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Wstęp 

W modelach prognostycznych stosowanych do oceny erozji wodnej gleb 
często wprowadzane są wartości progowe opadów. Znalazły one zastosowanie już 
w empirycznym modelu USLE [WISCHMEIER, SMITH 1978], w którym wskaźnik ero
zyjności opadu (El30) jest obliczany na podstawie opadów o sumie przekraczają
cej 12,7 mm z uwzględnieniem opadów 6,35 mm w ciągu 15 minut. Nowsze mo
dele, w których wprowadzono elementy opisu fizycznego opierają się na klasycz
nej teorii Hortona, według której spływ powierzchniowy powstaje, kiedy intensyw
ność opadu przekracza tempo infiltracji końcowej dla danej gleby (wartość zbli
żona do przewodnictwa wody w glebie w stanie nasyconym), a suma opadu o 
danej intensywności progowej (potencjalny spływ) jest pomniejszana o ilość 
opadu potrzebną do nasycenia warstwy gleby. Parametry spływu decydują o jego 
zdolności do przenoszenia wyerodowanego materiału glebowego i sedymentacji. 
Najnowsze badania nad transportem cząstek przez spływ powierzchniowy wskazu
ją jednak, że sedymentacja może zachodzić nawet wówczas, kiedy teoretycznie 
pojemność transportowa spływu jest wystarczająca [PARS0NS i in. 1998], zwłaszcza 
przy niższych intensywnościach opadu [HUANG i in. 1999]. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności między para
metrami erozji (rozbryzgiem, zmywem gleby i efektywną odległością przemiesz
czenia gleby) i parametrami opadu z różnymi wartościami progowymi. 

Metodyka 

Badania polowe przeprowadzono na glebie płowej wytworzonej z lessu w 
Bogucinie (Płaskowyż Nałęczowski). Gleba charakteryzowała się zawartością 1 % 
piasku, 65% pyłu, 34% iłu, w tym 11 % iłu koloidalnego, substancja organiczna 

1 Opracowanie wykonano w projekcie KBN Nr 6P06S 003 21 na podstawie wcześniej ze
branych danych. 



306 J. Rejman 

stanowiła 1,8%, a pH w 1 mol KCl·dm-3 wynosiło 5,3. Pomiary erozji wodnej pro
wadzono na poletkach o zróżnicowanej długości (20, 10, 5 i 2,5 m) i tej samej 
szerokości (3 m), wyposażonych w instalacje zbierające spływ powierzchniowy. 
Poletka zlokalizowano na zboczu o wystawie północnej i skłonie 12%. Przez cały 
okres prowadzenia pomiarów poletka utrzymywano w czarnym ugorze. Okresowo 
na poletkach przeprowadzano zabiegi spulchniające w celu zniszczenia skorupy 
powierzchniowej i usunięcia chwastów na poletkach. Glebę po pierwszym opadzie 
od wykonania zabiegu określano jako spulchnioną, natomiast glebę po kolejnych 
opadach określano jako zaskorupioną. 

Pomiary rozbryzgu przeprowadzono wykorzystując kubki erozyjne (splash 
cups) o średnicy 3,2; 5,0; 7,3; 11,7; 14,5 cm (w 4 powtórzeniach). Zebrany mate
riał glebowy suszono w temperaturze 105°C i ważono z dokładnością do 0,001 g. 
Rozbryzg zbierano w 12 okresach pomiarowych w latach 1999-2000 (4-krotnie na 
glebie spulchnionej i 8-krotnie na glebie zaskorupionej). Wyniki pomiarów przeli
czono na jednostkę powierzchni wykorzystując nomograf [TORRI, POESEN 1988]. 

Zmyw gleby oznaczano w 23 okresach pomiarowych w latach 1998-2000 
(8-krotnie na glebie spulchnionej i 15-krotnie na glebie zaskorupionej). Dla posz
czególnych okresów wyznaczono maksymalny zmyw jednostkowy gleby (tj. maksy
malną wartość wyznaczoną na jednym z poletek) oraz efektywną odległość prze
mieszczenia gleby (stosunek zmywu gleby z poszczególnych poletek do wartości 
maksymalnego zmywu jednostkowego i szerokości poletek). Szczegółową metody
kę podano we wcześniejszej pracy [REJMAN, USOWICZ 1998]. 

Opady charakteryzowano na podstawie zapisów z pluwiografu umieszczone
go obok poletek erozyjnych. Na jeden okres pomiarowy przypadało średnio od 1 
do 3 opadów pojedynczych. Analizie poddano wszystkie opady oraz opady o in
tensywnościach cząstkowych z wartościami progowymi 1, 2, 3 i 4 mm·h-1• Dla 
poszczególnych opadów wyznaczono wskaźnik erozyjności opadu El30 ( oryginalny 
z wartością progową 12,3 mm oraz dla wszystkich opadów) [WISCHMEIER, SMITH 
1978] oraz energię kinetyczną według równania BROWNA i FOSTERA [1986]: 

n 

Ekin = L, 0,29·[1-0,72·exp(-0,051) ]·APi, 
i=l 

gdzie: 
Ekin - energia kinetyczna opadu (MJ·ha-1), 

I; - intensywność opadu w okresie o stałej cząstkowej intensywności 

(mm·h-1), 

AP; - suma opadu w okresie o stałej cząstkowej intensywności i (mm). 

Zależność między parametrami erozji i parametrami opadu oceniano przy 
pomocy równań regresji prostej. 

Wyniki 

Rozbryzg 

Podczas 12 okresów pomiarowych łączna suma rozbryzgu wyniosła 15,9; 
32,8; 52,4; 114,2 i 184,0 g, odpowiednio dla kubków erozyjnych o średnicy 3,2; 
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5,0; 7,3; 11,7 i 14,5 cm. Po przeliczeniu wartości z poszczególnych okresów po
miarowych według nomografu [TORRI, POESEN 1988] łączna suma rozbryzgu w 
przeliczeniu na jednostkę powierzchni wyniosła 26,61 kg·m-2• Ogółem suma opa
dów wyniosła 441,6 mm, a energia kinetyczna 7067,9 J•m-2• Opady o intensywnoś
ci powyżej 1, 2, 3 i 4 mm·h-1 stanowiły odpowiednio 87,8; 77,6; 71,1 i 60,8% cał
kowitej sumy opadów oraz 93,1; 86,5; 82,1 i 73,2% całkowitej energii kinetycznej 
opadu. Łączna wartość wskaźnika El30 (z wartościami progowymi 12,3 mm opa
du) wynosiła 1135 ,4, natomiast obliczona na podstawie wszystkich opadów -
1246,3 MJ·mm·ha-1·h-1• W jednym z 12 okresów pomiarowych nie stwierdzono 
wystąpienia opadu o intensywności cząstkowej 4 mm·h-1• Świadczy to o tym, że 
do oderwania cząstek gleby od jej powierzchni wystarczającą energię posiadają 
krople deszczu o niższej intensywności cząstkowej . 

Tabela 1; Table 1 

Wartości współczynników korelacji (r2) i poziomy istotności modelu liniowego 
opisującego zależność między rozbryzgiem gleby i parametrami opadów 

Correlation coefficients (r2) and probability levels for linear splash and rainfall model 

Wartość l<rogowa 
Suma opadów Energia k.inetycz- Wskaźnik El30 

Rainfall amounl na; Kinetic energy El30 index, Thresho d value (mm) (J•m·Z) (MJ·mm·ha-Lh·') 

Wszystkie opady; All rainfalls 0,60 0,90** 

> 1 mm h-1 0,73* 0,92•• 

> 2 mm h-1 0,84** 0,95** 

> 3 mm h-1 0,86** 0,95** 

> 4 mm h-1 0,93** 0,94** 

Opady > 12,3 mm; Rainfalls > 12.3 0,89** mm 

Wszystkie opady; All rainfalls 0,91 ** 

•• 
- poziom istotności modelu, p = 0,001; probability level, p = 0.001 
- poziom istotności modelu, p = 0,0001; probabihty level, p = 0.0001 

8 

y = 0,0042x + 0,1028 

6 2 = 0,9492 if r 

.!il:: ~ 4 • a - gleba zaskorupiona ~oJ) 

00::::, sealed soil 
N c:,..c: 

.i:, ~ 2 • b - gleba spulchniona N-o o. 
i:.:: (/) tilled soil 

o 
o 500 1000 1500 2000 

Energia kinetyczna opadów > 2 mm·h-1 (J·m-2); Kinetic energy of rainfalls > 2 mm-h-1 (J·m-2) 

Rys. 1. Zależność między rozbryzgiem gleby i energią kinetyczną opadu o wartości 
progowej 2 mm·h-1 (a - rozbryzg na glebie zaskorupionej, b - rozbryzg na gle
bie spulchnionej) 

Fig. 1. Relationship between splash and rainfall kinetic energy with threshold value 
of 2 mm·h-1 (a - splash on sealed soil, b - splash on tilled soi!) 
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Analiza statystyczna wykazała, że do opisania zależności pomiędzy rozbryz
giem gleby i parametrami opadu wystarczająco dokładny jest model liniowy 
(tab. 1). Spośród równań regresji liniowej o poziomie istotności p = 0,0001, naj
większe wartości stosunku funkcji F Snedocora (F = 187,0) posiadał model opi
sujący zależność między rozbryzgiem i energią kinetyczną z wartością progową 
2 mm·h-1 (rys. 1). 

Zmyw gleby i efektywna odległość przemieszczenia gleby 

Podczas 23 okresów pomiarowych (15 dla gleby zaskorupionej i 8 dla gleby 
spulchnionej) maksymalny zmyw jednostkowy gleby stwierdzono: 12-krotnie na 
poletku o długości 2,5 m, 8-krotnie na poletku o długości 5 m, 3-krotnie na 
poletku o długości 10 m. Ogółem maksymalny zmyw gleby wyniósł 26,77 kg·m-2• 

Efektywna odległość przemieszczenia gleby zawierała się od 2 do 13 m. 
Całkowita suma opadów wyniosła 763,2 mm, a energia kinetyczna 13105 

J·m-2• Opady o intensywności powyżej 1, 2, 3 i 4 mm·h-1 stanowiły odpowiednio 
87,9; 79,9; 71,3 i 65,4% całkowitej sumy opadów oraz 93,9; 89,3; 84,0 i 80,2% 
całkowitej energii kinetycznej opadu. Łączna wartość wskaźnika El30 wynosiła (z 
wartościami progowymi 12,3 mm opadu) 3183,9 oraz dla wszystkich opadów 
3331,5 MJ·mm·ha-1·h-1• W jednym z 23 okresów pomiarowych nie stwierdzono 
wystąpienia opadu o intensywności cząstkowej 5 mm·h-1• Świadczy to o tym, że 
do przemieszczenia cząstek gleby wystarczający jest opad o niższej intensywności 
cząstkowej. 

Tabela 2; Table 2 

Wartości współczynników korelacji (r2) i poziomy istotności modeli dla zależności między 
zmywem gleby (A - gleba zaskorupiona, n = 15; B - gleba spulchniona, n = 8; 

C - łącznie, n = 23) i parametrami opadów 

Correlation coefficients (r2) and probability levels for models of soi! loss 
(A - sealed soil, n = 15; B - tilled soi!, n = 8; C - total, n = 23) and rainfall parameters 

łyp modelu; Model type 
Parametr i wartości progowe 

Parameter and threshold values liniowy; linear nieliniowy; nonlinear (ax2 + bx) 

A B C A B C 

Wskaźnik El30; El30 index 0,49 0,91 * 0,40* 0,47 0,73 0,18 

Wskaźnik El30 (wszystkie opady) 
El30 index (all rainfalls) 0,48 0,92* 0,41 * 0,47 0,73 0,19 

wszystkie; all rainfalls 0,49** O,Q7 0,53 • • 0,74** O,D3 0,63** 
Suma > 1 mm·h-1 0,59** 0,14 0,72** 0,89** 0,29 0,83** 
opadów 
Rainfall > 2 mm·h-1 0,68** 0,45 0,81 ** 0,95** 0,45 0,89** 
amount > 3 mm·h-1 0,71 ** 0,64 0,83** 0,93** 0,68 0,90** 

> 4 mm ·h-1 0,76** 0,66 0,85 • * 0,94** 0,70 0,91 •• 

wszystkie; all rainfalls 0,66** 0,83 0,79** 0,94** 0,86* 0,93** 

Energia > l mm·h-1 0,70** 0,90* 0,81 •• 0,94** 0,90* 0,94** 
kinetyczna > 2 mm·h-1 o.n•• 0,89* 0,82** 0,95** 0,90* 0,94** 
Kinetic 
energy > 3 mm·h-1 0,74** 0,86* 0,81 •• 0,94** 0,91 • 0,94** 

> 4 mm·h-1 0,76** 0,86* 0,81 ** 0,94** 0,91 * 0,94** 

.. - poziom istotności modelu, p = 0,001 ; probability level, p = 0.001 
- poziom istotności modelu, p = 0,0001 ; probabihty level, p = 0.0001 
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Zależności pomiędzy zmywem gleby i parametrami opadu najlepiej opisy
wała funkcja kwadratowa (tab. 2). Dla modeli o poziomie istotności p = 0,0001, 
największe wartości stosunku funkcji F Snedocora (F = 361,3) posiadał model 
opisujący zależność między zmywem i energią kinetyczną z wartością progową 
2 mm·h-1 (rys. 2). 

12 -----

9 

o 
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R2 =0,9109 
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• gleba zaskorupiona 
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• gleba spulchniona 
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--gleba spulchniona 
lilled scil (b) 

Energia kinetyczna opadów > 2 mm·h-1 (J·m-2); Kinetic energy of rainfalls > 2 mm·h-1 (J·m-2) 

Rys. 2. Zależność między zmywem gleby i energią kinetyczną o wartości progowej 
2 mm·h-1 

Fig. 2. Relationship between soi! loss and kinetic energy with threshold value of 
2 mm·h-1 

Zależności między efektywną odległością przemieszczenia gleby i parame
trami opadu nieznacznie lepiej opisywał model wykładniczy w porównaniu z mo
delem liniowym (tab. 3). W przeciwieństwie do uprzednio opisywanych zależnoś
ci, suma opadów była lepiej skorelowana z odległością przemieszczenia gleby ani
żeli energia kinetyczna opadu. Wyraźnie zaznaczył się wpływ wartości progowych 
opadu na zdolność prognozowania odległości przemieszczenia w zależności od 
początkowego stanu gleby. Dla gleby zaskorupionej odległość przemieszczenia 
była najlepiej skorelowana z sumą opadów o wartości progowej 1 mm·h-1, nato
miast dla gleby spulchnionej z sumą opadów o wartości progowej 4 mm·h-1• Na 
rys. 3 przedstawiono zależność między odległością przemieszczenia gleby i sumą 
opadów o intensywności cząstkowej >2 mm·h-1• 

Dyskusja 

Spośrod parametrów opadów najpowszechniej stosowanym do prognozowa
nia erozji wodnej jest wskaźnik erozyjności opadu i spływu powierzchniowego 
El30 [WISCHMEIER, SMITH 1978]. Wskaźnik ten jest iloczynem całkowitej energii 
kinetycznej opadu i jego maksymalnej intensywności w ciągu 30 minut, zaś sama 
zależność ma postać liniową. Paeprowadzona analiza danych pomiarowych z 
obiektu w Bogucinie wykazała jednak, że o ile rozbryzg jest dobrze skorelowany 
ze wskaźnikiem El30, to już zmyw jednostkowy gleby znacznie słabiej (za wyjąt
kiem gleby spulchnionej, co może być związane z mniejszym zbiorem danych). 
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Tabela 3; Table 3 

Współczynniki korelacji (r2) i poziomy istotności dla modeli opisujących zależność 
między odległością przemieszczenia gleby ( opis jak w tabeli 2) i parametrami opadów 
Correlation coefficients (r2) and probability leves for models of effective soil transport 

distance (see: descriptions in Table 2) and rainfall parameters 

1yp modelu; Model type 
Parametr i wartości progowe 

Parameter and threshold values liniowy; linear nieliniowy; nonlinear (axb) 

A B C A B C 

Wskaźnik EI,0; EI,0 index 0,21 0,53 0,14 - - -
Wskaźnik EI30 (wszystkie opady) 

EI,0 index ( all rainfalls) 0,23 0,55 0,14 0,42* 0,31 0,23 

wszystkie; all rainfalls 0,42* 0,02 0,30* 0,52* 0,01 0,24 

Suma > 1 mm·h-1 0,39 0,12 0,31 • 0,53* 0,03 0,26 

opadów 
Rainfall > 2 mm·h-1 0,36 0,19 0,30* 0,52* 0,06 0,26 

amount > 3 mm·h-1 0,32 0,46 0,33* 0,52* 0,45 0,42* 

> 4 mm·h-1 0,28 0,51 0,28* 0,43* 0,53 0,35 

wszystkie; all rainfalls 0,37 0,33 0,30* o,so• 0,17 0,25 

Energia > 1 mm·h-1 0,34 0,37 0,28 0,50• 0,22 0,25 

kinetyczna 
Kinetic > 2 mm·h-1 0,32 0,37 0,26 0,47* 0,23 0,25 

energy > 3 mm·h-1 0,30 0,43 0,27 0,46* 0,44 0,33* 

> 4 mm·h-1 0,27 0,46 0,24 0,39 0 ,47 0,29 

- poziom istotności modelu, p = 0,01; probability level, p = 0,01 

Rozbryzg gleby, będący bezpośrednią reakcją gleby na uderzenia kropli 
wody, był w wysokim stopniu sko!elowany z energią kinetyczną opadu. Podczas, 
gdy w większości danych literaturowych zależrość między rozbryzgiem i energią 
kinetyczną jest opisywana funkcją nieliniową, z wykładnikiem potęgi bliskim 2 
[MORGAN 1980], przeprowadzone badania wskazują na zależność liniową. Zasto
sowanie wartości progowych opadów (od 2 mm·h-1) do oceny rozbryzgu zwięk
szyło dokładność jego prognozowania. 1eoretyczne uzasadnienie stosowania war
tości progowych w procesie odrywania cząstek gleby przez krople deszczu przed
stawił SHARMA i in. [1991]. Według niego, wartości progowe energii kinetycznej 
uzależnione są przede wszystkim od zwięzłości gleby (głównie zawartości iłu kolo
idalnego) i zawierają się w zakresie od 0,1 do 0,6 mJ. 

Zmyw gleby, związany nie tylko z odrywaniem cząstek w wyniku r11zbryzgu, 
ale i z przemieszczeniem gleby przez spływ powierzchniowy, w największym stop
niu był skorelowany z energią kinetyczną w funkcji nieliniowej (kwadratowej mo
dyfikowanej funkcją liniową). Funkcja nieliniowa została wykorzystana również w 
modelu WEPP, w którym zmyw gleby jest prognozowany na podstawie intensyw
ności opadu [NEARING i in. 1989], zaś wykładnik potęgowy zbliżony jest do 2,0. 
Podobnie jak przy rozbryzgu, zastosowanie wartości progowych opadu w analizo
wanym zbiorze danych znacznie poprawiło prognozowanie zmywu gleby na pods
tawie parametrów opadów. Najlepsze współczynniki korelacji uzyskano dla war
to~ci progowych 2 i 4 mm·h-1, odpowiednio dla gleby zaskorupionej i spulchnio
UCJ. 
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Rys. 3. 

Fig. 3. 
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Zależność między efektywną odległością przemieszczenia gleby i sumą opadu o 
wartości progowej 3 mm·h-1 

Relationship between effective soi! transport distance and rainfall amount with 
thershold value of 3 mm·h-1 

Efektywna odległość przemieszczenia gleby była słabo skorelowana z para
metrami opadów. W przeciwieństwie do rozbryzgu i zmywu gleby, na odległość 
przemieszczenia gleby wyraźny wpływ wywarł stan gleby przed rozpoczęciem opa
du. Gleba spulchniona, w przeciwieństwie do gleby uprzednio zaskorupionej, mu
siała pochłonąć dodatkową energię deszczu do wytworzenia skorupy powierz
chniowej i powstania spływu oraz charakteryzowała się większą szorstkością, po
garszając warunki przenoszenia oderwanych cząstek [ABRAHAMS i in. 1998]. 

Wnioski 

1. Rozbryzg i maksymalny zmyw jednostkowy gleby były w wysokim stopniu 
skorelowane z parametrami opadu (przede wszystkim z energią kinetycz
ną). Rozbryzg gleby najlepiej opisywała funkcja liniowa, zmyw gleby -
funkcja nieliniowa (kwadratowa modyfikowana liniową). 

2. Efektywna odległość przemieszczenia gleby była znacznie słabiej skorelowa
na z parametrami opadów w porównaniu do rozbryzgu i zmywu gleby. 
Świadczy to, że równie ważnymi dla określenia odległości mogą być inne 
czynniki, m.in. mikrorelief powierzchni i wilgotność początkowa gleby przed 
wystąpieniem opadu. 

3. Wartości progowe zastosowane w analizie danych znacznie poprawiły do
kładność prognozowania rozbryzgu, zmywu gleby i odległości przemieszcze
nia gleby. Dla rozbryzgu gleby dokładność prognozowania wzrastała od 
2 mm·h-1, dla zmywu gleby od 2 do 4 mm·h-1 oraz odległości przemieszcze
nia gleby od 1 do 4 mm·h-1, odpowiednio dla gleby zaskorupionej i spulch
moncJ-
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Słowa kluczowe: erozja wodna, gleba lessowa, prognozowanie, parametry opa
dów 

Streszczenie 

Na podstawie badań przeprowadzonych na glebie lessowej w latach 
1997-2000, poddano analizie i przedstawiono zależności między parametrami 
opadu i erozji wodnej. Stwierdzono wysoki stopień korelacji między parametrami 
opadów i rozbryzgiem gleby (w funkcji liniowej) oraz maksymalnym zmywem 
jednostkowym gleby (w funkcji kwadratowej). Najwyższe wartości współczynników 
korelacji stwierdzono dla opadów z wartościami progowymi od 2 do 3 mm·h-1. 

Efektywna odległość przemieszczenia gleby była znacznie słabiej skorelowana z 
parametrami opadu. 
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APPLICATION OF RAINFALL THRESHOLD VALUES FOR SOIL 
EROSION PREDICTION ON THE LOESS HILLSLOPE 

Jerzy Rejman 
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin 

Key words: water erosion, loess soil, prediction, rainfall parameters 

Summary 

Relationships between rainfall and water erosion parameters were evalua
ted on the basis of field studies conducted on loess soil in the years 1997-2000. 
High correlations between rainfall parameters and splash (linear function) and 
maximum soil loss per unit area (square function) were found. The highest 
correlation coefficient values were found for rainfalls with threshold values of 
2-3 mm·h-1• The etfective distance for soil transport was much less correlated 
with rainfall parameters. 

Dr inż. Jerzy Rejman 
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN 
ul. Doświadczalna 4 
20-290 LUBLIN 
e-mail: rejman@demeter.ipan.lublin.pl 


