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Wstęp 

Gleboznawcza i geomorfologiczna problematyka badawcza splatają się ze 
sobą na zagadnieniu erozji gleb. Na gruncie geomorfologii problem erozji gleb 
jest uwzględniany głównie w kontekście współczesnej ewolucji stoków. Ponieważ 
erozja gleb jest procesem długotrwałym [KLIMC'WICZ 1993], interesujące wydaje się 
rozpatrzenie jej przebiegu i zróżnicowania w przeszłości. 

Niszczenie powłoki glebowej na powierzchniach nachylonych może zacho
dzić pod wpływem naturalnych procesów denudacji mechanicznej (ruchów maso
wych, spłukiwania rozproszonego, pokrywowego, skoncentrowanego, rozbryzgu 
gleby) oraz deflacji. Działanie naturalnych czynników denudacji może zostać 
zwielokrotnione wskutek gospodarczej działalności ludzi, stąd dla zaakcentowania 
tego faktu, do terminologii geomorfologicznej wprowadzono pojęcie denudacji 
antropogenicznej [DYLIK 1958]. Niewątpliwy związek okresów aktywności gospo
darczej człowieka z nasilaniem się erozji gleb, wykazano ostatnio w licznych pra
cach geomorfologicznych, gleboznawczych i archeologicznych [KLIMOWICZ 1993; 
BORK 1994; BORÓWKA 1994; SINKIEWICZ 1995, 1998; ŚNIESZKO 1995; TWARDY 1995; 
KRUK i in. 1996]. Bezpośredni, najściślejszy związek pomiędzy niszczeniem gleb na 
stokach a uprawą ziemi, znajduje swe odzwierciedlenie w procesie denudacji 
agrotechnicznej [SINKIEWICZ 1989], polegającej na grawitacyjnym przemieszczaniu 
poziomu ornego w dół stoku podczas prac polowych [BAC 1950; MARTINI 1955]. 
Proces denudacji agrotechnicznej, posiadając znaczną dynamikę i prowadząc w 
krótkim czasie do wyraźnych przemian rzeźby terenu, stanowi w ujęciu SINKIE

WICZA [1998] ważną składową denudacji antropogenicznej. W literaturze glebo
znawczej odpowiada mu pojęcie tzw. erozji uprawowej [JóZEFACIUKOWIE 1995]. 

Oddziaływanie erozji gleb przejawia się między innymi w morfologicznych 
zmianach profilu glebowego [KoćMIT 1998]. W stokowych katenach gleb, zazna
czającej się w górnej części zbocza redukcji miąższości epipedonu i przypo
wierzchniowych cndopedonów, następnie brakowi niektórych endopedonów aż do 
budowy gleby typu Ap-C włącznie, odpowiada zazwyczaj wzrost miąższości utwo
rów złożonych na dolnych segmentach stoku. Wspomniane, silnie próchniczne i 
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heterogeniczne utwory, stanowiące produkt długotrwałej erozji gleb, stają się 
skałą macierzystą dla gleb deluwialnych [SZREJDER 1998]. Powszechnie występują 
one w „wyspowo-dendrytowych" typach mezostruktury glebowej (BEDNAREK, PRu

SINKIEWICZ 1997], charakterystycznych dla terenów silnie erodowanych. Niniejsza 
praca dotyczy wieku, zróżnicowrnia i cech sedymentacji osadów podlegających 
przekształcaniu w gleby deluwialne oraz możliwości wykorzystania ich analiz do 
celów paleogeograficznych. 

Materiał i metody badań 

Odtworzenie przebiegu erozji gleb oparto na litologicznej analizie osadów 
[LAMPARSKI 1992], przemieszczonych ze stoków w holocenie. Rozmieszczenie tere
nowych odsłonięć, w których zapoznawano się z cechami osadów, podporządko
wano koncepcji stokowego systemu deluwialnego TEISSEYRE'A (1994]. Ponieważ 
zapis dynamiki erozji gleb znajduje się w utworach złożonych w strefie depozycyj
nej, dlatego tam zlokalizowano większość profilów. Strefa ta obejmuje dolne par
tie stoków, dna suchych dolin denudacyjnych oraz brzeżne partie dna dolin rzecz
nych. Miąższość badanych osadów wynosi przeciętnie około 1,5 m, maksymalnie 
sięgając 4 m. Holoceńskie osady stokowe są najczęściej podścielone horyzontem 
gleby kopalnej, rozwiniętej na utworach różnej genezy i wieku (glacjalnych, pery
glacjalnych, rzecznych). Większość badanych odsłonięć znajdowała się w silniej 
urzeźbionych rejonach środkowej Polski: w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej 
[TwARDY 1995, 2000], na Wysoczyinie Rawskiej oraz na stokach doliny Warty, w 
obrębie Niecki Sieradzkiej [TWARDY i in., w druku]. 

Wykorzystano następujące metody badawcze: 

• analizę budowy geologicznej i ukształtowania terenów badań szczegóło

wych, opartą o wyniki własnego kartowania oraz arkusze Szczegółowej 
Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50000; 

• sitową analizę uziarnienia osadów, uzupełnioną dla frakcji pylastych i ilas
tych metodą pipetową (RDHLE (red.) 1973]. Dla frakcji żwirowych i piaszczys
tych zastosowano sita z interwałem 2/3, 1/2 lub 1/3 <p, uzyskując dane o 
udziale 17 frakcji granulometrycznych; 

• analizę strukturalną osadów z dobrze zachowanymi pierwotnymi struktura
mi sedymentacyjnymi. Oznaczenia struktur przeprowadzono wykorzystując 
kod litofacjalny MIALLA (1977] w modyfikacji ZIELIŃSKIEGO (1995]; 

• analizy niektórych właściwości chemicznych osadów: zawartość CaCO3 me
todą Scheiblera [MYŚLIŃSKA 2001 ], zawartość węgla organicznego metodą 
Tiurina [RDHLE (red.) 1973] oraz Fe2O3 oznaczanego manganomctrycznie 
[KOWALIŃSKI i in. 1969]; 

• analizę wieku bezwzględnego osadów metodą 14C [PAZDUR 1995], wykonaną 
w Pracowni Radiowęglowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi. Próby do oznaczeń pobierano w pierwszym rzędzie z warstw poża
rowych podścielających badane osady (węgle drzewne) oraz ze stropów po
ziomów humusowych gleb kopalnych. 
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Wynik.i i dyskusja 

Naczelną cechą holoceńskich osadów stokowych, ukształtowanych pod 
wpływem erozji gleb, jest ich wewnętrzne zróżnicowanie. Wynika ono z szerokie
go wachlarza procesów, które je kształtują. Zalicza się do nich procesy naturalne: 
spłukiwanie, rozbryzg gleby, ruch ·mas, gwałtowne epizodyczne spływy o charakte
rze erozji wąwozowej, a także wywołane przez człowieka grawitacyjne przemiesz
czanie poziomu ornego po stoku podczas orki i innych prac polowych. Biorąc za 
podstawę klasyfikację osadów stokowych, zaproponowaną przez STOCHIAKA [1978, 
1996], w obrębie holoceńskich serii stokowych można wyróżnić kilka genetycznych 
klas osadów: 

• koluwia, będące osadem odpowiednim (korelatnym) płytkich ruchów maso
wych, zachodzących na odlesionych w przeszłości stokach. Płytkie osuwiska 
i zsuwy darniowe uwarunkowane były morfometrią (nachyleniami stoków 
równymi lub większymi niż 10°) oraz sytuacją hydrogeologiczną ( obecnością 
wysięków i wypływów wód śródglinowych, ułatwiających osuwanie się ma
teriału). Ruchy masowe zapisały się złożeniem warstw bezstrukturalnego, 
heterogenicznego, zażelazionego materiału mineralno-organicznego, pocho
dzącego z przemieszczanych przypowierzchniowych poziomów glebowych: 
humusowego i cambic (TWARDY 2000]. Największą miąższość holoceńskich 
koluwiów, wynoszącą około 4 m, odnotowano w stożku akumulacyjnym, 
złożonym na dnie doliny Warty (TWARDY i in., w druku]. 

• antropogeniczne deluwia wlne, stanowiące najpowszechniej występujący 

osad odpowiednio działającego epizodycznie spłukiwania oraz rozbryzgu 
gleby. W strukturze serii deluwialnych wyodrębniają się naprzemianlegle 
ułożone warstwy piasków deluwialnych i deluwialnych pyłów piaszczystych, 
nadające utworom wyraźnie rytmiczny charakter. Rytmiczność warstwowa
nia jest podkreślona kontrastem barw poszczególnych warstw, wynikającym 
ze zróżnicowanej zawartości rozproszonej domieszki próchnicznej i związ
ków Fe20 3• Powstawanie płasko warstwowanych piasków deluwialnych nale
fy przypisać działaniu spłukiwania pokrywowego i rozproszonego z udzia
łem spłukiwania skoncentrowanego. Są one osadem mineralnym (zawartość 
C org. 0,1-0,3% ), bezwęglanowym (zawartość CaC03 poniżej 0,5% ), o 
średnim i słabym stopniu wysortowania. Charakteryzują się udziałem do
mieszki frakcji mulastych i ilastych, łatwo uruchamianych na stokach przez 
spłukiwanie. Laminowane i smugowane deluwialne pyły piaszczyste kształ
towały się pod wpływem spłukiwania rozproszonego o słabej sile. Wyższa 
domieszka organiczna (zawartość C org. do 1-1,2%), podwyższona zawar
tość związków Fep3 (1-2,5%) oraz silne odwapnienie (CaC03 poniżej 
0,5%) świadczą, że płytkie strugi wód spłukiwania rozproszonego zaczerpy
wały materiał z poziomu humusowego, nie przecinając go. Antropogeniczne 
deluwia rolne zwykle przykrywają koluwi~, a ich miąższości sięgają 2,7 m. 

• proluwia, odpowiadające największemu nasileniu erozji gleb, zachodzącej 
pod postacią spłukiwania skoncentrowanego i erozji wąwozowej. Osady 
proluwialne powstawały w wyniku turbulentnych, skoncentrowanych spły
wów po stokach, połączonych z rozcinaniem ich powierzchni, formujących 
się w czasie gwałtownych ulew i roztopów na terenach trwałych i obszer-
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nych wylesień. Są one silnie zróżnicowanymi osadami głazowo-żwirowo
piaszczystymi, niewysortowanymi, posiadającymi domieszkę najgrubszych 
frakcji. Ich cechą charakterystyczną jest prawie wyłącznie mineralny skład 
(C org. 0-0,2% ), a także większa zasobność w CaCO3 (1,5-3,5% ), pobiera
ny z endopoziomu ca/cie przez najgłębiej wcięte bruzdy. Proluwia wypełnia
ją rozcięcia we wcześniej ~!::ładanych deluwiach rolnych lub nakrywają je. 
Maksymalne miąższości proluwiów, dochodzące do 3 m, występują na 
dnach wąwozów i parowów oraz w stożkach proluwialnych, uformowanych 
u ich wylotu [TwARDY 1995]. 

Oprócz trzech wyżej skomentowanych kategorii osadów, w stropowych par
tiach holoceńskich serii stokowych występują diamiktony rolne [NIEWIAROWSKI i 
in. 1992; SINKIEWICZ 1995, 1998]. Formowały się wskutek długotrwałej denudacji 
agrotechnicznej, zachodzącej na terenach intensywnie wykorzystywanych rolniczo. 
Tworzą one warstwę o miąższości narastającej w dół stoku ( od poniżej 0,5 m do 
1,5 m), z wyraźnym, ostro zarysowanym spągiem, w wielu przypadkach zalegającą 
niezgodnie na starszych osadach. Maksymalne miąższości diamiktonów, sięgające 
blisko 3 m, związane są z niszczeniem przez denudację agrotechniczną drobnych 
form rzeźby terenu, takich jak małe zagłębienia bezodpływowe lub niecki denu
dacyjne. Diamiktony rolne są bezstrukturalnymi utworami piaszczysto-pylastymi, 
wysortowanymi w stopniu słabym lub bardzo słabym, zhomogenizowanymi w pio
nowym profilu przez wielokrotne mieszanie osadu podczas prac polowych. Jedną 
z cech charakteryzujących ich własności fizyczne jest silne zagęszczenie, obejmu
jące najczęściej całą warstwę diamiktonu. Osad wykazuje najwyższą zawartość 
węgla organicznego ( do 2-3%) oraz rosnącą ku stropowi koncentrację związków 
Fe2O3 ( do około 2% ), decydujące o jego jednolitej, ciemnobrązowoczarnej bar
wie. W wielu stanowiskach stwierdzano różną węglanowość diamiktonów, co 
może być efektem wapnowania gleb. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że w środkowej Polsce erozja 
gleb była procesem długotrwałym, przebiegającym ze zróżnicowanym nasileniem. 
Uaktywnienie erozji gleb było w znacznym stopniu uzależnione od kierunków i 
stopnia rozwoju pradziejowego rolnictwa i innych przejawów aktywności ludzi. 
Natomiast wpływ zmian klimatycznych w ostatnich 3 tysiącleciach na przebieg 
erozji gleb jest trudny do jednoznacznej oceny. Niżej przedstawione okresy inten
sywnej erozji gleb generalnie korelują z krótkimi fazami zwilgotnienia klimatu 
(RALSKA-JASIEWICZOWA, STARKEL 1988]. Niemniej, niektórym okresom niewątpliwej 
humidyzacji odpowiadają fazy stabilizacji stoków, związane z regresem kultur pre
historycznych. Do okresów nasilenia erozji gleb w środkowej Polsce należały: 

• schyłek epoki brązu (V okres epoki brązu, od 800 do 650 lat p.n.e.), w któ
rym nastąpiło zapoczątkowanie erozji gleb, związane głównie z pasterską 
gospodarką ludów kultury łużyckiej . Erozja gleb była wówczas zjawiskiem 
sporadycznym, obejmującym najsilniej nachylone partie wylesionych stoków. 
Zerodowany materiał lokalnie akumulował się w brzeżnych częściach dna 
dolin rzecznych w postaci stożków koluw;alnych i deluwialnych; 

wczesny i środkowy okres lateński epoki żelaza ( 400-175 lat p.n.e.), związa
ny z uprawą roślin i pasterstwem środkowopolskich grup ludów kultury po
morskiej. Wraz z postępem wylesień, obszary erodowane ulegały rozszer1.e
niu w kierunku wododziałów. Erozja gleb objawiała si(? na stokach suchych 
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dolin denudacyjnych. Niewielkie miąższości akumulowanych wówczas po
wodziowych osadów rzecznych (mad) wskazują, że systemy deluwialny i flu
wialny nie wykazywały silnego powiązania [TWARDY i in., w druku]; 

okres rzymski epoki żelaza (0-375 lat n.e.), ze szczególnym nasileniem pro
cesów erozji gleb we wczesnym okresie rzymskim (0-175 lat n.e.), związa
nym z działalnością rolniczą i przemysłową (metalurgia żelaza) ludów kul
tury przeworskiej. Działał wówczas cały wachlarz procesów stokowych: spłu
kiwanie, ruchy masowe oraz erozja wąwozowa, powodując różnicowanie się 
budowy pokryw osadów stokowych. W wielu przypadkach zachodziło mor
fodynamiczne sprzężenie stokowego systemu deluwialnego z systemem flu
wialnym. Przejawiało się ono w znaczniejszej miąższości składanych wtedy 
rzecznych utworów powodziowych, niekiedy przykrywających prehistoryczne 
osady ludzkie [KASZEWSKA 1975; KAMIŃSKI, MOSZCZYŃSKI 1996; TWARDY i in., w 
druku]. 

okres średniowiecza (VINII - XV w.), początkowo związany z działalnoś
cią gospodarczą plemion słowiańskich, a następnie rolników gospodarują
cych w ramach systemu tzw. gospodarki folwarcznej. Silniejszemu natężeniu 
erozji gleb w średniowieczu odpowiada okres XI-XII wieku, znany z niesta
bilności klimatu i przemian w systemach uprawy, zmierzających do inten
sywniejszego wykorzystania ziemi. 

okres nowożytny, w którym erozja gleb uległa zwielokrotnieniu, przyjmując 
postać denudacji agrotechnicznej ( erozji uprawowej). W okresie nowożyt
nym erozja gleb posiadała wysokie ale niejednakowe nasilenie, uzależnione 
od intensywności rolnictwa i stopnia jego zmechanizowania, a także upow
szechnienia się upraw okopowych w centralnej Polsce [BARANOWSKI 1960]. 
Powstające wówczas warstwy zagęszczonych diamiktonów rolnych pokryły 
wcześniej złożone serie stokowe. 

Do okresów względnej stabilizacji erozji gleb w środkowej Polsce można 
zaliczyć: 

okres halsztacki epoki żelaza (650--400 lat p.n.e.). Nastąpił wówczas kryzys 
osadnictwa łużyckiego; 

późny okres lateński epoki żelaza (175 lat p.n.e. - O lat n.e.), związany z 
załamaniem się osadnictwa kultury wschodniopomorskiej w środkowej Pols
ce; 

okres wędrówki ludów (375 lat n.e. - VINII w.), zaznaczający się wyraźnie 
w skali ponadregionalnej; 

koniec późnego średniowiecza (od poł. XV w do XVI w.). 

Wyróżnione okresy nasilonej erozji gleb w głównych zarysach odpowiadają 
podobnym periodyzacjom, przeprowadzonym różnymi metodami w innych par
tiach Niziny Polskiej [NIEWIAROWSKI i in. 1992; BORÓWKA 1994; SINKIEWICZ 1995, 
1998], jak i wydzieleniom faz wzmożonej antropopresji [RALSKA-JASIEWICZOWA, 

VAN GEEL 1998]. Trzeba jednak podkreślić, że dla środkowej Polski charakterys
tyczne jest stosunkowo późne uruchomienie erozji gleb. Brak faz datowanych na 
neolit i wczesną epokę brązu, można wytłumaczyć słabszym rozwojem osadnictwa 
na obszarze wododziału Wisły i Odry. 
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Wnioski 

1. Erozja gleb może zostać zaindukowana przez różne procesy morfodynamic
zne, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu budowy pokryw osadów 
stokowych. 

2. Wśród osadów powstających wskutek niszczenia gleb w holocenie można 
wyróżnić: koluwia, antropogeniczne deluwia rolne, proluwia i diamiktony 
rolne. Powyższe utwory ulegają przekształceniu w gleby deluwialne. Sedy
mentologiczne cechy wymienionych osadów silnie rzutują na fizykochemicz
ne własności gleb deluwialnych. 

3 
Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że erozja gleb w centralnej Pols
ce została zainicjowana u schyłku epoki brązu i cechowała się niejednako
wym nasileniem w czasie. Pięć głównych faz niszczenia gleb przedzielały 
krótkie fazy stabilizacji stoków. 

4. Wyznaczone fazy erozji gleb wykazują dobrą korelację z rozwojem osadnic
twa prehistorycznego, średniowiecznego i nowożytnego. Może to wskazywać 
na dominującą rolę człowieka w sterowaniu procesami erozji gleb i drugo
planowe ich uzależnienie od zmian klimatycznych. 
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Streszczenie 

Badania zlokalizowano w dobrze urzeźbionych częściach środkowej Polski. 
Objęto nimi holoceńskie serie utworów stokowych ( osadów odpowiednich erozji 
gleb). Utwory te występują w dolnych partiach zboczy oraz na dnach suchych do
lin. Przeciętna ich miąższość wynosi około 1,5 m, a maksymalna sięga 4 m. Gle
boznawcy najczęściej kwalifikują je jako gleby deluwialne. 

Osady pochodzące z erodowanych gleb można podzielić ze względu na ge
nezę: 1) koluwia - osady odpowiednie ruchu mas, 2) antropogeniczne deluwia 
rolne, będące osadami odpowiednimi spłukiwania i rozbryzgu gleby, 3) proluwia 
- osady odpowiednie erozji wąwozowej, 4) diamiktony rolne - osady odpowied
nie erozji gleb przyspieszonej przez intensywne rolnictwo. 

W środkowej Polsce wyróżniono następujące fazy nasilonej erozji gleb: a) 
V okres epoki brązu (800-ó50 lat p.n.e.) - krótki epizod reakcji stoków na odle
sienia dokonane przez ludy kultury łużyckiej; b) wczesny i środkowy okres lateń
ski epoki żelaza ( 400-175 lat p.n.e.), kiedy erozja gleb została wywołana przez 
plemiona kultury pomorskiej; c) okres rzymski epoki żelaza (0-375 lat n.e.) , 
kiedy erozja gleb została silnie przyspieszona wskutek rolniczej i przemysłowej 
aktywności ludności kultury przeworskiej; d) średniowiecze - ówczesne przemiany 
w rolnictwie i niestabilność klimatu prowadziły do wznowienia erozji gleb i erozji 
wąwozowej, e) okres nowożytny, kiedy erozja gleb była przyspieszana wraz z me
chanizacją rolnictwa. 

Osłabienie erozji gleb miało miejsce w okresach: halsztackim, późnym la
teńskim i wędrówek ludów. Krótkie fazy stabilizacji stoków dobrze odpowiadają 
okresom kryzysów osadniczych. 
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Studied sites were located in high-relief fragments of Central Poland. Exa
minations focused on the Holocene series of slope deposits (soil erosion related 
deposits). These deposits are present in the lower parts of slopes and floors of 
dry valleys. Their thickness is ca. 1.5 m on average; a maximum thickness is of 
4.0 m. Pedologists often tend to classify them into deluvial soils ( cumulic anthro
posol, colluvisol). 

In respect to the orgin, the deposits derived from eroded soils may be divi
dcd into: 1) colluvial deposits - related to mass movements, 2) deluvial deposits 
- related to slopewash and raindrop splash, 3) gully erosion deposits, 4) tillage 
diamictons - related to soil erosion accelerated by long-term agricultural activity. 

In Central Poland the following stages of soil erosion have been distin
guished: a) the Bronze V Period (800-650 years BC); a short episode of reaction 
of the slopes to deforestation caused by Lusatian Culture tribes, b) the Early and 
Middle La Terre Period (400-175 yrs BC); soil erosion was promoted by East 
Pomeranian Culture tribes, c) the Roman Period (0-375 yrs AD); soil erosion 
was strongly accelerated by Przeworsk Culture agricultural and industrial activity, 
d) the Medieval Period; changes in agriculture and unstable climate was followed 
by renewed soil erosion and gullying, d) the Modern Period; soil erosion was 
accelerated by the use of agricultural machinery. 

A weakening of soil erosion took place in the Hallstadtt, the Late La Terre 
and the Migration Periods. Short phases of stabilization of slopes coincided with 
crises of settlement. 
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