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Wprowadzenie

Spłukiwanie jest jednym z procesów wywołu-
jących erozję gleb na obszarach użytkowanych rolni-
czo (Józefaciuk, Józefaciuk 1996). Stacjonarne ba-
dania spłukiwania w Polsce mają długą tradycję
(Gerlach 1966, 1976, Gil 1976, Rejman, Rodzik
2006), a powszechnie stosowaną metodą są pomiary
prowadzone na różnej długości poletkach wydzielo-
nych w obrębie stoku. Poletka mogą być ekranowane
(Gil 1976, 1999, Szpikowski 1998, 2002, Rejman,
Usowicz 1999, 2002, Rejman 2006, Święchowicz
2002) bądź nie (Gerlach 1966, Smolska 1996, 2003,
Święchowicz 1998, Stępniewski i in. 1999, Rodzik,
Stępniewski 2005). Poletka zamknięte są łapaczami,
którymi mogą być różnej długości rynny Gerlacha
(1966) połączone z instalacją zbiorczą lub zmodyfi-
kowane łapacze (worki) Słupika (Smolska 1993). Ze
względu na trudną metodykę wymagającą wielolet-
nich badań stacjonarnych wiele zagadnień do tej
pory nie zostało dostatecznie opracowanych. Nadal
ważnym problemem jest poznanie mechanizmu i
wielkości spłukiwania na stokach różnie użytkowa-
nych podczas pojedynczych zdarzeń opadowych.
Częstość występowania spłukiwania oraz jego mor-
fologiczna efektywność zależy głównie od użytkowa-
nia ziemi, stopnia pokrycia stoków przez roślinność
oraz stanu powierzchni gruntu w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym wystąpienie procesu (Gerlach
1966, 1976, Gil 1976, 1986, 1994, 1999, Gil, Słupik
1972, Twardy 1990, Klimczak 1993, Szpikowski 1998,
2002, Święchowicz 2002a, b, c, Rodzik, Stępniewski
2005, Rejman 2006).

Celem artykułu jest omówienie częstości wy-
stąpienia spłukiwania na pogórskich stokach różnie
użytkowanych.

Obszar badań i metody

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki ba-
dań prowadzonych w oparciu o stacjonarne pomiary
spłukiwania dokonywane na Pogórzu Karpackim w
zlewni Starej Rzeki, gdzie w Łazach zlokalizowana
jest Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodar-
ki Przestrzennej UJ. Pomiary wykonywane są od 1 li-
stopada 2006 r. na 7 poletkach założonych w zlewni
Dworskiego Potoku (ryc. 1a). Wszystkie poletka
mają 2 m szerokości. Długość czterech poletek wy-
nosi 22,1 m, natomiast pozostałych trzech odpowied-
nio 11,1, 5,5 i 2,8 m. Wszystkie są ekranowane i
zamknięte dwumetrowymi rynnami Gerlacha. Spłu-
kiwany materiał zbierany jest w zbiornikach zainsta-
lowanych przy każdym poletku, a spływ powierzch-
niowy rejestrowany za pomocą limnigrafów. W roku
hydrologicznym 2007 poletko P1 (22,1×2 m) było
pozostawione w czarnym ugorze, na P2 (22,1×2 m)
posiano trawę, na P3 (22,1×2 m) posadzono ziem-
niaki, a na pozostałych czterech (P4–P7) o zróżnico-
wanych długościach (22,1×2 m, 11,1×2 m, 5,5×2 m i
2,8×2 m) posiano pszenicę ozimą (ryc. 1b). Poletka
zlokalizowane są na stoku, w pobliżu Stacji Meteoro-
logicznej, z której pochodzą dane opadowe. Pomiary
wykonywano po każdym opadzie erozyjnie skutecz-
nym. W opracowaniu nie uwzględniono zdarzeń, kie-
dy w zbiornikach odnotowano śladowe ilości wody.
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Wyniki

W 2007 r. średnia roczna suma opadów wynosiła
814,1 mm, co stanowiło blisko 122,5% średniej rocz-
nej sumy opadów (664,5mm) dla lat hydrologicznych
1987–2007, obliczonej w oparciu o pomiary wykona-
ne na posterunku meteorologicznym Stacji IGiGP
UJ w Łazach (ryc. 2a). Najwyższe miesięczne sumy
opadów zanotowano we wrześniu (211,2 mm) i w
czerwcu (116,1), co stanowiło odpowiednio 25,9% i
14,3% rocznej sumy opadów w tym roku (ryc. 2b).
Miesięczna suma opadów we wrześniu 2007 r. stano-
wiła nieco ponad 310,2% średniej miesięcznej sumy
opadów z lat hydrologicznych 1987–2007 dla tego

miesiąca, a miesięczna suma opadu w czerwcu 2007 r.
odpowiednio 116,3% średniej miesięcznej sumy z lat
hydrologicznych 1987–2007 dla czerwca. Blisko
71,6% rocznej sumy opadów miało miejsce w półro-
czu letnim (V–X). Najbardziej wilgotną porą roku
była jesień (42% rocznej sumy opadów) i lato (29%
rocznej sumy opadów).

W roku hydrologicznym 2007 wystąpiło 167 dni z
opadem (?0,1 mm), przy czym zdecydowanie domi-
nowały dni z opadem bardzo słabym (0,1–1 mm)
oraz słabym (1,1–5,0 mm), które stanowiły łącznie
76,6% wszystkich dni z opadem. Dni z opadem bar-
dzo silnym (powyżej 30,1 mm) stanowiły 4,2%
wszystkich dni z opadem i miały miejsce przede
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Ryc. 1. Położenie obszaru badań (a) i schemat rozmieszczenia poletek eksperymentalnych na stoku (b)

Ryc. 2. Roczne sumy opadów w latach hydrologicznych 1987–2007 (a) oraz miesięczne sumy opadów w roku hydrologicz-
nym 2007 (b) (Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach)



wszystkim w maju (1), czerwcu (1), lipcu (1) i we
wrześniu (4). Suma opadów przekraczających 30,1
mm stanowiła 37,4% sumy opadów w całym roku.

W roku hydrologicznym 2007 odnotowano 14
zdarzeń spłukiwania. Zdarzenia miały miejsce głów-
nie w półroczu letnim (13). W półroczu zimowym
spłukiwanie (wywołane topnieniem śniegu) wy-
stąpiło tylko raz. Najwięcej zdarzeń zanotowano w
miesiącach letnich (czerwiec, lipiec i sierpień) i je-
siennych (wrzesień) (ryc. 3).

W roku hydrologicznym 2007 wystąpiło 167 dni z
opadem powyżej 0,1mm, a spływ powierzchniowy i
spłukiwanie wywołane tylko opadem, stwierdzono 13
razy. Dni ze spływem stanowiły 7,8% dni z opadem.
Zdarzenia spłukiwania miały miejsce głównie pod-
czas opadów silnych i bardzo silnych, ale trafiały się
również pojedyncze przypadki wywołane opadami
umiarkowanymi.

Liczba przypadków spłukiwania na poletkach o
tej samej długości była zróżnicowana w zależności od
użytkowania poletka (ryc. 3). Najwięcej przypadków
odnotowano na poletku P1 (czarny ugór) oraz polet-
ku P3 (ziemniaki). Najmniej na poletku P4 (pszeni-
ca). Zdarzenia spłukiwania nie występowały równo-
cześnie na wszystkich poletkach podczas tych samych
zdarzeń opadowych.

Różna była również liczba zdarzeń w zależności
od wielkości poletka. Wstępne wyniki pomiarów uzy-
skane na poletkach o różnej długości, a takim sa-
mych użytkowaniu (poletka P4–P7 obsiane pszenicą)
wskazują na zróżnicowanie liczby zdarzeń w zależno-
ści od długości poletka. Najwięcej zdarzeń miało
miejsce na poletku najdłuższym (P4), a najmniej na
poletkach najkrótszych (P6–P7) (ryc. 3).

Podsumowanie

Morfologiczna efektywność opadów deszczo-
wych, powodujących spłukiwanie na stokach, jest
zróżnicowana i zależy głównie od rodzaju upraw.
Większość zdarzeń spłukiwania miała miejsce w
półroczu letnim, głównie w czerwcu. Liczba zdarzeń
spłukiwania na poletkach o tej samej długości była
zróżnicowana podczas poszczególnych opadów i wy-
nikała z różnego użytkowania poletek. Najwięcej
zdarzeń odnotowano na poletku z czarnym ugorem i
na poletku z uprawą ziemniaków. Najmniej na polet-
ku z pszenicą ozimą.

Praca została wykonana częściowo w ramach pro-
gramu badawczego KBN nr 2P04E 053 30 oraz
WRBW/BiNoZ/39/2007.
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Ryc. 3. Liczba zdarzeń spłukiwania na tle dobowych sum opadu w roku hydrologicznym 2007
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