przyczyniła się
do tego erozja dróg gruntowych. Sieć wąwozów tylko o ewidentnej genezie drogowej ma gęstość 3,1 km/km2, a więc według Cz. Józefaciuka i A. Józefaciuk (1996)
mieści się w klasie najwyższego rozcięcia wąwozami. Podobna jest gęstość dróg
przebiegających w wąwozach, zarówno drogowych, jak i naturalnych wykorzystywanych do celów komunikacyjnych. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że
naturalne predyspozycje terenu, a także układ dróg i jego długotrwałe użytkowanie,
stworzyły tu wyjątkowe warunki do rozwoju sieci wąwozów drogowych.
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Wnioski
W silnie urzeźbionym terenie lessowym w okolicy Kazimierza Dolnego wąwozy stanowią bardzo ważny element krajobrazu. Jedna z największych w Polsce
gęstość wąwozów uwarunkowana jest tu zarówno naturalnymi predyspozycjami
terenu, jak również specyficznym układem dróg związanym z położeniem, funkcjami i historycznym rozwojem miasteczka.
Można tu wyróżnić dwa typy genetyczne wąwozów:
– quasinaturalne, tworzące przeważnie dendryczne systemy rozcinające dna i
zbocza bocznych dolin erozyjno-denudacyjnych;
– drogowe, rozcinające garby międzydolinne na zboczach doliny Grodarza,
tworzące często wachlarzowate systemy wskutek porzucania i przenoszenia
najbardziej erodowanych odcinków dróg.
Wpływ dróg gruntowych na rozwój sieci wąwozowej był znaczny, być może
nawet decydujący. Ponad 1/3, a prawdopodobnie blisko połowa form erozyjnych
typu wąwozów ma genezę drogową. Uwzględniając „naturalne” systemy wąwozowe, którymi obecnie biegną drogi gruntowe, można stwierdzić, że ok. 50%
wszystkich wąwozów na tym terenie ma lub miało związek z drogami gruntowymi.
Wąwozy drogowe, podobnie jak i pozostałe formy tego rodzaju, stanowią
poważny problem gospodarczy (fragmentacja pól, zamulanie dróg i posesji).
Jednocześnie w znacznej mierze stanowią o atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
tego terenu (należy tu podkreślić dostępność wąwozów drogowych). Przyczyniają
się także do wzrostu zalesienia; ich krawędzie porasta zwykle piękny starodrzew
lipowy.
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GROUND ROADS AS A FACTOR OF CHANGES
OF A STRONGLY DIVERSIFIED LOESS LANSCAPE
(THE ENVIRONS OF KAZIMIERZ DOLNY)
Summary
The town of Kazimierz Dolny is situated in a loess area characterized
by intense relief with steep slopes and considerable relative heights. The sides
of the Grodarz stream valley, as well as the sides and bottoms of tributary valleys are cut by a branched system of gullies (Fig. 1). A network of ground roads
has existed here for several hundred years. They usually run along the dividing
ridges on the sides of the main valley. Road incision results in the development
of road gullies, which are strongly eroded in their steepest sections. It causes
a „displacement” of roads, while the abandoned road gullies become preserved
or develop as „natural” gullies. Fan-shaped systems of road gullies originate
in that way. Their density exceeds 3 km/km2, and they cut ridges on the sides
of the main valley. Gullies of road origin constitute over 35% of the length of all
gullies in this area (Table 1).
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