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S t r e s z c z e n i e 

Badania ilości spłukiwanego materiału glebowego oraz jego składu granulometrycznego i che-
micznego przeprowadzono w latach 2003–2004 na obiektach badawczych zlokalizowanych w dwóch 
miejscowościach Kotliny Kłodzkiej. 

Na podstawie wyników badań scharakteryzowano zjawisko strat spłukiwanego materiału glebo-
wego w zależności od okresu badań (zimowego i jesiennego) oraz zwrócono uwagę na wymywanie 
makroelementów (P, K, Mg), odczyn i zawartość węgla organicznego w traconej w ten sposób glebie. 
Wyniki metody eksperymentalnej porównano z wynikami otrzymanymi metodą USLE. 

WSTĘP 

Tereny górskie należą do najbardziej zagrożonych erozją gleb obszarów w Pol-
sce [RENIGER, 1950]. Na stokach i zboczach dochodzi do nieustannego spłukiwa-
nia, zmywania i zsuwania się gleby [PROCHAL, 1973]. Wynika to z układu natural-
nych czynników przyrodniczych (rzeźba terenu, klimat, budowa geologiczna i ro-
dzaj gleby), na który nakłada się czynnik antropogeniczny (sposób użytkowania 
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ziemi). Spłukiwanie materiału glebowego to oddzielanie i transportowanie naj-
mniejszych cząstek gleby przez spływającą po powierzchni stoku wodę [JÓZEFA-
CIUK, JÓZEFACIUK, 1996]. 

Skutkiem długotrwałego występowania tego zjawiska jest wyraźne zmniejsze-
nie się miąższości profilu glebowego oraz spadek żyzności i zasobności gleby.  

Celem pracy było określenie wielkości strat spłukiwanego materiału glebowe-
go na obsianych zbożami polach uprawnych w Sudetach, na tle ukształtowania ich 
powierzchni oraz właściwości fizycznych i chemicznych gleby. 

TEREN BADAŃ 

Badania przeprowadzono na dwóch obiektach znajdujących się w miejscowo-
ściach Stary i Nowy Waliszów, w gminie Bystrzyca Kłodzka w północno-wschod-
niej części Kotliny Kłodzkiej, która pozostaje pod silnym, niszczącym wpływem 
powierzchniowej erozji wodnej i pod tym względem należy do drugiego po Karpa-
tach, silnie zdegradowanego regionu Polski [JÓZEFACIUK, JÓZEFACIUK, 1994]. 

Obiekty zlokalizowano na gruntach ornych o średnim nachyleniu 13,6 i 9,5%, 
w strefie hipsometrycznej 450–500 m n.p.m. Na obiekcie w Nowym Waliszowie 
występuje gleba litogeniczna wapniowcowa – rędzina brunatna klasy bonitacyjnej 
IV b, a w Starym Waliszowie – autogeniczna brunatnoziemna gleba brunatna kwa-
śna klasy III a i b. Obydwa typy gleb zostały wytworzone z gliny średniej pylastej.  

METODY BADAŃ 

W celu określenia ilości spłukiwanej gleby, na obiektach badawczych, wiosną 
2003 r., zainstalowano urządzenia pomiarowe w postaci chwytaczy. Urządzenia te 
zbierały spływającą wraz z wodą glebę ze specjalnie w tym celu urządzonych pole-
tek o powierzchni 2 lub 4 m2, zabezpieczonych przed napływem wód obcych fali-
stym plastikiem.  

Główne elementy chwytacza to korytko o szerokości 20 cm i głębokości 15 
cm, umieszczone w dolnej części poletka, o długości zdeterminowanej jego szero-
kością, przewód odprowadzający i zbiornik gromadzący spływy (rys. 1). Korytko 
było nakryte metalową kratą zatrzymującą martwe części roślin i zwierząt. Groma-
dzone spływy były odprowadzane przez otwór w dnie korytka przewodem PCV do 
studzienki ściekowej, znajdującej się w niewielkiej odległości od poletka. We wnę-
trzu studzienki znajdował się pojemnik gromadzący wodę ze spłukaną z poletka 
glebą. Pojemność pojemnika wynosiła 25 dm3.  

W miejscowości Nowy Waliszów zainstalowano 5 chwytaczy – po jednym 
u podnóża stoku i w jego dolnej i środkowej części oraz dwa w górnej części  
(rys. 2). Na badanym polu 2 kwietnia 2003 r., w pobliżu chwytaczy, wykonano 
odkrywki glebowe. 
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a) 
Długość korytka – 200 cm   Length of the box – 200 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) 

 

Krata zbierająca   The drain grating 

Przewód odprowadzający spływy po-
wierzchniowe 
The pipe system for surface flushing 

Studzienka ściekowa  
The drain Pojemność zbiornika – 25 l 

Tank capacity – 25 l 

Szerokość kratki – 20 cm  
The width of drain grating – 20 cm 

Korytko 
The box 

Studzienka ściekowa 
The drain 

 
 

c) 

 

Głębokość korytka – 15 cm 
Depth of the box – 15 cm 

Korytko 
The box Studzienka ściekowa 

The drain 

 
 

Przewód odprowadzający spływy powierzchniowe  
The pipe system for surface flushing 

Rys. 1. Schemat urządzenia pomiarowego (chwytacza); a) widok z góry, b) widok z przodu,  
c) widok z boku 

Fig. 1 Schema of measuring facility (catcher); a) view from above, b) front view, c) side view 
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5 

13,73% 

16%

9,33% 

11,43% 

II część pola – siew owsa 
23 marca 2003, zbiór 11 
sierpnia 2003  

sowing (oats), 23rd March, 
2003, harvest 11st August, 
2003 

I część pola – siew 
jęczmienia jarego 10 
kwietnia 2003, zbiór 1 
sierpnia 2003 

sowing (spring barley) 
10th April, 2003, harvest 
1st August 2003 

 

 

 

Rys. 2. Układ chwytaczy spłukiwanej gleby i odkrywek na obiekcie  

Fig. 2. Distribution of catcher of flushed soil material on  
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II część pola – o kierunku 
orki prostopadłym do spad-
ku 

Ploughing perpendicular to 
the slope  

III część pola – o kierunku 
orki równoległym do spad-
ku  

Ploughing parallel to the 
slope 

I 

II 

1 

2 

4 
13,73% 

16% 

9,33% 

11,43% 

IV 
5 

III 3 

b) 

I część pola – uprawa 
uproszczona 

Simply cultivation 

 
 
 

– chwytacz spływów powierzchniowych   catcher of flushed soil material  
 
– odkrywki glebowe   soil open pits 

 

badawczym Nowy Waliszów: a) w okresie jesiennym, b) w okresie zimowym 

the study object in Nowy Waliszów: a) in autumn, b) in winter 
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Orkę i wszystkie zabiegi uprawowe prowadzono równoległe do spadku terenu. 
Całe pole podzielono na dwie części (rys. 2a). Część I, z chwytaczami 1 i 2, obsia-
no jęczmieniem jarym, a część II (chwytacze 3, 4 i 5) – owsem. Jęczmień zasiano 
10 kwietnia i zebrano 1 sierpnia. Siewu owsa dokonano 23 marca, a zbiór nastąpił 
11 sierpnia. Jesienią, po zbiorach, pole podzielono na trzy części (rys. 2b). W dol-
nej części (chwytacz 1) zastosowano uprawę uproszczoną za pomocą kultywatora, 
w środkowej części stoku (chwytacze 2 i 3) wykonano orkę o kierunku prostopa-
dłym w stosunku do spadku terenu, a w górnej (chwytacz 4 i 5) – o kierunku rów-
noległym. 11 września wszystkie pola obsiano pszenicą ozimą. 

W miejscowości Stary Waliszów zainstalowano po jednym chwytaczu u pod-
nóża stoku i w jego części górnej, a w części środkowej – dwa (rys. 3). Pole po-
dzielono na dwie części.  
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II część pola – 
kierunek orki równo-
legły do spadku 

Ploughing parallel to 
the slope 

I część pola – 
kierunek orki pro-
stopadły do spadku  

Ploughing perpen-
dicular to the slope 

I 
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2 3 

III 
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15,2% 
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II 

Rys. 3. Układ chwytaczy spłukiwanej gleby i odkrywek na stoku na obiekcie badawczym Stary Wali-
szów 

Fig. 3. Distribution of catcher of flushed soil material on the study object in Stary Waliszów 

 
Na części I (chwytacz 1) kierunek orki i wszystkich zabiegów uprawowych był 

prostopadły do spadku terenu, a na części II (chwytacze 2, 3 i 4) – równoległy. 
8 kwietnia 2003 r. w pobliżu chwytaczy wykonano odkrywki glebowe, a pole ob-
siano owsem, którego zbiór nastąpił 11 sierpnia. Po zbiorze, tego samego dnia, 
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wykonano podorywkę, a 19 sierpnia – orkę, uprawę przedsiewną i nawożenie. Po 
tych zabiegach, we wrześniu, pole obsiano pszenicą ozimą.  

Cykl badawczy obejmował okres od 2 kwietnia 2003 do 22 sierpnia 2004 r. 
Zbiorniki opróżniano ręcznie 5 razy w cyklu badawczym w dniach: 20 sierpnia i 6 
listopada 2003 r. oraz 23 marca, 24 maja i 22 sierpnia 2004 r. W całym cyklu ba-
dawczym nie zaobserwowano, aby wody spływające ze stoku nie mieściły się 
w studzience. Wokół studzienki nie było śladów wylewającej się wody.  

Zgromadzone zawiesiny odparowywano, a pozostały osad badano określając 
jego: 
− skład granulometryczny – metodą areometryczną Bouyoucosa-Cassagrande’a 

w modyfikacji Prószyńskiego; 
− zawartość przyswajalnych form makroskładników: P, K (metodą Egnera Riech-

ma) i Mg (metodą Schachtschabla); 
− zawartość węgla utlenialnego – metodą Tiurina; 
− zasolenie – konduktometrycznie (wg ISO 11235); 
− odczyn – metodą potencjometryczną w roztworze KCl (1 mol·dm–3) i wodzie 

destylowanej. 
Te same oznaczenia wykonano w próbach gleby pobranych z poziomów gene-

tycznych poszczególnych profili glebowych w wykonanych na obiektach badaw-
czych odkrywkach.  

Średnie straty spłukiwanego materiału glebowego na badanych obiektach 
w Nowym i Starym Waliszowie przeliczono i wyrażono w kg z 1 m2 i z 1 ha. War-
tości, które były brane pod uwagę pochodziły z czterech okresów pomiarowych: 
jesiennego (20.08.2003–06.11.2003), zimowego (06.11.2003–23.03.2004), wio-
sennego (23.03.2004–24.05.2004) i letniego (24.05.2004–22.08.2004). Stratę gleby 
na każdym obiekcie badawczym w ciągu całego roku obliczono metodą interpola-
cji, na podstawie danych uzyskanych podczas okresu jesiennego, zimowego i wio-
sennego. Obliczenia wykonano osobno dla każdego obiektu.  

Wielkość strat glebowych na badanym terenie oszacowano też metodą USLE 
(Universal Soil Loss Equation). Wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi. 

WYNIKI BADAŃ 

WIELKOŚĆ ZMYWU POWIERZCHNIOWEGO 

Metoda eksperymentalna 
Średnia strata materiału glebowego, spowodowana spłukiwaniem gleby na sto-

ku, na badanych obiektach różniła się głównie w zależności od pory roku (tab. 1).  
W miesiącach jesiennych na obu obiektach badawczych ilość spłukiwanej gleby 

była największa w całym cyklu badawczym. W miesiącach zimowych i wiosennych 
ilość  spłukiwanej  ze stoku  gleby wyraźnie się zmniejszyła,  a w miesiącach  letnich  
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Tabela 1. Średnia wielkość strat spłukiwanego materiału glebowego na małych poletkach badaw-
czych w ciągu całego cyklu badawczego 

Table 1. Mean loss of flushed soil material from plots during the whole study period   

Obiekt 
Object 

Okres pomiarów 
Period of study 

Nr poletka 
Numer of 

field 

Średnia koncentracja 
zawiesiny 

Mean concentration of 
suspension 

g·dm–3

Ilość zmywanego 
materiału glebowego  
Loss of flushed soil 

material 
g·m–2

1 2 3 4 5 

1 15,16   63,29 
2 23,80   52,06 
3  30,27 131,67 
4  21,39   67,37 

20.08.03–06.11.03 

średnio 
mean 

22,66   78,60 

1 3,59   1,79 
2 2,81   9,29 
3 8,51 57,45 
4 8,54 40,15 

06.11.03–23.03.04 

średnio 
mean 

5,86 27,17 

1 8,67 75,90 
2 3,53 16,75 
3 0,57   5,10 
4 1,47 13,20 

23.03.04–24.05.04 

średnio 
mean 

3,56 27,73 

1 18,28 96,00 
2   2,01   7,05 
3   4,87 34,10 
4 16,31 89,70 

Stary Waliszów 

24.05.04–22.08.04 

średnio 
mean 

10,36 56,71 

1  29,14 177,02 
2 24,00   60,90 
3  41,36 206,80 
4    9,62   59,88 
5  27,33 133,23 

Nowy Waliszów 20.08.03–06.11.03 

średnio 
mean 

26,29 127,56 
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    cd. tab. 1 
1 2 3 4 5 

1   2,30 13,50 
2   6,69 15,70 
3   4,05 22,88 
4   4,00 21,86 
5 13,34 68,01 

Nowy Waliszów 06.11.03–23.03.04 

średnio 
mean 

  6,08   8,24 

1   1,76 15,80 
2   5,95 26,05 
3   4,80 43,20 
4   6,50 28,45 
5   1,26 11,30 

 23.03.04–24.05.04 

średnio 
mean 

  4,05 25,05 

1   3,62 17,20 
2   3,55   8,00 
3   5,11 28,10 
4 13,20 33,00 
5   4,30 30,10 

 24.05.04–22.08.04 

średnio 
mean 

  5,95 23,28 

Uwaga: W tabeli nie uwzględniono okresu od zamontowania chwytaczy wiosną do 20.08.2003 r. 
Nachylenie poletek: Nowy Waliszów: 1 – 11,43%, 2 – 9,39%, 3 – 9,33%, 4 – 16,05%, 5 – 13,73%; Stary Wali-
szów: 1 – 3,48%, 2 – 9,44%, 3 – 9,44%, 4 – 15,2%. 

Note: Period from catchers installation till August 20th 2003 is not shown. 
Inclination of plots: Nowy Waliszów: 1 – 11.43 %, 2 – 9.39 %, 3 – 9.33 %, 4 – 16.05 %, 5 – 13.73 %; Stary  
Waliszów: 1 – 3.48 %, 2 – 9.44 %, 3 – 9.44 %, 4 – 15.2 % 

następowało jej zwiększenie, ale była ona mniejsza niż w miesiącach jesiennych. 
Koncentracja zawiesin gromadzonych w studzienkach pomiarowych na obu obiek-
tach różniła się tylko w okresie letnim, w pozostałych okresach była zbliżona. Zaob-
serwowano zwiększenie koncentracji na obu obiektach w okresie jesiennym. 

Metoda USLE 
Straty materiału glebowego oszacowano również metodą USLE [KORELESKI, 

1993a, b]. W równaniu USLE (Universal Soil Loss Equation – uniwersalne równa-
nie strat glebowych) uwzględnia się 6 podstawowych czynników erozyjnych: 

 A = R K L S C P (1) 
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gdzie:  
A – roczne straty gleby, t·ha–1; 
R – wskaźnik opadów;  
K – wskaźnik podatności gleby; 
L – wskaźnik długości stoku; 
S – wskaźnik nachylenia stoku; 
C – wskaźnik użytkowania terenu; 
P – wskaźnik zabiegów ochronnych. 

 R = 0,083N – 1,77 (2) 

gdzie:  
N – opady średnie z wielolecia 1981–1930 (686 mm) [WISZNIEWSKI, 1953], 

powiększone o 1/10 opadów z okresu 1.XII–31.III (39 mm) uwzględniają-
ce roztopy wpływające w znaczący sposób na wielkość strat materiału gle-
bowego w wyniku zmywu powierzchniowego gleby (modyfikacja metody 
USLE dokonana na podstawie doświadczeń na terenie Bawarii – w warun-
kach zbliżonych do warunków, jakie panują na obszarze Sudetów). 

Wartość każdego z czynników została dobrana osobno dla każdego obiektu ba-
dawczego (tab. 2). Długość erozyjna stoku L jest zawsze mniejsza od jego całkowi-
tej długości i w przypadku tego doświadczenia mierzona jest od pierwszego do 
ostatniego chwytacza na stoku. Wskaźnik podatności gleby K określono dla gliny 
ilastej o zawartości frakcji <0,01 mm – 45–50% i substancji organicznej – 2,5%. 
Wartość C obliczono jako średnią wskaźników dla wszystkich upraw na danym 
polu: owies – 0,14, pszenica ozima – 0,1, jęczmień jary – 0,124. Wartości wskaź-
ników długości i nachylenia stoku L i S odczytano z nomogramu, a wskaźnika za-
biegów przeciwerozyjnych P nie uwzględniono. 

Tabela 2. Wartość czynników wykorzystywanych w metodzie USLE 

Table 2. Erosion factors used in the USLE method 

Wskaźnik erozyjny 
Erosion factor 

Stary Waliszów Nowy Waliszów 

R 
K 

L S 
C 

5,55 
0,34 
0,6 

0,102 

5,55 
0,34 
1,0 

0,109 
Objaśnienia: R – wskaźnik opadów, K – wskaźnik podatności gleby, L S – wskaźnik długości i nachylenia stoku,  
C – wskaźnik użytkowania terenu. 
Explanations: R – precipitation index, K – soil susceptibility index, L S – index of the length and inclination of the 
slope, C – land use index. 
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Roczne straty gleby obliczone tym sposobem wynosiły 1,165 t·ha–1 w Starym 
Waliszowie i 2,075 t·ha–1 w Nowym Waliszowie.  

Dzięki łączeniu metody USLE i 5-klasowej skali natężenia erozji wg Figuły 
można określić stratę gleby w poszczególnych stopniach tej skali [KORELESKI, 
1992].  

Na badanym terenie wielkość strat gleby jest charakterystyczna dla I stopnia 
erozji wodnej (1–8 t·ha–1·rok–1). Stopień ten odpowiada erozji umiarkowanej, która 
może spowodować zmniejszenie miąższości poziomu próchniczego i pogorszyć 
właściwości produkcyjne gleby. 

Wielkość strat materiału glebowego w ciągu roku uzyskaną w badaniach eks-
perymentalnych porównano z wynikami uzyskanymi dla każdego obiektu metodą 
USLE (tab. 3). W przypadku obiektu badawczego Stary Waliszów strata materiału 
glebowego obliczona metodą eksperymentalną jest o 55% większa od straty obli-
czonej metodą USLE. W przypadku obiektu Nowy Waliszów wyniki różnią się od 
siebie, ale tylko o 0,5%. Różnice wynikają z faktu, że metoda USLE jest metodą 
modelową, służącą do szacowania strat materiału glebowego z zastosowaniem 
czynników o ściśle określonych wartościach, odpowiadających konkretnym wa-
runkom przyrodniczym, a metoda eksperymentalna jest metodą terenową. 

Tabela 3. Wielkość zmywu powierzchniowego (t·ha–1·rok–1)  

Table 3. Loss of flushed soil material (t·ha–1·year–1)  

Strata gleby   Soil loss  
Metoda   Method 

Stary Waliszów Nowy Waliszów 
Eksperymentalna   Experimental 2,08 2,14 
USLE  1,16 2,07 

SKŁAD GRANULOMETRYCZNY 

Skład granulometryczny materiału glebowego zmywanego porównano ze skła-
dem granulometrycznym materiału glebowego z poziomów akumulacyjnych od-
powiednich profili glebowych. W porównaniu nie uwzględniono okresu ba-
dawczego od zamontowania chwytaczy wiosną do pierwszego ich opróżnienia 
20.08.2003 r. W glebie zmywanej zawartość frakcji o wymiarach 0,05–0,006 mm, 
a w niektórych przypadkach także frakcji <0,002 mm, była większa niż w glebie 
z poziomów akumulacyjnych (tab. 4). Ze względu na małą ilość spłukiwanej gleby 
w studzienkach, w niektórych okresach badawczych nie było możliwości określe-
nia składu granulometrycznego gleby dla każdego z chwytaczy. Na obu obiektach 
badawczych gleba w poziomach akumulacyjnych została zaliczona do gleb cięż- 
kich (więcej niż 36% części spławianych). Jest to, według kryteriów podatności 
gleb na spłukiwanie powierzchniowe, gleba bardzo mało podatna [JÓZEFACIUK, 
JÓZEFACIUK, 1975]. 
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SKŁAD CHEMICZNY 

Zawartość fosforu, potasu i magnezu 
Porównując zawartość makroelementów w glebie spłukiwanej i w poziomach 

akumulacyjnych odpowiednich profili glebowych (tab. 5) stwierdzono, że koncen-
tracja fosforu w spłukiwanym materiale przewyższa jego koncentrację w pozio-
mach akumulacyjnych. Według CZUBY [1986] fosfor jest intensywnie wymywany 
przez wody erozyjne, co tłumaczyłoby duże jego zawartości w zmywanym mate-
riale glebowym.  

Tabela 5. Zawartość form przyswajalnych P, K, Mg (okres jesienny i zimowy) 

Table 5. Available P, K and Mg content (autumn and winter) 

Średnia koncentracja   Mean concentration  
w glebie zmywanej  

in flushed soil material 
w poziomie akumulacyjnym 

in accumulation horizon 
Obiekt 
Object 

Makroskładniki 
Macroelements 

mg·kg–1

P    236   81 
K    767 366 

Nowy Waliszów 

Mg    129 137 

P    305   86 
K 1 125 409 

Stary Waliszów 

Mg    151   80 
 

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku potasu. W spłukiwanym materiale 
zawartość potasu była zawsze większa od jego zawartości w poziomie akumula-
cyjnym. Największe ilości potasu znajdują się w glebie o najdrobniejszych frak-
cjach, a te są najszybciej wymywane przez wody erozyjne [LITYŃSKI, JURKOW-
SKA, 1982].  

Diametralnie inna sytuacja miała miejsce w przypadku magnezu. Pierwiastek 
ten podczas całego cyklu badawczego występował w mniejszych ilościach w spły-
wach powierzchniowych aniżeli w poziomach akumulacyjnych. Na zjawisko to nie 
miała wpływu ani lokalizacja obiektu, ani okres badań. Jest to pierwiastek inten-
sywnie wnoszony w głąb profilu glebowego [Nawożenie, 1986] i jego strata 
z wierzchniej warstwy gleby nie jest tak duża, jak w przypadku fosforu i potasu. 

Zawartość węgla organicznego i pH zmywanego materiału glebowego  
Zawartość węgla organicznego w spłukiwanym materiale glebowym na obu 

obiektach charakteryzowała się znaczną zmiennością, zarówno w zależności od 
położenia zbieracza w toposekwencji, jak i w okresach badań, i w związku z tym 
nie można było określić nawet tendencji zmian. Stwierdzono natomiast, że pH 
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spłukiwanej gleby jest zawsze wyższe od pH poziomów akumulacyjnych odpo-
wiednich profili glebowych (tab. 6). W Nowym Waliszowie wartości pH gleby 
spłukiwanej były nieznacznie większe od pH gleby z poziomów akumulacyjnych, 
a w Starym Waliszowie – wyraźnie większe. 

Tabela 6. Porównanie odczynu gleby poziomów akumulacyjnych i gleby zmywanej w okresie je-
siennym i zimowym 

Table 6. Comparison of pH in accumulation horizons and that in flushed soil in the autumn – winter 
period 

pHKCl

Położenie na stoku 
Location on the slope 

Numer urządzenia 
chwytnego 

Numer of catcher 

gleby w poziomie  
akumulacyjnym 

soil in accumulation 
horizon 

gleby zmywanej 
flushed soil material 

Nowy Waliszów 
Podnóże   Base  1 6,3 7,0 

2 7,3 Dolna część   Lower part  
3 

6,2 
7,3 

4 7,8 Górna część   Upper part  
5 

7,1 
7,2 

Stary Waliszów 
Podnóże   Base  1 5,1 7,2 

2 6,5 Środkowa część   Middle part  
3 

4,1 
6,2 

Górna część   Upper part  4 4,0 5,8 
 

Zasolenie 
Zasolenie gleb spłukiwanych określano zarówno w okresie jesiennym, jak i zi-

mowym. Zasolenie gleby spłukiwanej było zawsze większe od zasolenia w pozio-
mach akumulacyjnych. W Nowym Waliszowie (gleby wapniowcowe), w okresie 
od 20 sierpnia do 6 listopada, średnia zawartość soli łatwo rozpuszczalnych w spłu-
kiwanym materiale glebowym wynosiła 2 997 mg·kg–1, natomiast w poziomach 
akumulacyjnych – tylko 114 mg·kg–1. W Starym Waliszowie (gleby brunatne kwa-
śne) w tym samym okresie średnia zawartość soli łatwo rozpuszczalnych w spłu-
kiwanym materiale wynosiła 2 201 mg kg–1, natomiast w poziomach akumulacyj-
nych tylko 95 mg·kg–1.  
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WNIOSKI 

1. Wielkość strat materiału glebowego zależy w znacznym stopniu od pory ro-
ku. Największa jest w miesiącach jesiennych.  

2. Spłukiwany materiał glebowy zawiera więcej frakcji ilastej niż gleba pozio-
mów akumulacyjnych. 

3. Fosfor i potas to pierwiastki, które w spłukiwanym materiale glebowym wy-
stępują w koncentracjach większych niż w glebie poziomów akumulacyjnych, ma-
gnez natomiast jest pierwiastkiem, który występuje w koncentracji mniejszej. Na 
obu obiektach straty makroelementów kształtują się podobnie. 

4. Zasolenie i pH spłukiwanego materiału glebowego były zawsze większe od 
pH i zasolenia gleb w poziomie akumulacyjnym. 

5. Wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wielkości strat glebowych na 
wydzielonych, małych poletkach różnią się do wyników szacowania strat materiału 
glebowego metodą USLE na obu obiektach badawczych. 
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Maria ANDRZEJCZAK 

QUANTITY, SOIL TEXTURE AND CHEMICAL COMPOSITION  
OF FLUSHED SOIL MATERIAL IN SELECTED STUDY OBJECTS  

IN THE SUDETY MOUNTAINS 

Key words: flushing the soil material, catcher of flushed soil material, soil texture, chemical composi-
tion 

S u m m a r y 

The study on flushed soil material, its texture and chemical composition was carried out in the 
years 2003–2004 on experimental fields in two villages situated in Kłodzko Basin.  

The loss of flushed soil material was related to inclination of the area, to study period (winter and 
autumn) and to the type of plant cover and crop direction. Special attention was paid to the flushing of 
macroelements (P, K, Mg), soil reaction and organic carbon content in lost soil. The results of ex-
perimental method were compared with those obtained with the USLE method. 
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Tabela 4. Skład granulometryczny spłukiwanego materiału glebowego i gleb z odkrywek  

Table 4. Soil texture of flushed soil material and related soils from open pits 

Zawartość frakcji o wymiarach, % 
Percent of fraction in mm 

piasek   sand pył   dust ił   silt 
Miejsco-

wość 
Place 

Położenie  
na stoku 

Location on the 
slope 

Chwytacz – 
data pobrania 

Catcher – 
sampling date 

Odkryw-
ka 

Open pits
1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1– 

–0,05 
0,05–
–0,02 

0,02–
–0,006 

0,006–
–0,002 <0,002 

Grupa 
granulo-

metryczna 
Soil textu-

re 

środek   middle  II 1,5 2,3 5,6 6,6 27 34 12 11 gcp 
środek   middle 2 – 06.11.2003  0,4 0,1 1,6 3,9 28 50   8   8 ip 
środek   middle 3 – 06.11.2003  6,1 4,0 9,2 4,8 30 23 10 13 gcp 
środek   middle 3 – 23.03.2004  1,5 1,65 4,5 1,35 30 28 21 11 ip 

góra   top  III 8,3 4,0 5,1 9,6 28 22 13 11 gsp 

Stary 
Waliszów 

góra   top 4 – 23.03.2004  1,67 1,15 3,77 1,41 33 29 21   9 ip 

podnóże   base  I 1,8 3,0 8,0 11,2 25 29 14   8 gcp 
podnóże   base 1 – 06.11.2003  0,5 2,2 5,3 5,0 25 43   8 11 ip 
środek   middle  II 1,9 3,5 7,9 11,7 22 29 13 11 gcp 
środek   middle 2 – 06.11.2003  1,15 2,85 4,25 5,75 25 37 14 10 ip 

góra   top  IV 1,4 2,5 10,7 1,4 30 25 12 17 gcp 
góra   top 5 – 06.11.2003  0,6 0,32 1,22 1,86 28 30 25 13 ip 

Nowy 
Waliszów 

góra   top 5 – 23.03.2004  2,25 2,57 7,52 1,66 31 33 10 12 gcp 
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