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Wstęp 

Wpływ różnego rodzaju pokrywy roślinnej na natężenie procesów stoko
wych był przedmiotem wielu badań [SŁUPIK 1978; GIL 1994]. Zgodnie podkreśla 
się, że najskuteczniej glebę stokową chroni las, a następnie według malejącej 
zdolności glebochronnej użytki zielone, zboża ozime, zboża jare, okopowe 
(MAzUR, ORLIK 1972; KOPEĆ, MISZTAL 1990). Jednakże mimo wielu badań z tego 
zakresu, nadal problemem otwartym jest określenie wpływu w konkretnych 
warunkach glebowo-klimatycznych poszczególnych czynników wywołujących 

erozję na natężenie spłukiwania. Dotyczy to szczególnie infiltracji, która może 
potęgować lub osłabiać natężenie spłukiwania poprzez większą lub mniejszą 

skuteczność w transformacji spływu powierzchniowego na śródpokrywowy. 
Celem badań było określenie wpływu użytkowania gleby górskiej na 

natężenie spłukiwania powierzchniowego i infiltrację w zależności od jej właści
wości wynikających z położenia w górnej i dolnej części stoku. 

Metody badań 

Przedmiotem badań było dwuczynnikowe doświadczenie polowe obejmują- · 
ce 3 lata hydrologiczne: 1 XI 1992-30 X 1995. Badania przeprowadzono w Górs
kiej Stacji Doświadczalnej Katedry Ogólnej Roli i Roślin Akademii Rolniczej w 
Krakowie, zlokalizowanej w Czyrnej pod Krynicą. Badania wykonano na dwóch 
fragmentach stoku o nachyleniach: a) strefa dolna - pomiędzy warstwicami 545 a 
553 m n.p.m, nachylenie średnie 12,4%; b) strefa górna - pomiędzy warstwicami 
560 a 570 m n.p.m., nachylenie średnie 16,6%. Badano wpływ trzech sposobów 
użytkowania gleby: łąka, pszenżyto ozime, ugór herbicydowy na natężenie spłuki
wania i infiltrację. Na ugorze chwasty zwalczano herbicydem Roudup (5 
dm3·ha-1). Corocznie każdy sposób użytkowania powtórzony był 4-krotnie w 
dwóch strefach pochyłości. Poletko pomiarowe wynosiło 10 m2 (5 X 2 m). Pomia
ry spłukiwania powierzchniowego wykonano za pomocą łapaczy Słupika (SŁUPIK 
1975). Łapacze o szerokości 2 m zainstalowano na dolnej granicy każdego polet
ka. Natężenie spłukiwania powierzchniowego mierzono po każdym opadzie lub 



Strefa 
Poziom ge-

stoku Głębokość 
Zonein netyczny 

Depth Genetic 
slope 

horizon (cm) 

Ap 0-20 

Górna 
Upper !B/C 20-70 

Cg 70-108 

Ap 0-25 

Gg 25--44 
Dolna 
Lower 

Clg 44--<i3 

CZg 63-130 

Skład granulometryczny gleby pola doświadczalnego 
Granulometrie composition of soi! from experimental field 

Zawartość 
% zawartości cząstek ziemistych o średnicy (mm) 

części 
Percentage of earth particles in diameters (mm) 

szkieletowych (mm) 
Contents of 

rock fragments 1--0,1 0,1-0,05 0,05-0,Q2 0,02- 0,006 0,006- 0,002 
(%) (%) 

16 28 11 18 16 13 

28 23 9 20 17 16 

70 14 6 12 23 19 

7 19 9 23 18 15 

11 19 8 20 18 16 

27 16 15 21 20 15 

70 19 9 10 16 18 

Części 

spławialne 

Sieved 

0,002 particles 
(%) 

14 43 

15 48 

26 68 

16 49 

19 53 

13 48 

28 62 

Tabela 1; Table 1 

Gatunek gleby 
Type of soil 

glina średnia pylasta 
medium heavy silty 
loam 

glina średnia pylasta 
medium heavy silty 
loam 

glina ciężka 
heavy loam 

glina średnia 
medium heavy loam 

glina ciężka pylasta 
heavy silty loam 

glina średnia 
medium heavy loam 

glina ciężka 
heavy loam 

,.... ,.... 
o 

;i,:: 

2S 
Ef 
.P' 
r 
~ .., 
l>-e: 



WPŁYW UŻYfKOWANIA GLEBY GÓRSKIEJ NA NATĘżENIE JEJ SPŁUKIWANIA ... 111 

okresie roztopowym wywołującym spływ powierzchniowy. W każdym roku badań, 
bezpośrednio po zbiorze pszenżyta ozimego, z poziomów próchnicznych wszyst
kich użytków pobierano próby gleby do oznaczania wodoprzepuszczalności, którą 
określono w warunkach laboratoryjnych przyrządem przepływowym do oznacza
nia wodoprzepuszczalności gleby, według metody zaproponowanej przez MAŚLAN
KĘ [1996]. Infiltrację określono infiltrometrem polowym firmy Eijkelkamp z 
dwoma cylindrami: mniejszym o średnicy 30 cm i większym (ochronnym) o śred
nicy 54 cm, tworzącym pierścień wodny wokół cylindra środkowego. Cylindry 
wciskano współśrodkowo do gleby na głębokość 15 cm. Do obu cylindrów wlewa
no ilość wody odpowiadającą opadowi o wielkości 50 mm. Średnią wartość infil
tracji określono na podstawie czasu wsiąkania wody w cylindrze wewnętrznym. 

Infiltrację mierzono corocznie na wszystkich użytkach bezpośrednio po 
zbiorze pszenżyta ozimego. Dane zamieszczone w tab. 1 są wartościami średnimi 
z 3 lat badań. Współczynniki zmienności wyliczone dla pomiarów infiltracji 
wykonywanych w poszczególnych latach na obiektach doświadczalnych nie prze
kraczały 60% i wynosiły: dla ugoru herbicydowego 42%, dla łąki 48%, a dla 
ścierniska po zbiorze pszenżyta ozimego 59%. Wysoka wartości współczynników 
zmienności wynikała głównie ze zmiennej wilgotności gleby występującej w okre
sie pomiarów w poszczególnych latach. Natomiast współczynniki zmienności obli
czone dla wodoprzepuszczalności nie przekraczały 10%. Główną przyczyną nis
kich wartości tych współczynników był fakt, że wartość pomiaru nie zależy tu od 
zróżnicowania wilgotności próbek glebowych pobranych z badanych obiektów w 
poszczególnych latach. 

Warunki przeprowadzenia badań 

Pole doświadczalne zlokalizowano na południowo-zachodnim stoku Ba
nickiej Góry (693,5 m n.p.m.). Część wierzchowinową (od 625 m n.p.m do szczy
tu) porasta las sosnowo-jodłowy. Obszar pomiędzy warstwicami 570~25 m n.p.m. 
zajmują użytki zielone. Poniżej położone są grunty orne. Glebę określono jako 
brunatną wytworzoną ze zwietrzeliny skał fliszowych o składzie granulometrycz
nym gliny średniej szkieletowej (tab. 1). Zaliczono ją do V klasy bonitacyjnej, 12 
kompleksu owsiana-ziemniaczanego górskiego. Wskaźnik podatności gleby na 
zmywanie (JANOWSKI i in. 1968], tj . stosunek frakcji pyłu do iłu koloidalnego, wy
nosił od 1,9 do 2,1. Biorąc za podstawę Instrukcję nr 3 Ministrów Rolnictwa oraz 
Leśnictwa [INSTRUKCJA 1973], uwzględniającą warunki glebowe, nachylenie stoku 
oraz ilość opadów, uznano, że część stoku, na której zlokalizowano doświadcze
nie zgodnie z pięciostopniową skalą zagrożeń erozją wodną powierzchniową, 
zagrożona jest erozją w stopniu drugim (erozja umiarkowana). Według komenta
rza JóZEFACIUKÓW [1975] do cytowanej instrukcji, grunty z erozją umiarkowaną 
nie mają wyraźnych form erozyjnych, a podstawowymi zabiegami przeciwerozyj
nymi powinny być płodozmiany glebochronne i orka poprzecznostokowa. 

Przebieg warunków pogodowych w porze zimowej lat hydrologicznych 
1992/1993-1994/1995 nie wywoływały nasilonej erozji roztopowej, bowiem tajanie 
śniegu odbywało się solarnie, a nie adwekcyjnie. Średnia ilość opadów w 
półroczach hydrologicznych letnich (502,7 mm) była blisko 2-krotnie większa 
aniżeli w półroczach hydrologicznych zimowych (292,5). Roczne sumy opadów w 
latach hydrologicznych 1992/1993-1994/1995 wahały się od 713,7 mm w 
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1993/1994 do 863,5 mm w 1994/1995 r. Zgodnie z kryteriami KACZOROWSKIEJ 

[1962] rok hydrologiczny 1993/1994 można zaliczyć do suchych, 1992/1993 do 
przeciętnych, a 1994/1995 do mokrych. Zatem badania przebiegały w zróżnico
wanych warunkach opadowych, gdyż obok roku przeciętnego wystąpił rok mokry 
i suchy. Wzrost natężenia spłukiwania obserwowano zazwyczaj wiosną, głównie 
podczas opadów przekraczających 20 mm. Stwierdzono, że opady poniżej 20 mm 
rzadko wywoływały erozję, ponieważ dostarczona z opadem woda niemal w całoś
ci wsiąkała w głąb profilu glebowego. W czasie prowadzenia badań spływy wystą
piły w pięciu okresach roztopowych oraz po 18 opadach. Opadów o niskiej inten
sywności było 7, krótkotrwałych deszczy i ulew 10, a opad rozlewny przechodzący 
okresowo w nawalny wystąpił tylko jeden raz. Według Gil.A [1994] suma opadu o 
niskiej intensywności dochodzi do 90 mm, a maksymalne jego natężenie nie prze
kracza 0,04 mm·min-1• Analogicznie: krótkotrwały deszcz - suma opadu do 30 
mm o maksymalnym natężeniu 1 mm·min-1; krótkotrwała ulewa - 30 do 50 mm, 
(1,4-2,2 mm·min-1); opad rozlewny 90-300 mm (0,01-0,16 mm·min-1) przecho
dzący okresowo w ulewny (1,4-2,2 mm·min-1). 

Wyniki badań i dyskusja 

Infiltracja mierzona na powierzchni gruntu w strefie górnej była średnio o 
1,7 mm·min-1 (to jest o 46%) większa od występującej w strefie dolnej stoku (tab. 
2). 

Tabela 2; Table 2 

Infiltracja i wodoprzepuszczalność na poszczególnych użytkach 
Infiltration and permeability on certain arabie lands 

Infiltracja; Infiltration Współczynnik wodoprzepuszczalności 

(mm·min-1) Coefficient of permeability (m·d-1) 

Rodzaj użytku 
strefa; zone strefa; zone 

'Iype of arabie land 
górna dolna średnio górna dolna średnio 

upper lower mean upper lowcr mean 

Łąka; Meadow 5,8 3,5 4,7 0,681 0,634 0,657 

Pszenżyto ozime 
7,1 5,? 6,2 0,986 0,720 0,853 

Winter triticale 

Ugór; Fallow 3,3 2,5 2,9 0,442 0,409 0,426 

Srednio; Mean 5,4 3,7 4,6 0,703 0,588 0,645 

Badania wodoprzepuszczalności, które są wolne od wpływu wilgotności 
gleby mającej duży wpływ na infiltrację, wykonane laboratoryjnie potwierdziły 
występowanie w strefie górnej lepszych warunków do przemieszczania pionowego 
wody aniżeli w strefie dolnej. Pomocne w wyjaśnieniu tego zjawiska mogą być 
wyniki badań ADAMCZYKA i in. (1973] oraz PIGUŁY i in. (1974]. Autorzy ci stwier
dzili, że większa infiltracja występuje w tych glebach górskich, które :Lawierają 
więcej części szkieletowych. Przyczyną jest tu lepsza struktura sprzyjająca infiltra
cji w glebach silnie- i średnioszkieletowych. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w 
warunkach niniejszego doświadczenia, ponieważ w warstwie próchnicznej gleby w 
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strefie górnej szkieletowość miała wartość średnią, a w strefie dolnej gleba była 
słaboszkieletowa (tab. 1 ). 

Średnie natężenie spłukiwania stwierdzone w latach hydrologicznych na 
łące było blisko 8-krotnie mniejsze niż na stanowisku z pszenżytem ozimym i 65-
krotnie mniejsze aniżeli na ugorze (tab. 3). Rezultat ten potwierdza wysokie wa
lory glebochronne użytków zielonych sygnalizowane w wielu pracach [KOPEĆ, 
MISZTAL 1990; GAŁKA, KOSTUCH 1995]. Gorsze działanie glebochronne pszenżyta 
ozimego aniżeli łąki wynika m.in. z konieczności uprawy płużnej w zespole upra
wy przedsiewnej, która poprzez odspajanie cząstek glebowych potęguje straty 
erozyjne wywoływane przez opady występujące w okresie od wykonania zabiegu 
do maksymalnego pokrycia gleby przez części nadziemne pszenżyta określane 
indeksem liściowym I.AI (Leaf Area Index). Im większa wartość I.AI, tym więk
sza intercepcja, a rośliny skutec-,miej chronią glebę przed bezpośrednim uderze
niem kropel deszczu wywołującym rozbryzg. Jak podaje wielu autorów [FROEH
LICH 1982; TROTT, SINGER 1983; ŚMIETANA 1987] rozbryzg jest główną przyczyną 
inicjacji procesu spłukiwania, gdyż ułatwia rozbijanie agregatów glebowych, ods
pojenie cząstek glebowych, a następnie ich transport w dół stoku. ELLISON (1945] 
uważa, że prędkość wód przemieszczających się spływem powierzchniowym po 
stoku wystarcza jedynie do transportu cząstek gleby, ale jest za mała do odspoje
nia tych cząstek. Na potwierdzenie znaczenia pokrywy roślinnej w przeciwdziała
niu rozbryzgowi wskazują rezultaty niniejszych badań w odniesieniu do wartości 
spłukiwania zanotowanych na ugorze. Na użytku tym pozbawionym pokrywy roś
linnej erozja była średnio 8-krotnie większa niż na stanowisku z pszenżytem i 65 
razy większa niż na łące. Pszenżyto ozime zdaniem DOLIŃSKIEGO [1986] w okresie 
kwitnienia może wytworzyć powierzchnię liściową mierzoną I.AI wynoszącą 3,1, 
zaś łąka przed zbiorem piexwszego pokosu 3,34, a przed zbiorem drugiego poko
su 2,31 (ZAJĄC i in. 1995). 

Tabela 3; Table 3 

Natężenie spłukiwania na poszczególnych użytkach w zależności od nachylenia 
Intensity of soi! loss on certain arabie lands depending on the gradient slope 

Natc;żenie spłukiwania gleby; Intensity of soil loss (kg·ha-1) 

średnio w latach hydrologicznych spowodowane przez krótkotrwałą 

Rodzaj użytku l 992/1993-1994/1995; in 1992/1993- ulewc; 26 VI 1995 r.• ; caused by the 

1ype of arabie 1994/1995 hydrological years on average short-term downpour 26 VI 1995* 

land strefa; zone strefa; zone 

górna dolna średnio górna dolna średnio 
upper !ower mean upper lower mean 

Łąka; Meadow 2,9 2,5 2,7 0,8 0,3 0,55 

Pszenżyto ozime 28,1 17,2 22,6 2,1 1,8 1,95 
Winter triticale 

Ugór; Fallow 218,0 131,6 174,8 47,0 28,8 37,90 

Srednio; Mean 83,0 50,4 66,7 16,6 10,3 13,46 

- krótkotrwała ulewa (26 VI 1995 r.) opad 47,2 mm o maksymalnym natc;żeniu 1,7 mm·min-1 

- short-term downpour (26 VI 1995) rainfall 47 .2 mm with maximum intensity 1.7 mm·min-1 

Inną przyczyną powodującą znaczną erozję na ugorze mogła być mniejsza, 
średnio o 62% w porównaniu z łąką i blisko Z-krotnie mniejsza w porównaniu ze 
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stanowiskiem po zbiorze pszenżyta ozimego, infiltracja, zależna od właściwości 
fizycznych gleby modyfikowanych przez uprawiane rośliny oraz ugór. Im mniejsza 
infiltracja, tym większa możliwość wystąpienia spływu nienasyconego potęgujące
go znacznie straty erozyjne. Spływ nienasycony występuje bowiem wówczas, gdy 
dostawa wody z opadem przekracza możliwości wsiąkania wody opadowej w głąb 
profilu glebowego. Zatem skuteczność erodowania zależna m.in. od masy i pręd
kość spływającej po stoku wody pochodzącej z opadu, może być modelowana 
przez infiltrację. Infiltracja bowiem może w różnym stopniu osłabiać natężenie 
spłukiwania powierzchniowego poprzez większą lub mniejszą skuteczność w 
transformacji spływu powierzchniowego na śródpokrywowy. 

W niniejszych badaniach stwierdzono większą infiltrację na łące niż na 
ugorze (tab. 2). Wyjaśnienie tego zjawiska można spotkać w pracy GAŁKI i Kos

TUCHA [1995]. Autorzy ci stwierdzili, że większa infiltracja na łące niż na ugorze 
spowodowana była gruźlącą działalnością obfitego systemu korzeniowego traw. 
Największą infiltrację zanotowano na stanowisku po zbiorze pszenżyta ozimego. 
W tym przypadku dogodne warunki dla pionowego przemieszania wody w 
wierzchniej warstwie gleby mogły być spowodowane zarówno przez gruźlącą 
działalność korzeni, jak i konsekwencją orki przedsiewnej zwiększającej porowa
tość w warstwie płużnej [SŁUPIK 1978]. 

Przykładem oddziaływania różnego użytkowania gleby na nasilenie spłuki
wania była krótkotrwała ulewa 26 VI 1995 r. Łąka będąca w fazie wybijania w 
pędy po zbiorze pierwszego pokosu 3,5-krotnie skuteczniej chroniła glebę niż 

pszenżyto ozime będące w fazie początku dojrzałości mlecznej i 69-krotnie lepiej 
niż ugór. Uzyskane wyniki potwierdzają wzajemne relacje natężenia spłukiwania 
badanych użytków występujące w latach hydrologicznych (tab. 3). 

Zwiększenie nachylenia o 4,2% spowodowało wzrost średniego natężenia 
spłukiwania mierzonego w latach hydrologicznych o 65% (tab. 3). Jest to wartość 
zbliżona do danych przedstawionych przez ZIEMNICKIEGO [1968] w odniesieniu do 
nachyleń 12% i 16%. Większe natężenie spłukiwania występowało w strefie gór
nej (nachylenie 16,6% ), mimo że stwierdzono tu większą średnio o 46% infiltra
cję, która poprzez zamianę spływu powierzchniowego na śródpokrywowy może 
znacznie ograniczyć erozję (SŁUPIK 1978]. Zatem o wielkości spłukiwania w warun
kach niniejszych badań decydowało większe nachylenie powierzchni terenu. 
Potwierdza to wcześniejsze doniesienia w tej kwestii PROCHALA i MIERZWY [1992]. 

Wyniki prezentowanych badań mogą być porównywane z rezultatami 
uzyskanymi w podobnych warunkach glebowo-klimatycznych. Można tu przyto
czyć wyniki JAGŁY [1966] oraz KOPCIA i MISZTAI.A (1990] uzyskane w Jaworkach k. 
Szczawnicy, jak również GII.A (1994] w Szymbarku. JAGŁA (1966] oraz KOPEĆ i 
MISZTAL [1990] zarejestrowali następujące wielkości spłukiwania powierzchnio
wego: na stanowisku z burakiem 60 kg·ha-1, zbożami ozimymi 16, zbożami jarymi 
12,7-18,3 i na użytku kośnym 4,5-8 kg·ha-1• Wielkości te są zatem zbliżone do 
uzyskanych w niniejszych badaniach. Większa intensywność spłukiwania gleby 
została zarejestrowana na stokach w Szymbarku przez GILA (1994]. Autor ten 
stwierdził na stanowisku z żytem uprawianym wzdłuż spadku 1991 kg gleby·ha-1 i 
87 kg·ha-1 na użytku kośnym. Różnice pomiędzy wynikami z Szymbarku i z 
Czymej mogą wynikać z innych wielkości poletek pomiarowych, wynoszących 
odpowiednio 60 X 10 i 5 X 2 m oraz z większego maksymalnego nachylenia 
stoku - 19,4% w Szymbarku i 16,6% w Czyrnej. 

Inną przyczyną powodującą stosunkowo małe spłukiwanie gleby w Czyrnej 
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był niski wskaźnik podatności gleby na zmywanie, który wahał się od 1,9 do 2,1. 
Wskaźnik ten był średnio 3,5-krotnie mniejszy od najbardziej podatnych na ero
zje lessów [MAZUR, ORLIK 1972]. Dodatkowym wytłumaczeniem małego spłukiwa
nia był fakt, że grunty orne pola doświadczalnego zagrożone były erozją w stop
niu drugim, czyli umiarkowaną. 

Wnioski 

l. Wzrost nachylenia stoku o 4,2% spowodował zwiększenie natężenie spłu
kiwania średnio o 16% na łące, o 65% na stanowisku z pszenżytem ozimym 
i o 119% na ugorze herbicydowym. 

2. Łąka blisko 8-krotnie skuteczniej chroniła glebę przed erozją wodną aniżeli 
pszenżyto ozime i 65-krotnie lepiej niż ugór herbicydowy. 

3. Wartości infiltracji i wodoprzepuszczalności oznaczone na ugorze oraz na 
stanowisku po zbiorze pszenżyta ozimego były odwrotnie proporcjonalne do 
wartości spłukiwania powierzchniowego. 
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Słowa kluczowe: spłukiwanie powierzchniowe, infiltracja, nachylenie stoku, 
użytkowanie 

Streszczenie 

Badania przeprowadzono w latach hydrologicznych 1993-1995 w Stacji 
Doświadczalnej Czyrna k. Krynicy. Celem badań było określenie wpływu użyt
kowania gleby górskiej na natężenia spłukiwania powierzchniowego i infiltrację w 
zależności od położenia na stoku. 

Na dwóch nachyleniach 16,6% (strefa górna stoku) i 12,4% (strefa dolna 
stoku) badano trzy sposoby użytkowania: ugór herbicydowy, łąkę i stanowisko z 
pszenżytem ozimym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wzrost 
nachylenia stoku o 4,2% spowodował zwiększenie natężenie spłukiwania średnio 
o 16% na łące, 65% na stanowisku z pszenżytem ozimym i o 119% na ugorze 
herbicydowym. 

Łąka blisko 8-krotnie skuteczniej chroniła glebę przed erozją wodną aniżeli 
pszenżyto ozime i 65-krotnie lepiej niż ugór herbicydowy. Najmniejsza infiltracja 
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i wodoprzepuszczalność wystąpiła na ugorze herbicydowym, na którym zanotowa
no największe spłukiwanie powierzchniowe. W strefie pochyłości 16,6% charakte
ryzującej się glebą średnioszkieletową infiltracja była średnio o 46% większa niż 
w strefie pochyłości 12,4%, w której występowała gleba słaboszkieletowa. Nachy
lenie stoku w większym stopniu wpływało na natężenie spłukiwania niż infiltracja 
wody. 

THE INFLUENCE OF MOUNTAIN SOIL EXPLOITATION 
ON THE INTENSITY OF SOIL LOSS AND WATER INFILTRATION 
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Summary 

The research was carried out in 1993-1995 hydrological years in the 
Experimental Station of Czyma near Krynica. The aim of the research was to 
define the influence of mountain soil exploitation on the intensity of soil loss and 
infiltration, depending on the gradient slope. 

At two gradients of 16.6% and 12.4% three ways of exploitation were tes
ted, which were: fallow herbicides, meadow and winter triticale. The research 
proved that the growth of gradient slope of 4.2% caused the growth of sheet 
wash of about 16% on the meadow, of 65% on the winter triticale field and of 
119% on the fallow herbicides. 

The meadow proved to protect soil against the soil loss eight times better 
than winter triticale and 65 times better than fallow herbicides. The least infil
tration and water permeability was observed on the fallow herbicides, on which 
at the same time sheet wash was the largest. In the area of 16.6% gradient slope 
- soil of medium content of rock fragments - infiltration was 46% higher than in 
the area of 12.4% gradient slope with the soil of small amount of rock frag- _ 
ments. The gradient slope influences the intensity of soil loss more than water 
infiltration. 
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