Zaklad Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
MELIORACJE PRZECIWEROZYJNE
W KOMPLEKSOWO URZADZANYCH TERENACH URZEZBIONYCH

Degradowanie gleb przez erozje wyraza sie glównie w redukowaniu miazszosci profilu
glebowego i obnizaniu zyznosci gleby. Straty gleby w Polsce, tylko w wyniku mechanicznego
oddzialywania erozji (denudacja mechaniczna) szacuje sie na okolo 76 t·km-2. Regionalnie sa
one bardzo zróznicowane: najmniejsze w pasie nizin srodkowopolskich (2 t·km-2),
umiarkowane na pojezierzach (3-4 t·km-2), duze na lessowych wyzynach poludniowowschodnich (40-50 t·km-2), bardzo duze na

pogórzach fliszowych (100-280 t·km-2).

Destrukcyjne dzialanie procesów erozyjnych odbywa sie takze poprzez: deformowanie rzezby
terenu, zaklócanie stosunków wodnych, degradacje szaty roslinnej oraz uszkadzanie urzadzen
technicznych.

Melioracje przeciwerozyjne

Melioracje przeciwerozyjne to nie tylko ochrona gleb i gruntów przed erozyjna degradacja
i dewastacja, lecz równoczesnie najtanszy sposób walki z susza, "stepowieniem" i
powodziami. Glównym celem melioracji przeciwerozyjnych jest:
- ograniczenie wystepowania i nasilenia erozji;
- ochrona potencjalu produkcyjnego gleb i niedopuszczenie do jego niekorzystnych przemian;
- zapobieganie deformacjom rzezby, zwlaszcza rozczlonkowaniu terenu przez wawozy i dolinki smuzne;
- przeciwdzialanie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych i wydluzanie obiegu wody w
krajobrazie.
Podstawowymi zabiegami wchodzacymi w sklad melioracji przeciwerozyjnych sa:
- ustalenie przestrzennej struktury uzytków produkcyjnych i ochronnych;
- formowanie rozlogu gruntów ornych i sieci dróg rolniczych;
- agrotechnika przeciwerozyjna;
- ksztaltowanie rzezby terenu oraz rekultywacja i zagospodarowanie nieuzytków poerozyjnych;

- urzadzenia do rozpraszania i odprowadzania powierzchniowych splywów wody.
Kazdy z wymienionych zabiegów wykazuje okreslone dzialanie ochronne, lecz najlepsze
efekty uzyskuje sie przy ich kompleksowym stosowaniu. Oczywiscie udzial poszczególnych
zabiegów w systemie kompleksowym zalezy od charakteru erozji (form wystepowania i
nasilenia) oraz od warunków przyrodniczych i sposobów gospodarowania.
Pozytywne oddzialywanie melioracji przeciwerozyjnych jest nastepujace:
- zapobieganie obnizaniu sie urodzajnosci gleb wskutek wymywania lub wywiewania
skladników pokarmowych oraz niekorzystnych przemian wlasciwosci fizykochemicznych i
ubytku profilu gleby;
- przeciwdzialanie deformacji stosunków wodnych wskutek zamulania cieków i zbiorników
wodnych oraz niszczeniu urzadzen melioracyjnych, zabagnianiu lub nadmiernemu
osuszaniu gruntów;
- nie dopuszczanie do rozczlonkowania sie rzezby przez wawozy i inne formy erozyjne;
- zmniejszanie strat spowodowanych przez erozje, zwlaszcza w uprawach polowych;
- polepszanie warunków do intensyfikacji produkcji przez uporzadkowanie rozlogu gruntów
rolnych (struktura uzytków, uklad pól i dróg, agrotechnika, rekultywacja erozyjnych
nieuzytków i inne).
Dodatni wplyw zabiegów przeciwerozyjnych przejawia sie równiez w zmniejszaniu
nakladów na nastepujace prace i zabiegi:
- usuwanie namulów i renowacje dróg oraz szlaków komunikacyjnych, urzadzen
melioracyjnych i wodnych, budynków itp.;
- oczyszczanie z namulów szlaków wodnych oraz utrzymanie w odpowiednim stanie
czystosci wód pitnych i przemyslowych;
- ochrone

terenów

zabudowanych (osiedli, obiektów przemyslowych i innych) przed

zamulaniem i uszkadzaniem przez erozje;
- ochrone powietrza przed zanieczyszczaniem pylem glebowym.
Zabiegi przeciwerozyjne pod wzgledem okresu dzialania mozna podzielic na trwale
(wieloletnie) i okresowe (sezonowe). Do dzialan trwalych naleza przede wszystkim zabiegi o
charakterze urzadzeniowym, takie jak: uklad uzytków, pól i dróg, zabudowa wawozów,
urzadzenia techniczne (tarasowanie, umacnianie dróg, cieków stalych, budowa grobli itp.), a do
dzialan okresowych nalezy agrotechnika przeciwerozyjna, rowy odprowadzajace okresowe
splywy powierzchniowe i inne.
Naklady na wykonanie poszczególnych zabiegów sa rózne. Duze naklady i wysokie koszty
jednostkowe maja zabiegi wymagajace

opracowania projektów technicznych i znacznego

zmechanizowania robót wykonawczych, a zatem zabiegi okreslone jako techniczne oraz
zabudowa wawozów. Ponadto wymagaja one równiez nakladów na biezaca konserwacje.
Natomiast takie zabiegi, jak wprowadzenie przeciwerozyjnego ukladu uzytków, pól i dróg
praktycznie niewiele kosztuja, zwlaszcza jesli sa polaczone ze scalaniem gruntów. Naklady na
zabiegi okresowe corocznie wchodza w koszty wlasne produkcji rolnej.

Ustalanie struktury uzytków

Polega ono na okresleniu wzajemnych proporcji i miejsca rozmieszczenia w rzezbie
uzytków lesnych, rolnych i wodnych. Generalnie uwaza sie, ze im teren jest bardziej
nasycony trwala roslinnoscia, tym wieksza jego odpornosc na erozje.
Najwieksze dzialanie przeciwerozyjne przypisuje sie uzytkom lesnym, zwlaszcza lasom
mieszanym o zwartej wielopietrowej budowie i miazszej sciólce. Splywy powierzchniowe w
lasach stanowia zaledwie kilka procent opadu, a roztopy sniegowe sa powolne i nie powoduja
wiekszej erozji. Lasy lokalizuje sie na gruntach silnie erodowanych, które trudno zabezpieczyc
przy uzytkowaniu polowym, na nieuzytkach po erozyjnych trudnych do rekultywacji i
zagospodarowania rolniczego oraz na glebach slabej jakosci. Oczywiscie musza one zajmowac
odpowiednio duze powierzchnie i dlatego tam, gdzie te powierzchnie sa male, stosuje sie
zadrzewienia fitomelioracyjne. Funkcja ochronna zadrzewien zalezy od ich budowy, skladu
gatunkowego i usytuowania w rzezbie. Nalezy jednak podkreslic, ze zadrzewienia najlepiej
zabezpieczaja powierzchnie, na której bezposrednio wystepuja, natomiast ich ochronne
oddzialywanie na przylegly teren moze byc juz rózne.
W terenach o zyznych glebach i cieplejszym klimacie uzytki lesne moga byc zastapione
sadami urzadzonymi przeciwerozyjnie. Sady, zwlaszcza na tarasach oraz w poprzecznostokowych pasach darni (rys. 1), sa uznane za bardzo efektywna metode zagospodarowania
silnie erodowanych stoków.
Trwale uzytki zielone sa, po lasach i zadrzewieniach lesnych, kolejna formacja roslinna o
duzych walorach przeciwerozyjnych. Ochronna funkcja zadarnien wynika ze zdolnosci
wiazania gruntu przez silnie rozwiniety system korzeniowy i oslanianie jego powierzchni gesta
masa lodyg i lisci.

Ponadto

roslinnosc

trawiasta spelnia ogromna role w procesie

glebotwórczym. Uzytki zielone w terenach erodowanych powinno sie lokalizowac przede
wszystkim w miejscach narazonych na splywy powierzchniowe, w dolinach rzecznych,
dolinkach smuznych i wymokach oraz na stromych zboczach. Jednak, jak dotychczas, o skali
nasycenia terenu tymi uzytkami decyduje glównie wielkosc opadu rocznego.

Rys. 1. Zagospodarowanie sadownicze w zaleznosci od nachylenia zboczy wawozu:
a- zbocze o urozmaiconej rzezbie, b- zbocze równomiernie nachylone,
c- przekrój zbocza z róznymi tarasami.

Roslinnosc polowa przeciwdziala erozji w znacznie mniejszym stopniu niz lesna i lakowa. O
udziale upraw polowych w strukturze uzytków decyduje jednak kierunek gospodarowania.
Grunty orne w rejonach intensywnego rozwoju rolnictwa, nawet na obszarach silnie
zagrozonych erozja, maja zdecydowana przewage, stanowia czesto 80–90% ogólu uzytków, i
dlatego musza byc objete ochrona przeciwerozyjna.
Przestrzenna struktura uzytkowania ma wybitnie regionalny charakter i zalezy od
przyrodniczych warunków oraz gospodarczych funkcji danego regionu.

Formowanie arealu gruntów rolnych i sieci dróg rolniczych

Stanowi ono kolejny zespól zabiegów przeciwerozyjnych. Jego podstawa jest odpowiedni
uklad pól i dróg rolniczych. Na zboczach o nachyleniu powyzej 100 (18%) przeciwerozyjna
agrotechnika przestaje byc zabiegiem wystarczajacym i zachodzi potrzeba wprowadzenia
poprzecznostokowego (warstwicowego) ukladu pól (fot. 1).
Celem takiego ukladu sa nie tylko wzgledy przeciwerozyjne, ale równiez uzyskanie
mozliwie

jednorodnych

warunków

siedliskowych.

Teoretycznie

szerokosc

pól

warstwicowych powinna malec w miare wzrostu nachylenia zboczy; osiaga sie wówczas
szybkie starasowanie zboczy i opanowanie erozji. Zbyt waskie pola utrudniaja jednak
mechanizacje upraw. W gospodarstwach obszarowo malych, przewaznie indywidualnych,
zwlaszcza tam, gdzie stosowano uprawe konna, nawet stosunkowo waskie pola (20–30 m)
byly oceniane pozytywnie. Pola warstwicowe w gospodarstwach wielkoobszarowych o
zmechanizowanej uprawie i mechanicznym transporcie sa bardzo niechetnie widziane,
glównie ze wzgledu na trudnosci w organizacji pracy. Dlatego w takich gospodarstwach
bardziej celowe jest wydzielenie tzw. kompleksów uprawowych, wyznaczanych przede
wszystkim przez rzezbe terenu :
- kompleks na wierzchowinach o dowolnym ukladzie pól i dowolnych plodozmianach;
- kompleks na zboczach o warstwicowym ukladzie pól i plodozmianach przeciwerozyjnych;
- kompleks na podnózach zboczy i dnach dolin o uprawie najlepiej w poprzek spadku doliny i
plodozmianach z przewaga wieloletnich roslin pastewnych.

Fot. 1. Poprzecznostokowy uklad pól i uzytków (Fot. Cz. Józefaciuk)

Uklad oraz utwardzenie dróg to niezbedna skladowa formowania rozlogu gruntów ornych.
Prawidlowo wytyczone i utwardzenie drogi nie tylko ulatwiaja gospodarowanie, lecz spelniaja
równiez role zabiegów przeciwerozyjnych, rozpraszajacych powierzchniowe splywy lub
odprowadzajacych nadmiar wód. W literaturze zaleca sie wytyczanie dróg poprzecznie do
spadku terenu. Jest to sluszne z przeciwerozyjnego punktu widzenia, ale drogi takie sa mniej

funkcjonalne niz prowadzone ukosnie do spadku. Jednak, jak wykazuje praktyka, drogi ukosne,
drogi wzdluzstokowe (fot. 2) i drogi na dnach dolinek sa najsilniej erodowane, poniewaz
doplywa do nich najwiecej wód powierzchniowych. Dlatego drogi powinno sie sytuowac
przede wszystkim w grzbietowych czesciach zboczy, czyli na lokalnych wododzialach, gdzie
nie nastepuje koncentracja splywów powierzchniowych i ewentualnie w dolinach smuznych,
lecz nie na dnie, a nieco wyzej, poza zasiegiem splywu wód (rys. 2) i powinny byc utwardzane
(fot. 3).

Fot. 2. Wawóz drogowy wzdluz zbocza w terenie lessowym (Fot. R.Wawer).

Agrotechnika przeciwerozyjna

Moze ona stanowic samodzielny zabieg na gruntach z erozja umiarkowana lub zabieg
dopelniajacy na gruntach bardziej erodowanych (poczawszy od erozji sredniej).
Wsród zabiegów agrotechnicznych poprzecznostokowa uprawa roli ma podstawowe
znaczenie. Poprzecznostokowa orka jesienna, na zboczach o spadku do 10%, kilkakrotnie
zmniejsza nasilenie erozji i równoczesnie zwieksza, od kilkunastu do kilkudziesieciu

Rys. 2. Polozenie dróg w rzezbie terenu

Fot. 3. Droga rolnicza w terenie urzezbionym o nawierzchni bitumicznej
(Fot. E. Nowocien).
milimetrów, zapas wody w jednometrowej warstwie gleby (po roztopach sniegowych) oraz
zwieksza plony o kilkanascie procent. Oprócz orki wazny jest poprzecznostokowy kierunek
siewu i sadzenia, który w okresie wegetacji roslin znacznie ogranicza nasilenie erozji. Termin
siewu, zwlaszcza ozimin, powinien byc mozliwie wczesny, poniewaz wtedy zapewnia dobre
ukorzenienie i rozkrzewienie roslin, a przez to lepsza przeciwerozyjna ochrone gleby.
Nawozenie gleb w terenach erodowanych powinno byc zróznicowane na poszczególnych
elementach rzezby, ze wzgledu na wyrazne odrebnosci siedliskowe. Najobfitszego nawozenia
wymagaja gleby na zboczach, zwykle najubozsze i latwo przesychajace. Szczególnie
wskazane sa tam nawozy organiczne. Slabo lub wcale nie erodowane gleby na
wierzchowinach wymagaja mniejszego nawozenia niz na zboczach, a najmniejszego dosc
próchniczne gleby u podnózy zboczy oraz w dolinach.
Odpowiedni dobór i nastepstwo roslin w plodozmianie stanowi kolejne podstawowe ogniwo
w systemie agrotechniki przeciwerozyjnej. Najwieksze wlasciwosci przeciwerozyjne maja
trawy

i ich mieszanki z roslinami motylkowatymi, a nastepnie wieloletnie motylkowate.

Gatunki jednoroczne charakteryzuja sie mniejszymi zdolnosciami ochronnymi, przy czym
ozime - zyto i rzepak, a nastepnie pszenica i jeczmien - lepiej chronia glebe przed erozja niz
zboza jare. Zmianowanie roslin w terenach podlegajacych erozji wodnej powinno byc rózne
na poszczególnych elementach stoku. Na wierzchowinach mozna stosowac plodozmiany
dowolne, na zboczach plodozmiany z przewaga gatunków glebochronnych, na podnózach

plodozmiany intensywne, z dwuletnia uprawa roslin dobrze chroniacych glebe, a w dolinach
plodozmiany z nasileniem upraw na zielona mase.

Ksztaltowanie rzezby terenu

Tereny o silnie urozmaiconej rzezbie i mikrorzezbie - obfitujace w dolinki sródzboczowe,
wymoki sufozyjne, pagórki, ostance erozyjne oraz wzdluzstokowe i skosnostokowe skarpy - sa
bardzo trudne do uprawy, a zwlaszcza mechanizacji zabiegów agrotechnicznych i transportu.
Tereny takie sa coraz czesciej wylaczane z uzytkowania i pozostawione jako nieuzytki lub
pólnieuzytki. Mozna je stosunkowo latwo przywrócic do uzytkowania rolniczego przez sciecie
form wypuklych i zasypanie form wkleslych (rys.3). Projektowanie ksztaltowania rzezby terenu
powinny poprzedzic dokladne pomiary geodezyjne oraz badania glebowe i geologiczne na
glebokosc okolo 1 m wieksza od zasiegu robót ziemnych. W przypadku gdy poziom
próchniczny ma duza miazszosc i zyznosc to nalezy go najpierw zhaldowac i po zakonczeniu
robót ziemnych wykorzystac do uzyznienia obszaru objetego robotami ziemnymi. W przypadku
ksztaltowania rzezby na gruntach o zróznicowanym skladzie mechanicznym nalezy tak
organizowac prace ziemne, aby utwory najbardziej korzystne dla rolnictwa znalazly sie w
powierzchniowej warstwie.
Ksztaltowanie rzezby terenu obejmuje równiez tarasowanie zboczy (fot. 4), które w

Fot. 4. Starasowane zbocze pod zalozenie sadu (Fot. Cz. Józefaciuk).

Rys. 3. Przyklad ksztaltowania mikrorzezby terenu
a- rzezba terenu przed robotami ziemnymi;
b- przekrój 7-7’;
c- rzezba terenu po wykonaniu robót ziemnych;
wielu krajach jest powszechnym i w pelni oplacalnym zabiegiem przecierozyjnym. Wykonuje
sie je na zboczach o nachyleniu powyzej 15–20%, gdzie poprzecznostokowa uprawa roli jest
bardzo uciazliwa lub wrecz niemozliwa, a przy uprawie wzdluzstokowej nastepuje szybka
degradacja gleb.

Urzadzenia hydrotechniczne

Urzadzenia hydrotechniczne dopelniaja caloksztaltu technicznej organizacji terenu. Sa to
róznego rodzaju elementy (rowy, studzienki, groble, itp.), stosowane w celu zatrzymania lub
odprowadzenia wód powierzchniowych, wykonane na gruntach ornych i uzytkach zielonych.

Podsumowanie
Wyniki kilkudziesiecioletnich teoretycznych i doswiadczalnych prac wdrozeniowych
umozliwily opracowanie okreslonych zasad, metod i systemów melioracji przeciwerozyjnych
dla róznych warunków przyrodniczo-gospodarczych w kraju.
Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji nasuwaja sie równiez pewne
wnioski odnosnie dalszych kierunków prac doswiadczalno-wdrozeniowych w zakresie
ochrony gleb przed erozja:
- przy opracowaniu systemów melioracji przeciwerozyjnych w gospodarstwach rolnych
szczególna uwage powinno sie zwracac na ksztaltowanie rozlogu gruntów i sieci dróg
transportu wewnetrznego, nie tylko pod katem ich funkcji ochronnej ale równiez pod katem
eliminowania trudnosci w organizacji pracy i ulatwienia mechanizacji upraw i transportu;
- w pracach nad zabudowa róznego rodzaju zwalowisk i skarp powinno sie unikac zwykle
kosztownej, technicznej zabudowy a preferowac zabudowe biologiczna, uzupelniona
ewentualnie nieskomplikowanymi konstrukcyjnie umocnieniami;
- szczególnym obiektem zainteresowania powinny stac sie prace kompleksowego urzadzania
przestrzeni rolniczej zwlaszcza na obszarze poludniowo-wschodniej Polski, bowiem nie moga
byc one wykonywane metoda konwencjonalna lecz musza byc polaczone z zabiegami
przeciwerozyjnymi;
- podczas przeprowadzanej restrukturyzacji gospodarstw wielkoobszarowych i organizacji
gospodarstw rodzinnych z gruntami zagrozonymi erozja powinno sie nawet obligatoryjnie
uwzgledniac zabiegi przeciwerozyjne.
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