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OCENA W ODNEJ EROZJI GLEB TERENÓW  W YŻYNNYCH POLSKI 
NA TLE W ARUNKÓW  PRZYRODNICZO-ROLNICZYCH

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

Na obszarze Polski można wydzielić kilka rozległych regionów erozyjnych. 
Będą to, poczynając od północy, regiony: pojezierzy, nizin środkowo- 
polskich, wyżyn południowowschodnich, pogórzy oraz gór. Erozyjna odręb
ność tych jednostek wiąże się przede wszystkim z ich indywidualnymi 
cechami przyrodniczymi, które stwarzają określone warunki do występowania 
erozji.

Z ponad 50-letnich studiów i badań nad erozją gleb w Polsce 
[1—4, 6— 11, 13] wynika, że najbardziej zagrożone erozją wodną są regiony: 
górski oraz podgórski, natomiast najsilniej erodowany jest region wyżyn 
południowowschodnich. Ten ostatni obejmuje całą Wyżynę Małopolską oraz 
pewne bardzo niewielkie fragmenty zachodnich części Polesia Wołyńskiego 
i Wyżyny Wołyńskiej, zaliczane przez Jahna i geografów lubelskich do 
Wyżyny Lubelskiej [12].

Jedną z podstawowych przyczyn intensywnych procesów erozyjnych w re
gionie wyżyn stanowi środowisko naturalne. Spośród zespołu erozjotwórczych 
czynników przyrodniczych pierwszoplanową rolę należy przypisać pokrywie 
glebowej, a następnie ukształtowaniu terenu. Klimat stanowi raczej element 
drugorzędny.

Pokrywę glebową wyżyn charakteryzuje znaczna podatność na erozję 
wodną (rye. 1), o czym decydują głównie rodzajowe i gatunkowe cechy 
zalegających na nich gleb. Największy obszar wyżyn zajmują gleby pyłowe 
wytworzone z utworów lessowych i lessowatych oraz z pyłów różnej genezy, 
które dominują na wyżynach: Lubelskiej, Sandomierskiej, Miechowskiej oraz 
na Płaskowyżu Proszowickim i Roztoczu Zachodnim. Znaczne powierzchnie 
zajmują one również na Płaskowyżu Rybnickim, Wyżynie Krakowsko-
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-Częstochowskiej, Garbie Wodzisławskim, w Górach Świętokrzyskich i Niecce 
Włoszczowskiej.

Utwory lessowe, lessowate i pyłowe zwykłe, według poglądów większości 
badaczy [2, 5, 8, 13, 15, 16], podlegają najsilniej procesom erozyjnym. 
Wprawdzie zasobniejsze we frakcję ilastą lessy krakowskie są bardziej odporne 
niż typowo pylaste lessy lubelskie. Niweluje to jednak skutecznie silne 
urzeźbienie terenu. Dlatego ogół gleb pyłowych zalicza sie do I grupy, to 
jest do gleb bardzo podatnych na erozję wodną [5]. Można przyjąć, że 
efekt ich erozyjnej degradacji jest w przybliżeniu proporcjonalny do ilości 
wyerodowanej gleby.

Następne, co do wielkości zajmowanego obszaru wyżyn, są gleby 
piaszczyste. Stanowią one większość pokrywy glebowej w zachodniej 
i środkowej części omawianego terenu (Wyżyna Śląsko-Krakowrska, Wyżyna 
Przedborska, północno-zachodnia część Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, 
wschodnia cześć Niecki Nidziańskiej i Roztocze Południowe).

Erozyjna podatność gleb piaszczystych jest różna, a warunkuje ją przede 
wszystkim skład mechaniczny. Gleby o lżejszym składzie mechanicznym 
(piaski luźne i całkowite) zalicza się do II grupy podatności na erozję 
wodną, a o cięższym składzie (piaski gliniaste różne) do III grupy, to jest 
do gleb średnio podatnych na erozję [5]. Szczególnie dużą rujnację gleb 
piaskowych powoduje erozja wywołana ulewami.

Trzecią obszarowo grupę gleb stanowią rędziny. Największe przestrzenie 
zajmują one na Roztoczu Środkowym i Południowym, w północno-wschodniej 
części Niecki Nidziańskiej (Płaskowyż Jędrzejowski, Garb Wodzisławski, 
Niecka Połaniecka. Garb Pińczowski, Niecka Solecka), a następnie na 
Wyżynie Miechowskiej, Kotlinie Zamojskiej i terenach przyległych do 
Małopolskiego Przełomu Wisły.

Klasyfikacja rędzin pod względem podatności na erozję wodną jest 
sprawą dość złożoną. Wśród gleb rędzinowych występują duże różnice 
w podatności na erozję, zależne przede wszystkim od ilościowego stosunku 
frakcji ziemistej do szkieletowej. Na przykład ubytek cząstek ziemistych 
o kilka procent w rędzinie zawierającej ich tylko 10% można już uważać 
za prawie katastrofalny, natomiast taki sam ubytek przy zawartości około 
50% w zasadzie nie stanowi większego problemu dla jej urodzajności. 
Skutki erozyjnej degradacji rędzin zależą również od rodzaju skały macierzys
tej: twarde rędziny jurajskie są odporniejsze niż miękkie rędziny kredowe. 
Erozyjna degradacja rędzin, bez względu jednak na nasilenie, jest, zdaniem 
niektórych badaczy [9, 14], bardziej szkodliwa niż lessów ze względu na 
ich małą zdolność samoregeneracji. Dlatego ogół gleb rędzinowych zalicza 
się do II grupy podatności na erozję wodną [5].

Gleby słabo podatne [5] na erozję wodną (IV grupa), do których 
zaliczono gliny lekkie i średnie, a także gleby mało lub niepodatne



Fizyczno-geograficzna regionalizacja Wyżyny Małopolskiej 
Physico-gecgraphial zoning of the Małopolska upland
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Wyżyna Wschodniomafopolska— Eastern Małopolska upland

Ryc. ~ 1. Podatność gleb na erozję wodną, spadki terenu, potencjalna erozja wodna powierzchniowa i aktualna erozja wąwozowa
na Wyżynie M ałopolskiej. Zasięg cechy diagnostycznej na powierzchni do 5%

A -podatność gleb na erozję wodną: a — bardzo podatne, b -  podatne, с -średnio podatne, d  — słabo podatne, ? — mało podatne i niepodatne; 5 tereny o przewadze nachyleń; 
/ -do 3,5%, 2— 3.5--7,0%. 3 — 7— 14%, 4 — 14— 33%, 5 - powyżej 33%; С — potencjalna erozja wodna powierzchniowa: / -bardzo słaba (lub jej brak), 2 — słaba, 3 — średnia, 
4 — silna, D — erozja wąwozowa: 0 — brak erozji lub gęstość wąwozów do 0,01 km/km2, / -  erozja słaba — gęstość wąwozów 0,01—0,1 km/km2, 2 — erozja umiarkowana — gęstość 
wąwozów 0.1 —0.5 km/km2. 3 — erozja średnia — gęstość wąwozów 0.5— 1.0 km/km2. 4 — erozja silna —-gęstość wąwozów 1,0--2,0 km/km2, 5 erozja bardzo silna — gęstość wąwozów 
powyżej 2 m km2: I pozostałe wyróżnienia (stopnie) w obrębie każdei cechy diagnostycznej (А В С D). występujące na powieizchni do 5 0. 341. 342. 343 jednostki

fizyczno-geograficzne czwartego rzędu, 341-11 -  343-23 jednostki fizyczno-geograficzne szóstego rzędu

Fig. 1. Susceptibility of soils to water erosion, area inclinations, potential and actual sheet erosion and gully erosion on the M ałopolska
upland. The range of diagnostical factor on the area to 5%

A susceptibility of soils to water eroyion: a--very susceptible, b -  susceptible, с — medium susceptible, (/— weakly susceptible; В — areas with predominance of inclinations:
/ -  to 3.5%, 2 — 3.5—-7.0%, 5- 7— 14%, 4 —  \4 33%, 5 — over 33%; С — potential sheet water erosion: /--very weak, 2 — weak, 3 —  medium, 4 —  heavy; Z) — gully erosion:
0 - — lack of erosion or density of gullies of 0.01 km/km2, 1 — ŵeak erosion, density of gullies 0.01—0.1 km/km2, 2 moderate erosion, density of gullies 0.1— 0.5 кт,кт , 3 - -  
medium erosion, density of gullies 0.5— 1.0 km/km2, 4 —  heavy erosion, density of gullies 1.0—2.0 km/km2. 5 — very heavy erosion, density of gullies of over 2 km/km2; /--the 
remaining traits (degrees) within each distinguished feature (А. В . С. ^occurring on the area not exceeding 5%; 341. 342. 343 - physical-geographical units of the fourth order,

341- 11 — 343-23 physical-geographical units of the sixth order
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na erozję wodną (V grupa), obejmujące gliny ciężkie, iły i gleby szkieletowe, 
stanowią zaledwie kilka procent ogółu pokrywy glebowej wyżyn. Występują 
one głównie w dolinach rzek i związanych z nimi płaskich powierzchniach.

Rzeźba terenu, drugi czynnik przyrodniczy warunkujący duże nasilenie 
erozji w omawianym regionie, jest generalnie bardzo skomplikowana (ryc. 1). 
Krainą najbardziej rozbudowaną pionowo jest Roztocze, zwłaszcza Zachodnie 
i przylegająca do niego część Roztocza Środkowego, któremu istniejąca 
struktura spadków nadaje charakter terenu górzystego. Również bardzo 
urozmaiconą rzeźbą odznacza się Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, 
zwłaszcza jej część południowa, gdzie dominują spadki powyżej 33%. 
Generalnie na tej Wyżynie przeważają spadki 14— 33-procentowe, następ
nie 7— 14-procentowe, a najmniej jest zboczy o spadku do 7%. Silnie roz
winiętą rzeźbę, o znacznej częstotliwości stoków o spadku 14— 33% ,oraz 
7— 14%, mają: południowo-zachodnia część Niecki Nidziańskiej, środkowy 
pas Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, Działy Grabowieckie i Płaskowyż 
Nałęczowski na Wyżynie Lubelskiej oraz Grzęda Horodelska i Sokalska 
na Wyżynie Zachodniowołyńskiej. Charakterystyczną cechą rzeźby regionu 
wyżyn jest koncentracja najwyższych spadków wzdłuż dolin rzecznych, 
co jest typowym zjawiskiem na odcinkach silnie wciętych rzek Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej i Lubelskiej.

Stosunki klimatyczne, pomimo że ocenia się je jako drugorzędny czynnik 
erozyjny na obszarze wyżyn, stwarzają jednak dwa okresy poważnego 
zagrożenia erozją wodną w przekroju roku. Pierwszy okres to roztopy 
śniegowe. Raptowne i często kilkakrotne zanikanie pokrywy śniegowej, 
powodowane napływem ciepłych mas powietrza oceanicznego, wywołuje 
intensywne spływy powierzchniowe i powszechną erozję wodną. Przeważają 
wtedy procesy spłukiwania. Drugi okres z dużą częstotliwością ulewnych 
deszczów występuje późną wiosną i latem. Notuje się w ciągu niego 
zwłaszcza erozję wąwozową, pomimo że w tym czasie znaczną ochronę 
stanowi dobrze rozwinięta szata roślinna.

Oprócz warunków przyrodniczych ogromną rolę w wyzwalaniu i nasilaniu 
wodnej erozji ma również czynnik antropogeniczny. Region ten bowiem 
odznacza się wyjątkowym ubóstwem trwałych formacji roślinnych. Lesistość 
obszaru wyżyn wynosi średnio kilka procent, a całe przestrzenie są zupełnie 
pozbawione lasów. Łąki i pastwiska stanowią średnio kilkanaście procent 
ogółu użytków rolnych i występują głównie w dolinach rzecznych. Tutaj 
należy wspomnieć o generalnie złym stanie i funkcjonowaniu urządzeń 
wodnych i melioracyjnych w erodowanych zlewniach oraz o zupełnym 
niewykorzystaniu możliwości zatrzymywania okresowych spływów powierzch
niowych. Osiemdziesiąt procent wśród użytków rolnych stanowią grunty 
orne. Przewaga wzdłużstokowego układu działek i pól, będąca konsekwencją
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rozdrobnionej gospodarki chłopskiej, sprzyja występowaniu erozji wodnej, 
chociaż duża liczba miedz i skarp oraz mozaika upraw roślinnych ogranicza 
w pewnym stopniu jej nasilenie. Natomiast gęsta sieć dróg gruntowych 
jest poważnym czynnikiem wąwozotwórczym.

Na obszarze wyżyn południowo-wschodnich można wyróżnić trzy rejony 
o różnym zagrożeniu erozją powierzchniową (rye. 1). Pierwszy rejon 
o bardzo dużym zagrożeniu obejmuje: południową część Wyżyny Krakowsko- 
-Częstochowskiej (Grzbiet Tenczyński, Wyżyna Olkuska, południowa część 
Wyżyny Częstochowskiej), południowo-zachodnią część Niecki Nidziańskiej 
(Wyżyna Miechowska. Płaskowyż Proszowicki. wschodnia część Garbu W o
dzisławskiego), Roztocze Zachodnie i Płaskowyż Nałęczowski. Dominuje 
w nim potencjalna erozja silna nad średnią. Erozja słaba stanowi co 
najwyżej 1/5 całego zagrożonego obszaru erozją powierzchniową.

Drugi rejon dużego zagrożenia stanowią: południowa część Płaskowyżu 
Rybnickiego, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Opatowska, następnie Wzniesienia 
Urzędowskie, Wyniosłość Giełczewska i Działy Grabowieckie na Wyżynie 
Lubelskiej, wschodnia część Roztocza Środkowego i Roztocze Południowe, 
Grzęda Horodelska i Sokalska oraz Kotlina Pobuża na Wyżynie Wołyńskiej. 
Na tym obszarze przeważa potencjalna erozja średnia przy obecności 
licznych i znacznej wielkości terenów z erozją silną.

Trzeci rejon średniego zagrożenia obejmuje pozostały obszar regionu. 
Najbardziej powszechna jest w nim potencjalna erozja słaba, chociaż lokalnie 
występuje erozja średnia, a także silna.

Szkodliwość erozji powierzchniowej zależy oczywiście od jej nasilenia. 
Erozja silna prowadzi do zniszczenia całego profilu gleby, a nawet części 
podłoża, intensywnego sfalowania zboczy, wzrostu wysokości bezwzględnych, 
znacznej deformacji stosunków wodnych. Erozja średnia intensywnie degraduje 
poziom ornopróchniczny i często doprowadza do jego zupełnego zmycia. 
Daje również początek tworzeniu się rzeźby erozyjnej w postaci sfalowania 
zboczy. Erozja słaba powoduje częściowe zmywanie poziomu ornopróchnicz- 
nego, chociaż straty te są łatwo usuwane w toku zabiegów uprawowych.

Struktura przestrzenna erozji wąwozowej jest inna niż potencjalnej erozji 
wodnej powierzchniowej (rye. 1). Najsilniejsza erozja wąwozowa występuje 
na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. Najbardziej rozczłonkowane wąwozami 
jest Roztocze Zachodnie, gdzie dominuje erozja bardzo silna, a wskaźnik 
gęstości wąwozów wynosi powyżej 2 km/km2. Gęstą sieć wąwozów notuje 
się również na Wyniosłości Giełczewskiej — przeważa tu erozja silna 
o wskaźniku 1—2 km /km 2. Znacznie rozwinięta sieć wąwozów wÿstçpuje 
na Płaskowyżu Nałęczowskim, Wzniesieniach Urzędowskich, Działach Grabo- 
wieckich oraz na Roztoczu Środkowym i Wschodnim. Wprawdzie dominuje
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tam erozja średnia, o wskaźniku gęstości wąwozów 0,5—-1 km /km 2, lecz 
na dużych powierzchniach występuje erozja silna i bardzo silna.

Intensywną erozją wąwozową odznacza się Niecka Nidziańska i Wyżyna 
Sandomierska. W obrębie Niecki najbardziej pocięte wąwozami są Wyżyna 
Miechowska i Garb Wodzisławski, gdzie największe obszary zajmuje erozja 
silna, a następnie Płaskowyż Proszowicki i Garb Pińczowski, z przewagą 
erozji średniej. Ponadto dość rozbudowana sieć wąwozów występuje na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie najbardziej powszechna jest 
erozja średnia i słaba, o wskaźniku gęstości 0,1—0,5 km /km 2. Zwraca uwagę 
również występowanie średniej i silnej erozji wąwozowej w Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym.

Szkodliwość erozji wąwozowej w regionie wyżyn jest wyjątkowo duża. 
Negatywne jej oddziaływanie ma bardzo różnoraki charakter: tworzenie 
nieużytków, rozczłonkowanie powierzchni gruntów, deformowanie stosunków 
wodnych, uszkadzanie urządzeń technicznych. Skutki tego są dotkliwe, 
gdyż największe nasilenie erozji wąwozowej koncentruje się przede wszystkim 
na obszarach występowania gleb pyłowych i rędzinowych, najcenniejszych 
dla rolnictwa.

Prognoza rozwoju erozji wodnej przewiduje dalsze jej nasilenie się, 
oczywiście jeśli nie będą stosowane zabiegi przeciwerozyjne. Nasilenie erozji 
wodnej może być spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich są 
zmiany strukturalne w rolnictwie, polegające na powiększaniu gospodarstw 
i pól. Wówczas likwidowane są miedze, skarpy, zadrzewienia i zadarnienia 
śródpolne, pełniące dotychczas funkcje ochronne. Z naszych wieloletnich 
obserwacji wynika, że nasilenie erozji gleb jest wielokrotnie większe w państ
wowych gospodarstwach wielkoobszarowych niż w indywidualnych. Również 
scalenia przeprowadzone bez uwzględnienia zabiegów przeciwerozyjnych pro
wadzą zwykle do znacznego uaktywnienia erozji. Mechanizacja upraw 
i transportu rolniczego także nasila erozję. Z przeprowadzonych badań 
wiadomo, że orka traktorowa przemieszcza trzykrotnie więcej gleby niż 
konna, a równocześnie silniej ugniata rolę powodując niekorzystne zmiany 
struktury i właściwości powietrzno-wodnych. Prowadzi to do zwiększenia 
spływów powierzchniowych i wzmożenia procesów erozyjnych. Taką sytuację 
spotyka się coraz częściej w kombinatach rolnych. Ponadto zmechanizowany 
transport powoduje szybsze zagłębianie się dróg gruntowych i tym samym 
tworzenie wąwozów. Niszczenie i zaniechanie konserwacji urządzeń piętrzących 
na rzekach, tzw. młynówek, prowadzi nie tylko do wzrostu nasilenia 
erozji rzecznej, lecz również erozji wodnej na stokach zlewni wskutek 
obniżenia się podstawy erozyjnej, jaką stanowią cieki. Regulacja rzek, 
najczęściej związana z ich prostowaniem i połączona z melioracjami odwad
niającymi łąk w dolinach, przyczynia się do przesuszenia i konieczności ich 
zmiany na grunty orne, przez co usuwa się ostatnią barierę ochronną,
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jaką stanowi trwała darń. Przemysłowy bezściółowy chów zwierząt znacznie 
ogranicza produkcję obornika, tak bardzo potrzebnego do nawożenia gleb 
na erodowanych stokach.

Zwiększenie aktywności procesów erozyjnych może mieć swoje źródło 
również w poza rolniczej działalności gospodarczej. Górnictwo zarówno 
podziemne, jak i odkrywkowe dostarcza coraz więcej powierzchni przekształ
conych geomechanicznie lub uformowanych sztucznie, narażonych na erozję 
wodną, a także wietrzną. Przemysł, emitujący toksyczne gazy i pyły, 
przyczynia się do niszczenia drzewostanów, zwłaszcza iglastych, i nieko
rzystnych zmian biofizykochemicznych właściwości gleb, wyzwalających 
procesy erozyjne.

Przedstawione wyniki badań nad zagrożeniem erozją wodną powierzchnio
wą i występowaniem erozji wąwozowej oraz możliwości dalszego nasilania 
się tych zjawisk w regionie wyżynnym dają podstawę do wnioskowania
0 konieczności powszechnego stosowania w nim melioracji przeciwerozyjnych
1 traktowania ich jako jednego z czynników intensyfikacji rolnictwa.
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А. Ю ЗЕФ АЦКЖ . 4 . Ю ЗЕФ АЦКЖ

О Ц ЕН КА ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ НА ВОЗВЫШ ЕННОСТЯХ ПОЛЬШИ  
НА ФОНЕ ПРИРОДН О -СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Х УСЛОВИЙ

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

Р е з ю м е

Свыше 50-летние исследования эрозии почв в Польше показывают, что районы 
с наиболее сильно эродируемыми почвами находятся на площадях юго-восточных 
возвышенностей.

Одной из основых причин интенсивности эрозии является природная среда. Первосте
пенную роль играет в данном случае почвенный покров с преобладанием пылеватых, 
особенно лёссовых и лёссовидных почв, а затем с печаными почвами преимущественно 
легкого механического состава и с рендзинами. Топография площади, в общ ем, сильно 
расчлененная и принимающая иногда даже горный характер, является дальнейшим  
содействующим эрозии фактором. Климат, хотя считаемый фактором второстепенного 
значения в отношении эрозионных явлений, образует, однако, два периода сильной 
угрозы водной эрозии (особенно в период снеготаяния и проливных дождей в ранне
весенний и летний периоды).

Важную роль в образовании и активизации эрозии играет вид использования 
площади, на которой имеется лишь несколько процентов лесов и свыше 80% пашни.

На площадях юго-восточных возвышенностей можно выделить три зоны разной 
угрозы водной эрозии. Первая зона с преобладанием потенциальной сильной эрозии  
охватывает южную часть Краковско-Ченстоховской возвышенности, южную и западную  
часть Нидзской котловины, западное Росточье и Налэнчовское плоскогорье. Вторая 
зона с преобладанием средней эрозии охватывает южную часть Рыбиицкого плоскогорья, 
Свентокшиские горы, Опатовскую возвышенность, преобладающ ую часть Люблинской  
возвышенности и Расточье. Третья зона с наиболее распространенной слабой эрозией 
охватывает остальную часть рассматриваемых площадей.

Наиболее сильная овражная эрозия выступает на Люблинской возвышенности 
и в Росточье. Интенсивной овражной эрозией характеризуются Нидзкая котловина 
и Сандомерская возвышенность. Довольно густая сеть оврагов иммется на Краковско- 
-Ченстоховской возвышенности, Рыбницком плоскогорье и в Горносилезском промышлен
ном округе.

Прогноз развития водной эрозии предусматривает ее дальнейшую интенсификацию 
в случае невыполнения противоэрозионных мероприятий.

A. JÓ ZEFACIUK. С. JÓZEFACIUK

ESTIM ATION OF W ATER EROSION OF SOILS ON U PL A N D  
AREAS IN PO L A N D  A G A IN ST  THE B A C K G R O U N D  OF N A T U R A L  

A N D  A G R IC U L T U R A L  CO ND ITIO NS

Department of Soil Science and Soil Conservation Laboratory of Soil Erosion. Institute 
o f Soil Science and Cultivation of Plants

S u m m a ry

The 50-year investigations on soil erosion in Poland have proved that it is the region 
of south-eastern uplands, in which the erosion phenomena occur to the highest degree.
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The most important role plays in this case the soil cover, in which silty soils, particularly 
loesses and loess-like soils predominate, the remaining part being covered by light sandy 
soils and rendzinas.- The area topography being very diversified assumes sometimes 
a mountainous character, what constitutes a further erosion occurrence factor. Climate 
constitutes the erosion factor of a secondary character; however two periods of heavy 
threat of water erosion occurrence (snowmelts and stormy rainfalls late in spring and in 
summer) are connected with it.

An important role in the release and occurrence of soil erosion plays also the 
utilization way of the given area with only small per cent of forests and 80 per cent 
of arable land.

In the region of south-eastern uplands three zones of different sheet erosion threat can 
be distinguished. The first zone in which potential heavy erosion over medium one 
predominates covers the southern part of the Cracow-Częstochowa upland, southern and western 
part o f the Nida syncline, western Roztocze and Nałęczów plateau. The second zone with 
medium erosion phenomena comprises southern part of the Rybnik plateau, Świętokrzyskie 
mountains, Opatów upland, most part of the Lublin upland and Roztocze. To the third 
zone with predominance of weak erosion belongs the remaining part of the region.

The heaviest gully erosion occurs on the Lublin upland and in Roztocze. An intensive 
gully erosion occurs in the Nida syncline and the Sandomierz upland. A rather dense 
network of gullies occurs in the Cracow-Częstochowa upland, on the Rybnik plateau and 
in the Upper Silesian Industrial Region.

The forecast of the water erosion development provides its further intensification in 
case of a lack of antierosion measures.
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