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Erozja gleb

• procesy, które pod wpływem sił przyrody, wiatru, wody i grawitacji, oraz
działalności człowieka, prowadzą do niszczenia zewnętrznej warstwy skorupy
Ziemi

• zespół procesów morfogenetycznych o charakterze degradacyjnym
i agradacyjnym, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych, które przeobrażają
powierzchniowo i wgłębnie powierzchnię ziemi
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• procesy, które pod wpływem sił przyrody, wiatru, wody i grawitacji, oraz
działalności człowieka, prowadzą do niszczenia zewnętrznej warstwy skorupy
Ziemi

• zespół procesów morfogenetycznych o charakterze degradacyjnym
i agradacyjnym, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych, które przeobrażają
powierzchniowo i wgłębnie powierzchnię ziemi

• wszystkie formy i rodzaje procesów erozyjnych prowadzą do
wyrównywania się powierzchni ziemi



Erozja gleb

• obejmuje procesy odrywania i odspajania cząstek, z których została wytworzona
gleba, przenoszenia i osadzania ich w innych miejscach.

• Ubytek cząstek z danego terenu, powodowany działalnością wody nazywamy
denudacją, natomiast osadzanie ich akumulacją.

Procesy denudacyjne powodują obniżanie się terenów wyniosłych, a procesy
akumulacyjne prowadzą do zasypywania i zamulania obniżeń

• Ubytek cząstek z danego terenu, powodowany działalnością wiatru nazywamy
deflacją, natomiast osadzanie ich akumulacją eoliczną.



Klasyfikacja erozji gleb

Wyróżnić można erozję naturalną i przyspieszoną.

• Erozja naturalna, nazywana też normalną lub geologiczną, jest procesem, który
kształtuje powierzchnię ziemi od początków istnienia naszej planety.

• Ten rodzaj erozji zachodzi tylko w warunkach naturalnych poza wpływem
działalności ludzkiej.

• Erozja naturalna jest wynikiem tylko działalności sił przyrody – wiatru, wody oraz
siły grawitacji.

• Takie procesy są dziś obserwowane wyłącznie na terenach
niezagospodarowanych przez człowieka, niedostępnych lub trudno dostępnych,
np. objętych ścisłą ochroną.

• Przemiany będące wynikiem erozji naturalnej zachodzą w środowisku bardzo
powoli.



Klasyfikacja erozji gleb

Wyróżnić można erozję naturalną i przyspieszoną.

• Procesy erozyjne, które są zainicjowane lub intensyfikowane w wyniku
działalności człowieka nazywane są erozją przyspieszoną, często określaną
również antropogeniczną lub aktualną.

• W związku ze znaczną antropogenizacją na świecie najczęściej obserwowana jest
właśnie erozja przyspieszona, która jest skutkiem różnych form antropopresji.

• Obecnie erozja przyspieszona nazywana jest także rzeczywistą.
• W wyniku wycinki lasów, intensyfikacji rolnictwa, upraw na stokach, utworzenia

gęstej sieci dróg, uszczelnienia powierzchni chłonnych czy regulacji rzek, człowiek
znacznie przyspieszył procesy erozji naturalnej.



Klasyfikacja erozji gleb
wg czynnika sprawczego



Erozja wietrzna

• inaczej zwana eoliczną występuje w wyniku oddziaływania siły wiatru.
• Wyróżnia się 3 podtypy: deflację, korazję i akumulację eoliczną.

• Deflacja ma miejsce, kiedy z powierzchni ziemi następuje wywiewanie ziarn
i cząstek glebowych, zarówno ziemnych i skalnych.



Erozja wietrzna

• inaczej zwana eoliczną występuje w wyniku oddziaływania siły wiatru.
• Wyróżnia się 3 podtypy: deflację, korazję i akumulację eoliczną.

• Korazja to zjawisko żłobienia i szlifowania powierzchni skał przez unoszony
z wiatrem materiał erozyjny.

• Akumulacja eoliczna to osadzanie cząstek glebowych na powierzchni ziemi



Erozja wietrzna



Erozja wodna



Erozja wodna

• Rozbryzg (SPLASH EROSION)
• Spływy (spłukiwanie, zmywy) powierzchniowe (SHEET, RILL EROSION)
• Erozja liniowa (RILL, GULLY EROSION)



Erozja wodna 

• Rozbryzg

• przemieszczanie się cząstek gleby w wyniku uderzeń kropel deszczu
o powierzchnię terenu.

• inicjalny etap erozji wodnej

Bezpośrednia erozyjna działalność kropel deszczu polega na:
• niszczeniu agregatów glebowych na drodze rozbijania mechanicznego,

rozmywania oraz rozrywania;
• tworzeniu mikrokraterów i odspajaniu cząstek glebowych;
• zamulaniu gleby poprzez zatykanie kanalików glebowych drobnymi cząstkami.



Erozja wodna 

• Spłukiwanie (zmywy) powierzchniowe

• oddzielanie i transportowanie cząstek ziemnych przez spływającą
powierzchniowo po stoku wodę

• spływ powierzchniowy jest różnicą między ilością
wody opadowej a ilością wody wsiąkającej do gruntu
• rozmiary spływu zależą od prędkości infiltracji
• miąższość warstwy spływającej wody zależy od
prędkości spływu i długości stoku



Erozja wodna 

• Spłukiwanie (zmywy) powierzchniowe

• Spłukiwanie warstwowe – powstaje podczas spływu
powierzchniowego tworzącego na powierzchni terenu
szeroką warstwę wody zdolną do pokonania szorstkość
podłoża;

• Spłukiwanie rozproszone – wody spływu powierzchniowego
spływają po powierzchni terenu siecią drobnych, krótkich
i nieregularnych strużek nawiązujących swoją trasą do
nierówności podłoża. Na trasie spływu wody powstają drobne
żłobiny głębokości 1-2 cm;

• Erozja żłobinowa – degradujące powierzchnię terenu
spływanie wody w postaci skoncentrowanej. Do spłukiwania
powierzchniowego zalicza się żłobiny bardzo płytkie do 5 cm
głębokości.



Erozja wodna 

• Erozja liniowa

• powstaje na trasie skoncentrowanego przepływu wody

• Erozja żłobinowa (stokowa i dolinowa) – powstają żłobiny średniej głębokości
(5-10 cm) i żłobiny głębokie (10-50 cm);

• Erozja wąwozowa – powstają formy podobne do żłobin, ale znacznie głębsze.
Wąwozy powstające w terenach górskich to debry (suche cieki) – głębokości
0,5 do 2,0 m



Erozja wodna 

• Erozja liniowa

• powstaje na trasie skoncentrowanego przepływu wody

• Erozja rzeczna denna - polega na żłobieniu dna w wyniku czego koryto rzeki się
pogłębia

• Erozja rzeczna brzegowa
– powstaje na odcinkach rzeki,
które osiągnęły stan równowagi
– zanika erozja denna



Erozja wodna 

• Erozja podpowierzchniowa (podziemna):

• sufozja mechaniczna

• sufozja chemiczna

• procesy krasowienia



Zabiegi przeciwerozyjne - Mała retencja

„Mała retencja to zabiegi polegające na budowie i odbudowie prostych urządzeń
hamujących bezużyteczny odpływ wód ciekami …”

„Za małą retencję uznać można (…) działania poprawiające bilans wodny zlewni
i zwiększające zasoby wodne głównie na skutek zmiany szybkiego spływu
powierzchniowego na powolny odpływ gruntowy można zaliczyć do małej retencji”

„Mała retencja jest to wydłużenie czasu i drogi obiegu wody i zanieczyszczeń w
zlewni, mające na celu poprawę stosunków wodnych w zlewni, …”



Zabiegi przeciwerozyjne

• Podatność na spłukiwanie powierzchniowe

Podatność gleb na 
spłukiwanie 

powierzchniowe

Współczynnik 
podatności gleb na 

erozję 

Rodzaj i gatunek gleby

Bardzo silnie podatne 0,56 ÷ 0,70 Lessowe i lessowate, pyłowe, pyłowe pochodzenia wodnego
Silnie podatne 0,42 ÷ 0,56 Piaski luźne, piaszczyste, rędziny kredowe, rędziny jurajskie

Średnio podatne 0,28 ÷0,42 Piaski słabogliniaste, piaski gliniaste, kompleks piasków słabogliniastych i 
gliniastych, żwirowe, rędziny trzeciorzędowe, rędziny starszych formacji 

geologicznych
Słabo podatne 0,14 ÷ 0,28 Lekkie – gliny piaszczyste i piaski naglinowe, gliny średnie, gliniaste, 

wytworzone ze skał osadowych o spoiwie węglanowym niewapiennym
Bardzo słabo podatne 0,00 ÷ 0,14 Ciężkie, ilaste, skaliste – skały szkieletowe, wytworzone ze skał o spoiwie 

niewęglanowym, wytworzone ze skał krystalicznych, torfy niskie, przejściowe i 
wysokie  



Zabiegi przeciwerozyjne

• Rozbryzg

Zabiegi przeciwerozyjne:
• Brak wpływu na opad
• Poplony / okrywa gleby
• Zmiana struktury gleby / frakcja organiczna

• Spłukiwanie powierzchniowe

Zabiegi przeciwerozyjne:
• Zmniejszenie spadku terenu
• Zmniejszenie długości drogi spływu
• Zmiana struktury gleby / frakcja piaszczysta



Zabiegi przeciwerozyjne

• Podatność na spłukiwanie powierzchniowe



Zabiegi przeciwerozyjne

• Tarasowanie / zmniejszenie spadków



Zabiegi przeciwerozyjne

• Użytkowanie terenu



Zabiegi przeciwerozyjne

• Użytkowanie terenu



Zabiegi przeciwerozyjne

• Właściwa lokalizacji dróg gruntowych



Mała retencja w PGL LP



Zabiegi przeciwerozyjne

• Przeciwdziałanie erozji liniowej (w ramach programów Małej Retencji Leśnej)
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Zabiegi przeciwerozyjne



Dziękuję za uwagę
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