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Abstract: This paper presents the results of studies on the intensity of soils erosion processes in 
an agricultural loess catchment area with periodical water outflow in 2002. The influence of va
rious factors determining the intensity of erosion processes was finally estimated. The research 
that has been carried out shows that apart from the liability of the soil to erosion and surface 
features, the intensity of erosion processes depends on climatic conditions and land utilization. 
The intensity of rainfalls exceeding 1 mm • min“ 1 is one of the decisive climatic conditions. On 
the other hand, the most exposed to wash-out are fields which are covered by root plants and 
spring crop.
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WSTĘP

Bogactwo form hipsometrycznych oraz występowanie gleb wytworzonych z głębokich 
lessów decydują o tym, że gleby Roztocza zaliczane są do gleb najsilniej narażonych na 
procesy erozji wodnej w Polsce. Fakt ten potwierdza również duża gęstość wąwozów, 
bowiem obszary ze wskaźnikiem długości sieci wąwozowej powyżej 0,5 km • km-2 na 
Roztoczu stanowią aż 46,1% ogólnej powierzchni [Józefaciuk, Józefaciuk 1992].

Erozja jest geologicznym procesem kształtującym powierzchnię Ziemi, należy też 
do podstawowych czynników obniżających jakość i zasoby rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej [Dechnik, Filipek 1996; Paluszek 1995] oraz wielkość uzyskiwanych 
plonów roślin uprawnych [Mazur 1996; Popławski 1993]. Obecnie na pierwszym miejscu 
wśród czynników degradujących gleby w skali świata wymieniana jest przyspieszona 
erozja wodna. Dlatego w celu ochrony gleb konieczne staje się rozpoznanie obszarów 
zagrożonych erozją oraz wskazanie kierunków dalszego ich użytkowania, aby przy 
optymalnej wielkości plonów zapobiec postępującej degradacji lub utracie takich gleb. 
W łaściwe bowiem użytkowanie dostosowane do warunków naturalnych może 
zahamować procesy erozyjne [Pałys 1998].
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Z dotychczasowych badań wynika, że natężenie erozji jest różne w pszczególnych 
latach, stąd ocena zagrożenia erozyjnego wymaga badań wieloletnich [Pałys i in. 1998]. 
Dodatkowo dla całościowej oceny natężenia erozji w małych zlewniach z okresowym 
odpływem, obok pomiarów odpływu wody i gleby ze zlewni, konieczne są badania 
polegające na szczegółowej rejestracji i pomiarach zjawisk erozyjnych w zlewni. Bowiem 
dopiero wówczas można w pełni ocenić ilość wyerodowanego materiału glebowego.

Celem podjętych badań było określenie natężenia erozji wodnej gleb, jak również 
ocena wpływu różnych czynników decydujących o intensywności procesów erozyjnych 
w rolniczej zlewni lessowej z okresowym odpływem wody w 2002 roku. Badania*, 
których wyniki zostały tu przedstawione, są kontynuacją prac prowadzonych od 
1988 r. przez Mazura i Pałysa [1991].

MATERIAŁ I METODY

Obiekt badawczy, o powierzchni 1,702 km2, leży na Roztoczu Zachodnim i stanowi 
cząstkową zlewnię rzeki Por wjej źródłowej części (rys. 1). Badana zlewnia, zbliżona 
kształtem do wstęgi długości około 3000 m i szerokości około 500 m, przebiega 
równoleżnikowo z zachodu na wschód. Swoim zasięgiem obejmuje część gruntów wsi 
Batorz. Rzeźba badanej zlewni jest charakterystyczna dla Roztocza. Wysokości 
bezwzględne wahają się od 240 do 307 m n.p.m. Przeważają zbocza o wystawie 
południowej i północnej. Ich długość waha się od 100 do 400 m, a maksymalne spadki 
dochodzą do 30%. Wierzchowiny mają kształt grzbietów. Hydrologicznym łącznikiem 
między wierzchowiną a dnem doliny są niecki denudacyjne, które w okresie spływów 
powierzchniowych pełnią rolę okresowych cieków. Gleby w zlewni powstały z utworów 
lessowych, przeważnie są to gleby brunatne, które na zboczach ulegają systematycznemu 
zmywaniu, w dolinie natomiast występują gleby deluwialne [Mazur, Pałys 1991].

Klimat Roztocza Zachodniego jest zmienny ze znacznym wpływem klimatu 
kontynentalnego. Okres wegetacyjny trwa około 200 dni, a zima około 100 dni. Średni 
opad roczny w latach 1988-2001 wyniósł 697,9 mm. Deszcze ulewne powodujące 
spływy powierzchniowe występują przeważnie w miesiącach letnich.

Badana zlewnia jest użytkowana głównie rolniczo. Grunty orne zajmują 91,8% 
powierzchni zlewni, a użytki zielone stanowią zaledwie 2,3%. Lasy na terenie zlewni nie 
występują, są jedynie zadrzewienia kępowe znajdujące się w obrębie wąwozów, które 
stanowią około 2,5% powierzchni zlewni. Pozostałe powierzchnie to tereny zabudowane i 
drogi. W strukturze upraw przeważają zboża -  około 65%. Grunty orne na znacznej 
powierzchni uprawiane sąukośnie lub poprzecznie do spadku, co przyczyniło się do powstania 
skarp o wysokości przekraczającej miejscami 2 m. Jednak nawet poprzecznostokowa uprawa 
i przewaga zbóż w strukturze upraw nie wyeliminowała procesów erozj i wodnej.

Zgodnie z programem badań, w 2002 roku po każdym spływie powierzchniowym 
na terenie zlewni dokonywano rejestracji form erozyjnych w celu określenia ilości i 
miej sca występowania zgodnie z metodyką opracowaną przez Mazura i Pałysa [1991]. 
Odpływ wody ze zlewni wyliczono na podstawie pomiarów przepływów w przekroju 
hydrometrycznym zamykającym zlewnię, mierząc powierzchnię przekroju strugi wodnej 
oraz jej prędkość. Pobierano również próbki odpływającej wody o objętości 1 dm3, w 
których określono ilość zawiesin wg Brańskiego [1969] i rozpuszczonych soli wg Jańca 
[1982]. Na terenie zlewni założono stację opadową wyposażoną w deszczomierz 
Hellmana i pluwiograf. Oprócz pomiaru opadów i ich natężenia mierzono grubość 
pokrywy śnieżnej i prowadzono obserwacje jej topnienia.
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RYSUNEK 1. Mapa zlewni w Batorzu 
FIGURE 1. Map o f the catchment area at Batorz

WYNIKI

Jednym z czynników decydującym o natężeniu procesów erozji wodnej jest przebieg 
warunków klimatycznych, które w okresie badań były zróżnicowane zarówno pod 
względem natężenia i ilości opadów, jak i występowania pokrywy śnieżnej.

Opady w roku hydrologicznym 2001/2002 były wyższe od przeciętnych z wielolecia 
i wyniosły 811,0 mm (tab. 1). Najniższe opady w stosunku do przeciętnych odnotowano 
w kwietniu (18,9 mm), a najwyższe (121,0 mm) w maju.

Początek zimy 2001/2002 charakteryzował się długim okresem mroźnym (rys. 2). 
W II dekadzie listopada wystąpiły kilkudniowe przymrozki, natomiast ciągły spadek 
temperatury poniżej 0°C zanotowano 24 listopada i trwał on aż do trzeciej dekady 
stycznia, kiedy to temperatura wzrosła powyżej 0°C. Najniższą temperaturę (-22°C) 
zanotowano 17 grudnia. W kolejnych miesiącach temperatura na ogół była dodatnia, 
chociaż występowały kilkakrotnie w lutym, marcu i kwietniu ochłodzenia ze spadkiem

TABELA 1. Średnie sumy miesięczne opadów w Batorzu (w mm) 
TABLE 1. Annual monthly sums of rainfalls at Batorz (in mm)

Miesiąc -  Month Suma
Total

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

L ata-Y ears 1988-2001

44,9 43,0 28,9 33,4 41,9 62,3 55,8 89,7 100,4 73,5 81,1 43,1 697,9

R o k -Y e a r 2001/2002

49,3 24,4 40,3 46,2 43,3 18,9 121,0 105,4 135,5 62,3 61,1 103,3 811,0
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RYSUNEK 2. Pokrywa śnieżna i temperatura w Batorzu w 2002 roku 
FIGURE 2. Snow cover and temperature at Batorz in 2002

temperatury poniżej 0°C. Pokrywa śnieżna, o maksymalnej miąższości 46 cm w I 
dekadzie stycznia, utrzymywała się od 23 listopada do 28 stycznia (rys. 2). Wraz z 
początkiem III dekady stycznia, kiedy nastąpiło ocieplenie, pokrywa śnieżna zaczęła 
szybko tajać i zanikła 28 stycznia nie wywołując spływu powierzchniowego. W kolejnych 
miesiącach pokrywa śnieżna o miąższości od 1 do 3 cm występowała jeszcze pięcio
krotnie, po czym bardzo szybko topniała nie powodując spływu powierzchniowego.

Zestawienie wskaźników erozji wodnej w okresie badań przedstawiono w tabeli 2. 
Spływy powierzchniowe wody wywołujące szkody erozyjne i odpływ wody poza zlewnię 
wystąpiły trzykrotnie po opadach burzowych w maju i lipcu. Największy deszcz ulewny 
trwający 120 min, o okresowym natężeniu ponad 1 mm • min-1, wystąpił 26 maja. Opad 
wyniósł wówczas 54 mm, a w ciągu doby spadło łącznie 64,3 mm wody. Objętość żłobin,
powstałych podczas spływu powierzchniowego, wyniosła 16,8 m3 • km-2, zaś zmyw
powierzchniowy oszacowano na 3,1 m3 • k n r2, a objętość namułów na 23 m3 • km-2. Poza 
zlewnię odpłynęło 4,4 mm wody oraz około 9,4 Mg • km-2 zawiesin i 0,64 Mg • km-2 
rozpuszczonych soli. Kolejny opad deszczu 29 maja, pomimo że był dużo mniejszy (suma 
dobowa 22,0 mm), też wywołał spływ powierzchniowy powodujący większą ilość żłobin 
(41,9 m3 • km-2) oraz większy odpływ wody poza zlewnię (6,1 mm).

Łączna objętość żłobin w 2002 roku wyniosła 77,7 m3 • km-2, zmyw powierzchniowy 
oszacowano na 5,3 m3 • km-2, a objętość osadzonych namułów na 56,1 m3 • km-2. Poza 
zlewnię odpłynęło 13,1 mm wody oraz 16,2 Mg • km-2 zawiesin i 1,7 Mg • km-2 
rozpuszczonych soli. Średni roczny zmyw gleby w przeliczeniu na zlewnię wyniósł 0,083 
mm. Większość szkód erozyjnych w postaci żłobin występowała na stromych zboczach i 
liniach ciekowych niecek denudacyjnych. Znaczne szkody powstały także na polach z 
roślinami okopowymi i zbożami jarymi, natomiast na polach z roślinami ozimymi 
wystąpiły nieliczne ślady erozji powierzchniowej. Odkładanie namułów rejestrowano 
głównie: w zadrzewionych wąwozach, zadamionych plantacjach krzewów jagodowych, 
u wylotu niecek denudacyjnych do zadamionej doliny głównej, jak i w samej dolinie głównej, 
gdzie ich miąższość miejscami dochodziła do 10 cm, a powierzchnia do 70 m2.
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TABELA 2. S^cody erozyjne w zlewni Batorz w 2002 roku 
TABLE 2. Erosive damage in the basin at Batorz in 2002

Data
spływu
Runoff
date

Opad
Rain
fall

(mm)

Odpływ poza zlewnię 
Runoff out side the catchment 
area

Objętość 
żłobin 
Volume 
of rills

Zmyw
pow.
Surface
runoff

Objętość
namutów
Warp
volume

Zmyw gleby 
Soil washout

(mm)wody
water
(mm)

zawiesin 
suspension 
(kg • km-2)

soli -  salts 

(kg • km"2)

(m3 • kmr2)

26.05 64,3 4,4 9374 639 16,8 3,1 23,0 0 , 0 2 0

29.05 2 2 , 0 6 ,1 5245 574 41,9 1,5 26,2 0,043
18.07 45,2 2 , 6 1554 447 19,0 0,7 6,9 0 , 0 2 0

Razem- Total 13,1 16173 1660 77,7 5,3 56,1 0,083

DYSKUSJA

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że oprócz takich czynników, 
jak podatność gleb na erozję i rzeźba terenu, procesy erozyjne zależą od czynników 
klimatycznych i użytkowania terenu. Ilość i szybkość topnienia śniegu decyduje o 
wielkości spływu roztopowego i natężeniu erozji wodnej [Mazur, Pałys 1991]. 
Przeprowadzone badania wykazały, że również stopień zamarznięcia gleby podczas 
wiosennych roztopów wpływa na wielkość spływu powierzchniowego. W okresie badań 
do III dekady listopada temperatura oscylowała na granicy 0°C, następnie wystąpiły 
opady śniegu, które grubą warstwą przykryły glebę nie dopuszczając do jej zamarznięcia, 
kiedy temperatura spadła do -22°C. Podczas szybkiego tajania pokrywy śnieżnej w III 
dekadzie stycznia, woda zmagazynowana w śniegu, została zretencjonowana przez 
niezamarzniętą glebę, a spływ powierzchniowy nie wystąpił. Na procesy erozyjne 
decydująco wpływa opad deszczu o natężeniu przekraczającym 1 mm • min-1 i czasie 
trwania przez co najmniej 10 min. Również nasycenie gleby wodą decyduje o wielkości 
spływu powierzchniowego, co można było zauważyć na przykładzie trzykrotce 
mniejszego opadu 29 maja i znacznie większych szkód erozyjnych oraz większego 
odpływu wody poza zlewnię, w stosunku do szkód i odpływu po opadzie w dniu 26 
maja, kiedy to gleba retencjonowała wodę po niskich opadach kwietniowych.

Użytkowanie terenu również wyraźnie wpływa na natężenie erozji wodnej. Należy 
dążyć do takiego doboru płodozmianów, aby gleba była jak najdłużej osłonięta 
roślinnością. Nie zaleca się w miejscach zagrożonych erozjąuprawy roślin okopowych 
i jarych, ponieważ na takich polach rejestrowano najwięcej szkód erozyjnych. Również 
linie ciekowe niecek denudacyjnych, w większości których usytuowane są drogi 
dojazdowe do pól, są intensywnie erodowane i należałoby dążyć do ich zadamienia 
oraz ograniczenia ruchu kołowego. W celu zatrzymania dalszej degradacji gleb, 
należałoby na stromych intensywnie erodowanych zboczach wprowadzić uprawę w 
darni krzewów lub drzew owocowych bądź zalesić zbocza o nachyleniu przekraczającym 
15%, które stanowią 20,2% powierzchni zlewni. Byłoby to zgodne z ustawą „O 
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień“ [Dz. U. Nr 73, poz. 764, 2001].
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Postępowanie takie byłoby dodatkowo uzasadnione zwiększającym się areałem gruntów
nieużytkowanych (odłogowanych) w wyniku spadku opłacalności produkcji rolniczej
na terenach erodowanych.

WNIOSKI

1. Natężenie erozji wodnej zależy od przebiegu warunków klimatycznych, z których 
decydującą rolę odgrywa ilość i szybkość topnienia śniegu oraz wystąpienie opadów 
letnich o natężeniu powyżej 1 mm • min-1 i czasie trwania przez co najmniej 10 min.

2. Największe szkody erozyjne podczas spływów powierzchniowych powstają na li
niach ciekowych i stromych zboczach, w tym głównie na polach słabo osłoniętych 
przez roślinność (rośliny okopowe, zboża jare) oraz na drogach polnych.

3. W celu zmniejszenia zagrożenia erozyjnego należałoby na stromych, intensywnie ero
dowanych zboczach wprowadzić uprawę w darni krzewów lub drzew owocowych 
bądź zalesić zbocza o nachyleniu przekraczającym 15% i zadamić linie ciekowe.
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