
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XXXVIII. N R 1. S. 175— 181, WARSZAWA 1987

EMIL SAJDAK

EROZJA W ODNA GLEB W ZLEWNI STOBNICY 
NA POGÓRZU DYNOW SKIM

Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Rzeszowie

WSTĘP

Zlewnia rzeki Stobnicy — prawobrzeżnego dopływu Wisłoka — ma po
wierzchnie 328 km 2 i leży na Pogórzu Dynowskim (ryc. 1). Rzeka ta 
ma 12 głównych dopływów stanowiących zlewnie cząstkowe. Źródła rzeki

Ryc. 1. Schematyczny szkic geomorfologiczny Pogórza Dynowskiego 
Fig. 1. Schematic geomorphological sketch of the Dynów submontane region

Stobnicy znajdują się we wsi Lalin, na wysokości 220 m n.p.m. Długość 
rzeki wynosi 47 km.

Na Pogórzu Dynowskim dominuje typ pogórzy średnich, które zajmują 
blisko 75% powierzchni. Nachylenie stoków wynosi 10 do 30
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PODSTAWOWE CZYNNIKI ZAGROŻENIA EROZYJNEGO

Obszar dorzecza Stobnicy zbudowany jest ze średnio odpornych warstw 
inoceramowych krośnieńskich, wchodzących w skład jednostki brzeżnej 
(Skolskiej). Na Pogórzu Dynowskim dominuje kompleks gleb brunatnych 
i bielicowych, wytworzonych ze skał nie masywnych, lecz pyłowych, kilku
metrowej miąższości. Podłoże stanowią miękkie piaskowce przewarstwione 
łupkami.

Następnym czynnikiem potęgującym erozje gleb to rzeźba terenu, którą 
można zaliczyć do lekko falistej, przez falistą, do silnie falistej. Zbocze 
Pogórza jest wypukłe, prostolinijne, wklęsłe lub złożone. Zbocza pocięte 
są wąwozami lub potokami. Lasy w dorzeczu Stobnicy zajmują powierzchnię 
8636 ha, co stanowi 26% ogólnej powierzchni zlewni. Największe kompleksy 
leśne występują w południowej części zlewni, to jest w sołectwach: Krasna — 
56% lasów w ogólnej powierzchni użytków rolnych, Bonarówka — 52%, 
Wola Jasienicka — 50%, Żyznów — 30%. Jak widać, rejon ten odznacza się 
stosunkowo wysoką lesistością, co jest dla niego zjawiskiem korzystnym 
z uwagi na zagrożenie erozyjne związane z silnym urzeźbieniem terenu, 
dużą ilością opadów i podatnością gleb na erozje wodną. Grunty orne na 
terenie badanej zlewni stanowią 61%, użytki zielone — około 13%, a lasy — 
około 26% ogólnej powierzchni. Z danych wynika, że struktura użytków 
rolnych na tych terenach jest niekorzystna.

Do czynników zagrożenia erozyjnego należy zaliczyć również warunki 
klimatyczne. Według najnowszych opracowań Instytutu Meteorologii i Gospo
darki Wodnej w Krakowie pt. „Operat meteorologiczny dla zlewni Stobnicy, 
1977” wynika, że średnia temperatura powietrza w latach 1966— 1975 
(stacje Krosno, Żarnowa, Dynów) wynosi +8°C. Średnia suma opadów 
w okresie 1951— 1976 w zlewni Stobnicy wahała się od 707 mm w Żarnowej 
do 781 mm w Izdebkach.

OCENA ZAGROŻENIA EROZJĄ

W celu dokonania oceny zagrożonej erozją autor przeprowadził 
badania w latach 1976— 1977 i opracował mapę zagrożenia gleb (ryc. 2). 
Inwentaryzację ogólną wykonano na podstawie instrukcji nr 3 ministrów 
rolnictwa oraz leśnictwa i przemysłu drzewnego z 18 sierpnia 1973 roku oraz 
na podstawie komentarza do tej instrukcji wydanej przez I UNG Puławy 
w 1975 roku. W badaniach uwzględniono erozję wodną powierzchniową, 
erozję wąwozową, erozję potoków górskich oraz erozję osuwiskową.

E r o z j a  p o w i e r z c h n i o  w a. Przy spływach powierzchniowych uwzględnio
no 3, 4 i 5° erozji (erozja średnia, silna, bardzo silna). Z badań wynika, 
że 61% użytków rolnych w dorzeczu Stobnicy zagrożone jest erozją po-



Rye. 2. Poglądowa mapa erozji dorzeczy rzeki Stobnicy. Skala 1:100000
a — erozja wodna powierzchniowa umiarkowana, b —  erozja wodna powierzchniowa średnia, с — erozja wodna powierzchniowa silna, d erozja wodna powierzchniowa bardzo silna e -- erozja wąwozowa średnia, /---erozja wąwozowa :>ilna, g - -  erozja wąwozowa bardzo silna, h granice wsi według BIPROZET, stopień erozji w procentach

Fig. 2. Demonstrative map of erosion in the Stobnica river catchment area. Scale 1:100000
a — moderate sheet water erosion, b — medium sheet water erosion, с —  heavy sheet water erosion, d -—-very heavy sheet water erosion, e - gully erosion of the medium degree,/■—gully erosion of the high degree, g — gully erosion of very high degree, /7 village borders according to the designing office of BIPROZET, / —- erosion degree in per cent
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T a b e la  1

Zagrożenie gruntów erozją wodną powierzchniową w zlewni rzeki Stobnicy 
Threat of the sheet water erosion in the Stobnica river catchment area

Zagrożenie gruntów erozją — Dej*ree of the erosion threat for soils

Stopień pilności 
Urgency degree

średnie
medium

silne
high

bardzo silne 
very high ogółem :— total

ha 0//o ha % ha / () ha °o

5639 25,8 6304 28,8 1472 6,7 13415 61.3

1 — zabezpieczenie 
bardzo pilne 

1 — very urgent
protection measures

wierzchniową w stopniu 3—5 (tab. 1). Najsilniejsze zagrożenie występuje w pra
wobrzeżnej części zlewni, co związane jest z większymi nachyleniami 
zboczy. Spośród zlewni cząstkowych najbardziej zagrożona jest zlewnia 
nr 4 z sołectwem Przysietnica, zlewnia 2 z sołectwem Niebecko, Grabówka, 
zlewnia 11 z sołectwami Żyznów i Bonarówka, zlewnia 9 z sołectwem 
Lutcza, zlewnia 7 z sołectwami Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka, Wola 
Komborska. W wymienionych sołectwach erozją w stopniach 3—5 zagrożone 
jest ponad 50% ogólnej powierzchni użytków rolnych. W pozostałych 
sołectwach zagrożenie w stopniu 3—5 wynosi od 33 do 50%. Na ogólną 
liczbę 22 sołectw erozją w stopniach 3—5, obejmującą ponad 50% całego 
terenu, zagrożonych jest 11 sołectw, zaś w pozostałych 11 sołectwach 
zagrożona erozją w stopniach 3—5 powierzchnia wynosi od 34 do 49%.

E r o z j a  wą w o z o w a .  Erozja wąwozowa w granicach zlewni Stobnicy 
występuje bardzo intensywnie i jest niekiedy znacznie groźniejsza w skutkach 
od erozji wodnej powierzchniowej. Wąwozy zależnie od miejsca ich występo
wania w dorzeczu Stobnicy podzielono na: wąwozy drogowe, dolinowe, 
zboczowe, zalesione i wąwozy w lesie (tab. 2). Ogółem w dorzeczu 
Stobnicy zinwentaryzowano 597 wąwozów o łącznej długości 145 km i po
wierzchni 271 ha.

Najwięcej jest wąwozów drogowych, bo 281, co odpowiada 47% ogólnej 
ich liczby. Wąwozy drogowe mają różne wymiary: szerokość w dnie 
około 2m, szerokość górną 5— 16 m, głębokość dochodzi od 0,5 m do 5 m. 
Wąwozy zalesione i wąwozy w lesie stanowią drugą co do liczby i wielkości 
grupę w stosunku do całej sieci wąwozów. Trzecie miejsce zajmują wąwozy 
zboczowe, które w stosunku do ogólnej sieci wąwozów stanowią 16%. 
Wąwozy dolinowe są najmniejszą grupą, stanowią-bowiem około 5% ogólnej 
liczby i 5% długości wąwozów oraz około 9% ich ogólnej powierzchni.

Rozpatrując przestrzennie erozję wąwozową w całej zlewni Stobnicy 
nasilenie jej przedstawia się następująco: erozja wąwozowa w stopniach

Rocz. Gleb. — 12
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T ab ela  2

Wąwozy, potoki górskie i drogi rolnicze w zlewni rzeki Stobnicy 
Gullies, mountain streams and farm roads in the Stobina river catchment area

Liczba
Number

Długość
Length

km

Powierzchnia
Area

ha

Wskaźnik gęstości 
Density coefficient 

km/km2

Wąwozy drogowe 
Road gullies

281 64 60 0,20

Wąwozy zboczowe 
Slope gullies

94 22 4 43 0,07

Wąwozy dolinowe 
Valley gullies

27 8 25 0,02

Wąwozy zalesione. 
Afforested gullies

195 51 143 0,16

Ogółem wąwozy 
Gullies total 
Potoki górskie

597 145 271 0,44

Mountain streams 619 “ 1,89

Drogi rolnicze 
Farm roads

1664 914 - 2,78

od 3 do 5 (średnia, silna i bardzo silna) o wskaźniku gęstości ponad 
0,5 km /km 2 występuje prawie na całym obszarze zlewni, tj. w 20 sołectwach 
(tab. 2). Tereny najbardziej porościnane przez wąwozy o piątym stopniu 
nasilenia występują we wsi Godowa, obejmując powierzchnię 513 ha, co 
stanowi 22% ogólnej powierzchni zlewni cząstkowej. Drugie miejsce o piątym 
stopniu nasilenia erozji wąwozowej zajmuje sołectwo Bliznę — 313 ha. 
Tereny porościnane przez wąwozy o czwartym stopniu nasilenia średnio 
stanowią 17% (5,5 tys. ha) obszaru, w którym występują wąwozy. Tereny 
o trzecim stopniu nasilenia erozji wąwozowej stanowią średnio 12% (3,8 tys. ha) 
obszaru dorzecza i występują w górnej oraz środkowej lewo- i prawo
brzeżnej części zlewni.

Na podstawie danych zestawionych w tabelach oraz zjawisk terenowych 
widać, że w wyniku rozwoju wąwozów zniszczeniu ulegają tereny sąsiednie, 
często zmieniające się w nieużytki. Wąwozy z odgałęzieniami utrudniają 
dojazdy do pól, zmieniają ich układ i granice na nieregularne, co komplikuje 
uprawę połową. Rozpatrując potoki górskie, których łączna długość w dorze
czu wynosi 619 km, wskaźnik zaś gęstości wynosi 1,89 km /km 2 (tab. 2) 
widać, że najwyższy wskaźnik występuje w Starej Wsi (3,85 km /km 2), 
Niebocku (3,16 km /km 2) i Przysietnicy (3,08 km /km 2), najniższy jest 
w Górkach (0,31 km /km 2) i Pakoszówce (0,43 km /km 2).

O su w isk a . Najbardziej groźną formą erozji na terenach Pogórza Dy-
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nowskiego to ruchy całych mas ziemi, spośród których najgroźniejsze są 
osuwiska. Powstawanie osuwisk oraz ich rozwój na Pogórzu związane są 
niemal wyłącznie z podłożem fliszowym. Zasadnicze bowiem znaczenie ma 
układ warstw i kierunek ich przebiegu, a także właściwości wodne, głównie 
przepuszczalność podłoża. Osuwiska powodują duże szkody w rolnictwie, 
budownictwie, komunikacji i innych gałęziach gospodarki. W ostatnich 
czasach na Pogórzu największe nasilenie osuwisk wystąpiło w latach 
1965— 1967 i 1980. W zlewni rzeki Stobnicy zarejestrowano osuwiska 
nieczynne (zamarłe) na terenie wsi : Domaradz, Stara Wieś, Bliznę. Osuwiska 
czynne występują w Jasienicy Rosielnej, Lutczy, Żyznowie. Tereny osuwiskowe 
są praktycznie nieużytkami, które rolnicy starają się częściowo wykorzystać 
traktując je jako „rezerwy rolnicze”, niekiedy zalesiają je, najczęściej 
jednak przeznaczają na pastwiska. Zdarza się również, że rolnicy wkra
czają ponownie z pługiem na małe skrawki takich pól, dokonują zasiewu 
mieszanek na paszę, poczym sieją zboże i sadzą okopowe.

Z omawianej oceny zagrożenia gleb w zlewni Stobnicy przez spływy 
powierzchniowe, erozję wąwozową oraz osuwiska wynika pilna konieczność 
gospodarczego przeciwdziałania erozyjnej degradacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. W celu ochrony zasobów glebowych i zachowania równowagi 
w środowisku geograficznym Pogórza konieczne jest wyeliminowanie ze 
stoków górskich upraw roślin okopowych, na korzyść użytków zielonych 
(trwałych i przemiennych).

WNIOSKI

— Na Pogórzu Dynowskim w zlewni rzeki Stobnicy dominują gleby, 
wytworzone ze skał niemasywnych, pyłowych znacznej miąższości, podatne 
na spływy powierzchniowe.

— Podatna na spływy powierzchniowe rzeźba terenu, duża ilość opadów 
oraz podatność gleb na rozwój procesów erozyjnych niwelowane są w znacz
nej mierze przez roślinność drzewiastą. Lasy zajmują 30% powierzchni 
w dorzeczu Stobnicy.

— W badanej zlewni 61% użytków rolnych zagrożone jest erozją wodną 
powierzchniową w stopniach od 3 do 5 (erozja średnia, silna i bardzo 
silna). Erozja wąwozowa w stopniach od 3 do 5 występuje w 20 sołectwach, 
co stanowi 91% ogółu wsi rozpatrywanego rejonu.

— Erozja wodna, a zwłaszcza wąwozowa, wyraźnie modyfikuje rzeźbę, 
prowadząc niekiedy do poważnej degradacji nie tylko gleby, ale i środowiska.
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ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВ НА ПЛОЩАДИ ВОДОСБОРА РЕКИ СТОБНИЦА 
НА ДЫНОВСКОМ ПРЕДГОРИИ

Проектное бюро гидромелиораций в г. Жешове 

Р езю м е

Расположенный на Дыновском предгор водосбор р. Стобницы, правобережного 
притока реки Вислока, занимает площадь 328 км2. Река Стобница имеет 12 главных 
притоков образующих частичные водосборы.

Площадь водосбора построена из средне устойчивых Кросненских инокерамовых 
слоев, входящих в состав прибрежной (Скольской) формации. Преобладает массив 
бурых и подзолистых почв, образованных из ненасыщенных пылеватых скал толщиной 
в несколько метров, податливых к водной эрозии. Дополнительным фактором усилива
ющим эрозию почв является рельеф местности, колеблющийся от легко через средне 
к сильно волнообразному.

Пахотные земли в исследуемом водосборе занимают 61% травяные угодья— 13%, 
а леса —■ около 26% обшей площади водосбора.

В 1с)76 1977 гг. автором была проведена разведка степени угрозы для почв со 
стороны поверхностной водной эрозии, овражной эрозии, сети горных потоков 
и оползней. Проведенные исследования показали, что 61% сельскохозяйственных угодий 
находится под угрозой поверхностной водной эрозии в средней, сильной и очень 
сильной степени.

Овраги на площади водосбора были разделены на дорожные, долинные, стоковые, 
облесенные и овраги в лесах. В общем, в водосборе р. Стобница зарегистрировано 
597 оврагов общей длиной 145 км и площадью 271 гектара.

Больше всего имеется овражных оврагов, занимающих 47% их общего числа. 
Облесенные овраги и овраги в лесах составляют вторую группу численности и вели
чины по отношению к общему числу оврагов.

Рассматривая овражную эрозию в водосборе р. Огобница в пространственном 
подходе, ее интенсивность представляется следующим, образом: овражная эрозия 3-5-ой 
степени (средняя, сильная и очень сильная), с показателем густоты оврагов свыше 
0,5 км/км2, выступает почти на всей площади водосбора. Общая длина потоков 
в водосборе р. Стобницы составляет 619 км, а показатель густоты потоков — 1,85 км/км2. 
Самый высокий показатель установлен для сел Стара Весь — 3,85 км/км2, Небоцк — 
3,16 км/км2 и Пшисетница — 3,08 км/км2.

В последнее время на предгоре самая сильная интенсификация оползней была 
зарегистрирована в 1965-1967 гг. и в 1980 г.. В водосборе р. Стобницы имеются не
действующие оползни на площади сел Домарадз, Стара Весь и Близнэ. Действующие 
оползни имеются на площади сел Ясеница Росельна, Лютча и Жизнов.

Проведенная оценка угрозы для почв со стороны поверхностного стока, овражной 
эрозии и оползней указывают на срочную необходимость хозяйственного цротиво- 
действования вызываемой водной эрозией деградации сельскохозяйственных производ
ственных площадей.
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WATER EROSION OF SOILS IN THE STEBNICA RIVER 
CATCHMENT AREA IN THE DYNÓW SUBMONTANE REGION

Land Reclamation Designing Office in Rzeszów 

Sum m ary

The catchment area of the Stobnica river, right-bank tributary of Wisłoka, covers
328 km2 and is situated in the Dynów submontane region. The Stobnica river has 12 main
tributaries forming fragmentary catchment areas.

The cachment area is built from medium stable Krosno inoceramous layers being in
the composition of the riverside (Skolska) formation. The complex of brown and podzolic
soils developed from several-mater thick nonsaturated silty rocks susceptible to water erosion 
predominates. The further factor intensifying the soil erosion is the area relief varying 
from slightly through medium to strongly wavy. t

Arable lands in the catchment area investigated constitute 61%, grasslands— 13% and 
forests — about 26% of the total area.

In 1976— 1977 the threat for soils by sheet water erosion, gully erosion, network of 
mountain streams and landslides was estimated by the author. The respective investigations 
have proved that 61% of agricultural lands are threatened by the sheet water erosion 
to a medium, high and very high degree.

Gullies in the catchment area have been divided into: road, valley, slope and afforested
ones as well as gullies in forests. In total 597 gullies of 145 km in length and of the 
total area of 271 hectares are to be found in the Stobnica river catchment area.

There is a prevalence of road gullies, constituting 47% of their total number. Afforested 
gullies and gullies in forests constitute the second griup in respect of the number and size 
in relation to the total number of gullies.

The gully erosion in the Stobnica river catchment area, when considered in a spatial 
approach is as follows: gully erosion of the 3—5th degree (medium, strong * and very 
strong) of the density index of over 0.5 km/km2 can be encountered on almost whole 
catchment area. The total length of streams in the Stobnica river catchment area amounts 
to 619 km, whereas the density index of streams amounts, on the average, to 1.85 km/km2.
The highest index is in the Stara Wieś village amounting to 3.85 km/km2, in the Niebock
village — 3.16 km/km2 and the Przysietnica village — 3.08 km/km2. Recently the most intensive 
occurrence of landslides in the submontane region under study was observed in 1965— 1967 
and in 1980. In the Stobnica river catchment area inactive landslides can be found on the 
area of Domaradz, Stara Wieś and Blizna villages. Active landslides occur on the area 
of Jasienica Rosielna, Lutcza and Żyznów villages.

The above analysis of the threat for soils arising due to surface runoffs, gully 
erosion and landslides proves an urgent necessity of measures counteracting the degradation 
of agricultural lands caused by erosion.

Dr inż. Emil Sajdak 
Biuro Projektów Wodnych 
Melioracji
Rzeszów, ul. Nad Przy rwą 13




