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ZMIANY POKRYWY GLEBOWEJ POD WPŁYWEM EROZJI 

 

The changes of soil cover as a result of erosion 

 

 
Abstract: The objective of the paper is to evaluate the influence of soil erosion on soil 

morphology of Luvisols and Phaeozems, soil properties and crop yields. Depth of soil 

profiles and genetic horizons are analysed during field research in order to determine a 

truncation extent of eroded soils in comparison with the model profile of non-eroded 

soil. A characteristic feature of the soil cover in loess and moraine areas is the mosaic-
type differentiation of the non-eroded soils, soils of various erosion classes, and colluvial 

deposits on the slopes and foothills. This variability is the effect of the levelling off of 

the original micro-relief of the loess surface through tillage erosion. Destruction of soil 

genetic horizons is accompanied by depletion of humus substances and nutrients in soil. 

In contrast to non-eroded soils, Ap horizons of eroded soils developed from illuvial hori-

zons or parent material have poorer aggregation, aggregate water stability and less fa-

vourable water-air properties. As a result of small aggregate water stability, eroded soils 

are susceptible to crusting and further water erosion during periods of heavy runoff. 

Also, erosion tend to destroy crop plants and to leach plant protection chemicals. Affect-

ing crops and soil fertility, erosion contributes to large losses of crop yields. 

 

Słowa kluczowe: gleby erodowane, gleby deluwialne, morfologia gleb, właściwości 
gleb, plony roślin 
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WSTĘP 

 

Efektem erozji gleb jest stopniowe skracanie poziomów uprawno-

próchnicznych, które prowadzi do zmniejszenia głębokości gleb użytkowanych 

rolniczo aż do ich całkowitego zaniku oraz przemieszczanie materiału glebowe-

go i jego akumulacja w postaci deluwiów w obniżeniach terenu. W rezultacie 
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erozji powstają gleby zerodowane oraz gleby deluwialne (Turski i in. 1991, Soil 

Survey Division Staff 1993, Bieniek 1997, Marcinek i Komisarek 2001). Erozja 

gleb w urzeźbionych obszarach rolniczych jest wynikiem działania wielu proce-

sów geomorfologicznych, uaktywnionych brakiem naturalnej roślinności i przy-

spieszonych rolniczą działalnością człowieka. W redukcji głębokości gleb i nad-

budowie profili największy udział ma erozja uprawowa, której nasilenie prze-

wyższa erozję wodną, deflację i powierzchniowe ruchy masowe (Papiernik i in. 

2005, Rejman 2006, Stach 2006).  

Intensywność procesów erozyjnych jest niejednakowa i rozłożona w czasie  

a jej efekt - skrócenie profili - także nierównomierny, od minimalnego zmniej-

szenia głębokości gleb położonych na prawie płaskich wierzchowinach, poprzez 

odsłonięcie poziomów podpowierzchniowych, aż do całkowitego zniszczenia 

wszystkich poziomów genetycznych i objęcie uprawą skały macierzystej. Skra-

canie profili jest uzależnione przede wszystkim od: czasu użytkowania polowe-

go, kierunku uprawy płużnej, nachylenia, ekspozycji i kształtu stoków, rozkładu 

i natężenia opadów atmosferycznych, pierwotnej głębokości gleb i ich podatno-

ści erozyjnej (Turski i in. 1991, Sinkiewicz 1998, Marcinek i Komisarek 2001, 

Rodzik 2001). Erozji podlegają gleby uprawne należące do różnych jednostek 

systematycznych. Na obszarze Polski do najbardziej zdegradowanych przez ero-

zję należą gleby płowe i czarnoziemy (Borowiec 1965, 1972, Gliński i Turski 

1976, Licznar 1985). Celem pracy jest ocena wpływu erozji na morfologię gleb, 

ich właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz plonowanie roślin 

uprawnych.  

 

METODY BADAŃ 

 

Badania wpływu erozji na morfologię gleb i ich właściwości prowadzono  

w różnych mezoregionach fizycznogeograficznych Polski. Erodowane gleby 

płowe wytworzone z lessu badano na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego, 

Wzniesień Urzędowskich i Działów Grabowieckich. Czarnoziemy wytworzone 

z lessu badano na Działach Grabowieckich, Grzędzie Sokalskiej i Wyżynie San-

domierskiej. Ponadto wstępne badania erodowanych gleb płowych, wytworzo-

nych z glin zwałowych, prowadzono na Pojezierzu Gnieźnieńskim. 

W badaniach wpływu erozji na pokrywę glebową, podstawową metodą jest 

porównanie morfologii gleb, czyli cech dostrzegalnych wzrokowo bezpośrednio 

w polu, na podstawie wykonanych odkrywek lub sondowań. Najważniejszą ce-

chą morfologiczną umożliwiającą identyfikację gleby jest budowa profilu glebo-

wego (Systematyka Gleb Polski 1989). Profil glebowy przestawia dwuwymiaro-

wy, pionowy przekrój gleby ukazujący jej zróżnicowanie na poziomy genetycz-

ne, różniące się między sobą barwą, miąższością, strukturą, uziarnieniem, za-

wartością materii organicznej i innymi cechami. Sekwencja poziomów i sposób 
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ich wzajemnego kontaktu (przejście) są charakterystyczne dla określonych ty-

pów gleb, natomiast miąższość poszczególnych poziomów należy do cech zróż-

nicowanych przestrzennie. Głębokość gleby równa jest sumie miąższości 

wszystkich poziomów genetycznych, łącznie z górną częścią skały macierzystej, 

natomiast głębokość solum obejmuje miąższość wszystkich poziomów z pomi-

nięciem skały macierzystej.  

Ocena stanu zerodowania pokrywy glebowej wymaga dokładnej identyfikacji 

zachowanych poziomów genetycznych, charakterystycznych dla danej jednostki 

typologicznej. Schematyczną metodą określenia zaawansowania erozji, służącą 

do badań jej wpływu na właściwości gleb i plony roślin, są użytkowe podziały 

gleb według stopni (klas) zerodowania (Turski i in. 1991, Soil Survey Division 

Staff 1993, Marcinek i Komisarek 2001). 

Obowiązująca w USA klasyfikacja, do słabo zerodowanych zalicza gleby, 

które utraciły mniej niż 25% pierwotnego poziomu próchnicznego A, A i pozio-

mu wymywania E lub wierzchniej warstwy 20 cm (Soil Survey Division Staff 

1993). Za umiarkowanie zerodowane uznaje gleby, które utraciły 25-75% pier-

wotnego poziomu A, A i E lub wierzchniej warstwy 20 cm. Do średnio zerodo-

wanych należą gleby, które utraciły powyżej 75% pierwotnego poziomu A, A  

i E lub warstwy wierzchniej 20 cm, a w ich poziomach Ap przeważa materiał 

pochodzący z poziomu E i poziomu wzbogacania B. Do silnie zerodowanych 

zaliczane są gleby, które utraciły cały poziom pierwotny A, A i E lub wierzchnią 

warstwę 20 cm, a ich poziomy Ap w całości wytworzyły się z poziomów E i B. 

Klasyfikacja amerykańska nie uwzględnia gleb, które utraciły cały poziom B,  

a ich współczesny poziom Ap jest wytworzony z poziomu BC (wzbogacania  

z cechami skały macierzystej) lub z niezwietrzałej skały macierzystej C. Do 

oszacowania ilościowego rozmiarów zerodowania pokrywy glebowej potrzebne 

jest określenie powierzchni zajmowanej przez poszczególne stopnie zerodowa-

nia (Turski i in. 1991, Kaźmierowski 2001, Marcinek i Komisarek 2001). 

Ubytek gleby w danym punkcie badawczym można określić przez porówna-

nie głębokości profili zerodowanych do profili gleb nie dotkniętych erozją, speł-

niających rolę wzorców. Najlepsze profile wzorcowe stanowią położone w po-

bliżu naturalne gleby leśne tego samego typu, podtypu i rodzaju. Ponieważ natę-

żenie procesów glebowo-typologicznych zależy od położenia w rzeźbie terenu, 

w tym od ekspozycji stoku, wybranie jednego profilu wzorcowego jest często 

niewystarczające do prawidłowego obliczenia rozmiarów erozji. Zróżnicowanie 

morfologii gleb obrazują kateny (toposekwencje gleb) obejmujące gleby położo-

ne na płaskiej wierzchowinie oraz na stokach o różnym nachyleniu, kształcie  

i ekspozycji. W przypadku braku gleb leśnych, profilami wzorcowymi mogą być 

nieerodowane gleby uprawne, w których pod poziomem Ap zachowały się 

wszystkie naturalne poziomy i podpoziomy genetyczne. Wzorcowe profile gleb 

uprawnych są niezbędne do oceny zmian właściwości gleb pod wpływem erozji 

i jej wpływu na plony roślin.  
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Porównanie cech morfologicznych toposekwencji gleb podlegających erozji, 

z wzorcami katen naturalnych, może być uzupełnione pomiarami geodezyjnymi 

i przedstawione na przekrojach niwelacyjno-glebowych. Przekroje prowadzone 

są zwykle poprzecznie do osi doliny, a ich liczba powinna zależeć od wielkości 

obszaru badanego i od zróżnicowania morfometrycznego stoków (Borowiec 

1965, 1972, Klimowicz 1993, Rodzik i in. 2005). Profile glebowe wybierane są 

w charakterystycznych miejscach przekroju. Porównanie gleb zerodowanych  

i deluwialnych z profilami wzorcowymi pozwala odtworzyć pierwotny kształt 

stoku na przekroju, obliczyć miąższość warstwy gleby, która została usunięta 

oraz oszacować jej objętość na określonej powierzchni (Sinkiewicz 1998). Zna-

jąc wielkość ubytku gleby i czas użytkowania rolniczego, można obliczyć śred-

nie roczne tempo erozji gleb. 

Dokładne wyniki wielkości zerodowania pokrywy glebowej i akumulacji 

deluwiów w wybranej zlewni, można uzyskać porównując głębokość gleb z pro-

filami wzorcowymi w układzie siatki przestrzennej, np. kwadratów (Rejman i in. 

2009). Odległość pomiędzy punktami badawczymi w siatce powinna zależeć od 

urozmaicenia rzeźby terenu, ale nie może być większa niż 20-25 m. Największą 

dokładność pomiarów można osiągnąć przy możliwie najmniejszej odległości 

pomiędzy punktami (5-10 m).  

Inną metodą oceny wielkości zerodowania gleb jest porównanie procentowej 

zawartości C org. w poziomach próchnicznych gleb uprawnych z poziomami 

gleb wzorcowych pod naturalną roślinnością leśną lub stepową (Olson i Jones 

2005, Liang i in. 2009). Metoda ta jest bardzo przydatna w badaniu gleb czarno-

ziemnych, zasobnych w materię organiczną.  

 

ZMIANY MORFOLOGII GLEB 

 

Zmiany morfologii profili pod wpływem erozji są najlepiej widoczne w gle-

bach o rozbudowanej sekwencji poziomów genetycznych i wytworzonych z jed-

nolitych skał macierzystych. Takimi glebami są przede wszystkim gleby płowe  

i czarnoziemy wytworzone z lessów.  

Przeważające na obszarze Polski gleby płowe, wg klasyfikacji międzynaro-

dowej Luvisols (IUSS 2007), wytworzyły się z glin i piasków zwałowych, 

lessów, pyłów lessopododobnych oraz gliniastych i pyłowych zwietrzelin skał 

bezwęglanowych. Pod naturalną roślinnością leśną, charakteryzują się one za-

sadniczą budową profilu O-A-Eet-Bt-C. Poziom wymywania frakcji ilastej Eet 

ma cechy diagnostycznego poziomu luvic, jest wyraźnie jaśniejszy i mniej zwię-

zły od poziomu wzbogacania w ił (Bt), mającego cechy diagnostycznego pozio-

mu argic (Systematyka Gleb Polski 1989, IUSS 2007). Poziom Bt zawiera przy-

najmniej o 3% więcej iłu <0,002 mm niż poziom Eet.  

Gleby płowe typowe, wytworzone z lessów, należą do gleb dobrze rozwinię-
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tych, osiągając najczęściej głębokość 140-180 cm, a niekiedy ponad 200 cm. 

Różnice w głębokości wykształcenia naturalnych profili wynikają z nierówno-

miernego nasilenia procesu płowienia, w rezultacie zróżnicowanej ilości wody 

infiltrującej w głąb gleby (Maruszczak i Uziak 1978). Poziom organiczny ściółki 

leśnej O gleb płowych osiąga miąższość 2-3 cm. Naturalny poziom próchniczny 

A na wierzchowinach i stokach ma najczęściej miąższość 8-12 cm, barwę jasno-

szarą, strukturę gruzełkową i przejście wyraźne do poziomu Eet. Poziom Eet ma 

barwę jasnobrunatnożółtą, miąższość najczęściej 20-30 cm i strukturę foremno-

wielościenną zaokrągloną, a jego przejście do poziomu Bt jest również wyraźne. 

Poziom wzbogacania Bt jest dwudzielny, ma miąższość 60-90 cm i strukturę 

foremnowielościenną ostrokrawędzistą. Jego górna część (podpoziom B1t) ma 

barwę brunatną, a dolna (podpoziom B2t) barwę brunatną z żółtymi smugami. 

Poziom BC ma barwę żółtą z brunatnymi smugami, strukturę foremnowielo-

ścienną zaokrągloną i miąższość przeważnie 40-60 cm. Przejście między podpo-

ziomami B1t i B2t jest wyraźne, natomiast między B2t i BC stopniowe. W gle-

bach na wierzchowinach i stokach pod poziomem BC występuje less odwapnio-

ny (C) o barwie żółtej i miąższości najczęściej 10-15 cm, a pod nim less węgla-

nowy (Cca) barwy jasnożółtej. Przejście między poziomem BC a C jest stopnio-

we, natomiast przejście między C a Cca jest zwykle ostre lub wyraźne. W dnach 

suchych dolin i w zagłębieniach bezodpływowych, głębokość poziomów Bt, BC 

i C jest większa niż na wierzchowinach i stokach, a niekiedy less jest całkowicie 

odwapniony i nie zawiera węglanów. Na stokach o ekspozycji południowej, in-

tensywność procesu płowienia jest zwykle mniejsza, niż na stokach o ekspozycji 

północnej, dlatego głębokość gleb jest również mniejsza. 

Uprawne, nieerodowane gleby płowe typowe wytworzone z lessu mają se-

kwencję poziomów genetycznych Ap-Eet-B1t-B2t-BC-C-Cca lub Ap-B1t-B2t-

BC-C-Cca, a ich poziom Ap wytworzył się z pierwotnego poziomu A oraz  

z części lub z całości poziomu Eet. Poziom Ap ma miąższość około 25-30 cm, 

równą głębokości orki, natomiast poziom Eet jest płytszy niż w glebach leśnych 

i nie przekracza 25 cm (rys. 1). Stosowany w Instytucie Gleboznawstwa  

i Kształtowania Środowiska UP podział gleb płowych, ulegających erozji, 

uwzględnia cztery stopnie zerodowania (Turski i in. 1991, Paluszek 1994, 1996, 

2001, 2004). Gleba słabo zerodowana ma sekwencję poziomów Ap-B1t-B2t-BC

-C-Cca, jej pierwotny poziom A został całkowicie usunięty, a poziom Ap wy-

tworzył się z poziomu Eet i częściowo z podpoziomu B1t. Gleba średnio zerodo-

wana, o układzie poziomów Ap-B2t-BC-C-Cca, utraciła pierwotne poziomy A  

i Eet, a jej poziom Ap jest wytworzony głównie z poziomu Bt. W glebie silnie 

zerodowanej, o sekwencji poziomów Ap-BC-C-Cca lub Ap-C-Cca, nie zacho-

wały się pierwotne poziomy A, Eet i Bt, a poziom Ap został wytworzony głów-

nie z poziomu BC. Gleba bardzo silnie zerodowana, o budowie profilu Apca-

Cca (klasyfikowana genetycznie jako pararędzina inicjalna), powstała po usunię-

ciu wszystkich poziomów gleby płowej.  
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Na podstawie badań prowadzonych w Elizówce i Bochotnicy na Płaskowyżu 

Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska) stwierdzono, że gleby słabo zerodowane ma-

ją głębokość 90-140 cm, w tym miąższość podpoziomu B1t 10-30 cm. Gleby 

średnio zerodowane osiągają głębokość 70-100 cm, a miąższość podpoziomu 

B2t wynosi 10-30 cm (rys. 1). Głębokość gleb silnie zerodowanych wynosi 30-

70 cm, w tym ich poziom BC nie przekracza zwykle 5-40 cm. Gleby bardzo sil-

nie zerodowane występują głównie na stokach o ekspozycji S i osiągają głębo-

kość solum 20-25 cm (badania własne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleby płowe wytworzone z glin zwałowych i piasków naglinowych charakte-

ryzują się większym zróżnicowaniem podtypów genetycznych oraz składu gra-

nulometrycznego skał macierzystych niż gleby lessowe. Głębokość nieerodowa-

nych gleb płowych typowych pod roślinnością leśną wynosi najczęściej 130-

150 cm. Poziom A ma najczęściej miąższość 9-12 cm, barwę szarą i strukturę 

gruzełkową. Poziom Eet osiąga miąższość 15-40 cm, ma barwę jasnobeżową  

i strukturę foremnowielościenną zaokrągloną. Jego dolna część wykazuje często 

cechy oglejenia opadowego i wtedy wyróżniana jest jako Eetg. Poziom Bt ma 

jednolitą barwę brunatną, miąższość 40-80 cm i strukturę foremnowielościenną 

Rys. 1. Budowa profili gleb płowych w różnym stopniu zerodowanych: 1 – nieerodowa-

na, 2 – słabo zerodowana, 3 – średnio zerodowana, 4 – silnie zerodowana, 5 – bardzo 

silnie zerodowana (pararędzina inicjalna), 6 – gleba deluwialna 

Fig 1. Structure of the profiles of Luvisols of various erosion class: 1 – non-eroded, 2 – 

slightly eroded, 3 – moderately eroded, 4 – severely eroded, 5 – very severely eroded 
(initial pararendzina), 6 – colluvial soil  
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ostrokrawędzistą. Poziom BC osiąga zwykle 40-60 cm, ma barwę beżowobru-

natną i strukturę foremnowielościenną zaokrągloną. Przejście między pozioma-

mi A i Eet oraz Eet i Bt jest zwykle wyraźne, natomiast między poziomami Bt  

i BC stopniowe. Głębokość zerodowanych gleb płowych pod uprawą wynosi 

przeważnie 30-100 cm. Sinkiewicz (1998) stwierdził, że skrócenie profilu gleb 

płowych słabo zerodowanych wynosi <30 cm, średnio zerodowanych 30-80 cm, 

a silnie zerodowanych 80-120 cm. Według tego autora brak jest wyraźnych za-

leżności między morfometrycznymi cechami stoków morenowych (nachyleniem 

i wysokościami względnymi) a stopniem ich zerodowania. Natomiast Marcinek 

(1994) ustalił, że gleby słabo zerodowane występują na stokach o nachyleniu 

2-5%, a średnio i silnie zerodowane – na stokach o nachyleniu 5-10%. Najwięk-

sze przeobrażenia erozyjne występują w obrębie stoków znajdujących się w dłu-

gotrwałym użytkowaniu rolniczym. Na kulminacjach wzniesień morenowych  

i na krawędziach rynien subglacjalnych zerodowanie może przekraczać 150 cm  

i wówczas powstają pararędziny inicjalne lub gleby inicjalne luźne (Marcinek 

1994, Sinkiewicz 1998, Marcinek i Komisarek 2001).  

Podczas bonitacyjnej klasyfikacji gleb gruntów ornych, zerodowane gleby 

płowe, w których nie zachował się poziom Eet, były powszechnie klasyfikowane 

jako gleby brunatne wyługowane, zgodnie z obowiązującą wówczas klasyfikacją 

gleb Polski. W rezultacie na mapach glebowo-rolniczych są one niesłusznie zali-

czane do gleb brunatnych (Kaźmierowski 2001, Marcinek i Komisarek 2001).  

Czarnoziemy w Polsce są glebami reliktowymi wytworzonymi z lessów,  

w których głębokość naturalnego poziomu próchnicznego wynosi nie mniej niż 

40 cm, a zawartość próchnicy 2-3% (Systematyka Gleb Polski 1989). Polskie 

czarnoziemy różnią się od czarnoziemów wschodniej Europy i szarych gleb le-

śnych mniejszą zawartością próchnicy i według klasyfikacji międzynarodowej 

zaliczane są do Phaeozems (IUSS 2007). Stanowią enklawy w obrębie płatów 

lessowych, otoczone przez gleby płowe (Borowiec 1965, 1972, Licznar 1985). 

Dominującym podtypem czarnoziemów są czarnoziemy zdegradowane, o budo-

wie profilu O-A-ABbr-Bbr-Cca, wykazujące cechy procesów brunatnienia i wy-

mywania. Poziom próchniczny A czarnoziemów zbrunatniałych pod roślinno-

ścią leśną ma cechy diagnostycznego poziomu mollic. Jest czarny lub ciemno-

szary, ma strukturę gruzełkową i miąższość 40-60 cm (rzadziej do 80 cm). Po-

ziom próchniczny z cechami poziomu wzbogacania ABbr ma barwę szarobru-

natną, strukturę gruzełkową i miąższość średnio 25-35 cm. Poziom wzbogacania 

nieiluwialnego Bbr ma cechy diagnostycznego poziomu cambic, charaktery-

stycznego dla typu gleb brunatnych. Odznacza się brunatną barwą, ma strukturę 

foremnowielościenną zaokrągloną i miąższość najczęściej 30-40 cm. W całej 

głębokości solum występują liczne chodniki kretów i dżdżownic. Przejścia mię-

dzy poziomami A i ABbr oraz miedzy ABbr i Bbr są zwykle stopniowe. Głębo-

kość nieerodowanych czarnoziemów zbrunatniałych wynosi najczęściej 100-140 

cm. Szczegółowe badania Borowca (1965, 1972) wykazały, że zasięgi czarno-
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ziemów użytkowanych jako grunty orne ulegają nieustannemu zmniejszeniu 

wskutek erozji. Jednak autorzy Systematyki Gleb Polski (1989) nie uwzględnili 

wpływu erozji na morfologię czarnoziemów.  

Uprawne czarnoziemy nieerodowane mają sekwencję poziomów genetycz-

nych Ap-A-ABbr-Bbr-Cca. Ich poziom Ap wytworzył się z górnej części natu-

ralnego poziomu A, ma miąższość około 25 cm i wykazuje przejście ostre do nie 

objętej uprawą części poziomu próchnicznego, której miąższość wynosi 25-

50 cm. Podział czarnoziemów zbrunatniałych, według stopnia zerodowania, 

przeprowadzono na podstawie badań w Grabowcu na Działach Grabowieckich 

(Paluszek 1995). W czarnoziemie słabo zerodowanym, o sekwencji poziomów 

Ap-A-ABbr-Bbr-Cca, poziom Ap powstał ze środkowej części poziomu A, nato-

miast w czarnoziemie średnio zerodowanym, o budowie profilu Ap-ABbr-Bbr-

Cca, wytworzył się z dolnej części poziomu A (rys. 2). Czarnoziem silnie zero-

dowany ma układ poziomów Ap-Bbr-Cca, jego poziom A został całkowicie usu-

nięty, a poziom Ap wytworzył się z poziomu ABbr i częściowo Bbr. Gleba bar-

dzo silnie zerodowana (pararędzina inicjalna) o sekwencji poziomów Apca-Cca 

powstała po usunięciu wszystkich poziomów czarnoziemu.  

 

Rys. 2. Budowa profili czarnoziemów w różnym stopniu zerodowanych: 1 – nieerodo-

wany, 2 – słabo zerodowany, 3 – średnio zerodowany, 4 – silnie zerodowany, 5 – gleba 

bardzo silnie zerodowana (pararędzina inicjalna), 6 – gleba deluwialna (Paluszek 1995) 

Fig 2. Structure of the profiles of Phaeozems of various erosion class: 1 – non-eroded, 

2 – slightly eroded, 3 – moderately eroded, 4 – severely eroded, 5 – very severely eroded 
soil (initial pararendzina), 6 – colluvial soil (Paluszek 1995) 
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Czarnoziemy słabo zerodowane mają średnią głębokość 80-100 cm, średnio 

zerodowane osiągają 55-80 cm, a silnie zerodowane nie przekraczają 30-55 cm 

(rys. 2). Gleby bardzo silnie zerodowane (pararędziny poczarnoziemne) mają 

głębokość solum równą głębokości uprawy (20-25 cm). 

Podczas bonitacyjnej klasyfikacji gleb gruntów ornych zerodowane czarno-

ziemy, których poziom próchniczny został zredukowany do miąższości poniżej 

40 cm, były zaliczane do typu gleb brunatnych właściwych. Takie usytuowanie 

w klasyfikacji genetycznej istnieje do dzisiaj (Systematyka Gleb Polski 1989), 

mimo że od kilkudziesięciu lat w literaturze wyraźnie podkreśla się, że występu-

jące wokół czarnoziemów i wśród nich gleby brunatne wytworzone z lessu są 

glebami wtórnymi, pozostałościami po zerodowaniu górnej części profilu czar-

noziemów zbrunatniałych lub gleb płowych (Borowiec 1965, 1972). 

 Gleby deluwialne, w czwartym wydaniu Systematyki Gleb Polski (1989), 

wydzielone zostały w randze rzędu i typu. Definiowane są jako gleby powstałe  

z namułów naniesionych przez erozję wodną powierzchniową, bez uwzględnie-

nia udziału erozji uprawowej i innych procesów geomorfologicznych. Jako kry-

terium wydzielenia gleb deluwialnych przyjmuje się miąższość deluwiów wyno-

szącą 30 cm lub więcej. W klasyfikacji międzynarodowej gleby deluwialne nie 

zostały wyodrębnione i wraz z madami rzecznymi zaliczane są do typu Fluvisols 

(IUSS 2007). We wszystkich obszarach rolniczych o urozmaiconej rzeźbie tere-

nu dominuje podtyp gleb deluwialnych właściwych o układzie poziomów Apdel

-Cdel i zawartości materii organicznej <5% (Systematyka Gleb Polski 1989).  

W zależności od głębokości osadzonych deluwiów wyróżniane są gleby delu-

wialne płytkie (30-50 cm), średnio głębokie (50-100 cm) i głębokie (powyżej 

100 cm). Lokalnie w dnach dolin i w zagłębieniach bezodpływowych, głębokość 

deluwiów przekracza 200 cm (Bieniek 1997, Koćmit i in. 2001, Sinkiewicz  

1998). Cechą charakterystyczną deluwiów, powstałych w wyniku erozji uprawo-

wej, jest brak warstwowania i wysortowania. Pod glebami deluwialnymi wystę-

pują kopalne gleby holoceńskie (subfosylne). W dolnej części stoków nierzadko 

są to gleby zerodowane, z czego wynika, że osadzanie deluwiów rozpoczęło się 

po podniesieniu bazy erozyjnej. 

 Zróżnicowanie pokrywy glebowej na wierzchowinach i stokach lessowych 

pod wpływem erozji jest bardzo duże (Borowiec 1965, 1972, Maruszczak  

i Uziak 1978, Turski i in. 1991). Powszechnie występuje mozaikowa zmienność, 

którą tworzą gleby nieerodowane, gleby zerodowane w różnym stopniu i gleby 

deluwialne. Jest ona wynikiem zrównania przez kilkusetletnią uprawę pierwot-

nie istniejących garbów i zaklęsłości, powstałych na wierzchowinach podczas 

eolicznej akumulacji pyłu lessowego oraz niecek zmywowych i garbów na sto-

kach. Porównanie mapy stopni zerodowania (w układzie siatki kwadratów o od-

ległości między punktami 25 m) z mapą hipsometryczną pola w Elizówce wyka-

zuje większe nasilenie erozji gleb na zboczu doliny suchej o ekspozycji połu-

dniowej (rys. 3-4). Przyczyną tego zróżnicowania jest mniejsza głębokość pier-
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Rys. 3. Hipsometria i formy rzeźby terenu badanego pola w Elizówce (Płaskowyż Nałę-

czowski): 1 – wierzchowina, 2 – zbocze doliny suchej, 3 – dno doliny suchej (Turski i 

in. 1991) 

Fig. 3. Hipsometry and forms of relief of studied field in Elizówka (Nałęczów Plateau): 

1 – interfluve, 2 – valley slope, 3 – valley bottom (Turski et al. 1991) 

Rys. 4. Mozaikowe zróżnicowanie stopni zerodowania gleb płowych w Elizówce 

(Płaskowyż Nałęczowski): 1 – gleby nieerodowane, 2 – słabo zerodowane, 3 – średnio 

zerodowane, 4 – silnie zerodowane, 5 – bardzo silnie zerodowane, 6 – gleby deluwialne 

(Turski i in. 1991) 

Fig. 4. Mosaic-type variability of the erosion classes of the Luvisols in Elizówka 
(Nałęczów Plateau): 1 – non-eroded soils, 2 – slightly eroded soil, 3 – moderately eroded 

soils, 4 – severely eroded soils, 5 – very severely eroded soils, 6 – colluvial soils (Turski 

et al. 1991) 
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wotnych profili, spowodowana mniejszą infiltracją wody, decydującą o inten-

sywności procesu płowienia. Podobna mozaikowa zmienność gleb spowodowa-

na erozją występuje na falistych wysoczyznach młodoglacjalnych (Sinkiewicz 

1998, Kaźmierowski 2001, Marcinek i Komisarek 2001, Koćmit i in. 2001). We-

dług Kaźmierowskiego (2001), na Pojezierzu Wielkopolskim gleby zerodowane 

stanowią 55% gleb płowych położonych na stokach o nachyleniu 1-5%.  

 

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI GLEB 

 

Równocześnie ze zmianami budowy morfologicznej erozja wywiera istotny 

wpływ na właściwości gleb uprawnych, zarówno erodowanych, jak i deluwial-

nych. Największe zmiany składu granulometrycznego gleb pod wpływem erozji 

występują w terenach górskich i na obszarach rędzinowych, a polegają na znacz-

nym zwiększeniu zawartości frakcji kamieni i żwiru. W zerodowanych glebach 

płowych, po objęciu uprawą poziomu Bt, następuje zwiększenie zawartości iłu 

<0,002 mm od kilku do kilkunastu procent. W glebach wytworzonych z glin  

i piasków zwałowych występuje zubożenie we frakcję ilastą (<0,002 mm) i py-

łową (0,05-0,002 mm), spowodowane ich selektywnym wynoszeniem przez wo-

dy w czasie spływów powierzchniowych (Gliński i Turski 1976, Turski i in.  

1991, Klimowicz 1993, Paluszek 1994, Bieniek 1997). 

Redukcja naturalnych poziomów próchnicznych powoduje zubożenie gleb 

erodowanych w materię organiczną. W badaniach prowadzonych w Elizówce na 

Płaskowyżu Nałęczowskim stwierdzono, że nieerodowane gleby płowe wytwo-

rzone z lessu zawierają średnio 1,54% próchnicy, natomiast gleby w różnym 

stopniu zerodowane tylko 1,36-1,24% (Paluszek 1994). W czarnoziemach zero-

dowanych ubytek zawartości materii organicznej był jeszcze większy, z 2,15% 

w poziomie Ap czarnoziemu nieerodowanego, do 1,11% w glebie bardzo silnie 

zerodowanej (Paluszek 1995). W składzie związków próchnicznych, zerodowa-

nych gleb wytworzonych z lessu i glin zwałowych, następują niekorzystne zmia-

ny: zmniejsza się zawartość kwasów huminowych, a zwiększa udział kwasów 

fulwowych oraz ilość frakcji wolnych i luźno związanych z mineralną fazą gleby 

(Turski 1971, Licznar 1985). 

Zmniejszenie zawartości materii organicznej wpływa niekorzystnie na struk-

turę glebową. W poziomach Ap gleb płowych słabo i średnio zerodowanych, 

wytworzonych z poziomu Bt, istotnie zwiększa się zawartość brył o wymiarach 

>10 mm, natomiast zmniejsza zawartość powietrznie suchych agregatów 0,25-

10 mm (w tym agregatów 1-5 mm, najbardziej korzystnych dla wzrostu roślin). 

W poziomach Ap, wszystkich gleb zerodowanych, zmniejsza się zawartość wo-

doodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm (Turski i in. 1991, Ebeid i in. 

1995, Paluszek 1994, 1995). 
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Zmniejszenie wodoodporności agregatów w poziomach Ap gleb zerodowa-

nych powoduje z reguły zwiększenie gęstości gleby i pogorszenie właściwości 

wodno-powietrznych w porównaniu z glebami nieerodowanymi. Gleby zerodo-

wane mają mniejszą polową pojemność wodną, retencję wody użytecznej dla 

roślin, przepuszczalność wodną, porowatość ogólną oraz pojemność i przepusz-

czalność powietrzną (Turski i in. 1991, Ebeid i in. 1995, Paluszek 2001, Emme-

rich 2003). Zmniejszenie wodoodporności agregatów glebowych i przepuszczal-

ności wodnej w glebach zerodowanych powoduje ich powierzchniowe zaskoru-

pienie i zwiększenie podatności na dalszą erozję wodną Rejman i in. 1998 . ( )

Pod wpływem erozji właściwości fizykochemiczne gleb płowych i czarnozie-

mów wytworzonych z lessu mogą się polepszyć w wyniku zwiększenia zawarto-

ści iłu <0,002 mm. W ich poziomach Ap stwierdzono zmniejszenie zakwasze-

nia, zwiększenie sumy kationów wymiennych o charakterze zasadowym oraz 

pojemności wymiany kationów (Licznar 1985, Ebeid i in. 1995, Paluszek 2004).  

Wraz z niszczeniem poziomów genetycznych gleb następuje wynoszenie 

przyswajalnych dla roślin form azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia oraz 

mikroelementów (Mn, Cu, Zn, Mo, B i in.), w tym nawozów mineralnych wy-

siewanych przez rolników. Wypłukiwanie selektywne powoduje zubożenie gleb 

erodowanych w składniki pokarmowe i ich gromadzenie w glebach deluwial-

nych (Gliński i Turski 1976, Klimowicz 1993, Cihacek i Swan 1994). 

Gleby deluwialne charakteryzują się zwiększoną zawartością materii orga-

nicznej z przewagą kwasów huminowych w składzie związków próchnicznych. 

Skład agregatowy poziomów Ap i zawartość wodoodpornych agregatów o wy-

miarach 0,25-10 mm są zbliżone do właściwości gleb nieerodowanych (Licznar 

1985, Paluszek 1994, 1995, 2004, Bieniek 1997). Gleby deluwialne charaktery-

zują się korzystnymi właściwościami wodno-powietrznymi, mają dobre właści-

wości fizykochemiczne i dużą zasobność w składniki pokarmowe. W glebach 

tych niekorzystne jest zamulanie roślin uprawnych świeżymi namywami oraz 

niekiedy zbyt duża wilgotność i nadmierne nagromadzenie składników pokar-

mowych, prowadzące do wylegania roślin. 

 

WPŁYW EROZJI GLEB NA PLONY ROŚLIN 

 

Erozja wodna powoduje wypłukiwanie lub zamulanie roślin uprawnych oraz 

wynoszenie chemicznych środków ochrony roślin. W rezultacie pogorszenia 

żyzności gleb oraz niszczenia zasiewów, erozja przyczynia się do znacznego 

obniżenia plonów roślin uprawnych (Battiston 1987, Ebeid i in. 1995, Paluszek 

1996, Olson i in. 1999, Papiernik 2005). W badaniach Olsona i in. (1999) plony 

ziarna kukurydzy na glebach płowych (Alfisols) i czarnoziemnych (Mollisols) 

zmniejszyły się o 7-35% (o 0,6-2,8 t ha-1). Według Papiernika i in. (2005) plony 

ziarna pszenicy i soi na silnie zerodowanych glebach czarnoziemnych, w porów-
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naniu do gleb nieerodowanych, zmniejszyły się o ponad 50%. Plony ziarna ku-

kurydzy, według Battistona i in. (1987), na glebach gliniastych średnio zerodo-

wanych obniżyły się o 7-34%, na silnie zerodowanych o 38-41%, a na deluwial-

nych o 6-7%. 

Badania plonów ziarna pszenicy ozimej, kukurydzy pastewnej, pszenicy jarej 

i jęczmienia jarego na glebach wytworzonych z lessu prowadzono w latach 1992

-1995 w Czesławicach na Płaskowyżu Nałęczowskim (Paluszek 1996). W po-

równaniu z plonami na glebie płowej nieerodowanej plony ziarna na glebie sła-

bo zerodowanej były niższe o 5,5-25,0%, na średnio zerodowanej o 4,0-19,8%, 

na silnie zerodowanej o 17,4-29,7%, a na bardzo silnie zerodowanej o 20,6-

39,7%. Rośliną najbardziej wrażliwą na zerodowanie okazała się kukurydza,  

a najmniej – pszenica ozima. Na glebie deluwialnej plony ziarna jęczmienia były 

o 4,5% wyższe niż na glebie nieerodowanej, a pozostałych zbóż o 7,7-10,5% 

niższe. 

Według Licznara i in. (1995) istotne zmniejszanie urodzajności gleb czarno-

ziemnych na stokach zachodzi dopiero w przypadku ich silnego zerodowania. 

Olson i in. (1999) za przyczyny zmniejszenia plonów kukurydzy na glebach ze-

rodowanych uznali zmniejszenie miąższości poziomu Ap i zawartości C org. 

oraz zwiększenie zawartości iłu, co powoduje zmniejszenie głębokości korzenie-

nia się roślin i retencji wody użytecznej dla roślin. Cihacek i Swan (1994) 

stwierdzili, że głównym czynnikiem zmniejszenia produktywności zerodowa-

nych gleb płowych i czarnoziemnych są straty erozyjne składników pokarmo-

wych roślin, a zwłaszcza azotu.  

 

WNIOSKI 

 

1. Wpływ erozji na pokrywę glebową znajduje odzwierciedlenie w morfologii 

gleb, a określenie stopnia zerodowania jest możliwe na podstawie analizy 

budowy profili glebowych. Rozmiary erozji można obliczyć przez porówna-

nie głębokości gleb zerodowanych z wzorcowymi glebami nieerodowanymi 

na przekrojach niwelacyjno-glebowych lub na powierzchni zlewni. 

2. Pod wpływem erozji profile gleb uprawnych ulegają zróżnicowanej redukcji. 

Najsilniej zerodowane są użytkowane rolniczo, od kilkuset lat, gleby płowe  

i czarnoziemy, położone na kulminacjach, garbach oraz wypukłych częściach 

stoków, których naturalne profile zostały całkowicie zniszczone, prowadząc 

do wytworzenia się wtórnych pararędzin lub gleb inicjalnych. 

3. Gleby deluwialne powstały na dnach dolin suchych i zagłębień bezodpływo-

wych, w nieckach stokowych, w dolnych częściach stoków i tarasów rolnych. 

Mają one zróżnicowaną głębokość, w zależności od położenia w rzeźbie tere-

nu i zalegają na kopalnych glebach holoceńskich.  

4. W obszarach urzeźbionych występuje mozaikowa zmienność pokrywy glebo-
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wej, którą tworzą gleby nieerodowane, gleby zerodowane w różnym stopniu  

i płytkie gleby deluwialne. Jest ona wynikiem zrównania przez erozję, głów-

nie uprawową, pierwotnie istniejących garbów i zagłębień na powierzchni 

wierzchowin oraz niecek i garbów stokowych. 

5. W wyniku erozji zmienia się skład granulometryczny gleb oraz następuje ich 

zubożenie w związki próchniczne i składniki pokarmowe dla roślin. Poziomy 

Ap gleb zerodowanych, wytworzone z poziomu wzbogacania lub skały ma-

cierzystej, charakteryzują się gorszą agregacją i wodoodpornością agregatów 

oraz gorszymi właściwościami wodno-powietrznymi od gleb nieerodowa-

nych. Słaba wodoodporność agregatów glebowych sprzyja ich rozpadowi  

w czasie opadów deszczu, co powoduje powstawanie skorupy powierzchnio-

wej i zwiększenie podatności tych gleb na dalszą erozję wodną. 

6. Gleby deluwialne są bardzo zasobne w materię organiczną i składniki pokar-

mowe, mają korzystny skład agregatowy, dużą wodoodporność agregatów 

oraz dobre właściwości wodno-powietrzne i fizykochemiczne. 

7. Plony roślin uprawnych uzyskiwane na glebach zerodowanych są z reguły 

znacznie niższe w porównaniu z glebami nieerodowanymi i deluwialnymi. 

Przyczyny spadku plonów upatruje się głównie w pogorszeniu żyzności gleb, 

niszczeniu zasiewów oraz wypłukiwaniu nawozów i środków ochrony roślin. 
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