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CZESŁAW  JÓ ZEFACIUK, A N N A  JÓZEFACIUK

PRÓBA KLASYFIKACJI EROZJI GLEB Z UW ZGLĘDNIENIEM  
CELÓW UTYLITARNYCH

Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Pracownia Erozji Gleb Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa

Brak jakiegoś ogólnego, a powszechnie przyjętego schematu 
podziałowego opóźnia rozwój calej gałęzi wiedzy i w wysokim  
stopniu paraliżuje jej popularyzację.

M. Strzemski, 1971

W rozwijającej się od 1928 roku w Polsce nauce o erozji gleb 
nie stworzono jeszcze systemu klasyfikacyjnego, to znaczy takiego układu 
grupowego, który dawałby orientację o całości zjawiska i jego poszczególnych 
obiektach. Różnorodność stosowanych konstrukcji systematyki zjawisk erozyj
nych, wynikająca głównie z rozmaitości kryteriów podziałowych, powoduje, 
że zasady klasyfikacji nie są trwałe i nadal stanowią przedmiot rozważań 
i dyskusji. Ponadto wprowadzone podziały, dostosowane do określonych 
jednostkowych celów, jakkolwiek bardzo potrzebne, są ogólnie biorąc mało 
komunikatywne dla nauki, a zwłaszcza dla praktyki rolniczej.

Zagadnienie klasyfikacji w ogóle można rozpatrywać w różnych aspektach. 
S t r z e m s k i  na przykład, na podstawie studiów nad światową systematyką 
gleb, wyróżnia trzy rodzaje klasyfikacji: naukowo-przyrodniczą, naukowo- 
-utylitarną i przyrodniczo-utylitarną [8]. Pierwsza opiera się na charakterze 
i właściwościach danego zjawiska, a także na czynnikach warunkujących 
jego powstawanie i kształtowanie się. Druga opiera się na funkcjach wynika
jących z właściwości zjawiska, ocenianych według znaczenia, jakie odgrywają 
w określonej sferze gospodarki. Trzecia, będąca stosownym powiązaniem obu 
poprzednich, jest dość powszechnie spotykana. Również system klasyfikacji 
erozji gleb, zdaniem autorów, powinien mieć bardziej zutylitaryzowany 
charakter, odpowiedni do rozwiązywanych zagadnień o dużej ilości badań 
stosowanych, przy jednoczesnym zachowaniu przesłanek przyrodniczych.
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję przyrodniczo-utylitarnej 
klasyfikacji erozji gleb.

Przewodnią ideą opracowanego schematu (rye. 1) jest kompleksowe 
ujęcie zagadnienia i osiągnięcie możliwie najbardziej plastycznej konstrukcji. 
Generalnie opiera się on na formach erozji, ponieważ są łatwe do zapamię
tania i równocześnie stanowią wynik określonych procesów morfogenetycz- 
nych. Przy różnicowaniu poszczególnych form brano pod uwagę charakter 
ich występowania i skutki, ponieważ te kryteria mają duże znaczenie dla 
badań i wdrożeń w zakresie ochrony gleb przed erozją. Uwzględniono 
również przyjęte i potocznie stosowane nazewnictwo erozyjne.

Zanim jednak przejdziemy do kwestii zasadniczej, to jest charakterystyki 
przedstawionego podziału klasyfikacyjnego, wyjaśnimy przyjętą przez nas 
definicję nadrzędnego podmiotu klasyfikacji, jakim jest erozja gleb. Erozja 
gleb jest utożsamiana z procesem przekształcającym pokrywę glebowo- 
-gruntową w kierunku niekorzystnym dla wielu dziedzin gospodarczych, 
zwłaszcza rolnictwa i gospodarki wodnej. Pojęcie to obejmuje wszystkie 
podstawowe zjawiska wynikające z całokształtu procesów morfogenetycznych, 
takich jak zmywy powierzchniowe, rozmywy liniowe (erozja w nazewnictwie 
geomorfologicznym), ruchy masowe, glebowo-gruntowe deformacje wywołane 
erozją podziemną i erozją akwenów, zjawiska pochodzenia eolicznego 
i uprawowego oraz szeroko rozumianą akumulację erozyjnie przemieszczanego 
materiału.

Podstawowe jednostki podziałowe w przedstawionym schemacie stanowią: 
typ, podtyp, rodzaj i odmiana.

Typ wyraża zespół zjawisk erozyjnych, które łączy jeden główny czynnik 
sprawczy.

Podtyp grupuje zjawiska erozji o podobnym efekcie erozyjnym, odręb
nych metodach inwentaryzacji i specjalistycznych sposobach przeciwdziała
nia, mieszczące się w ramach jednego typu.

Rodzaj oznacza ściśle określone zjawisko erozyjne.
Odmiana określa względnie trwały wariant zjawiska erozyjnego (rodzaj).
Pierwsze piętro schematu stanowią cztery typy erozji gleb: wietrzna, 

wodna, wodno-grawitacyjna i uprawowa.
Typ e r o z j a  w i e t r z n a  w danym ujęciu dotyczy przede wszystkim 

procesów wywiewania (def]acja) i osadzania (depozycja), wyróżnionych jako 
rodzaje, ponieważ w naszych warunkach geograficznych tylko one spośród 
zespołu zjawisk eolicznych mają poważniejszy wpływ na zmiany właściwości 
i morfologii pokrywy glebowo-gruntowej, a także reliefu. Pomimo że 
dotychczas erozja wietrzna nie jest u nas obiektem większego zaintereso
wania nauki, to praktyka, zwłaszcza rolnictwo wielkoobszarowe, notuje 
coraz częstsze jej występowanie. W perspektywie również należy liczyć się 
ze wzrostem nasilenia erozji wietrznej wskutek usuwania zadrzewień śród
polnych, powiększania pól ornych, pogarszania się bilansu wodnego i wzrostu



Rye. 1. Próba przyrodniczo-utylitarnej klasyfikacji erozji gleb w geograficznych warunkach Polski 

Fig. 1. A trial of the natural-utilitarian classification of soil erosion under geografie conditions of Poland
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mechanizacji zabiegów uprawowych. Z badań nad oceną potencjalnej erozji 
wietrznej w Polsce [2] wynika, że na około 11% obszaru występuje 
erozja silna. Najbardziej zagrożone są środkowa i wschodnia część Niżu 
Środkowopolskiego z przyległymi terenami Pojezierza Wielkopolskiego 
i Chełmińsko-Dobrzyńskiego, obszar wyżyn południowo-wschodnich oraz 
Pogórze Sudeckie.

Typ e r o z j a  w o d n a  obejmuje zespół zjawisk przemieszczania i osadza
nia materiału ziemnego przez wody okresowe i stałe. Ma ona największy 
udział w przekształcaniu pokrywy glebowo-gruntowej i rzeźby terenu oraz 
deformacji stosunków wodnych w naszym kraju. Ze względu na sposób 
erodowania pokrywy glebowej lub skalnej i metody przeciwdziałania wydzie
lono cztery podtypy erozji wodnej: powierzchniową, liniową, podpo-
wierzchniową i akwenów.

Do pod typu erozji p o w i e r z c h n i o w e j  zaliczono klasyczne procesy 
denudacyjne, takie jak rozbryzg powodowany kroplami deszczu i spłukiwanie 
będące skutkiem powierzchniowych spływów wody. Wspólną cechą łączącą 
te zjawiska, ujęte w schemacie jako rodzaje, jest efemeryczność występo
wania, erodowanie głównie wierzchniej warstwy glebowej lub skalnej i usuwanie 
„skutków” na gruntach ornych przez zabiegi agrotechniczne. Ponieważ 
jednak spłukiwanie żłobinowe przebiega liniowo, znalazło to odpowiedni 
graficzny wyraz w schemacie klasyfikacji. Spośród zjawisk erozji po
wierzchniowej największym nasileniem odznaczają się zmywy i spłukiwanie 
żłobinowe, wyróżnione jako odmiany.

Erozja powierzchniowa, chociaż zwykle mało widoczna i dość w swoim 
przebiegu powolna, jest szczególnie niebezpieczna ze względu na chroniczne 
i powszechne występowanie. Potencjalna erozja wodna występuje na około 
20% obszaru Polski [7]. Najbardziej zagrożone są regiony gór i pogórzy, 
a następnie wyżyn południowo-wschodnich. Średnio zagrożony jest obszar 
pojezierzy. Ciągłe erodowanie poziomu ornopróchnicznego prowadzi do trwa
łych zmian właściwości i morfologii gleb, generalnie w kierunku nie
korzystnym dla rolnictwa. Zmywane gleby na zboczach mają w większości 
obniżoną żyzność, pojemność wodną, a także zredukowany profil, który 
w wielu przypadkach składa się tylko z poziomu ornego i podłoża. 
Namywane gleby w dolinkach i u podnóży mają nadmiernie rozbudowany 
poziom akumulacyjny i zależnie od jego składu mechanicznego mogą być 
bardzo zlewne (materiał ilasty) lub bardzo przepuszczalne (materiał piasz
czysty). Te zmiany glebowe powodują istotne przestrzenne zróżnicowanie 
warunków wodnych. Powszechnie obserwuje się przesuszenie gruntów na 
zboczach, a okresowo nadmierną ich wilgotność w dolinach. Erozja 
powierzchniowa ma również poważny udział w zakłócaniu przepływów w rze
kach przez zwiększanie stanów powodziowych i wydłużanie niżówkowych.

Podtyp erozja l i n i owa  odniesiono do zjawisk wywołanych okresowymi, 
skoncentrowanymi spływami wód powierzchniowych, powodującymi głębokie
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rozcinanie pokrywy glebowo-gruntowej (erozja żłóbinowa i wąwozowa) oraz 
do zjawisk związanych z przepływem wód rzecznych (erozja rzeczna).

Erozja ż ł ob i  nowa ,  pierwszy z rodzajów erozji liniowej, najczęściej 
występuje łącznie z erozją powierzchniową. Większość źłobin rozcina wierzchnią 
warstwę gleby, ma charakter nietrwały i jest usuwana podczas uprawy 
roli. Dlatego w praktyce erozja żłobinowa jest często utożsamiana z erozją 
powierzchniową. Znalazło to odpowiedni graficzny wyraz w schemacie 
(ryc. 1).

Natomiast żłobiny trwałe, o dużej głębokości mogą inicjować tworzenie 
się wąwozów (ryc. 1).

Erozja w ą w o z o w a ,  drugi z rodzajów erozji liniowej, ma wyjątkowo 
destrukcyjny charakter i stanowi poważny problem dla gospodarki ziemią. 
Formy wąwozowe (rozdoły, debrze, wąwozy, parowy, wądoły) mają zwykle 
znaczne rozmiary i dlatego ich zagospodarowanie jest przedsięwzięciem 
dużym, stanowiącym odrębny, kapitałochłonny dział melioracji przeciw
erozyjnych.

Negatywne skutki erozji wąwozowej występują nie tylko w rolnictwie, 
lecz i innych dziedzinach gospodarki. Wąwozy rozczłortkowują teren, prze
kształcają grunty rolne w nieużytki, utrudniają mechanizację upraw i tran
sportu. Wskutek drenującego charakteru rozcięć wąwozowych osuszane są 
przyległe grunty stokowe, a wyerodowanym z nich materiałem zamulane 
są niżej położone użytki rolne, urządzenia melioracyjne i drogowe oraz 
cieki i zbiorniki wodne. Rozwijające się wąwozy zagrażają budynkom i innym 
terenom urządzonym technicznie.

Erozja wąwozowa, o łącznej długości wąwozów około 40 tys. km, 
występuje na około 22% obszaru Polski, w tym na około 8% wskaźnik 
gęstości wąwozów wynosi powyżej 0,5 km /km 2 [3]. Najbardziej rozczłonko
wane wąwozami są lessowe obszary wyżynne [1, 6]. Zwraca uwagę sto
sunkowo duża gęstość wąwozów w okręgach górniczych. Należy zaznaczyć, 
że występowanie erozji wąwozowej nie wszędzie pokrywa się, wbrew pozo
rom, z zasięgami zagrożenia silną erozją powierzchniową. Jest to dodatkowy 
argument potraktowania erozji wąwozowej jako odrębnej jednostki klasyfi
kacyjnej.

Erozja r zeczna ,  trzeci z rodzajów erozji liniowej, oznacza zespół 
procesów niszczących (rozmywanie dna i brzegów) i budujących (odkładanie 
rumowiska, osadzanie namułów itp.) w korytach rzek i pasie przykoryto- 
wym. Zależnie od miejsca występowania rozróżnia się następujące jej 
odmiany: erozję denną, brzegową i wsteczną. Skutki erozji rzecznej nie 
ograniczają się tylko do deformowania sieci wodnej, lecz mają poważny 
udział w zmianie warunków przyrodniczych, zwłaszcza hydrologicznych 
w zlewniach rzek. Erozja denna powoduje obniżanie się poziomu wód 
gruntowych w dolinie i zwiększenie nasilenia erozji wodnej w zlewni 
wskutek obniżenia podstawy erozyjnej. Erozja brzegowa prowadzi do straty
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powierzchni dolin wskutek poszerzenia koryta i meandrowania oraz do 
niszczenia różnego rodzaju urządzeń technicznych.

Przeciwerozyjna zabudowa rzek i potoków ma ugruntowane podstawy 
i metody w terenach górskich i podgórskich. W terenach wyżynnych, 
gdzie stanowi również poważny problem, nie jest jeszcze należycie rozwiązy
wana. Myśląc o ochronnej zabudowie rzek pamiętać należy o tym, że 
przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni ogranicza również erozję rzeczną.

Podtyp erozja p o d p o w i e r z c h n i o w a ,  zwana również podziemną, określa 
procesy zachodzące wewnątrz gruntu pod wpływem wód opadowych, prze
siąkających i krążących w gruncie. Erozyjne działanie tych wód ma 
charakter mechaniczny i chemiczny. Zależnie od przewagi danego kierunku 
można wyróżnić następujące rodzaje: sufozję mechaniczną (rozmywania 
wewnątrzgruntowe) i chemiczną (rozpuszczanie i wymywanie węglanów, 
głównie wapnia w gruncie). Podział taki ma przede wszystkim aspekt 
praktyczny. Jak wiadomo, sufozyjne rozmywanie gruntu ma bardzo różne 
tempo, a dokładne wskazanie miejsca występowania pustot wewnątrz gruntu 
jest prawie niemożliwe, ponieważ uzewnętrzniają się one dopiero po zapad
nięciu stropu. Przeciwdziałanie tym procesom jest wyjątkowo trudne, 
a stanowią one duże niebezpieczeństwo w lessowych terenach zurbanizo
wanych i pociętych wąwozami (Sandomierz, Zamość). Natomiast sufozyjne 
osiadanie gruntu przebiega powoli, ujawnia się od powierzchni i jest łatwe 
do zaobserwowania. Można tu przeciwdziałać przez odpowiednie profilo
wanie rzeźby terenu, a powstałe wymoki zagospodarować trwałą roślin
nością lub w odpowiednich ku temu warunkach zasypać.

Podtyp erozja a k w e n ó w  obejmuje obrazyjną (niszczącą) i akumulacyjną 
działalność wód morskich, jeziornych i zbiorników; ten rodzaj erozji 
sklasyfikowano jako rodzaje. Powstałe klify, zwały gruntowe, plaże, wydmy, 
mierzeje, ławice i inne formy przysparzają wiele trudności w racjonalnym 
zagospodarowaniu terenów przywodnych i często stanowią dla nich duże 
zagrożenie. Jest to poważny problem dla wybrzeża morskiego i terenów 
przyległych do sztucznych zbiorników wodnych. Ochrona wybrzeża ma długo
letnią tradycję i jest konsekwentnie realizowana. Natomiast na przeciw
erozyjne zagospodarowanie terenów przyzbiornikowych nie zwraca się jeszcze 
należytej uwagi. Chociaż erozja akwenów ma lokalny zasięg, to jednak 
bardzo specjalistyczne metody przeciwdziałania sugerują jej odrębne potrakto
wanie w systemie klasyfikacyjnym.

Typ e r o z j a  w o d n o - g r a w i t a c y j n a ,  zwana w geomorfologii ruchami 
masowymi, obejmuje zjawiska przemieszczania na powierzchniach nachylonych 
(stokach, skarpach, zwałowiskach) materiału ziemnego, zwietrzelinowego 
i skalnego pod wpływem siły grawitacji przy współudziale wody. Procesy 
przemieszczania inicjowane są zarówno czynnikami naturalnymi, jak i gospo
darczymi. Ze względu na sposób przemieszczania wyróżniono następujące
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rodzaje: osuwanie, osiadanie, spływanie, obrywanie, spełzywanie, lawiny. 
Spośród tych procesów do najgroźniejszych w skutkach należą osuwiska 
[4, 5], a następnie osiadanie. Ich nasilenie stale wzrasta i coraz częściej 
jest wywoływane różnego rodzaju robotami inżynieryjnymi (wykopy, kamie
niołomy, górnictwo, kanalizacja, budownictwo i inne). Stąd coraz liczniej 
występują w terenach wysoko zainwestowanych. Pozostałe rodzaje nie 
stwarzają większego problemu, chociaż na przykład spływanie gleb na 
stokach lessowych prowadzi do szybkiej zmiany gruntów ornych w nie
użytki. Przeciwdziałanie erozji wodno-grawitacyjnej zależy od mechanizmu 
przemieszczania. Generalnie są to działania wymagające projektów technicz
nych i dużych nakładów finansowych.

Typ e r o z j a  u p r a w o w a  dotyczy głównie przemieszczania materiału 
glebowego na stokach wskutek zabiegów agrotechnicznych. Największe 
przemieszczanie powoduje orka, zwłaszcza traktorowa, wykonywana wzdłuż 
spadku terenu lub poprzecznie, lecz z odkładaniem skiby w dół, a następnie 
narzędzia rotacyjne przerzucające ziemię w dół stoku.

Przedstawiony schemat klasyfikacji zjawisk erozji gleb ma charakter 
otwarty — umożliwia nie tylko rozwinięcie wydzielonych w nim jednostek, 
lecz również uzupełnianie przez tworzenie nowych.

*

Autorzy mają nadzieję, że może to opracowanie przyczyni się w jakimś 
stopniu do uzgodnienia poglądów w zakresie systematyki zjawisk erozji gleb 
i będzie wstępem zaktywizowania studiów nad tworzeniem możliwie optymalnej 
koncepcji ich klasyfikacji.
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ПОПЫ ТКА К Л АСС И Ф И КА Ц И И  ЭРОЗИИ ПОЧВ С УЧЕТОМ  УТИ Л ИТАРН Ы Х
ЦЕЛЕЙ

Отдел почвоведения и охраны почв, Лаборатория эрозии почв,
Института агротехники удобрения и почвоведения

Р е з ю м е

В статье представлена попытка природно-утилитарной классификации эрозии почв.
Понятие ,,эрозия почв” охватывает все основные явления связанные с совокупностью  

морфогенетических процессов, таких как: поверхностные смывы, линейные размывы, 
массовые передвижения, почвенно-грунтовые деформации вызванные подповерхностной  
эрозией, процессы эолического происхождения, процессы обработочного и промышленного 
характера, а также широко понимаемая аккумуляция преобразованного эрозией материала.

Основные единицы предлагаемой классификации следующие:
— тип: совокупность эрозионных явлений вызванных одним главным фактором,
— подтип: эрозионные явления сходного действия, с различными методами инвента

ризации и специалистическими способами противодействования,
— вид: определенное эрозионное явление,

— разновидность: относительно неизменный вариант эрозионного ябления.
Схема концепцйи классификационного деления эрозии почв представлена на рис. 1.
Представленная попытка классификации носит открытый характер, позволящий не 

только развертывать уже выделенные единицы, но и пополнять классификацию новыми 
единицами. ✓
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Department of Soil Science and Soil Conservation, Laboratory of Soil Erosion 
Institute of Soil Science and Cultivation of Plants

S u m m a ry

An attempt of natural and utilitarian classification of soil erosion is presented in the 
paper.

The notion of „soil erosion” comprises all basic phenomena connected with the entirety 
of morphogenetic processes, such as: surface runoff, linear erosion forms, mass motions, 
soil deformations caused by the subsurface erosion and erosion of water basins, processes 
of eolic, cultivation tillage) and industrial origin as well as widely conceived accumulation 
of erosion-transformed material.

The basic units of the proposed classification are as follows:
— type: complex of erosion phenomena caused by one main factor,
—  subtype: erosion phenomena of similar effect, different inventory methods and specialistic 

antierosion methods,
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— genus: a definite erosion phenomenon,
—  variety: relatively constant variant o f a definite erosion phenomenon. 
The proposed classification division scheme is presented in Fig. 1.
The present attempt of classification is o f an open character, enabling 

develop further on the distinguished units, but also to supplement this 
with new units.

not only to 
classification
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