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Obszar obiety pracą mieści się  w d o lin ie  i i s ł y ,  sięgając 
na południe po Kazimierz na półnic po l in ię ,  biegnącą równoleżniko
wo, w odległości około dwóch kilometrów na południega ' , r ,
Z - W g c z - a .  d  p ! m q  , n i e -  obejm u g a Ł c u K e r z c  b o h / w i m -Jedynie w okolicy Puław zasięg je s t  nieco większy, dyż teren pod
nosi się  stopniowo, bez wyraźnej krawędzi. Jako granice przyjęto 
lin ię  kolejową Lublin -  Warszawa. Ogółem obszar ten, nie w liczając 
powierzchni Wisły wynosi 13 6 km ?

Opracowanie tomatu wymacało donładnigo abacania stosunków 
w terenie. Jo tego calu użyto, jako podkładu, odbitek odpowiednich 
arkuszy mapy 1:25*000 /Puławy 0 , LW, Zwoleń Oó, Kozienice bo, dę
bi in 8W/, na które nanoszono kolorami w miarę odbyte# drogi odpo
wiednie kategorie użytków rolnych, yodrębiono siedem kategorii; 
pola orne, łą k i, oastwiska, sady i  ogroay, łoz in y , r.ieuzy tk l,la a y .

Metoda badań polegaana obchodzeniu kolejnych p ó l, o po
wierzchni przeciętn ie jednego kilometra kwadratowego, przy czyś, 
przy terenach otwartych, dobrze widocznych i  wykorzystanych przez 
jedną kate.orię użytków, można było swiąkszy6 obszar polm- 
Natomiast w wypadku trudniej dostępnych,sfalowanych, lub zasłonię -  
tych lasem terenów, trzeba było przechodzić obrane pole wpoprzek, 
często w kilku kierunkach. Droga piesza wyniosła w ca łośc i badań 
około 230 km.

Doliną Wisły w badanym odcinku można pod zie lić  na trzy 
części różniące się  między sobą szerokością. Między Kazimierzem 
a Parchatką część najwęższa, przełomowa, rozciąga się  do 1 km azs- / 
rokości, przyczyni całą dolinę wypełnia is ła , z wą kim, lub za le 
żnie od stanu wody, szarokia pasem piaszczystych wysp i  plaż ozęćcic 
wo porośniętych wikliną. Ozęść ta stanowi końcowy, najgłębszy od
cinek przełomu iaty przez Wyżyny południowe.

Od Bochotnioy do : arenatki dolina stopniowo rozszerza @ią 
do 1,5 km, pozwalając wykorzystywać pod uprawę i  pastwiska prawy 
brzeg --is ły , podczas gdy lewy wznosi s ię  prawie bezpośrednio od 
poziom* wody, tworząc wysokie zbocze opadające ku północy, Zoooze 
to stanowi wychodnię wapienia kredowego* Zalega on w grubych ław l- 
cach, dochodząc pod Nasiłj^g£ L5 m wysokości nad poziom tfiały.
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Znajdujący się w tym miejscu kamieniołom pozwala poaziwiaó potężne 
pokłady opoki, odkryte na całej wyaokoźoi. Wzgórza prawego <rze, u 
Wiały, również wieku kredowego /Wyżyna Lubelak^ pokryto lessem i 
osadami lodowcowymi, odsłaniają swa wnętrze w kamieniołoc-ie koło 
Boałiotnioy, z prawej strony rzeki Bystrej oraz na zboczu dalej 
ku północy, fciędzy Jearonstką a hooteotnioą Wisła z kierunku 3w -BK 
skręca pod kątem prostym na III, tworząc w ty .a mieląca swój naj
bardziej na £ wysunięty punkt.

Począwszy od Parchatk$ dolina rozszerza się st /pniowo do 
I te  i  po zwężeniu w okolicy iułew /do  1,5 km/ eiągais e t na te j  
szerokości aż mniej więcej po dlkę Gołębską. -uryto i^ły  przerzu
ca się pod ruławami z lewej otrony doli ly na prawą, z kolei pososta 
■,-łając io u. cu y j  szeroki paa po lev.«j stronie, ,vŷ  ;łniony aiuwiał 
nymi osadami'r: ocznymi -  jak piaski, oraz mady piaszczyste i  l in 
ko a te , stanowiące bardzo urodzajną lebę.Zbocza doliny wzdłuż wsi 
Góra Puławska i  Bronowie® odsłaniają znów miojaoaai wapienie kredo
we, które na przestrzeni od gasiłowa do Góry Puławskiej plną pod 
osadami lodowcowymi. Po prawej st nonie t ia ły , od Puław do Wólki 
Gołebskiej rozciągają się utwory piaszczyste niższej terasy dennej- 
ciągną sie  one dalj-j ku północy, podczas g&y Wisła wykręca na wscnó 
i  pod Bemowem znów na półnuo, tworząc kolana wypełnione sadami 
i  piaskami, podobnie jak i  po przeciwnej stronie- ia ły .

£> c .a oię t Z,-ci c..c. ,
eejZsię stopniowo do 12 km. lewe je j  zbocze wyznaczone je s t*  prr.ez
krawędź wyżyny dyluwialnsj przebiegającej wzdłuż miejscowoźol 
Kowala, Opatiówica, Wysokie Koło, Sarnów, Kociołek, nowa Zawada, 
Bąkowiec i  dalej nu zachód. krawędź ta wyraźnie zaznacza się w tere
nie. je j  wysokoóći względna wynosi około GLO m, zbocza łagodne użyte 
pod uirawę. Między krawędzią, a szosą Wysokie koło -  Bąkowiec, 
zalegają utwory piaszczyste terasy wyższej. Dolina zalewowa między 
szosą, a in łą , wypałniona^ j atmadaoi i  piaskami próoanioznymi.

o prawej stronie is ły , od brzegu rzeki, aż do brzegu terasy, nale
gają te same utwór , zaś na powierzchni terasy wydmy i  pagórki pia
szczyste, przeważnie zalesione, wznoszą się  stopniowo wyżej aż 

o l in ii  kolejowej oliwy - Dęblin, tworząc jednocz tnie ział 
wodny miedzy is łą , a ie ; rzem.

koryto 'is ły  na oałt j przestrzeni jest umocnione wałami, z 
-V j o c a r  ś : • .. .. . o-- j ,  raz wy soi- - ego brzegu o a* do
fó lk i Gołębskiej. Niektóre odcinki wału pobudowano dopiero w osta
tnim dziesiątku la t  przed wojną, jak np. od Duła* po Parohatkę, 
lub z lewej strony Wisły, koło Sadłowie, po Górę Puławską, V ozaaie 
•fOjny Niemcy rozpoczęli budowę wału w okolicy Gołębia, gdyć do ty oh-



czasowy, dłużący jednocz# e ja,~o szosa dołąfe -  Oęclin, leży 
w zbyt dużej od leg łości od is ły  /p r  eazło k ilom etr/ i  dzięki 
temu, około 40C ha ornego pola bywa narażone w czasie powodzi na 
znissorente. Obecnie prowadzi się  d a le j tę budowo.

ftysokeśó wału przyjmuje się  zwykle lo  1 e ponad najwyższy 
stan w-ody. Z notowany oh dotychczas a&xisów w .-'uł&waoh, największe 
miało siie jase w r . 1907 ~ 567 cm t odezas dy dr dni stali około ÓOoa 
na wodowskazie /  zero /.odowaka«u ma wy «,..y:oód b zwz  ̂ięuaą w i uł&wae? 
116,199 ffl w Dęblinie 10§,415 a / .  * roku 1914 w ozaaie le tn io j po
wodzi aariau* w iuławach wynosiło 419 cm. 3ały były wówczas n ie - 
aokoriczone, most w óuławaoh w budowie, woda powodziowa roz la ła  się  
szeroko po polaoh. Obecnie ta ewentualność nie g roz i, wały są 
pod stałym dozorem, słabe miejsca u Acnia s ię .  Jedynie w odcinkach 
gdzie wuł je s t  położony w pewnej od leg łości od is ły  -  jak koło 
Gołębia i  po pr7eoi^nej stronie, w okolicy  kolon ii Opatko«ios, tere
ny prred wałem narażone są na zalewanieJLiczne jeziorka koło Gpct- 
kowic świadczą, że woda dochodzi tua łatwo.

* ie ła  przed uregulowaniem zmieniała często koryto, o czym 
śrtindczą liczn e ataror eeia i  łachy, mie^soami już wysychające. 
$aprzyfc-ład widniejąoa na sapie l:250uO długa i  wąska łacha między 
Farchstką a Bochotaicą, istniej^-ob^ cni® w postaci trzech, odle
głych od sieb ie  o prz otrzeń mniej więcej stumetrową, zagłębień 
napełnionych wodą. Wskutek m elioracji niektóre obszary też zmieniły 
swój wy.-; ąd. Napnykład w wale zapasowym między otarym de. ©wem 
a Gniewoazowea is tn ie je  dużych rozmiarów śluza, zupełnie już dziś 
bezużyteczna, gdyż nie ma już rzeczk i, £tóra pod nią prse^iywajfa 
a podmokłe łąki osuszone, zostały częściowo zaorane. Liczne stawy 
na podmokłych obszarach między Bąkowcem a volą klasztorną i  Zalezie 
zostały już przez Eiemców, w czasie okupacji, spuszczone i  oząśoio- 
wo wysuszone. Do większych pozostałości wodnych należy ouży staw 
między Sarnowem i  Gniewoszowea. Z dopływówttla ła  przyjmuje w tym 
odcinku tylko dwie rzeki z prutej strony: Bystrą pęd Bochotnieą i  
Kurówke pod ólką Profscką. Bystra w swym ujściowym odcinku ma bieg 
bardzo kręty, płynie przez usypany przez s ieb ie  stożek napływowy 

łąbofcim, około trzebh metrów,jarem, hurówka rozwidla się  w okolicy 
toru kolejowego na dwa ramiona i  jedny a płynie przez ftólkę Proro
cką, uchodzą również w głębokim jar a, drugie zań, tsor; - o aeanury 
wpada do r is ły  o półtora kilometra aa północ.

Odcinak przoło- owy Wły pod względom użytkowania . runtów 
aało je st wykorzystany. Po li.wej stron ie , od f  olszyna *o Basi łów 
zbocze oliny w połowie jest zużyte pod uprawę, a w połowi
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zajmują je nieużytki, gdyż tylko po tę kategorię można podciągnąć 
stromo zbocza porośnięte gęsto karłowaty ud krzakami berberysu, ja 
łowca i  tarniny. Gzęśó płaska te j  wsąekiej doliny posiada paetwiską 
a w dalszym oi ,gu -  u stóp krzaczastego zbocza -  kamieniste, zupeł
nie nie zarośnięte wybrzeże. Dopierpza kamieniołomem zaczynają się  
snów pola na łagodnym zboczu, u jego zaś stóp, obszar zarośnięty 
wikliną.

Fo stronie prawej, od Kazimierza po rzekę Bystrą, również 
n\e pól ornych. Zbocza zajmują ogrody, w n iższe j cz ę ś c i, powyżąj 
nich las mieszany, przeważnie brzoza i  sosna. W parowach pastwi
ska dla licznych kóz. Poniżej szosy nad Wisłą wikliny przeplatane 
pastwiskami.

Od rzeki Eyeirej <io Paronatki mamy już trzy wyraźne s tre fy  
roślinn śó i: miedzy is łą ,  a krawędzią terasy akumulacyjnej, sze
roki pas pastwisk, rzadki porośnięty drzewami, /to p o le  nadwiślań 
r l i e / ;  od krawędzi do szosy pola orn , zaś od szosy w górę^ na 
zboczu/krawędź Wyżyny lu b e ls k ie j/ wi, zimy moz&jkę sadów,,nieu- 
żytków, pastwisk i  pól ernych. ifie względu na dobrą ekspozycję 
zbocza Okr. Iow. Organizacji i  kółek Rolniczych starało się  prred 
wojną prseprowadzió akcję wykorzystania go pod sady. Częściowo 
udało się  to , jednakże wojna wstrzymała dalszą planową ukoję, a cię 
żka zima l9"?9/40 apowooowała duże straty w ćrs-ew ostanie.

Od ParchatKi do Puław, dolina stepniowo rozszerza się  , 
pola zajmuj prawie ca łą  przestrzeń, wspinając s ię  nawet na zboozą 
chociaż domieszka nieużytków i  lasów, a raczej zagajników, jnet 
na nich jeszcze znaczna. Pastwiska nadbrzeżne zajmują ju$ tylko 
wąziutki, k ilkadziesiąt metrów lioząoy , pas przy samej krawędzi 
terasy akumulacyjnej, u je j  stóp rozoiąga się  równie wąski p&a pla
ży nadrzecznej. Na szerokości 14 o kra dek występuje nad Wisłą szeroki 
około pół kilometra obszar w iklin, oiągnąoy s ię  aż do wału mosto
wego. Towarzyszą mu pastwiska m iejskie, zniszczone cząśoiowe przy 
budowie wału, biegnącego od Włostowie. Afcoja ogródków działkowych 
w -uławach zamienia stopniowo półnooną częśó pastwiska, przylegają
cą do -ostu, na pola uprawne, żzdłuż łachy, u podnóża krawędzi wy
żyny, za je te j przez palek Państw. Instytutu Goep. Wie ja k ,, biegną 
pola doświadczalne tegoż Instytutu, oraz dzia łk i pracowników.
Fad łachą, aż do kościoła ^łoałow ickiego, ciągną się  pastwieka.
Za s?uła* umi, w dalszym ciągu środkowego odcinka naszego obszaru, 
właściwa dolina ogranicza się do stromego wybrzeża. Na mapie uwi
doczniono jeszcze około* kiloraetrowf pae przylegający do n ie j ,  
a ku północy stopniowo przechodzący w hleko położoną dolinę ża le—
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wową w okolicy Gołębia. W pasie tym, eż do Wólki G ołębskiej 
ciągnie eię la s , z wyjątkiem p ó l, należących do Wólki P rofeok iej.
Ha północ od Wólki Profeokiej leży w prawej połowie $ is ły  oały 
archipelag wysp, porośniętych łozin ą . Z roku na rok obszar ich  
się  zmieniaj zależnie od stanu wody i  od zmian, jakie wprowadza
ją  powodzią wiosenne i  le tn ie . W bieżącym roku s^an wody teył 
niezwykle n isk i, dzięki czemu wyspy i  plaże uwidocznione na » a -  
p ie , nie oddają całkowitego ich obrazu.

Po lewej stronie środkowego odoinka obszar w okolicy 
Sadłowio jest obrazem walki człowieka z k&prysaioi przyrody, w tyas 
wypadku Wisły. Do niedawna obszarny półwysep porozcinany równo
ległymi zatokami, stanowił królowatwo wiklin i  nieużytecznych 
chwastów, w czasie każdej powodzi nalewanych wodą. WjUfc, poprowa
dzony w odle. ło ś c i  dwustu metrów od Wiały zabezpieczył ów obszar 
od zalewów i  doszedłszy aż do wysokiego brzegu w Czuwajowie, 
przeciął drogę, którą dostawała s ię  woda z zatoki. Skutkiem tego 
już około trzy czwarte obszaru wewnętrznego zamienione zosta ło  
ns popa orne, a prawdopodobnie'! reszta wkrótce ulegnie t e j  zmia
n ie . Póła należące do Sadłowio /  fo l , ark P I N G  W/ częściowo 
są zajęte pod uprawę, częściowo pod szkółki drzew ozdobnych. 
Między Kasiłowom a Sadłowicami zaznaczany na mapie laa , je s t  już 
właściwie wspomnieniem. Działania wojenne w 1944 r zniszczyły go 
niemnl doszczętnie. Również przeiedzony został laa koło Góry 
Puławskiej, lecz nie w tak dużymi stopniu.

Od mostu na półnoo, szeroka dolina zajęt*" całko
w icie pod uprawą. Wał biegnie aż do Łąki b lisko Wiał;/, następnie 
skręciwszy na z&cnód, oddala się  od n ie j ,  pozostawiając na s»w~ 
nątrz obszar wrzecionowatego kształtu , około p ięe io  kilometrowej 
d ługości, narażony na zalewy. Obszar ten je s t  również stopniowo 
zamieniany na pola orne. Swiażczą o tpm naprzeaian biegnące 
asy uprawnego pola i  rzauk ego, wysokopiennego lasu . Ztooeze 

wyżyny od Góry . uł-*swskłej do Kowali w przeważającej części je s t  
pokryte lasem. W kilku mi|jaoach odsłaniają się  pokłady opoki, 
t Bronońicach pewne urozmaić n e w-prowadza staw z młynem, obok 
rosnący chmielnik i  duży park.

najszerszym oooińku , z pra„e$ strony v ic ły , przewa
żają pola orne. ¥ poprzednio opisanym już obczarz© między stary* 
wał~m a brzegiem rzek i, widaó tendencję do powiększania ^runtów 
ornych kosztom pastwisk, i  łąk. Kilka pozostałych jeziorek  świad 
ozy o możliwościach zalewu. Po wschodniej stron ie  wału terenż* 
nieznacznie podnosi się w stronę toru. wieś Gołąb leży nad staro
rzeczem, co widad s kształtu zarówno wsi, jak i  łąk i podmokłej,
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zataczająoej łuk. W okolicy Gołębia Poduchownego rozpościera się  
około półtora km. długi i  o połowę węższy paa lasu, na południa 
przylega de niego obszar wydm piaazczyotych, szeroki około 200 m* 
na północo -  zachód ciągnie się pół kilometrowej szerokości wstę
ga łąk, przechodzących na drugą stronę wału. łąk i te należą do 
Borowiny, folwarku P I B G W , gdzie mieści aię Stacja Zootechni
czna. Hoduje się  tam słynną gołębską rasę św iii, owoe i  krowy. 
Zaraz za folwarkiem i  wąskim obszarem pól zaczyna się  znowu la s . 
Ra UW od Borowiny między torem i  wałem niema już łąkj pola orne 
zalegają cały obszar ż wyjątkiem nieużytków otaczających podłużne 
j ziorko koło folwarku Matygi. Na zewnątrz wału pastwiska, na 
południe od nioh półtorakilomotrowej długości obszar porośnięty 
łozin ą , zalegający terasę zalewową. Obok wyspa, równie# zajęta  
pod łoz in ę .

W pozostałym ob3*arze, stanowiącym najszerszą ossęśd 
doliny, daje aię zauważyć większa, niż w dotąd opisanych terenach 
powierzchnia zajęta przez ł  ki i  przez n ieużytk i. Na Ogół je s t  te 
teren p łaski, sfalowany tylko w okolicycn SSniewoszowa, 3ławozyna 
i  Wólki Bachońskiej. Na południe od szosy Gniewoszów -Bąkowieo 
występuje kilka płatów lasu, najwidoczniej pozostałość po większy 
obszarze leśnym, zmniejszonym przez wykarczowanie. Raogół występu 
sosna z domieszką orzozy. Czasom zdarza s ię , że grunt zostą je  za
orany chociaż nie wszystkie drze*., zostały usunięte.

Łąka zaznaczona na saohód od l i n i i  kolejow ej Bąkowieo 
/yaokie Koło stanowi teren podmokły, jednakże najwidoczniej w mia
rę możliwości zajmowany pod uprawę, każdo trochę bardziej .Mynie-k-
cione miejsce je st wykorzystane. Obok Mowęj kawauy widoczny język 
poziomicys wybiegający na wschód, w to. *iie ś c iś le  odgranicza 
uprawne pola od podmokłych łąk. Olbrzymi płat nieużytków między 

ólną Bachońska a 3ąkov,cem, równic ż moczary porośnięte trawą , 
trzciną i  rzadkimi pępkami krzaków i  drzew, Przylegające do nioh 
łąk i ty^ tylko się  różnią że niemają domieszki ro ś lin  krzacza
stych i  drzew. W spu^zczonycn przez Niemców stawach rośnie trawa 
właściwa moczarom.

Asie wola klasztorna i  Z a lesie , w stosunku do otaczając; 
cych łąk , leżą  jakby na wale. Gdzie kończy aię wyniosłość wału 
tam tez kończy aię pole orne, a zaczyna płaska łąka, lub nieużytki 
Na północ od uławczyna widniejący pas nieużytków -  to w naturze 
pr-awdziwa dżungla na bagnie, .Rosną tam gęsto bujne olchy, rózga-



łęzione w pEOBt od ziemi na kilka gruby oh racaion, wysokości nor
malnych drzew, po płaskim, to f f  aa tym podłożu płynie w zawiłych 
meandraou len i a rzeczka , poza tym oiaza i  brak ptaków, wszy
stko sprawia wrażenie jakiegoś krajobrazu a okresu węglowego, 
tylko w chłodniejszym klimacie.

Kaatępn^ pas nieużytków, przylegający do Wsi Zalesie 
od przodu, to znów teren niewykorzystany gospodarczo, Boćhie ta t̂ 
mianowicie, jut poprośtu w wodzie, trzcina , jak ie j można używać 
do tynkowania. Jój wysokość i  ob fitość  występowania świadczy otym 
że nie j«3 t eksploatowana, możliwe, że dzięki trudnej dostępności

Szeroki na przeszło kilometr pas łąk ne wschód cd Żale 
s ia , jest atakowany przez pług od strony wsi Ko,górnik i  Borek. 
Prawdopodobnie w przyszłym roku, konfiguracja dziś zakreślonych 
obszarów z;iow się  zmieni, tak, jak zmieniała s ię  już w trakcie 
ter n.wych badali, ponieważ akurat był czaa otkk jesien n ej.
'.t wschód od szosy Gniewoszów -  Borek, poza przylegaj cymi do- 
n ie j łąkami, rozeiąga się równy, płaski teren, całko ,io ie  wyko- 
r z y s t p o d  uprawę. Ka pófnoo od l i n i i  kolejow ej Zajezierzs -  
Bąkowiec widać przedłużenie występujących po je j  połudriiowaj stro- 
nie terenów. Rozległe, płaskie pola należące do ó ieo ioh ow a , łąk i 
p&fctwiska na więcej podmokłych obszarach i  znów pola orne w ok o li
cy Z a jetiere -a .

Sady towarzyszą nao^6ł wsion>starszym, dawnej zafaOspc- 
daro?<anym. Przy noy.ych koloniach, rozrzuconych, wśród p ó l, n a j- 
częócie^ zdarza s ię , że pole pouchodzi wprost pod dom szkalny, 
Często powodem braku r>aau je s t  albo zbyt piaszozyety, albo pod
mokły teren.

Pomiary planimetrem na mapie ogólnej dadzą s.te ująć 
w następującą tabelę:

Rodzaj Iow.
użytku w k<r ‘r ° / o

pola orne 81.9 60.2
łąki 1%2 9.7
pastwiska 6.2 4.6
ogrody i  sady 4.6 3.4
lasy 16.0 11.7
łoziny 5.0 3.7
nieużytki 9.2 6.7
razem 136.1 100.0
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ii O pWtym na wyspy przypada: łozin  3 ,ń kar , nieużytków 0,4 kur .

Osady ludzkie w czasie wojny najw ięcej ucierpiały  w pas 
nadwiślańskim.Najbardziej poszkodowana została  Góra Puławska 
i  Adamówka w okolicy Puław, a Nasiłów i  Woj3zyn na południu. 
Waie te zupełnie zniknęły z powierzchni ziemi podczas działań 
wojennych 1944 roku. Obecnie odbudowują się  na nowo, na tych 
samych miejscach, pomimo,iżokazało s ię , że na wypadek pożaru, 
za gęsto stojące domy muszą ulec zniszczeniu.Trądycja jest 
s iln ie  jsza.

Eeasumując dotychczasowe spostrzeżenia, można stw ier
d z ić , że naogół w omawianym obszarze panuje tendencja do jak
największego wykorzystania terenu pod pola uprawne.Jest to*zrozumiałe ze względu na charakter wyłącznie roln iczy tego 
obszaru.Brak jakichkolwiek ośrodków przemysłowych,mogących 
dostarczyć zarobków ludności, zmusza ją do liczen ia  na własne 
s iły .M iasta , jak Puławy i  Kazimierz,poza tygodniowymi targami 
nie przyciągają okolicznej ludności żadnymi dochodowymi 
możliwościami.Wykorzystanie Wisły i  łach pod względem rybo
łówczym również jest słabe ze względu na małą konsumcję ryb} 
ma ono charakter raczej amatorski.

Obwałowanie Wisły i  zapewnienie na przyszłość bezpie
czeństwa od powodzi pozwoli na całkowite wykorzystanie terenu 
pod uprawę.






