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Ulewne deszcze, pomimo że odznaczają się małą częstotliwością i lokal
nym zasięgiem, zwykle jednak wywołują katastrofalną erozję gleb. Erozyjne 
skutki ulew są tematem wielu publikacji [1, 4, 5, 7], natomiast przeciw
działanie im jest zagadnieniem otwartym.

W niniejszym doniesieniu omówiono zniszczenia erozyjne po ulewie 
wrześniowej 1975 roku we wsi Dębno. Oceniano również szkody erozyjne 
powstałe w latach 1976— 1982 oraz zaproponowano działania w celu ich 
usunięcia. Omówiono wreszcie trwałe zabezpieczenie gleb.

Badaniami objęto 60 ha, stanowiących hydrologicznie zlewnię potoku 
bez nazwy, prawobrzeżnego dopływu rzeki Pokrzywianki (ryc. 1).

Nasilenie procesów erozyjnych na badanym terenie powodują: pokrywa 
glebowa, ukształtowanie terenu, znaczne opady atmosferyczne (800 mm na 
rok) i rolnicze użytkowanie nie uwzględniające ochrony gleb przed erozją.

Badany teren znajduje się na południe od Pasma Łysogór, we wschodniej 
części Niecki Łagowskiej, stanowiącej centralną depresję Gór Świętokrzyskich. 
Tworzą ją  w większości węglanowe skały dewonu pokryte lessem [2]. 
Dominują gleby lessowe i lessowate całkowite, tylko sporadycznie prze- 
warstwione piaskiem, zaliczane do bardzo podatnych na rozmywanie i deflację 
[3]. Lokalnie, na niewielkiej powierzchni w dolnej części zlewni, występują 
piaski gliniaste lekkie, również podatne na erozję wodną i wietrzną. 
Pod względem typologicznym przeważają gleby pseudobielicowe, a następnie 
brunatne wyługowane. W dolinach potoków zalegają gleby glejowe, wytwo
rzone z silnie wilgotnych deluwiów lessowych, a na stromych stokach 
Puszczy Jodłowej — gleby rumoszowe o typologicznie nie wykształconym 
profilu, silnie zerodowane. Przeważają tu gleby IVa klasy bonitacyjnej 
należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego [6].

Topografia terenu jest bardzo urozmaicona. Najsilniej urzeźbiona jest 
górna część zlewni, należąca do rezerwatu Puszczy Jodłowej im. Stefana



Ryc. I. Szkic części zlewni potoku we wsi Dębno 
Fig. 1. Sketch of a part of the catchment area of a stream at the Dębno village
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Żeromskiego. Zbocza o nachyleniu powyżej 15° zajmują tu 12%, a o nachy
leniu 10— 15° — aż 41% ogólnej powierzchni. Środkowa i dolna część zlewni, 
użytkowana rolniczo, ma mniejsze nachylenia: dominują spadki do 6° 
(85% ogólnej powierzchni). Zbocza o spadkach powyżej 10° zajmują tylko 
5% ogólnego obszaru. Pomimo to obie części zlewni są silnie rozczłonko
wane przez wąwozy, głęboko wcięte doliny potoków i dolinki śródzboczowe
(ryc- 1).

W strukturze upraw przeważają zboża (pszenica, żyto i mieszanki 
jęczmienia z owsem), a ziemniaki stanowią około 25%. Z roślin wielo
letnich stosunkowo dużo uprawia się koniczyny czerwonej w czystym siewie 
i w mieszankach z trawami. Trwałe użytki zielone zajmują zaledwie kilka 
procent ogółu upraw i występują w dolinach potoków i w niektórych 
dolinkach śródzboczowych.

EROZYJNE SKUTKI ULEWY

Ulewny deszcz, około 60 mm w ciągu 2 godzin, wywołał katastrofalną 
erozję. Grunty orne w większości bez okrywy roślinnej w tym okresie, 
zostały pocięte gęstą siecią żłobin o średniej głębokości 10—20 cm, maksy
malnej 50—70 cm. Dno wąwozu drogowego, łączącego Puszczę Jodłową 
z drogą wiejską, pogłębiło się średnio o 0,5 m, a skarpy zostały zniszczone 
przez rozmywy, osuwiska i obrywy. Na jednym z pól ornych o po
wierzchni 1,5 ha wytworzyło się 5 dużych wąwozów (ryc. 2, За) wskutek 
rozmycia bruzd, w których skoncentrowały się wody powierzchniowe niemal 
z całej zlewni. Łączna długość tych wąwozów osiągnęła 1130 m, a kubatura 
kilką tysięcy metrów sześciennych. Część ziemi wymytej z wąwozów osadziła 
się u ich wylotów, zamulając znaczną powierzchnię łąki, 20-centymetrową 
warstwą piasku (ryc. 2), lecz jej większość została uniesiona do rzeki 
Pokrzywianki.

W następnych latach badań (1976— 1982), *w których nie wystąpiły 
ulewy, erozja była umiarkowana. Procesy spłukiwania rozproszonego ma
teriału i żłobienia, rejestrowane podczas roztopów śniegowych i deszczów 
letnich, miały zasięg lokalny, o małym nasileniu i nie stanowiły większego 
problemu gospodarczego.

PROJEKTOWANE ZABIEGI PRZECIWEROZYJNE

Zaprojektowane zabiegi przeciwerozyjne obejmują dwa podstawowe działa
nia : rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych przez wąwozy 
w 1975 roku oraz kierowanie powierzchniowymi spływami wody w zlewni.

W ramach prac rekultywacyjnych przewidziano zasypanie wąwozów 
i przystosowanie odzyskanego gruntu do użytkowania rolniczego. Zapropono-
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Ryc. 2. Skutki ulewnego deszczu we wrześniu 1975. Fot. C. Józefaciuk 
Fig. 2. Consequences of the stormy rainfall in September 1975. Phot. C. Józefaciuk
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Ryc. 3. a — Poprzecznostokowy układ pól po zasypaniu wąwozów; b — przekrój A—В przez
pole z wąwozami

Fig. 3. a — Contour arrangement of fields after filling up of gullies; b — the A—В section
trough a field with gullies

wano następującą kolejność robót. Zdewastowane pole podzielono na 10 części, 
po około 22 m długości, celem skrócenia odległości przemieszczania poziomu 
próchnicznego. Na pierwszej części pola poziom próchniczny zostanie zgar: 
nięty spycharką i zhałdowany przy drodze wiejskiej, po czym zasypie 
się wąwozy i wyrówna powierzchnię. Na drugiej części wykona się również 
takie same zabiegi z tym, że ziemię próchniczną usypie się w kształcie 
wału na części pierwszej. Podobnie będzie się postępować na pozostałych 
częściach. Po ukończeniu tych robót cała powierzchnia zostanie pokryta 
uprzednio zdjętą warstwą próchniczną i użyźniona dawką obornika (600 q/ha), 
przyorną na głębokość 30 cm i obsiana mieszanką na zielony nawóz.

Na całej działce gospodarstwa, w tym również na rekultywowanej 
powierzchni, będzie wprowadzony poprzeczny do spadku układ pól (ryc. 3).

Kierowanie spływem okresowych wód powierzchniowych na badanym 
terenie stanowi zabieg przeciwerozyjny o kapitalnym znaczeniu, którego 
wykonanie daje również gwarancję ochrony zrekultywowanego pola przed 
ponowną erozyjną dewastacją. W danym przypadku spływy zostaną ujęte 
w dwóch dolinkach śródzboczowych i odprowadzone do potoku. Pierwsza 
z dolinek znajduje się w odległości 826 m, a druga 525 m od drogi
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wiejskiej (rye. 1). Dolinki w miejscach przecięcia z wąwozem drogowym 
zostaną pogłębione i umocnione darniowaniem kożuchowym, a w wąwozie 
(po jego spłyceniu) wykona się wybrukowane brody przejazdowe, którymi 
będą spływały wody powierzchniowe do potoku. Pierwsza dolinka będzie 
odprowadzała wody z całej górnej zalesionej części zlewni i z pól ornych 
o powierzchni 5 ha, a druga wody z pól ornych o powierzchni 10 ha.

Przedstawione wyżej koncepcje, opracowane w formie projektu technicz
nego, zostały przekazane WZIR-owi w Kielcach do realizacji.
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Р езю м е

Обсуждаются вызванные эрозией разрушения после проливного дождя в сентябре 
1975 г. и процесс эрозии в последующие годы 1976-1982, а также мероприятия по 
удалению вызванных проливным дождем повреждений и по охране площадей села 
Дембно у подножья Лысогор.

Факторами обусловливающими интенсивность эрозии на исследуемой площади явля
ются: почвенный покров вместе с материнской породой (при преобладании лёссов на 
карбонатных девонских скалах), горный тип рельефа местности в верхней и тип релье
фа на возвышенности в нижней части площади, сумма годовых осадков 800 мм 
и отсутствие противоэрозионных мероприятий.
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Проектированные противоэрозионные мероприятия охватывают две основные меры: 
рекультивацию и внедрение системы размещения полей поперек склонов на перерезанных 
оварагами площадях, которые образовались под влиянием проливного дождя в 1975 г., 
а также строительство сооружений по управлению поверхностным стоком с водосбора.
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COUNTERACTION OF EROSION CONSEQUENCES OF STORMY 
RAINFALLS EXEMPLIFIED BY THE DĘBNO LOCALITY 

IN THE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION

Department of Soil Science and Soil Conservation, Laboratory of Soil Erosion, Institute 
of Soil Science and Cultivation of Plants

Sum m ary

Devastations caused by erosion after the stormy rainfall of September 1975 and in 
the subsequent period 1976— 1982 as well as measures aiming at liquidation of damages 
caused by the stormy rainfall and protecting the Dębno village area at the foot of 
Łysogóra mountains are discussed.

The erosion intensifying factors on the area under study are: soil cover jointly with 
parent rock (at predominance of loesses and carbonaceous Devonian rocks), montainous 
type of relief in the upper part of the catchment area and upland type in its lower 
part, annual rainfall sum of 800 mm and lacking antierosion measures.

The désignés antierosion measures comprise two basic actions: recultivation and contour 
arrangement of fields on areas devastated by gullies formed after the stormy rainfall 
of 1975 as well as building of structures for the surface runoff control in the catchment 
area in question.
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