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Wstęp

Sieć dróg rolniczych 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.

Drogi gruntowe dojazdowe do pól, lasów i gospodarstw rolnych nie są drogami

publicznymi, utrzymywanymi w ramach zadań własnych jednostek samorządowych i

rządowych, w związku z tym ich użytkownicy sygnalizują swoje niezadowolenie,

ponieważ stan techniczny i sposoby utrzymania dróg pozostawiają wiele do

życzenia. Istniejące drogi rolnicze powstały nierzadko jako rezultat przejazdu

pojazdów i maszyn rolniczych.

Ponadto, na terenach wiejskich, znaczna część dróg rolniczych przekształciła się

w zagłębienia lub wąwozy, na skutek niewłaściwego ich usytuowania w rzeźbie

terenu i braku utwardzenia nawierzchni.



W regionie Wyżyny Wschodniomałopolskiej wąwozy drogowe są typową i

powszechną formą świadczącą o dużym nasileniu erozji wodnej. Dotyczy to

zwłaszcza terenów o zróżnicowanej rzeźbie i rozdrobnionej szachownicy pól (powiat

chełmski, hrubieszowski, lubelski, krasnostawski, puławski, zamojski).

Powszechnie znany jest fakt, że rolnicze użytkowanie ziemi wymaga operowania

środkami technicznymi na dużych przestrzeniach. Każda uprawiana działka musi

być dostępna dla maszyn i środków transportowych oraz mieć dogodne połączenie

bezpośrednio z gospodarstwem lub drogami zbiorczymi łączącymi drogi główne z

osiedlami wiejskimi.

Transport rozpoczyna, wiąże i kończy wszystkie fazy procesu produkcyjnego w

rolnictwie, dlatego odgrywa znaczącą rolę w działalności gospodarstw rolnych, a

także przy obsłudze urządzeń wodnomelioracyjnych.



Obszar opracowania

Opracowaniem objęto istniejącą sieć dróg rolniczych w następujących obiektach

(obrębach) (rys. 1):

- Białopole, Buśno, Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin w gminie Białopole, powiat

chełmski;

- Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabytów w gminie Skierbieszów, powiat

zamojski;

- Wojsławice w gminie Wojsławice, powiat chełmski.



Rys.1. Mapa województwa Lubelskiego – lokalizacja obiektów badawczych (Źródło: Zasoby 

własne – IUNG-PIB)



Analiza dynamiki przekształcania się dróg gruntowych w wąwozy

na obszarze gminy Białopole, Skierbieszów i Wojsławice

Przyczyną przekształcenia się w wąwozy drogowe, dróg gruntowych

usytuowanych wzdłuż stoku jest przede wszystkim spłukiwanie i żłobienie (fot.

1, 2) oraz w mniejszym stopniu ruchy masowe (fot. 3).

Fot. 1, 2, 3. Silnie zerodowane drogi o nawierzchni gruntowej . (Źródło: Zasoby własne – IUNG-

PIB)



Koła pojazdów na drodze ze spadkiem podłużnym toczą się zawsze z pewnym

poślizgiem, który może być dodatni lub ujemny tzn. koła obracają się szybciej

lub wolniej, niż to wynika z prędkości jazdy. Koło napędzane, pokonując opory

toczenia powoduje na drodze gruntowej zarówno poziome jak i pionowe

odkształcenia.

Na styku opony z podłożem następuje odspajanie i rozkruszanie wierzchniej

warstwy gruntu, często do najmniejszej frakcji, przez powtarzające się

najeżdżanie kołami pojazdów. Odspojony materiał jest łatwo wywiewany przez

wiatr i łatwo spłukiwany przez okresowo spływające wody powierzchniowe.

Powoduje to pogłębianie się drogi i stopniowe jej przekształcanie w wąwóz.

Według badań IUBG-PIB (Nowocień) dynamika przekształcania się dróg

gruntowych w wąwozy drogowe na terenie gmin Białopole, Skierbieszów i

Wojsławice wynosi około 5 cm rocznie (rys. 2, rys.3, rys. 4).



Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB

Rys. 2. Średnioroczny przyrost głębokości wąwozów drogowych w terenach wyżynnych



Rys. 3. Dynamika rozwoju wąwozów drogowych w zależności od czynników 

przyrodniczych i gospodarczych 

Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB



Rys. 4. Zniszczenia w pasie drogi gruntowej wywołane erozją wodną powierzchniową (wieś 

Latyczyn, gmina Radecznica) (Fot. R. Wawer)



Rys. 5. Drogi rolnicze utwardzone na obszarze poscaleniowym

Fot. E. Nowocień
Fot. E. Nowocień

Fot. E. NowocieńFot. R. Wawer



Analiza techniczna kształtowanie sieci dróg i pilność ich 

utwardzania :

1. Klasyfikacja funkcjonalna;

2. Usytuowanie dróg w rzeźbie terenu;

3. Rozmieszczenie dróg w rzeźbie terenu - degradacja procesami 

erozyjnymi;

4. Przydatność podłoża gruntowego (glebowego) do posadowienia 

utwardzonej nawierzchni i umocnionych urządzeń odwodnienia 

powierzchniowego;

5. Pilność utwardzania nawierzchni dróg i umacniania urządzeń 

odwadniania powierzchniowego;

6. Technologia  utwardzania nawierzchni dróg rolniczych.



Klasyfikacja funkcjonalna

Sieć dróg rolniczych na obszarach nie zurbanizowanych, zapewnia poprawną

komunikację pomiędzy rozłogiem gruntów a jednostką osadniczą, jest podzielona

pod względem funkcji na drogi rolnicze główne (A), zbiorcze (B) i polowe -

technologiczne (C) (rys. 6).

Główne drogi rolnicze zbierające transport z dróg polowych i zbiorczych, są

przeważnie połączone z drogami publicznymi, gminnymi i osiedlowymi.

Zbiorcze drogi rolnicze tworzą sieć zapewniającą połączenia dróg bezpośredniej

obsługi pól z drogami głównymi i osiedlowymi.

Polowe drogi rolnicze służą do bezpośredniej obsługi działek i pól wynikającej z

technologii produkcji rolniczej, a wielkość przewożonych ładunków zależy od

wielkości zbiorni.



Rys. 6. Klasyfikacja funkcjonalna - schemat układu dróg  na obszarach 

niezurbanizowanych (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Klasyfikacja funkcjonalna 
– wybrane parametry 

geometrycznego projektowania 

dróg rolniczych

Podstawą wymiarowania 

geometrycznych elementów drogi jest 
prędkość projektowa Vp (km∙h-1) oraz 

nietypowe skrajnie dla rolniczych 

agregatów uprawowych i kombajnów. 

W prowadzonych badaniach prędkość 

projektowa posłużyła przede wszystkim 

do projektowania wielkości krzywizn w 

planie i w profilu oraz przekroju 

poprzecznego a także spadków 

podłużnych i poprzecznych. Wartości 

liczbowe prędkości projektowej 

przyjęto w zależności od ukształtowania 

terenu, występującego 

(przewidywanego) natężenia ruchu i 

jego znaczenia oraz uwarunkowań 

ekonomicznych (tab. 1).

Tabela 1. Wybrane parametry geometrycznego projektowania dróg 

rolniczych (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Usytuowanie dróg rolniczych w rzeźbie terenu

Na stokach o nachyleniu do 6% istniejące i nowo projektowane drogi rolnicze o podłużnym

spadku niwelety do 4% można umacniać dokonując korekty uziarnienia gruntu

zalegającego w drodze do tzw. mieszanki optymalnej lub pozostawić jezdnię drogi w formie

wyprofilowanej.

Drogi o spadku powyżej 4% wymagają już utwardzenia jezdni i wykonania specjalnie

umocnionych urządzeń dla odprowadzania wody ze spływów powierzchniowych. Drogi

takie, w przypadku kiedy mają tylko nawierzchnię gruntową przekształcają się w wąwozy

drogowe, pogłębiające się średnio o 4,5 cm/rok, a maksymalnie do 9,0 cm/rok.

Na zboczach o nachyleniu powyżej 14% drogi należy projektować ukośnie do stoku po

trasie krzywoliniowej, w celu zmniejszenia ich spadku podłużnego (najlepiej do 6%) i dla

estetycznego wkomponowania ich w krajobraz. Drogi tak usytuowane mają jednak duże

zlewnie, a płynące nimi wody okresowe znacznie je erodują. Dlatego drogi lepiej sytuować

w dolinach śródzboczowych, pod warunkiem, że pas drogowy będzie poza zasięgiem

skoncentrowanego spływu wód powierzchniowych (rys. 7c).



Usytuowanie dróg rolniczych w rzeźbie terenu (c.d.)

Drogi na wierzchowinach cechują się łagodnymi krzywiznami w planie i niewielkimi

spadkami podłużnymi niwelety (do 4%) oraz małymi zlewniami drogowymi (rys. 7a). Woda

koncentrująca się w pasie drogowym nie zagrażała nawierzchni gruntowej. Nawierzchnię

tych dróg doskonale chroniła naturalna darń, zatem należy wnioskować, że trwałe

zadarnienie dobrze umacnia nawierzchnię takich dróg.

Drogi w wąwozach cechują się dużymi spadkami podłużnymi niwelety (powyżej 6%) i

dużymi zlewniami drogowymi. Woda koncentrująca się w pasie drogowym powoduje duże

szkody erozyjne nawierzchni gruntowej. Dlatego drogi w wąwozach powinno się utwardzać,

a urządzenia odwadniające umacniać. Wąwozy drogowe o szczególnych walorach

przyrodniczo - krajobrazowych należy przeznaczać na ciągi piesze i ścieżki rowerowe, z

zachowaniem naturalnej nawierzchni gruntowej, natomiast ruch kołowy powinien być

ograniczony do niezbędnego minimum. Do odprowadzenia wód powierzchniowych ze

zlewni takiego wąwozu powinno się stosować urządzenia odwadniające umocnione,

projektowane indywidualnie dla zabezpieczanego wąwozu.



a. Rodzaj dróg w rzeźbie terenu 

e. Szczegół  „A”

b. Droga w grzbietowej części zbocza

c. Droga na dnie doliny śródzboczowej

d. Droga skośnostokowa 

Rys. 7. Usytuowanie dróg w rzeźbie terenu (Źródło: Zasoby własne – IUNG-

PIB)



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.



Kryterium zmiany niekorzystnego rozmieszczenia dróg w 

rzeźbie terenu:

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 orno-próchnicznego;

stopień 3 – erozja średnia, zupełne zredukowanie poziomu orno-

próchnicznego;

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 

przez procesy erozyjne) (rys. 8, 9, 10):

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).



Rys. 8. Mapa pilności zmiany lokalizacji dróg rolniczych w rzeźbie terenu w obrębach:  

Białopole, Buśno, Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin; gmina Białopole (Źródło: Zasoby własne 

– IUNG-PIB)



Rys. 9. Mapa pilności zmiany lokalizacji dróg rolniczych w rzeźbie terenu w obrębach:  

Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabytów; gmina Skierbieszów (Źródło: Zasoby własne –

IUNG-PIB)



Rys. 10. Mapa pilności zmiany lokalizacji dróg rolniczych w rzeźbie terenu w obrębie 

Wojsławice; gmina Wojsławice (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Tabela 2. Zmiana lokalizacji dróg w rzeźbie terenu na obiektach scalanych 

(Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)

Gmina

(obiekty)

Powierzchnia

obiektów w 

gminie

km2

Sumaryczna

długość

dróg

rolniczych na

obiektach

km

Długość dróg rolniczych

wymagających zmianę

lokalizacji w rzeźbie

Zmiany 

lokalizacji dróg 

w rzeźbie 

terenu - stopień 

pilnościkm %

Białopole 

(Białopole, 

Buśno, Strzelce 

Kol., 

Zabudnowo, 

Kicin)

29,24 51

45,13 88,49 1-nie wymagana

2,55 5,00

2-wskazana 

lokalnie

1,76 3,45 3-średnio pilna

1,56 3,06 4-bardzo pilna

Skierbieszów

(Sulmice, 

Wiszenki, 

Wiszenki Kol., 

Zabytów)

20,23 41

20,02 48,83 1-nie wymagana

6,08 14,83

2-wskazana 

lokalnie

6,02 14,68 3-średnio pilna

8,88 21,66 4-bardzo pilna

Wojsławice 

(Wojsławice)

30,66 57

31,81 55,81 1-nie wymagana

7,78 13,65

2-wskazana 

lokalnie

8,84 15,51 3-średnio pilna

8,57 15,03 4-bardzo pilna

Wskaźnik gęstości dróg rolniczych o nawierzchni gruntowej:

- Białopole (Białopole, Buśno, Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin) – 1,74 km∙km-2

- Skierbieszów (Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabytów) – 2,02 km∙km-2

- Wojsławice (Wojsławce) – 1,86 km∙km-2



Przydatność podłoża gruntowego (glebowego) przy

projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogowej (kryterium

wysadzinowości)

Kryterium wysadzinowości gruntów [gleb] polega na określeniu ich 

podatności na odkształcenia w zależności od wrażliwości na

działanie wody i mrozu (tab. 3; rys. 11, 12, 13):

 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.



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)]

Tabela 3. Podział gruntów (gleb) według stopnia wysadzinowości 

(Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 11. Mapa podatność gruntów na wysadzinowość w obrębach:  Białopole, Buśno, 

Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin; gmina Białopole (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 12. Mapa podatność gruntów na wysadzinowość w obrębach: Sulmice, Wiszenki, 

Wiszenki Kol., Zabytów; gmina Skierbieszów (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 13. Mapa podatność gruntów na wysadzinowość w obrębie Wojsławice ; gmina 

Wojsławice (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



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.

Kryterium pilności utwardzanie dróg i umacnianie urządzeń 

odwadniania powierzchniowego podane są w tabeli 4, 5 i na 

rysunkach 14, 15, 16.



Utwardzanie dróg i umacnianie urządzeń odwadniania 

powierzchniowego (kryterium pilności)

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)

Tabela 4. Stopnie pilności utwardzania dróg (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)

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



Utwardzanie dróg i umacnianie urządzeń odwadniania 

powierzchniowego (kryterium pilności)

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)

Tabela 4. Stopnie pilności utwardzania dróg (c.d.) (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 14. Mapa pilności utwardzania dróg rolniczych w obrębach: Białopole, Buśno, Strzelce 

Kol., Zabudnowo, Kisin; gmina Białopole  (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 15. Mapa pilności utwardzania dróg rolniczych w obrębach: Sulmice, Wiszenki, Wiszenki 

Kol., Zabytów; gmina Skierbieszów (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 16. Mapa pilności utwardzania dróg rolniczych w obrębie Wojsławice ; gmina Wojsławice 

(Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Tabela 5.  Pilności utwardzania dróg na obszarze gmin (Źródło: Zasoby 

własne – IUNG-PIB)

Gmina

(obiekty)

Sumaryczna

długość

dróg rolniczych na

obiektach

km

Długość dróg rolniczych

wymagających utwardzenia

Stopień pilności 

utwardzania

udział w km udział w %

Białopole 

(Białopole, 

Buśno, Strzelce 

Kol., Zabudnowo, 

Kicin)

51

0,80 1,57 1-bardzo pilny

1,43 2,80 2-pilny

1,31 2,57 3-średnio pilny

47,46 93,06 4-wskazany lokalnie

Skierbieszów

(Sulmice, 

Wiszenki, 

Wiszenki Kol., 

Zabytów)

41

10,06 24,54 1- bardzo pilna

16,83 41,05 2- pilny

2,44 5,95 3-średnio pilna

11,67 28,46 4-wskazany lokalnie

Wojsławice 

(Wojsławice)

57

6,81 11,95 1- bardzo pilna

15,60 27,36 2- pilny

14,79 25,95 3-średnio pilna

19,80 34,74 4-wskazany lokalnie



Nawierzchnie dróg transportu rolniczego

Przy stosowaniu różnych rozwiązań technologicznych konstrukcji nawierzchni drogowych 

należy przestrzegać określonych zasad: 

- rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne powinny być dostosowane do możliwości

materiałowych i sprzętowych zasobów wykonawcy robót;

- w możliwie szerokim zakresie powinno się stosować stabilizację gruntu z lokalnych

kopalń kruszywa miejscowego, w górnych i dolnych warstwach podbudowy przy

obciążeniu ruchem lekkim (KR 1);

- dla niżej położonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi należy używać w miarę

możliwości materiałów odpadowych lub miejscowych, z ewentualnym ich ulepszeniem

aktywnymi popiołami z węgla brunatnego lub wapnem;

- należy dążyć do stosowania nowoczesnych konstrukcji jezdni dróg rolniczych,

ulepszając lub stabilizując materiały poszczególnych warstw tak aby zmniejszyć udział

transportu i dostarczanie materiałów masowych z innych regionów kraju;

- przy utwardzaniu jezdni drogi, wodoprzepuszczalność warstw powinna wzrastać ku

dołowi, wówczas zapobiegnie się zatrzymywania wody opadowej w nawierzchni

drogowej.



Na obszarach niezabudowanych można rezygnować z wykonywania warstw jezdnych, aby

obniżyć koszty budowy drogi. Nawierzchnie utwardzone, pozbawione warstw jezdnych

mają jednak skłonność w czasie przesuszenia do nadmiernego pylenia, natomiast przy

nadmiernej wilgotności występują lokalne odkształcenia i wybicia w płaszczyźnie jezdni, co

niekorzystnie wpływa na stan techniczny i estetyczny dróg.

W procesie technicznego urządzania pasa drogowego nie można pominąć zabiegów

odwodnienia drogi rolniczej, które polegają na nadaniu jej korpusowi odpowiednich

spadków podłużnych i poprzecznych, z równoczesnym wyniesieniem ponad przyległy

teren, wykonaniu rowów przydrożnych, ścieków oraz przepustów i kanalizacji burzowej w

uzasadnionych przypadkach. Urządzenia odwadniające jednak muszą być bezwzględnie

zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód powierzchniowych różnymi metodami.

Spośród opracowanych metod na szczególną uwagę zasługuje umocnienie darniną na

sztucznym podłożu.



Rys. 17. Przykład konstrukcji nawierzchni drogi rolniczej głównej (osiedlowej) 

(Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)

Wybrane przykłady przekrojów konstrukcji nawierzchni dróg rolniczych



Rys. 18. Przykład konstrukcji nawierzchni drogi rolniczej głównej (osiedlowej)

(Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)



Rys. 19. Przykład konstrukcji nawierzchni drogi rolniczej zbiorczej i polowej 

(technologicznej) (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)

-grubość w-wy 8cm – warstwa jezdna (ścieralna) - płyta ażurowa 

prefabrykowana;

-grubość w-wy 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa;

-grubość w-wy 10 cm – podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń klinowy np. nawierzchnia Mac 

Adama;

-grubość w-wy 15 cm – grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 

(wzmocnienie podłoża).

Grubość konstrukcji nawierzchni 36 cm.



Rys. 19. Przykład konstrukcji nawierzchni drogi rolniczej zbiorczej i polowej 

(technologicznej) (Źródło: Zasoby własne – IUNG-PIB)

-grubość w-wy 8cm – warstwa jezdna (ścieralna) - płyta ażurowa 

prefabrykowana;

-grubość w-wy 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa;

-grubość w-wy 15 cm – podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń klinowy np. nawierzchnia Mac 

Adama;

-grubość w-wy 1-2 cm – warstwa odcinająca - geosiatka 

(geosyntetyczna) o otwartej strukturze w postaci rusztu, wytworzona z 

polimerów. 

Grubość konstrukcji nawierzchni 28 cm.



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.

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.

Podsumowanie



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 pilności utwardzania gruntowych dróg rolniczych.

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.


