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1. Wstęp
W obszarach użytkowanych rolniczo jednym z istotnych z gospodarczego punktu 

widzenia procesem jest erozja gleby. W jej konsekwencji dochodzi do zmniejszenia 
miąższości profilu glebowego, aż do jego całkowitego zaniku. Erozja nie tylko trwale 
zubaża glebę i obniża plony, ale również utrudnia gospodarowanie, a czasami trwale 
dewastuje znaczną część gruntów (Clark i in. 1985; Morgan 1986; Józefaciuk, Józefa-
ciuk 1990). W strefie klimatów umiarkowanych do głównych czynników powodujących 
erozję gleby należy woda pochodząca z opadów jak i roztopów oraz wywołany przez 
nią proces spłukiwania. Podatność stoków na erozję zależy od rodzaju gleb, morfologii 
stoków, rodzaju roślinności oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Zalesione 
stoki odznaczają się dużą stabilnością i bardzo małym natężeniem współczesnych pro-
cesów morfogenetycznych. Stoki użytkowane rolniczo, pozbawione naturalnej pokrywy 
roślinnej, podczas ekstremalnych zdarzeń opadowych reagują bardzo szybko i należą 
do bardzo dynamicznie rozwijających się form rzeźby. Celem artykułu jest poznanie 
intensywności procesów erozyjnych na rolniczo użytkowanym stoku pogórskim podczas 
ekstremalnych opadów.

2. Obszar i metoda badań
Badania przeprowadzono w pogórskiej zlewni Dworskiego Potoku (0,3 km2), która 

niemal w całości jest użytkowana rolniczo. Lasy zajmują tylko 3,5%, powierzchni zlewni 
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a nieużytki 11,7%. W okresie badań dominującą uprawą na gruntach ornych w zlewni 
Dworskiego Potoku były buraki cukrowe. 

W artykule wykorzystano wyniki kartowania form powstałych na stokach po serii 
opadów o wysokich sumach, które miały miejsce w maju i w czerwcu 2002 r. Kartowanie 
polegało na zarejestrowaniu powstałej w wyniku spłukiwania linijnego formy oraz wyko-
naniu jej profilu podłużnego i dwudziestu jeden przekrojów poprzecznych (Święchowicz 
2004). Pomiary zostały powtórzone w tych samych przekrojach poprzecznych formy po 
intensywnych opadach mających miejsce w lipcu tego samego roku. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na pokazanie kierunku i tempa przekształcania istnie-
jącej już formy, podczas kolejnych intensywnych opadów.

Charakterystykę opadów przeprowadzono na podstawie – wykonanych na stacji 
meteorologicznej Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach – codziennych pomiarów sum 
opadów w latach 1987-2001. Szczegółową charakterystykę poszczególnych deszczów 
w 2002 r. przeprowadzono w oparciu o materiały pluwiograficzne, obejmujące okres 
od maja do września.

W obrębie stożka deluwialnego, który powstał u wylotu bruzdy erozyjnej po inten-
sywnych opadach mających miejsce w lipcu 2002 r., pobrano na trzech stanowiskach, 
z kolejnych jednocentymetrowych warstewek o rozmiarach 30x30cm próby gleby do 
analizy radiometrycznej. Poboru prób dokonano w płaszczyznach równoległych do po-
wierzchni stoku. Dodatkowo pobrano próby gleby na jednym stanowisku na polu ornym 
oraz na dwóch stanowiskach w obrębie szerokiej zadarnionej miedzy. 

Metoda pomiaru gamma-spektrometrycznego
Próbki wysuszone i zhomogenizowane przez przesianie i wymieszanie umieszczane 

były w polietylenowym tzw. naczyńku Marinelli o objętości 500 ml. Pomiar stężenia 
137Cs (T1/2=30,07 lat) przeprowadzano w oparciu o analizę natężenia linii widmowej 
661,6 keV przy pomocy spektrometrów promieniowania gamma z detektorami HPGe. 
Detektory umieszczone były w niskotłowych osłonach o ściankach wykonanych z ołowiu 
o grubości 10 cm, od wewnątrz wyścielonych blachą kadmową o grubości 2 mm oraz 
płytami miedzianym o grubości 18 lub 20 mm (Mietelski 2003).

Spektrometry wykalibrowane były przy pomocy wzorca objętościowego SZM-3 
produkcji POLATOM (Świerk). Wzorzec miał taką samą geometrię pomiarową jak prób-
ki tzn. naczyńka Marinelli o objętości 500 cm3. Typowy czas pomiaru próbki wynosił  
24 godziny. 

Aktywność próbki, wyrażona w Bq/kg, wyliczona była ze wzoru:
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gdzie: As aktywność 137Cs we wzorcu wyrażana w Bq (bekerelach), N i Ns – liczba 
zarejestrowanych kwantów gamma odpowiednio dla próbki i wzorca w linii widmowej 
(skorygowana na liczbę zliczeń w tle dla danego czasu pomiaru), tγ i ts – odpowiednio 
czasy pomiaru próbki i wzorca, m – masa próbki w kg. 
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3. Wyniki
Na badanym obszarze w dniu 29 maja 2002 r. wystąpił opad o sumie 40,2 mm  

o średnim natężeniu wynoszącym prawie 0,04 mm/min., który spowodował spłukiwanie 
powierzchniowe i linijne, na polu zajętym pod uprawę buraków cukrowych, które znaj-
dowały się w początkowej fazie wzrostu (Święchowicz 2004). Skutkiem spłukiwania był 
zbieżny system bruzd erozyjnych, które po połączeniu stały się główną drogą odpływu 
wody i transportu gleby. U wylotu bruzdy, w obrębie spłaszczenia podstokowego powstał 
asymetryczny stożek deluwialny. Bruzda erozyjna, podczas kolejnych opadów, które miały 
miejsce w czerwcu, została pogłębiona. Szczególnie znaczące dla transformacji stoku 
były opady, które miały miejsce 10, 24 i 28 czerwca, kiedy ich dobowe sumy wynosiły 
odpowiednio 35,6, 30,1 i 29,2 mm (ryc. 1). Po opadzie, który miał miejsce 28 czerwca, 
długość bruzdy erozyjnej wynosiła nieco ponad 30 m, a maksymalna głębokość – 68 cm. 
Kolejny opad deszczu o sumie 40,4 mm, którego natężenie w pierwszych 15 minutach 
trwania wynosiło prawie 1,3 mm/min. miał miejsce 16 lipca. Na skutek spłukiwania 
linijnego nastąpiło pogłębienie bruzdy erozyjnej maksymalnie do 120 cm oraz wzrosła 
szerokość formy w jej środkowym i dolnym odcinku (ryc. 2). Stożek deluwialny u pod-
nóża stoku został nadbudowany zarówno osadami pochodzącymi z rozcięcia bruzdy jak 
i spłukanymi z powierzchni pola. Miąższość osadów w stożku dochodziła do 21 cm. 

Zawartość 137Cs w glebie na stoku w obrębie pola ornego była niewielka, ale 
zróżnicowana w profilu podłużnym stoku oraz zmieniała się wraz z głębokością na po-
szczególnych stanowiskach (ryc. 3). Na polu ornym w środkowej części stoku (stan. 6) 
zawartość 137Cs do głębokości 20 cm była prawie równomierna we wszystkich warstwach 
i wynosiła od 9,2 do 11,2 Bg/kg. Brak wyraźnego zróżnicowania koncentracji 137Cs  
w poszczególnych warstwach związany był z corocznym mieszaniem gleby na skutek 
orki. W obrębie zadarnionej miedzy (stan. 4) zawartość 137Cs była tylko nieznacznie wyż-
sza i wynosiła od 10,4 do 12,0 Bq/kg, natomiast w dolnej części miedzy (stan. 5) była 
nieznacznie niższa i wynosiła od 8,0 do 9,5 Bq/kg. Na obu stanowiskach nie stwierdzono 
dużego zróżnicowania zawartości 137Cs wraz z głębokością. Natomiast w obrębie stożka 
deluwialnego zawartość 137Cs w poszczególnych jednocentymetrowych warstwach osadu 
była zróżnicowana (stanowiska 1, 2, 3). Najniższa zawartość wystąpiła na stanowisku 
1, zlokalizowanym w osi stożka najdalej od wododziału i wynosiła od 0,6-8.4 Bq/kg. 
W wierzchniej warstwie gleby (do 10 cm) zawartość 137Cs była bliska zeru, natomiast 
głębsze jednocentymetrowe warstewki gleby zawierały więcej cezu. Stosunkowo niska 
zawartość 137Cs w wierzchnich warstwach gleby budujących stożek deluwialny (stan. 1) 
spowodowana była napłynięciem na powierzchnię stożka, ubogich w cez, osadów po-
chodzących z rozcinania głębszych warstw gleby, wskutek erozji linijnej. Nieco wyższa 
zawartość izotopu stwierdzona w warstwach osadów w lewostronnej części stożka (stan. 
2) wynikała z dostawy zarówno osadów ubogich w 137Cs, a pochodzących z rozcinania 
bruzdy erozyjnej, jak i wzbogaconych w 137Cs, a pochodzących z powierzchni pola. Za-
wartość 137Cs w poszczególnych jednocentymetrowych warstwach osadu na stanowisku 
3, zlokalizowanym bezpośrednio u wylotu bruzdy erozyjnej, może wskazywać na ścięcie 
wierzchnich warstw, ubogich w 137Cs, podczas kolejnej fazy pogłębiania bruzdy.
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Ryc. 1. Charakterystyka opadów (Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach k/ Bochni) A − roczne sumy 
opadów w latach hydrologicznych 1987-2002, B − miesięczne sumy opadów w roku hydrologicz-
nym 2002 na tle średnich z wielolecia, C − dobowe sumy opadów w maju 2002 r., D − dobowe 
sumy opadów w czerwcu 2002 roku, E − dobowe sumy opadów w lipcu 2002 r., F − wysokość 
oraz średnie natężenie opadów w dniu 16 lipca 2002 r., G – liczba dni z dobową sumą opadu powy-
żej 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm i 60 mm w latach hydrologicznych 1987-2001
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Ryc. 2. Zlewnia Dworskiego Potoku – profil podłużny stoku i wybrane przekroje porzeczne 
bruzdy erozyjnej
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Ryc. 3. Zlewnia Dworskiego Potoku – zawartość Cs-137 w glebie na stoku ornym i w obrębie 
stożka deluwialnego
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Zawartość 137Cs w glebie na stoku ornym i w obrębie stożka deluwialnego nie 
nawiązywała do prawidłowości rozmieszczenia tego izotopu stwierdzonego na pobli-
skich stokach: pastwiskowym (Chełmicki, Święchowicz 1992, Chełmicki in. 1992; ryc. 
4b) i zalesionym (Chełmicki i in. 1993-1994, Chełmicki i in. 1995; ryc. 4a). Bowiem 
przeprowadzone tam badania w latach 1991-1993, wykazały, że zawartość 137Cs w gór-
nej części oraz u podnóża stoku i w dnie doliny była stosunkowo wysoka, natomiast  
w środkowej części stoku była wyraźnie niższa. W przypadku stoku ornego, na którym 
w wyniku erozji linijnej doszło do rozcinania, ubogich w 137Cs głębszych warstw gleby, 
przestrzenne rozmieszczenie 137Cs w osadach stożka deluwialnego utworzonego u pod-
nóża stoku jest inne. W miejscach najbardziej intensywnej akumulacji, zwłaszcza w osi 
stożka, stwierdzono w wierzchnich warstwach najmniej 137Cs. 

4. Wnioski
Opisana głęboka bruzda erozyjna jest incydentalnym przykładem skutków spłu-

kiwania linijnego na stoku ornym, a jej powstanie było wynikiem serii opadów o dużej 
wydajności, które wystąpiły w początkowej fazie wzrostu roślin oraz obsiania znacznej 
powierzchni zlewni jednym rodzajem upraw. Kolejne opady pogłębiły i poszerzyły ist-
niejącą już formę niezależnie od wzrostu buraków cukrowych. Ekstremalne opady pozo-
stawiły po sobie osad w postaci rozległego stożka deluwialnego tylko w jednym miejscu 
u podnóża stoku. W obszarach o dużej lokalnej depozycji materiału glebowego – jakimi 
są podstokowe równiny deluwialne i dna dolin – nie zawsze występuje duża zawartość 
137Cs w wierzchnich warstwach osadów budujących stożek deluwialny. Stwierdzona 
stosunkowo niska zawartość 137Cs w obrębie stożka deluwialnego była konsekwencją 
napłynięcia na jego powierzchnię, ubogich w 137Cs, osadów pochodzących z rozcinania 
głębszych warstw gleby, wskutek erozji linijnej. Prawdopodobnie w kolejnych latach, 
na gruntach ornych, przy podobnej sekwencji opadów można oczekiwać intensywnej 
erozji linijnej i akumulacji gleby w postaci stożków deluwialnych w tych miejscach  
w zlewni, gdzie będą uprawiane rośliny okopowe.
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