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Wprowadzenie

Wady użytkowe gruntów mogą być 
pochodzenia antropogenicznego lub na-
turalnego. Antropogeniczne przekształ-
cenia gruntów pojawiają się w postaci 
zmian stosunków wodnych, chemizmu 
oraz mechanicznych ich uszkodzeń (Ska-
wina 1971). Wymienione procesy degra-
dacyjne dotyczą najczęściej najbardziej 
zewnętrznej powłoki litosfery – gleb, 
w pozostałych przypadkach dotykają 
gruntów bezglebowych.

Główną przyczyną przekształceń hy-
drologicznych są deformacje powierzch-
ni terenu, podpiętrzenie wód gruntowych 
lub powierzchniowych, ograniczenia 
drenażu cieków, górnictwo odkrywkowe 
i podziemne.

Przekształcenia geomechaniczne po-
legają na niszczeniu lub zmianie położe-
nia wierzchnich warstw skorupy ziem-
skiej, przyspieszeniu procesów erozji 
i deformacji terenu w wyniku bezpośred-
niego oddziaływania człowieka.

Przekształcenia chemiczne mają 
swoje źródło głównie w emisjach zanie-
czyszczeń do powietrza atmosferycz-
nego (przemysł, ciepłownictwo, komu-
nikacja), w stosowanych w rolnictwie 
środkach chemicznych itp. i sprowadzają 
się do zasolenia, zakwaszenia lub alkali-
zacji czy wzrostu zawartości pierwiast-
ków śladowych w gruntach.

Oprócz czynników antropogenicz-
nych oddziałujących negatywnie na 
wartość użytkową czy produkcyjność 
gruntów (gleb), w konsekwencji powo-
dujących ich degradację, mamy również 
tereny nieużyteczne dla gospodarki, wy-
tworzone przez siły przyrody, takie jak 
bagna, piaski ruchome, urwiska, usko-
ki, skały, rumowiska. Należy nadmienić, 
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iż część z nich może być zakwalifi ko-
wana do tzw. użytków ekologicznych. 
Zastosowanie odpowiednich zabiegów 
podnoszących wartość użytkową grun-
tów uwarunkowane jest charakterem 
wadliwości terenu (rzeźby, gruntów, sto-
sunków wodnych, pokrywy roślinnej) 
oraz przyjętym kierunkiem zagospoda-
rowania terenu zgodnym z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Eliminacja i przeciwdziałanie nega-
tywnym skutkom procesów niszczących 
grunty i gleby stanowi jeden z ważniej-
szych wymogów realizacji polityki roz-
woju zrównoważonego – ekorozwoju 
(Koreleski 1998, 1999, 2004). Proble-
my poprawy wartości użytkowej grun-
tów, mające swoje odbicie w przepisach 
prawa ochrony środowiska i ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
kładą nacisk m.in. na zapobieganie pro-
cesom degradacji i dewastacji gruntów, 
rekultywację i zagospodarowaniu ich na 
cele rolnicze i leśne. Ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przewiduje m.in. określenie w planie 
miejscowym granic obszarów wymaga-
jących przekształceń i rekultywacji.

Podnoszenie wartości użytkowej 
gruntów niezurbanizowanych odbywa 
się na drodze sanacji, poprawy warun-
ków przestrzenno-organizacyjnych oraz 
technicznego wyposażenia gruntów.

Na podstawie danych z literatury 
oraz przemyśleń własne, stosując meto-
dę analizy logicznej i opisowej, w pracy 
dokonano przeglądu prac podnoszących 
wartość użytkową gruntów niezurbani-
zowanych na tle zaproponowanej syste-
matyki tych zabiegów.

Sanacja gruntów

W praktyce sanacji (uzdrawiania, 
ulepszania, rewitalizacji) gruntów zde-
gradowanych, zdewastowanych bądź 
z natury wadliwych stosowane są prace 
z zakresu: melioracji wodnych, melio-
racji agrotechnicznych (agromelioracji) 
i fi tomelioracji, obejmowane mianem 
melioracji rolnych, melioracji leśnych 
i przeciwerozyjnych, zwanych meliora-
cjami specjalnymi, oraz prace z zakresu 
rekultywacji.

Jeśli prace melioracyjne, zresztą jak 
sama nazwa wskazuje, mają zasadniczo 
na celu poprawianie, ulepszanie wadli-
wych gruntów, to prace rekultywacyjne 
służą naprawie zniszczeń gruntów do-
konanych wskutek działalności gospo-
darczej – głównie przemysłowej. Są to 
najczęściej tereny bezglebowe, osuszo-
ne lub zawodnione, chemicznie skażo-
ne itp. Poniżej przedstawimy w sposób 
przeglądowy, zabiegi sanacyjne w ujęciu 
systematycznym – uwzględniającym typ 
prac, cel zabiegów, charakter (kierunek) 
zabiegów, technologię zabiegów.

Melioracje wodne. Ten typ prac ma 
na celu regulację (poprawę) stosunków 
wodnych. Ze względu na charakter za-
biegów można podzielić je na odwadnia-
nie i nawadnianie. Pod względem tech-
nologicznym zabiegi odwadniania spro-
wadzają się do zastosowania takich roz-
wiązań, jak: rowy otwarte, drenowanie 
(systematyczne, niesystematyczne), dre-
nowanie krecie itp. Zabiegi nawadniania 
obejmują techniki: napowierzchniowe, 
zalewowe, nasiąkowe, deszczowniane, 
kroplowe, przesiąkowe, podsiąkowe itp. 
(Podstawy melioracji... 1986).
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Melioracje agrotechniczne (agro-
melioracje). Mają na celu poprawę właś-
ciwości agrotechnicznych gruntów. Cha-
rakter zabiegów zbliżony jest do prac sto-
sowanych w uprawie gruntów rolnych. 
Technologicznie rzecz biorąc, są to: głę-
boka orka (z pogłębiaczem), orka melio-
racyjna, kretowanie, drenowanie krecie, 
nawożenie wgłębne (wkładki obornika, 
torfu), wapnowanie, ekranowanie (folia, 
asfalt, geosyntetyki), odkamienianie, gli-
nowanie, iłowanie, intensywne nawoże-
nie (melioracyjne) itp. 

Fitomelioracje. Celem tego typu 
prac jest ochrona gruntów (gleb) przed 
degradacją, poprawa warunków eko-
logicznych – stosunków wodnych, mi-
kroklimatu itp. Przyjmują one charakter 
zadrzewień i zakrzewień: śródpolnych, 
przydrożnych, wiatrochronnych, prze-
ciwerozyjnych, rekreacyjnych oraz za-
darnień. Obejmują skarpy, stoki, wydmy 
itp. Pod względem technologicznym są 
to zabiegi zalesiania i zakrzewiania (me-
todami stosowanymi przez leśników), 
zadarniania (hydroobsiew, siew ręczny).

Melioracje leśne. Mają na celu po-
prawę siedlisk (gruntów) leśnych. Cha-
rakter zabiegów zbliżony jest do agrome-
lioracji, melioracji wodnych i fi tomelio-
racji. Technologicznie rzecz biorąc, są to 
prace oparte na metodach technicznych, 
biologicznych i biotechnicznych za po-
mocą orki, nawożenia, wapnowania, re-
gulacji stosunków wodnych, zadrzewia-
nia (dolesiania), zakrzewiania.

Melioracje przeciwerozyjne. Ten 
typ prac stanowi dział melioracji – do-
stosowanych do specyfi ki terenów urzeź-
bionych, a celem zabiegów jest ochrona 
gruntów przed erozją wodną lub wietrz-
ną (Podstawy melioracji... 1987). Ze 
względu na rodzaj zabiegów możemy tu 

wyróżnić prace głównie o charakterze: 
agrotechnicznym i fi tomelioracyjnym 
(bioinżynieryjnym) itp. Technologicz-
nie rzecz biorąc, w odniesieniu do ero-
zji wodnej obejmują takie rozwiązania, 
jak: stosowanie płodozmianów przeciw-
erozyjnych, przeciwerozyjny układ pól 
(wstęgowy, tarasowy), zalesianie, bio-
techniczne umacnianie wąwozów, skarp 
itp., a w odniesieniu do erozji wietrznej 
także uprawy pasowe, nawodnienia, sta-
bilizacja gruntów (iłowanie), umacnianie 
wydm (Koreleski 1998).

Niekiedy całość prac melioracyj-
nych, łącznie z zagospodarowaniem 
terenu, określa się mianem melioracji 
kompleksowych.

Rekultywacja gruntów. Celem 
tego typu prac jest przywrócenie walo-
rów produkcyjnych lub innych walorów 
użytkowych terenom zniszczonym (zde-
gradowanym, zdewastowanym) wskutek 
działalności antropogenicznej. Przy-
wrócenie wartości użytkowej obszarom 
nieproduktywnym, powstałym w sposób 
naturalny, nazywane jest niekiedy przy-
stosowaniem (por. Cymerman 1988). Ze 
względu na charakter stosowanych za-
biegów wyróżniamy dwa podstawowe 
rodzaje rekultywacji – techniczną oraz 
biologiczną. Rekultywacja technicz-
na obejmuje: właściwe ukształtowanie 
rzeźby terenu, poprawienie właściwości 
fi zycznych i chemicznych gleb, regula-
cję stosunków wodnych, odtworzenie 
gleb, umocnienie skarp itp. Rekultywa-
cja biologiczna obejmuje różnorodne 
zabiegi o charakterze agrotechnicznym 
(uprawowym) – stanowiące przejście do 
produkcyjnego wykorzystania gruntu. 
Technologie stosowane w rekultywacji 
technicznej sprowadzają się głównie do 
zastosowania odpowiednich sposobów 
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niwelacji terenu (łagodzenie stromizn), 
zapobiegania ruchom masowym, bio-
technicznego umacniania skarp, od-
wodnień lub nawodnień, odtwarzania 
gleb metodami technicznymi (izolacja, 
dekoncentracja, neutralizacja), odkamie-
niania, karczowania drzew i krzewów, 
usuwania pozostałości po budowlach 
inżynieryjnych, zdejmowania warstwy 
próchnicznej itp.

Kategorie kompleksowości 
zabiegów sanacji gruntów

Z merytorycznego punktu widzenia 
w sanacji gruntów możemy wyróżnić 
5 grup podstawowych zabiegów:
grupa 1 – porządkowanie pokrycia terenu,
grupa 2 – porządkowanie rzeźby terenu,
grupa 3 – regulacja stosunków wodnych,
grupa 4 – ulepszanie i odtwarzanie gleb 

metodami technicznymi i biologicz-
nymi,

grupa 5 – zadrzewianie, zakrzewianie, 
zadarnianie.
Uwzględniając występowanie powyż-

szych grup zabiegów, w ramach wyróżnio-
nych typów prac służących sanacji grun-
tów, możemy wyróżnić następujące kate-
gorie ich złożoności (kompleksowości):
kategoria 1 (jednogrupowa) – obejmują-

ca jedną grupę zabiegów, a reprezen-
towana przez składowe typy melio-
racji rolnych: melioracje wodne (gr. 
3), melioracje agrotechniczne (gr. 4) 
i fi tomelioracje (gr. 5),

kategoria 2 (dwugrupowa) – obejmująca 
dwie grupy zabiegów i reprezento-
wana przez melioracje przeciwero-
zyjne (gr. 4 i 5),

kategoria 3 (trzygrupowa) – obejmująca 
trzy grupy zabiegów i reprezentowa-

na przez melioracje leśne (gr. 3, 4 
i 5),

kategoria 4 (kompleksowa) – obejmu-
jąca wszystkie grupy zabiegów 
i reprezentowana przez rekultywację 
gruntów (gr. 1, 2, 3, 4 i 5); do kate-
gorii tej zaliczyć także można zespół 
melioracji rolnych oraz melioracji 
specjalnych.
Wyniki powyższej kategoryzacji po-

twierdzają fakt, iż najbardziej złożoną 
merytorycznie i technologicznie struk-
turą zabiegów charakteryzują się prace 
rekultywacyjne.

Miejsce rekultywacji w systemie 
zabiegów sanacji gruntów

W świetle przedstawionej uprzednio 
systematyki zabiegów, jak też kategory-
zacji ich złożoności można zauważyć, iż 
rekultywacja zajmuje pozycję szczegól-
ną, wykorzystuje bowiem różne zabiegi 
składowe wyróżnionych typów, takich 
jak: melioracje wodne, agrotechniczne, 
przeciwerozyjne czy fi tomelioracje. Re-
kultywacja gruntów plasuje się zatem na 
pograniczu kilku dziedzin naukowych 
i praktycznych, stanowiąc niejako kon-
glomerat zabiegów służących restytucji 
gruntów zniszczonych przez działal-
ność antropogeniczną. Wynika to z fak-
tu, iż obszary wymagające rekultywacji 
powstają w wyniku oddziaływania na 
grunty różnych gałęzi gospodarki, ich 
degradacja ma różny charakter, a poza 
tym różne są technologie naprawy i for-
my docelowego zagospodarowania prze-
strzeni.

W ramach rekultywacji środowisk 
zdegradowanych występuje zatem wiele 
problemów do rozwiązania – z zakresu 
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zagospodarowania przestrzennego, sozolo-
gii, ekonomii, przy uwzględnieniu aspek-
tów rolnictwa, leśnictwa, rekreacji itp.

O zakresie stosowanych w ramach 
rekultywacji zabiegów sanacyjnych de-
cyduje charakter zniszczeń gruntów (de-
gradacja lub dewastacja gruntów i jej 
geneza) oraz przyjęty kierunek rekulty-
wacji – zagospodarowania porekultywa-
cyjnego. Celem rekultywacji jest nie tyl-
ko przywrócenie zachwianych układów 
ekologicznych, ale także ukształtowanie 
elementów przyrodniczych (rzeźba, gle-
by – grunty, stosunki wodne), zgodnych 
z kierunkami rozwoju określonego tere-
nu zapisanymi w planie miejscowym.

Zakres prac sanacyjnych 
a kierunki rekultywacji

Zestaw prac niezbędnych dla prze-
prowadzenia rekultywacji zależy od cha-
rakteru obszaru zdewastowanego oraz 
od docelowego kierunku zagospodaro-
wania gruntów. Na ogół wyróżnia się 
sześć kierunków rekultywacji gruntów 
(Cymerman 1988): rolniczy, leśny, ry-
backi, melioracyjny (hydromelioracyjny 
i fi tomelioracyjny), rekreacyjny i infra-
strukturowy. Na podstawie poprzednich 
wyróżnień pięciu grup podstawowych 
zabiegów poniżej przedstawiono zakres 
prac sanacyjnych dla poszczególnych 
kierunków rekultywacji. Z przeprowa-
dzonej analizy wynika, iż:

kierunek rolniczy i leśny obejmuje 
wszystkie grupy podstawowych za-
biegów, tj.:
grupę 1 – porządkowanie pokrycia 

terenu,
grupę 2 – porządkowanie rzeźby te-

renu,

grupę 3 – regulacje stosunków wod-
nych,

grupę 4 – ulepszanie i odtwarzanie 
gleb,

grupę 5 – zadarnianie, zakrzewianie 
lub zadrzewianie,

kierunek melioracyjny obejmuje 
grupę 1 i grupę 2 (formowanie dna 
i zboczy zbiorników wodnych – kie-
runek hydromelioracyjny) oraz gru-
pę 5 (głównie zadrzewianie – kieru-
nek fi tomelioracyjny),
kierunek rybacki, rekreacyjny i in-
frastrukturowy obejmuje grupę 1 
i grupę 2 (formowanie dna, zboczy 
zbiorników, skarp, wałów – kierunek 
rybacki i rekreacyjny, oraz planto-
wanie terenu – kierunek infrastruk-
turowy).
Reasumując, rekultywacja gruntów 

o kierunkach rolniczym i leśnym obej-
muje wszystkie 5 grup zabiegów sana-
cyjnych (kategoria 4 złożoności prac), 
melioracyjnym – 3 grupy (kat. 3), a ryba-
ckim, rekreacyjnym i infrastrukturowym 
– po 2 grupy prac (kat. 2).

Poprawa warunków 
przestrzenno-organizacyjnych

Ta kategoria zabiegów dotyczy 
głównie rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej. Trzon zabiegów urządzeniowo-
rolnych, służących poprawie przestrzen-
nych warunków produkcji rolniczej, 
stanowią zabiegi scaleniowo-wymienne 
gruntów. Scalenia i wymiany gruntów 
przekształcają bowiem na określonym 
obszarze układ powierzchniowy grun-
tów rozdrobnionych i rozmieszczonych 
w szachownicy, nadmiernie wydłużo-
nych oraz tworzących enklawy (półen-
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klawy) w możliwie duże, regularnie 
ukształtowane działki, dostosowują gra-
nice nieruchomości do urządzeń melio-
racyjnych, dróg, rzeźby terenu, stwarza-
jąc tym samym warunki do racjonalnego 
użytkowania rolniczego danego terenu 
z uwzględnieniem aspektów ochrony 
środowiska (Koreleski 1987). Postępo-
wanie urządzenioworolne, oprócz po-
prawy struktury przestrzennej gruntów, 
powoduje także zmiany lokalizacji grun-
tów w stosunku do siedlisk, transforma-
cję użytków o charakterze podstawowym 
(bez konieczności przeprowadzania za-
biegów technicznych i pomocniczych), 
korygującym (przy wykonaniu niektó-
rych prac z zakresu rekultywacji grun-
tów), wyrównawcznym (korekta granic 
użytków) i zapobiegawczym (ochrona 
środowiska przed degradacją).

Tak zwane ekoscalenia, jako odmia-
na prac komasacyjnych, ukierunkowane 
są na realizację zasad ekorozwoju, wy-
korzystując elementy melioracji prze-
ciwerozyjnych, agromelioracji, fi tome-
lioracji oraz zabiegi z zakresu przystoso-
wania gruntów.

Całość prac urządzenioworolnych, 
łącznie z pracami inwestycyjnymi (roz-
budowa infrastruktury technicznej), 
określa się mianem kompleksowych 
urządzeń rolnych.

Poprawa technicznego 
wyposażenia gruntów

Poprawa wartości użytkowej grun-
tów, przystosowanie ich do określonych 
celów wymaga przede wszystkim rozbu-
dowy odpowiedniej infrastruktury tech-
nicznej. W obrębie terenów rolnych są to 
przede wszystkim urządzenia melioracji 

wodnych podstawowych (często nie-
zbędnych dla realizacji melioracji szcze-
gółowych), jak: kanały, stopnie wodne, 
zbiorniki, rurociągi, urządzenia prze-
ciwpowodziowe oraz drogi dojazdowe 
itp. Nie ma tu wymienionych inwestycji 
w budynki mieszkalne i gospodarcze, 
które nie decydują bezpośrednio o właś-
ciwościach użytkowych gruntów.

Na potrzeby zagospodarowania ry-
backiego konieczne jest wykonanie 
urządzeń i budowli właściwych dla po-
szczególnych kategorii stawów: dopro-
wadzających i odprowadzających wodę, 
rowów odwadniających dno, grobli dzia-
łowych itp.

W przypadku zagospodarowania re-
kreacyjnego konieczne jest na przykład 
doprowadzenie wody (rekreacja wod-
na), budowanie ścieżek spacerowych lub 
biegowych (rekreacja spacerowa) czy 
placów parkingowych (rekreacja przy-
drożna).

Poprawa technicznych warunków 
użytkowania gruntów, zgodnie z przy-
jętym kierunkiem, stanowi podstawę ich 
zagospodarowania, czyli wyposażenia 
w dalsze niezbędne inwestycje służące 
realizacji założonej funkcji celu.

Podsumowanie i wnioski

Prace podnoszące wartość użytkową 
gruntów niezurbanizowanych stanowią 
wzajemnie ze sobą powiązany komple-
mentarny układ zabiegów ulepszających 
właściwości gruntów (fi zykochemiczne, 
biologiczne i techniczne), ich strukturę 
przestrzenną oraz techniczne warunki 
wykorzystania (wprowadzenie niezbęd-
nej infrastruktury). Prace te realizowane 
są w ramach systemu planowania i zago-
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spodarowania przestrzennego – w szcze-
gólności na poziomie lokalnym (plan 
miejscowy).

Na potrzeby systematyki przedsię-
wzięć sanacyjnych proponuje się brać 
pod uwagę, oprócz typu prac, cel, cha-
rakter oraz technologię zabiegów. Jeśli 
zasadniczym celem melioracji wodnych 
jest sanacja stosunków wodnych, me-
lioracji agrotechnicznych – poprawa 
właściwości rolniczych gruntów, fi to-
melioracji – ochrona przed degradacją 
i polepszenie warunków ekologicznych, 
melioracji leśnych – ulepszanie syl-
woekosystemów, melioracji przeciwero-
zyjnych – ochrona gruntów przed erozją, 
to rekultywacji – przywrócenie gruntom 
zniszczonym utraconej wartości produk-
cyjnej bądź użytkowej.

W ramach sanacji gruntów wyróżnić 
można pięć grup podstawowych zabie-
gów: porządkowanie pokrycia terenu, 
rzeźby terenu, regulacja stosunków wod-
nych, ulepszanie i odtwarzanie gleb oraz 
zalesianie, zakrzewianie i zadarnianie.

Ze względu na złożoność zabiegów 
sanacyjnych, w odniesieniu do grup za-
biegów wyróżnić można cztery katego-
rie ich kompleksowości: jednogrupowe 
(obejmujące różne typy melioracji rol-
nych), dwugrupowe (melioracje prze-
ciwerozyjne), trzygrupowe (meliora-
cje leśne) i kompleksowe (obejmujące 
wszystkie grupy zabiegów, a reprezento-
wane przez rekultywację gruntów).

Rekultywacja gruntów stanowi naj-
bardziej złożony zespół zabiegów w ra-
mach sanacji gruntów, obejmujący skła-
dowe takich typów prac, jak: melioracje 
wodne, agrotechniczne, przeciwerozyjne 
i fi tomelioracje.

Najszerszy zakres prac sanacyjnych 
w ramach rekultywacji gruntów ma miej-

sce przy kierunku rolniczym i leśnym (5 
grup zabiegów), na kierunku meliora-
cyjnym obejmuje 3 grupy, a rybackim, 
rekreacyjnym i infrastrukturowym po 2 
grupy zabiegów. 

Prace poprawiające warunki prze-
strzenno-organizacyjne oraz technicz-
ne wyposażenie gruntów mają miejsce 
w ramach postępowania urządzeniowo-
rolnego czy określonego procesu inwe-
stycyjnego (rozbudowa infrastruktury).

Wyniki badań pozwalają sformuło-
wać kilka podstawowych wniosków:

Prace podnoszące walory użytko-
we gruntów składają się z różnych 
zabiegów o charakterze melioracyj-
nym, rekultywacyjnym, urządze-
nioworolnym (scaleniowym), które 
są przedmiotem zainteresowania 
głównie nauk technicznych (inży-
nieria środowiska, geodezja rolna) 
i rolniczych (ochrona i kształtowa-
nie środowiska).
Zabiegi te stanowią ważny ele-
ment wdrażania polityki rozwoju 
zrównoważonego w odniesieniu do 
powierzchni ziemi poprzez racjo-
nalizację wykorzystania przestrze-
ni, przy uwzględnieniu wymogów 
ochrony środowiska.
W ostatnich kilkunastu latach ob-
serwuje się wyraźne zmniejszenie 
aktywności w dziedzinie realizacji 
prac podnoszących wartość użyt-
kową gruntów, zwłaszcza scaleń, 
melioracji wodnych, agrotechnicz-
nych, natomiast intensyfi kację prac 
zalesieniowych.
Dążenie do wzrostu powierzchni 
leśnej zgodne jest z tendencjami 
panującymi w Unii Europejskiej 
w związku z zaznaczającą się nad-
produkcją żywności oraz potrzebą 
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kładzenia szczególnego nacisku 
na poprawę warunków środowiska 
przyrodniczego.
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Summary

Review and systematics of works incre-
asing utility value of non-urban lands. The 
system of works serving land reform consists 
mainly of: water melioration, agrotechnical 
melioration, forest melioration, fi tomelio-
ration and land reclamation. The paper pre-
sents the identifi cation of land reform opera-
tions on the background of their systematics, 
the degree of complexity of separate types of 
works and the place of land reclamation in 
this system. The improvement of spatial or-
ganizational conditions bases mainly on land 
consolidation procedures, while improve-
ment of technical conditions bases mainly 
on introduction of measures in the range of 
basic meliorations.
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