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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej 

rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania 
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przy ro dy 
i krajobrazu naszych wsi.

Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich 
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹ 
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci 
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi. 

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
l promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska; 
l zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych; 
l zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych; 
l podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w sys te-
mie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z po wo dze niem 
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przy-
ro dy, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników. 
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków na ro do wych, 
czy rezerwatów. 

Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na 
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROL NO-
ŒRO DO WI SKO WY. 

Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³ ko wi-
cie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wy na gro dze nie 
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿ no rod no-
œci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu. 

W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 2004-
2006 bêd¹ mogli uczestniczyæ: 
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne, 

któ rzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara 
u¿yt ków rolnych.

Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie go spo darstw 

ekologicznych; 
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azo tu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.

W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie roz sze rzo-
ny o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.

Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania 
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych: 
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody, 
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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Wspó³czesne rolnictwo, korzystaj¹c z zasobów œrodowiska naturalnego, w wie lu 
przypadkach rozwija siê jego kosztem. Rolnictwo wykorzystuje w szerokim za-
kre sie technologie oparte na du¿ym zu¿yciu przemys³owych œrodków produkcji, 
stosowaniu wysokowydajnych ciê¿kich maszyn, uproszczeniach w uprawie roli 
i organizacji produkcji. Skutkiem takich dzia³añ s¹ negatywne nastêpstwa œro do wi-
sko we powoduj¹ce zachwianie równowagi agroekosystemów, w tym de gra da cjê 
gleby. �le zagospodarowana przestrzeñ u¿ytkowana rolniczo jest bardziej podatna 
na destrukcyjne dzia³anie procesów erozyjnych. W efekcie obni¿a siê zdolnoœæ 
ekosystemów do zachowania równowagi, która jest niezbêdna dla trwa ³o œci 
i mo¿liwoœci samoregeneracji krajobrazu.

Z drugiej strony erozja wzbogaca krajobraz poprzez urozmaicanie rzeŸby, two-
rze nie nowych siedlisk i wy³¹czanie terenów z u¿ytkowania rolniczego, co jest 
korzystne dla bioró¿norodnoœci.

Do dzia³añ zapobiegaj¹cych degradacji gleb na skutek erozji nale¿¹ zabiegi: 
fitobiologiczne, agrotechniczne i agrotechniczno – melioracyjne.

Informacje w broszurze opisuj¹ w pierwszej jej czêœci zagro¿enia erozj¹ gleb 
w Polsce oraz szkodliwoœæ erozyjnego degradowania œrodowiska przy rod ni cze go. 
W drugiej czêœci zawarte s¹ opisy dzia³añ, których realizacja na poziomie gospo-
darstwa ogranicza ujemne skutki oddzia³ywañ erozyjnych.

W Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym ochrona gruntów przed erozj¹ 
jest traktowana ³¹cznie z ochron¹ wód przed za nie czysz cze nia mi i przewiduje 
trzy opcje:
l Wsiewki poplonowe;
l Miêdzyplon ozimy;
l Miêdzyplon œcierniskowy.

Dzia³ania te bêd¹ realizowane w ka¿dym województwie, obejmuj¹c w latach 
2004-2006 oko³o 5% powierzchni gruntów rolnych województwa.

1OCHRONA GRUNTÓW PRZED EROZJĄ 
W KRA JO WYM PROGRAMIE
ROL NO ŒRO DO WI SKO WYM

Bli¿sze informacje na temat Programu znajdziesz w broszurze p.t.: „Prze-
wod nik po Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym”.
O ochronie wód mówi broszura p.t.: „Ochrona wód przed za nie czysz cze nia-
mi pochodzenia rolniczego”.
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2.1. Rodzaje erozji – definicje,
        klasyfikacja, cechy charakterystyczne

Zale¿nie od przyczyn wyodrêbnia siê ró¿ne rodzaje erozji – rys. 1. W wa run kach 
Polski najwiêksze zagro¿enie na obszarach u¿ytkowanych rolniczo sta no wi¹: erozja 
wodna i erozja wietrzna. Erozj¹ wodn¹ zagro¿one jest oko³o 30% powierzchni 
kraju, a wietrzn¹ 28%.

Rys. 1. Klasyfikacja erozji gleb

Erozja wodna 
Jest to proces przeobra¿ania i degradowania gleb w wyniku oddzia³ywania 

sp³ywów powierzchniowych z deszczu lub taj¹cego œniegu oraz wód rzecznych. 
Erozja wodna obejmuje procesy powierzchniowe i podpowierzchniowe.

Erozjê wodn¹ powierzchniow¹ dzielimy na (rys. 1):
l erozjê rozbryzgow¹ – polegaj¹c¹ na odrywaniu i odrzu-

caniu cz¹stek ziem nych przez krople deszczu lub grad, 
po³¹czone z ubijaniem i zamulaniem po wierzch ni grun-
tu. Niszczy ona strukturê i zmniejsza przepuszczalnoœæ 
wierzch niej war stwy gleby, a przez to przyspiesza 
procesy sp³ukiwania. Ma znaczny udzia³ w przemiesz-
czaniu gleby i zak³ócaniu procesów glebotwórczych na 
sto kach;

l zmywy powierzchniowe – polegaj¹ce na zmywaniu 
cz¹stek glebowych i zwie trze li no wych oraz okruchów 
skalnych przez sp³ywaj¹ce po stoku wody desz czo we 
i z taj¹cego œniegu;

l erozjê liniow¹ – proces polegaj¹cy na rozmywaniu powierzchni gleby i pod ³o-
¿a skalnego przez skoncentrowane sp³ywy powierzchniowe z deszczu i œniegu 
oraz przez wody rzeczne. Zale¿nie od nasilenia procesu oraz czynnika spraw-

2 INFORMACJE WPRO WA DZA J¥ CE

Fot 1. Pole zniszczone przez zmywy 
powierzchniowe i erozję żłobinową
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cze go wyró¿nia siê w obrêbie erozji liniowej erozjê ¿³obinow¹, 
w¹wozow¹ i rzeczn¹:
–  erozja ¿³obinowa to rozmywanie górnych poziomów profilu 

glebowego przez wodê sp³ywaj¹c¹ po stoku w postaci niewiel-
kich stru¿ek;

–  erozjê w¹wozow¹ polegaj¹c¹ na bardzo intensywnym roz-
mywaniu stoków przez skoncentrowane strugi sp³ywu po-
wierzchniowego, w wyniku czego po wstaj¹ w¹wozy, które 
nie zabezpieczone, podlegaj¹ dalszemu silnemu rozwojowi;

l erozjê rzeczn¹, która dzieli siê na: denn¹, brzegow¹ i wsteczn¹. 
Naj ogól niej ten typ erozji ujmuje ca³oœæ zjawisk zwi¹zanych 
z przeobra¿aniem siê koryt cie ków.

Erozja wodna podpowierzchniowa dzieli siê na 3 podtypy:
l sufozjê chemiczn¹, której mechanizm polega na zuba¿aniu pro-

filu gle bo we go w spoiwo – wêglan wapnia (CaCO
3
) poprzez jego 

chemiczne rozpuszczanie i wynoszenie poza profil;
l sufozjê mechaniczn¹, której mechanizm jest podobny, z t¹ 

ró¿nic¹, ¿e za miast wymywania chemicznego nastêpuje tu me-
chaniczne wynoszenie ko lo idal ne go spoiwa;

l erozjê krasow¹, której efektem s¹ liczne jaskinie na obsza-
rach zbu do wa nych ze ska³ wêglanowych. Jaskinie te powsta³y 
poprzez d³ugoletnie, stopniowe wy my wa nie CaCO

3
 z masywu 

skalnego.
Abrazja jest to niszczenie brzegów zbiorników wodnych przez 

ener giê uderzaj¹cych fal. Najbardziej znanym efektem dzia³ania 
abrazji s¹ w Polsce klify Pomorza Zachodniego.

Erozja wietrzna
Jest to zespó³ zjawisk polegaj¹cych na przeobra¿aniu i degra-

dowaniu pokrywy glebowej, zwietrzelinowej i skalnej na skutek 
oddzia³ywania wiatru. Wyró¿nia siê w jej obrêbie trzy ró¿ne zja-
wiska:
l deflacjê – wywiewanie z powierzchni gleby i przenoszenie na 

ró¿n¹ od le g³oœæ cz¹stek glebowych (próchnicy, py³u, i³u, piasku, 
okruchów skal nych);

l korazjê – ¿³obienie i szlifowanie powierzchni ska³ przez piasek 
niesiony wia trem, najintensywniejsze na pustyniach i w górach. 
Charakterystyczne formy rzeŸby korazyjnej to np. bruzdy, nisze, graniaki wia-
trowe i ska³ki (s³u py skal ne);

l akumulacjê – osadzanie siê niesionych przez wiatr cz¹stek glebowych (de-
fla tów) na powierzchni gleby, powoduj¹ce stopniowe zasypywanie ja³owymi 
de fla ta mi górnych, ¿yznych poziomów profilu glebowego.

Ruchy masowe
Ruchy masowe to:

l odpadanie mas skalnych b¹dŸ gruntowych z pionowych œcian;
l obrywanie siê mas skalnych b¹dŸ ziemnych z nawisów, przy czym oderwane 

elementy przemieszczaj¹ siê drogą powietrzn¹;
l osuwanie – na ogó³ szybkie przemieszczanie siê w dó³ stoku mas glebowo-

zwie trze li no wych. Osuwanie ma miejsce najczêœciej na skutek nad mier ne go 
uwil got nie nia lub zmian w rzeŸbie powoduj¹cych zwiêkszenie na chy le nia sto ku, 
w wyniku czego traci on statecznoœæ, przyjmuj¹c ró¿ne p³asz czy zny po œli zgu;

Fot. 2. Jeden z licznych wąwozów na 
terenach lessowych w okolicach Kazimierza 
nad Wisłą

Fot. 3. Skutki działania erozji 
powierzchniowej urozmaiconej
formami sufozyjnymi
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l sp³ywanie nadmiernie uwilgotnionych mas glebowo-zwie trze li no wych po 
p³aszczyŸnie poœlizgu utworzonej przez nierozmarzniêt¹ war stwê gruntu. Za-
chodzi najczêœciej na utworach glebowych o du¿ej zawartoœci czê œci ila stych 
i py³owych, na stokach o wystawie pó³nocnej i spadkach powy¿ej 30%;

l spe³zanie – mechanizm podobny do osuwania, jednak ruch mas ziem nych prze-
bie ga wolniej, mi¹¿szoœæ przemieszczanej warstwy bywa znacznie wiêk sza;

l osiadanie – powolne obni¿anie siê powierzchni terenu wskutek zmniej sze nia 
ob jê to œci gruntu. Osiadanie czêsto towarzyszy procesom sufozji.

Erozja œniegowa
Wywo³ana oddzia³ywaniem œniegu b¹dŸ lodu, dzieli siê na:

l erozjê niweo-eoliczn¹ – o podobnym do korazji mechanizmie nisz cz¹ cym, 
gdzie rolê niszcz¹c¹ ziaren deflatów spe³niaj¹ kryszta³ki œniegu, b¹dŸ lodu;

l lawiny – powoduj¹ce bardzo gwa³towne przemieszczenia mas glebowo-zwie-
trze li no wych;

l zsuwy – powolne przemieszczanie siê masy œniegu wraz z gruntem i ska³ami 
po powierzchni stoku.

Erozja uprawowa
Erozja ta obejmuje wszystkie przejawy wadliwej agrotechniki i urz¹dzenia te-

re nów rolniczych. Najbardziej znanym przyk³adem zabiegu wywo³uj¹cego ero zjê 
uprawow¹ jest orka z odk³adaniem skiby w dó³ stoku, co przyspiesza wy no sze nie 
materia³u z pól.

2.2. Dlaczego erozja gleb jest niebezpieczna?
Oddzia³ywanie erozji w agroekosystemach przejawia siê niekorzystnym prze obra ¿a-

niem warunków przyrodniczych. Zmiany te maj¹ czêsto charakter trwa³y i dotycz¹:
–  rzeŸby terenu;
–  gleb;
–  stosunków wodnych;
–  naturalnej roœlinnoœci;
–  infrastruktury technicznej;
–  walorów ekologicznych i krajobrazowych.

Tak wielostronne oddzia³ywania prowadz¹ czêsto do 
zachwiania równowagi biologicznej i w konsekwencji 
do zmniejszenia ¿yznoœci gleb. Szkodliwoœæ ero zji 
polega równie¿ na zmniejszeniu retencji wodnej gleb 
– zdolnoœci do ma ga zy no wa nia wody i sk³adników 
mineralnych. Ochrona gleb przed erozj¹, oprócz ogra ni-
cze nia wymywania cz¹stek glebowych oraz sk³adników 
pokarmowych, sprzyja jednoczeœnie ochronie wód 
przed innymi biogenami, np. azotem i fosforem.

O wielkoœci degradacji gleb w wyniku procesów 
erozyjnych œwiadcz¹ dane o rocznych stratach gleb. 
W Polsce wynosz¹ one oko³o 76 t/km2, przy du¿ym re-
gionalnym zró¿nicowaniu: od oko³o 2,7 t/km2 na Nizinach 
Œrodkowopolskich do 280 t/ha2 w Karpatach.

Fot. 4. Krajobraz z niewłaściwym 
układem pól sprzyjającym erozji
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2.3. Co decyduje o sile procesów erozyjnych?
Spoœród wielu czynników, maj¹cych wp³yw na rozmiar potencjalnego za gro ¿e-

nia erozj¹, najczêœciej wyró¿nia siê:
–  opady atmosferyczne;
–  wiatry;
–  rzeŸbê terenu;
–  budowê geologiczno-glebow¹;
–  sposób u¿ytkowania ziemi.

Opady
Opady atmosferyczne w najwiêkszym stopniu decyduj¹ o wystêpowaniu 

i na si le niu procesów erozji. Wielkoœæ opadu jest jednym z g³ównych kryteriów 
wy dzie le nia obszarów zagro¿onych erozj¹ wodn¹. W najwiêkszym stopniu na ra-
¿o ne s¹ na ni¹ tereny gór i pogórzy, gdzie opady roczne wynosz¹ 700-1000 mm. 
Kujawy i znaczna czêœæ Wielkopolski z sum¹ opadów w granicach 450-500 mm 
s¹ obszarami najmniej zagro¿onymi erozj¹ wodn¹. Innymi cechami kli ma tycz ny mi 
maj¹cymi wp³yw na wystêpowanie erozji s¹: natê¿enie, czêstotliwoœæ i roz k³ad 
opadów deszczu.

Ju¿ przy opadach powy¿ej 20 mm/dobê wystêpuje powierzchniowy sp³yw wody 
i sp³ukiwanie gleby. Kolejnym czynnikiem, maj¹cym wp³yw na nasilenie erozji 
wodnej, s¹ opady œniegu i roztopy wiosenne. Po suchej jesieni gleba, zamarzaj¹c, 
wykazuje wiêksz¹ przepuszczalnoœæ ni¿ gleba silnie uwilgotniona, w której woda 
zamarzniêta w przestworach glebowych utrudnia wnikanie wody opadowej w g³¹b 
profilu, sprzyjaj¹c w konsekwencji sp³ywom roztopowym.

Analizuj¹c cechy klimatu w Polsce mo¿na wydzieliæ trzy okresy sprzyjaj¹ce 
procesom erozji wodnej:
l okres zimowo-wczesnowiosenny tajania œniegu – przewa¿nie od koñca lu te go 

do pocz¹tku kwietnia. W okresie tym powszechnie wystêpuj¹ zjawiska zmy-
wa nia i ¿³obienia. Czêœciej ni¿ w innych okresach notuje siê ruchy masowe, 
zw³asz cza osuwiska i sp³ywanie;

l okres wiosenno-letni, od kwietnia do wrzeœnia, z ulewnymi deszczami sta no-
wi¹ cy mi zwykle oko³o 40% sumy opadów rocznych;

l okres jesieni – paŸdziernik, listopad – z deszczami rozlewnymi (trwaj¹cymi 
nie prze rwa nie od 5 godzin do kilku dni), wywo³uj¹cymi sp³ukiwanie po wierzch-
nio we i niekiedy osuwiska.

Wiatry
W Polsce przewa¿aj¹ wiatry zachodnie uznawane za ma³o erozyjne. Wiêksz¹ 

si³¹ erodowania charakteryzuj¹ siê wiatry pó³nocne i pó³nocno-zachodnie. Du¿¹ 
si³¹ erodowania charakteryzuj¹ siê wiatry o prêdkoœci powy¿ej 10 m/s.

RzeŸba terenu
Decyduj¹c¹ rolê maj¹ tu spadki terenu, które decyduj¹ o szybkoœci sp³ywu 

powierzchniowego, powierzchni zbiorczej opadu i szybkoœci wnikania wody 
w pod ³o ¿e. Pomimo, ¿e Polska nale¿y do krajów nizinnych, to co najmniej 20% 
obszaru (10% terenu powy¿ej 300 m n.p.m. i 10% poni¿ej tego poziomu) ma 
ukszta³towanie terenu sprzyjaj¹ce procesom erozji wodnej.

Budowa geologiczno-glebowa
O podatnoœci na erozjê ró¿nych gleb decyduj¹ takie ich w³aœciwoœci, jak: sk³ad 

granulometryczny (decyduj¹cy o zwiêz³oœci), przepuszczalnoœæ, wytrzyma³oœæ 
na œcinanie, zawartoœæ ró¿nych sk³adników mineralnych i organicznych. Gleby 
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i utwory glebowe bardzo silnie i silnie podatne na erozjê to gleby lessowe i utwo ry 
py³owe wodnego pochodzenia oraz gleby utworzone z piasków luŸnych ca³ ko wi-
tych i rêdziny kredowe. Gleby œrednio podatne na erozjê to gleby piaszczysto-
gliniaste i rêdziny. Do utworów s³abo lub bardzo s³abo podatnych na sp³ukiwanie 
nale¿¹ gliny i i³y (tab. 2).

Sposób u¿ytkowania ziemi
Gleba pokryta trwa³¹ roœlinnoœci¹ wykazuje wiêksz¹ odpornoœæ na erozjê (tab. 1.).

Tab. 1. Wp³yw sposobu u¿ytkowania gruntów
na roczne straty gleby i wody ze zbocza o spadku 10% na glebie gliniastej

Sposób użytkowania Spływ gleby t/ha Odpływ w % opadu

Las 0,004 0,09
Użytek zielony 0,020 0,29
Pola wstęgowe 21,600 8,30
Rośliny okopowe 50,200 10,50
Czarny ugór 129,400 29,10

Ochronne dzia³anie zbiorowisk roœlinnych polega na wi¹zaniu gleby przez 
sys tem korzeniowy, rozpraszaniu i zatrzymywaniu czêœci opadu. Gêsty i zwar-
ty sys tem korzeniowy roœlinnoœci trawiastej chroni glebê przede wszystkim 
przed skon cen tro wa nym sp³ywem powierzchniowym. Nadziemne czêœci 
darni zwiêkszaj¹ szorstkoœæ pod³o¿a, zmniejszaj¹c prêdkoœæ przep³ywu oraz 
zwiêkszaj¹c in fil tra cjê. Oprócz pokrywy roœlinnej istotne znaczenie w ochronie 
gleb przed erozj¹ odgrywaj¹:

l prawid³owa agrotechnika, w tym 
optymalny p³odozmian, uprawa roli, 
mul czo wa nie powierzchni gleby;

l w³aœciwy, dostosowany do rzeŸby 
terenu sposób u¿ytkowania grun-
tów, uk³ad pól i dróg.

Najwiêksze zdolnoœci ochronne maj¹ siedliska leœne, nastêpnie u¿ytki 
zie lo ne, a najmniejsze jednoroczne uprawy polowe.
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Erozja wodna
Po³o¿enie Polski w strefie klimatu umiarkowanego nie stwarza silnego za gro-

¿e nia erozyjnego, pomimo tego oko³o 30% powierzchni kraju zagro¿one jest 
erozj¹ wodn¹, w tym 21% u¿ytków rolnych (g³ównie gruntów ornych) i oko³o 
8% lasów (rys. 2), w stopniu:
l silnym – 4%;
l œrednim – 11%;
l s³abym – 14%.

Najbardziej zagro¿ony jest rejon gór i pogórzy oraz 
wy¿yn po³udniowo-wschod nich, a œrednio zagro¿ony 
– rejon pojezierzy. Najwiêksze zagro¿enie erozj¹ 
wodn¹ wystêpuje w woj. ma³opolskim – na oko³o 
57% jego obszaru, przy czym erozja silna wystêpuje 
na 26% obszaru. W drugiej kolejnoœci pod wzglêdem 
zagro¿enia jest woj. podkarpackie, gdzie erozja wodna 
wystêpuje na 36% obszaru, w tym na 17% w stopniu 
silnym. W obu województwach wystêpuje pierwszy 
stopieñ pilnoœci przeciwdzia³ania erozji.

Erozj¹ wodn¹ w¹wozow¹ zagro¿one jest 18% 
powierzchni kraju, w tym w stop niu:
l bardzo silnym – 1%
l silnym – 2%
l œrednim – 4%
l s³abym –  11%

Najbardziej rozwiniêta sieæ w¹wozów wystêpuje 
w woj. ma³opolskim – na 53% obszaru. Drugie miej-
sce pod wzglêdem rozcz³onowania terenu w¹wozami 
zaj mu je woj. podkarpackie, którego 24% powierzchni 
ma gêstoœæ w¹wozów po wy ¿ej œredniej (0,5 km/km2). 
Szczególne miejsce w przestrzennym roz miesz cze niu 
obszarów z erozj¹ w¹wozow¹ zajmuje woj. lubelskie. 
Charakteryzuje siê ono wystêpowaniem obszarów 
o bardzo du¿ym zagêszczeniu sieci¹ w¹wozow¹ 
– oko ³o 3% ogólnej powierzchni, z sieci¹ w¹wozów 
o najwiêkszej gêstoœci – po wy ¿ej 2 km/km2 (rys. 3).

W bardziej szczegółowym ujêciu najbardziej 
nara¿one na degradacjê gleb w wyniku erozji wodnej 
– powierzchniowej i w¹wozowej – s¹ obszary na terenie 
wo je wództw i powiatów:
l woj. ma³opolskiego – tereny wy¿yn lessowych oraz 

tereny pogórzy i górskie w po wia tach: Bochnia, 
Gorlice, Kraków, Limanowa, Miechów, Myœlenice, 
Nowy Targ, Proszowice, Sucha Beskidzka, Tarnów, 
Tatrzañski, Wadowice;

3ZAGRO¯ENIE EROZJ¥ GLEB W POLSCE

Rys. 2. Mapa potencjalnej erozji wodnej

Rys. 3. Mapa erozji w¹wozowej
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l woj. podkarpackiego – tereny pogórzy i górskie w powiatach: Bieszczadzki, 
Brzo zów, Dêbica, Jas³o, Krosno, Przemyœl, Ropczycko-Sêdziszowski, Strzy-
¿ów;

l woj. lubelskiego – tereny wy¿ynne w powiatach: Janów Lubelski, Kra sny staw, 
Kraœnik, Lublin, Œwidnik, Zamoœæ;

l woj. œwiêtokrzyskiego – tereny wy¿ynne i górskie w powiatach: Kazimierza 
Wiel ka, Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Sandomierz;

l woj. dolnoœl¹skiego – tereny górskie w powiatach: Jelenia Góra, K³odzko;
l woj. œl¹skiego – tereny górskie w powiatach: Cieszyn, Jastrzêbie Zdrój, Wo dzi-

s³aw Œl¹ski.
Wszystkie wymienione obszary charakteryzuj¹ siê pierwszym stopniem pil no œci 

przeciwdzia³ania erozji wodnej – powierzchniowej i w¹wozowej.

Erozja wietrzna
Erozj¹ wietrzn¹ zagro¿one jest oko³o 28% powierzchni Polski, w tym oko³o 

10% w natê¿eniu œrednim i 1% w natê¿eniu silnym.
Ta forma erozji w najwiêkszym natê¿eniu wystêpuje na obszarach o ma³ej 

le si sto œci, z dominacj¹ gleb lekkich lub py³owych. Najwiêksze potencjalne za gro-
¿e nie erozj¹ wietrzn¹ w stopniu silnym wystêpuje w centralnej czêœci pasa Nizin 
Œrodkowopolskich i na Pojezierzu Wschodnioba³tyckim. Teren ten obejmuje swym 
zasiêgiem województwa: ³ódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i podlaskie.

Erozja w stopniu œrednim wystêpuje g³ównie w œrodkowym i wschodnim pa sie 
Nizin Œrodkowopolskich i na przyleg³ych terenach Pojezierza Wiel ko pol skie go 

i Che³miñsko-Dobrzyñskiego oraz w pasie Wy¿yn 
Po³udniowo-Wschodnich i na Przedgórzu Sudeckim. 
Lokalnie zagro¿enie erozj¹ siln¹ wystêpuje na te re nach 
wy¿ynnych województw: lubelskiego i œwiêtokrzyskiego 
– s¹ to obszary wystêpowania gleb wytworzonych z les-
sów (utworu pylastego, podatnego na wynoszenie przez 
wiatr) o urozmaiconej rzeŸbie terenu i ma³ej lesistoœci. 
Po dob na skala zagro¿eñ wystêpuje w pó³nocnej czêœci 
województwa warmiñsko-ma zur skie go i lubuskiego 
(rys. 4).

Rys. 4. Mapa zagro¿eñ erozj¹ wietrzn¹
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4.1. Degradacja gleb
Najwiêksze zmiany w glebach nastêpuj¹ w wyniku zmywów po wierzch nio-

wych i erozji ¿³obinowej. Procesy te powoduj¹ zmiany w klasyfikacji gleb. Na 
zboczach, wskutek zmian w profilu, wystêpuje du¿a mozaika gleb o zmie nio nych 
w³aœciwoœciach fizycznych i chemicznych.

Stopieñ zdegradowania gleby zale¿y od nasilenia erozji:
l przy erozji s³abej nastêpuje niewielkie zmywanie gleby z poziomu próch nicz ne go;
l erozja umiarkowana wyraŸnie zmienia poziom orno-próchniczny, zmniejsza 

jego mi¹¿szoœæ i czêœciowo pogarsza w³aœciwoœci bio-fizyko-chemiczne;
l erozja œrednia intensywnie redukuje poziom próchniczny i czêsto powoduje 

jego zmycie, a warstwa uprawna jest wytworzona z poziomu przejœciowego;
l erozja silna i bardzo silna przewa¿nie niszczy ca³y profil gleby, a warstwa 

upraw na tworzy siê z pod³o¿a.
Gleby erodowane maj¹ zwykle gorszy sk³ad granulometryczny na skutek wy-

p³u ki wa nia i wynoszenia ze zboczy najdrobniejszych, a tym samym najl¿ejszych 
cz¹stek glebowych, mniejsz¹ porowatoœæ, pojemnoœæ wodn¹ i przepuszczalnoœæ. 
W wyniku tych niekorzystnych procesów pogorszeniu ulegaj¹ stosunki po wietrz ne 
i wodne w glebie. W glebach intensywnie zmywanych zmniejsza siê aktywnoœæ 
biologiczna. Przekszta³ceniu ulega sk³ad gatunkowy organizmów bytuj¹cych 
w gle bie, w wiêkszym stopniu zasiedlane s¹ one przez szkodniki i patogeny ro-
œlin uprawnych. Zmiany te s¹ jedn¹ z przyczyn spadku urodzajnoœci terenów 
de gra do wa nych erozj¹.

Tab. 2. Podatnoœæ utworów glebowych na erozjê

Stopień podatności gleb na erozję Rodzaj utworu glebowego

Bardzo podatne gleby pyłowe, szczególnie lessy

Silnie podatne piaski luźne, rędziny kredowe

Średnio podatne żwiry, piaski gliniaste

Słabo podatne gliny lekkie, gliny średnie

Odporne gliny ciężkie, iły, gleby szkieletowe

4.2. Zak³ócenie stosunków wodnych
Istotnym nastêpstwem procesów erozyjnych w œrodowisku s¹ zmiany w obie gu 

wody. Wszystkie procesy erozyjne poœrednio lub bezpoœrednio mog¹ od dzia ³y-
waæ na kszta³towanie morfologii i przep³ywu rzek oraz na budowle i urz¹ dze nia 
wodne. Zmywy powierzchniowe, zmniejszaj¹ przepuszczalnoœæ i retencjê gleb, 
wp³ywaj¹ na wzrost natê¿enia sp³ywów powierzchniowych i powoduj¹ w rzekach 
zwiêkszenie stanów i przep³ywów powodziowych. Dodatkowo na stê pu je zanie-
czyszczenie rzek i zbiorników materia³em ziemnym zmytym z te re nów zlewni oraz 
wszelkimi substancjami powoduj¹cymi eutrofizacjê cieków wod nych.

Zabiegi przeciwerozyjne to nie tylko ochrona gleb i gruntów przed erozyjn¹ degradacj¹, 
lecz równoczeœnie najtañszy sposób walki z susz¹, „stepowieniem” i powodziami.

4EKOLOGICZNE I GO SPO DAR CZE
SKUTKI PROCESÓW ERO ZYJ NYCH
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Na skutek procesów erozyjnych czêsto dochodzi do uszkodzenia urz¹dzeñ melio-
racyjnych, budowli wodnych i dróg. Transport rolniczy na terenach ero do wa nych 
jest szczególnie uci¹¿liwy ze wzglêdu na strome dojazdy, zwê¿enia jezd ni itp.

Szczególnie du¿e szkody w zabudowie technicznej powoduj¹ rumowiska trans-
por to wa ne potokami górskimi. Zjawiska sufozji mechanicznej zachodz¹ce pod 
powierzchni¹ gruntu s¹ czêst¹ przyczyn¹ uszkodzenia przewodów in sta la cyj nych, 
wodoci¹gów, fundamentów itp.

Fot. 5. Droga wiejska systematycznie zasypywana
materiałem glebowym nanoszonym ze zboczy

Fot. 6. Drogi w terenie erodowanym narażone są na częste uszkodzenia
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5.1. Sposób u¿ytkowania gruntów
Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy (KPR) zawiera dzia³ania 

ukie run ko wa ne g³ównie na agrotechnikê przeciwerozyjn¹.
Najwiêksz¹ skutecznoœæ ochrony gruntów przed erozj¹ 

oraz efektywnoœæ go spo da ro wa nia uzyskuje siê, gdy sposób 
u¿ytkowania gruntów dostosowany jest do warunków przyrod-
niczych. G³ównymi czynnikami, które trzeba braæ pod uwa gê 
dla prawid³owego rozmieszczenia u¿ytku rolnego na terenach 
zagro¿onych erozj¹ wodn¹, s¹:

–  rzeŸba trenu;
–  podatnoœæ gleb na sp³ukiwanie;
–  erozyjnoœæ opadów.

Zagospodarowanie zboczy
Istotnym elementem rozplanowania roz³ogu gruntów s¹ spad-

ki terenu. Zgod nie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej 
Praktyki Rolniczej, do ty cz¹ cy mi ochrony gruntów:

–  grunty na stokach o nachyleniu powy¿ej 20% (powy¿ej 12o) 
powinny byæ trwa le zadarnione lub zalesione;

–  na gruntach o nachyleniu 10-20% (6o-12o) mo¿na prowadziæ 
gospodarkê po low¹, ale przy regularnym stosowaniu zabie-
gów przeciwerozyjnych;

–  grunty po³o¿one na stokach o nachyleniu do 10% (do 6o), 
zw³aszcza na d³u gich sk³onach, s¹ s³abiej zagro¿one przez erozjê 
wodn¹, ale wskazany jest tutaj specjalny sposób uprawy roli.

Wielkoœæ i poprzecznostokowy uk³ad pól
Kolejnym elementem zagospodarowania gruntów po³o¿onych 

na zboczach jest zmniejszenie wielkoœci pól i poprzecznostokowy 
ich uk³ad. Gospodaruj¹c na sto kach o nachyleniu powy¿ej 18% 
(10o) nale¿y mieæ na uwadze, ¿e dzia³ania ogra ni czo ne jedynie do 
agrotechniki przeciwerozyjnej s¹ niewystarczaj¹ce. Na te re nach 
tych zachodzi potrzeba wprowadzenia poprzecznostokowego (war-
stwi co we go) uk³adu pól.

Zmniejszanie szerokoœci pól
w miarê wzrostu nachylenia zboczy

Zabieg ten sprzyja szybszemu starasowaniu zbocza, a dodatkowo 
zadarnione granice pól przekszta³caj¹ siê w skarpy, sprzyjaj¹c ograniczeniu erozji 
(rys. 5). Szerokoœæ pól, wynosz¹ca 20-30 m, jest korzystna w aspekcie ochronnym w go-
spo dar stwach ma³ych, wykorzystuj¹cych sprzêt o niewielkich zasiêgach ro bo czych.

Na terenach lessowych, w zale¿noœci od nachylenia zboczy, zaleca siê na stê pu-
j¹ ce szerokoœci pól:
l przy nachyleniu 20% – 20 m,
l przy nachyleniu 15% – 30 m,
l przy nachyleniu 10% – 40-50 m.

5DZIA£ANIA ZA PO BIE GAW CZE
I RE KUL TY WA CYJ NE W GO SPO DAR STWACH

Fot. 7. Niewłaściwie zaplanowana droga 
w terenie podatnym na erozję szybko 
przekształca się w wąwóz

Fot. 8. Sieć zadrzewień, krzewów, 
poprzecznostokowy układ pól
zabezpiecza skutecznie przed erozją

Fot. 9. Prawidłowy poprzecznostokowy 
układ użytków rolnych w terenie falistym
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W gospodarstwach wiêkszych celowe jest wydzielenie tzw. kompleksów upra-
wo wych, dostosowanych do rzeŸby terenu:
l na wierzchowinach – dowolny uk³ad pól i dobór roœlin;
l na zboczach erodowanych – uprawa w poprzek stoku i p³odozmian prze ciw e ro zyj ny;
l u podnó¿y zboczy i na dnie dolin – uprawa w poprzek spadku doliny i p³o do-

zmian z przewag¹ roœlin pastewnych.

Rys. 5. Przyk³ad rozmieszczenia u¿ytków rolnych
oraz ró¿nych p³o do zmia nów w zale¿noœci od rzeŸby terenu

Tarasowanie zboczy
Zabieg ten wykonywany jest na zboczach o nachyleniu powy¿ej 15-20%, gdzie 

poprzecznostokowa uprawa roli jest utrudniona lub niemo¿liwa. Tarasowanie wy-
konuje siê wykorzystuj¹c p³ugi obracalne, spycharki lub równiarki. Efekt ta ra so wa-
nia zboczy mo¿na uzyskaæ równie¿ stosuj¹c orkê p³ugiem obracalnym na polach 
poprzecznostokowych, odk³adaj¹c skiby w dó³ stoku. Wykorzystuj¹c tê metodê 
uzyskuje siê roczny przyrost skarp oko³o 0,2 m.

Pasy ch³onne
Kilkumetrowej szerokoœci pasy gruntu, umocnione trwa³¹ roœlinnoœci¹ (drze wa, 

krzewy, darñ) s¹ usytuowane prostopadle do spadku terenu. Metoda ta, sto so wa na 
g³ównie w celu rozproszenia sp³ywów powierzchniowych, efektywnie za bez pie cza 
zbocza przed sp³ywaniem gleby.

5.2. Agrotechnika przeciwerozyjna
Stosowanie agrotechniki przeciwerozyjnej mo¿e stanowiæ samodzielny zabieg 

na gruntach z erozj¹ umiarkowan¹ lub zabieg dope³niaj¹cy na grun tach bardziej 
erodowanych. Zespó³ dzia³añ, które sk³adaj¹ siê na agro tech ni kê prze ciw e ro zyjn¹, 
mo¿na podzieliæ na:
l stosowanie p³odozmianów przeciwerozyjnych, z du¿ym udzia³em roœlin struk-

tu ro twór czych, miêdzyplonów i roœlin ozimych;
l uprawê roli reguluj¹c¹ zagêszczenie gleby i ograniczaj¹c¹ sp³ywy po wierzch nio-

we, która powinna byæ zgodna z zasadami tzw. konserwuj¹cej upra wy roli.

5.2.1. P³odozmiany przeciwerozyjne
Organizacja p³odozmianu wi¹¿e siê œciœle z ca³okszta³tem agrotechniki: upraw¹ 

roli, nawo¿eniem organicznym i mineralnym itp. Bardzo wa¿ne znaczenie p³o do-
zmia nu w ochronie przed erozj¹ polega na:
l utrzymywaniu gleby pod okryw¹ roœlinn¹;
l kszta³towaniu biologicznej aktywnoœci gleby;
l utrzymaniu na wysokim poziomie zawartoœci substancji organicznej.
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Odpowiedni dobór i nastêpstwo roœlin w p³odozmianie (zmianowanie) sta no wi 
o skutecznoœci ochrony przeciwerozyjnej. Ochrona ta jest tym wiêksza, im d³u¿ej 
w ci¹gu roku gleba jest pokryta roœlinnoœci¹. Z tego wzglêdu zmia no wa nia przeciw-
erozyjne powinny zawieraæ w swoim sk³adzie roœliny mo tyl ko we wie lo let nie i ich 
mieszanki z trawami oraz roœliny ozime – tzw. „zielone pola”. W gru pie roœlin ozi-
mych szczególnie polecane s¹ rzepak, ¿yto i pszen ¿y to, które tworz¹ zwart¹ okrywê 
ju¿ w okresie jesiennym. Najlepsze w³a œci wo œci ochronne maj¹ trawy i ich mieszanki 
z roœlinami motylkowatymi, a na stêp nie wieloletnie mo tyl ko wa te. Unikaæ natomiast 
nale¿y roœlin oko po wych, warzyw i innych wy sie wa nych w szerokie rzêdy.

Przyk³ady w³aœciwych zmianowañ przeciwerozyjnych
W warunkach du¿ego zagro¿enia erozj¹:
1. Ziemniaki ++

2. Pszenica ozima z wsiewką lucerny z trawami.
3. Lucerna z trawami.
4. Lucerna z trawami.
5. Rzepak ozimy z wsiewk¹ poplonow¹.
6. Pszenica ozima i poplon ozimy.

W warunkach ma³ego zagro¿enia erozj¹:
1. Okopowe.
2. Zbo¿a ozime + wsiewka.
3. Koniczyna.
4. Rzepak ozimy.
5. Zbo¿a ozime + poplon œcierniskowy.

Przyk³adem korzystnego, ochronnego oddzia³ywania wieloletnich mo tyl ko wa-
tych, u¿ytkowanych w ró¿nym okresie czasu, s¹ dane zamieszczone w tabeli 3. 
Wskazuj¹ one na istotne ograniczenie sp³ywów wody i strat gleby przy wzroœcie 
udzia³u roœlin strukturotwórczych w zmianowaniu, pozostawiaj¹cych du¿o resz tek 
po¿niwnych, posiadaj¹cych g³êboki, mocno rozbudowany system ko rze nio wy.

Tab. 3. Rola zmianowania w zwalczaniu erozji

Zmianowanie
Roczny 

spływ wody 
w mm

Roczne
straty gleby

w t/ha

Lucerna z trawami (4-letnie użytkowanie) – pszenica 
– pszenica – groch – pszenica

4,1 2,2

Nostrzyk z trawami – pszenica – groch – pszenica 6,4 4,2

Groch na zielony nawóz – pszenica 7,6 5,9

Groch na ziarno – pszenica 9,9 6,4

Ugór – pszenica 16,0 12,4

5.2.2. Miêdzyplony, rodzaje miêdzyplonów, mulczowanie
Istotnym elementem agrotechniki przeciwerozyjnej jest uprawa miê dzy plo nów, 

okreœlanych jako poplony lub œródplony.

Jeœli z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych udzia³ roœlin wieloletnich w za sie wach 
jest ma³y, niezbêdne jest wysycenie zmianowania ró¿nymi formami miê dzy plo nów. 
W ogni wie zmianowania: zbo¿a – zbo¿a jare, miêdzyplony powinny byæ traktowane 
jako zasiewy mulczuj¹ce po wierzch niê gleby w okresie zimy.
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Miêdzyplony (poplony)
Miêdzyplony to jednogatunkowy zasiew b¹dŸ mieszanka kilku roœlin upra wia na 

pomiêdzy dwoma plonami g³ównymi, celem uzyskania dodatkowego (trze cie go 
w ci¹gu 2 lat) zbioru z danego pola. W zale¿noœci od czasu wysiewu i miejsca 
w zmianowaniu wyró¿nia siê trzy rodzaje miêdzyplonów:
l miêdzyplon œcierniskowy,
l miêdzyplon ozimy,
l wsiewki poplonowe.

Miêdzyplon œcierniskowy
Miêdzyplon œcierniskowy jest nazywany równie¿ poplonem œcierniskowym lub 

letnim. Jest to roœlina lub grupa kilku szybko rosn¹cych gatunków upra wia nych 
celem uzyskania dodatkowej biomasy (czêœæ nadziemna i podziemna); wy siew 
nastêpuje latem po zbiorze plonu g³ównego, wczeœnie schodz¹cego z pola (np. 
po ¿ycie, jêczmieniu).

Wykorzystanie paszowe lub nawozowe wytworzonej biomasy najczêœciej na-
stê pu je jesieni¹ tego samego roku. Miêdzyplon pozostawiony na zimê w postaci 
okrywy ochronnej (mulczu) odgrywa istotn¹ rolê w ograniczaniu erozji. Uprawa 
miêdzyplonów œcierniskowych jest szczególnie uzasadniona w ogniwach zmia no-
wa nia: zbo¿a – zbo¿a jare.

O powodzeniu uprawy poplonów œcierniskowych decyduj¹:
–  d³ugoœæ okresu od zbioru roœliny przedplonowej do wyst¹pienia przy mroz-

ków jesiennych;
–  iloœæ i rozk³ad opadów w lipcu, sierpniu i wrzeœniu;
–  nas³onecznienie i temperatura w tym okresie;
–  wyposa¿enie gospodarstwa w sprzêt do zbioru roœliny przedplonowej wraz 

ze s³om¹.
Okres przeznaczony na uprawê poplonów uleg³ w ostatnim okresie skróceniu. 

Wi¹¿e siê to z wyd³u¿onym okresem wegetacji zbó¿ (intensywne odmiany, wy ¿sze 
nawo¿enie, ochrona przed chorobami) oraz z póŸniejszym rozpoczêciem ¿niw 
przy kombajnowym zbiorze.

Na terenie Polski najkorzystniejsze warunki do uprawy miêdzyplonów œcier ni-
sko wych wystêpuj¹ w pasie po³udniowym, zaœ najgorsze w rejonach pod gór skich 
i pó³nocno-wschodnich, gdzie okres wegetacji jest najkrótszy.

Do uprawy miêdzyplonów œcierniskowych mniej przydatne s¹ gleby bardzo 
ciê¿kie, na których trudne jest przedsiewne przygotowanie roli oraz gleby naj l¿ej-
sze z uwagi na niedobór wody.

Dobór roœlin do uprawy w miêdzyplonach œcierniskowych

Podstawowym kryterium jest d³ugoœæ okresu wegetacji. Ze wzglêdu na d³u goœæ 
okresu od wschodów do uzyskania plonu, roœliny przydatne do uprawy w miê dzy-
plo nach dzieli siê na trzy grupy:

–  roœliny o d³ugim okresie wegetacji (80-100 dni): bobik, ¿ycica wie lo kwia to-
wa, kapusta pastewna, rzepa œcierniskowa. Roœliny z tej grupy nie powinny 
byæ wysiane póŸnej ni¿ w II dekadzie lipca;

–  roœliny o œredniej d³ugoœci okresu wegetacji (65-80 dni): ³ubin ¿ó³ty, ³ubin 
w¹ sko list ny i mieszanki: np. peluszka + s³onecznik + wyka siewna. Nie 
powinny byæ siane póŸniej ni¿ do koñca lipca;

–  roœliny o krótkim okresie wegetacji (45-65 dni): rzepak jary, rzepak ozimy, 
rzepik ozimy, rzodkiew oleista, gorczyca i facelia. Nale¿y je wysiewaæ nie 
póŸ niej ni¿ do 15 sierpnia.
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Uprawa roli

Najprostszym sposobem uprawy jest wykonanie g³êbokiej podorywki 
(12-15 cm) p³ugiem zagregowanym z wa³em specjalnym (Cambell+ kolczat-
ka). W przy pad ku uprawy roœlin drobnonasiennych (krzy¿owe lub facelia) 
niezbêdne jest zastosowanie agregatu uprawowego (brona + wa³ strunowy). 
Bardzo przydatne do wysiewu miêdzyplonów s¹ agregaty uprawowo – siew-
ne. Na segmencie upra wo wym (gruber, brona obrotowa lub brona tarczowa) 
nadbudowany jest siewnik.

Miêdzyplon ozimy (poplon ozimy)
S¹ to gatunki roœlin ozimych, b¹dŸ ich mieszanki uprawiane celem pozyskania 

dodatkowej (miêdzy dwoma plonami g³ównymi) biomasy lub zapewnienia na 
powierzchni pola roœlinnej okrywy ochronnej od jesieni do wiosny. Wysiew od-
by wa siê póŸnym latem po zbiorze plonu g³ównego, a wykorzystanie – paszowe 
lub nawozowe – najczêœciej wiosn¹ nastêpnego roku. Stanowisko po miê dzy plo-
nie ozimym przeznacza siê pod roœliny (mieszanki) jare znosz¹ce póŸny siew, 
nazywane plonem wtórnym.
Dobór roœlin

W miêdzyplonach ozimych mo¿na uprawiaæ kilka gatunków roœlin, naj czê œciej 
wysiewa siê ¿yto ozime, mieszankê ¿yta z wyk¹ ozim¹. Na ¿yznych i wil got nych gle-
bach œrodkowej i zachodniej czêœci kraju mo¿na uprawiaæ ¿ycicê wie lo kwia tow¹.

Dobór roœlin uprawianych w miêdzyplonach zale¿y g³ównie od przeznaczenia 
wyprodukowanej zielonki:

–  zielonkê na bie¿¹ce skarmianie przed okresem pastwiskowym uzyskuje siê z ¿y ta;
–  zielonki na bie¿¹ce skarmianie w póŸniejszym okresie dostarcza mieszanka 

¿yta z wyk¹;
–  materia³em do zakiszania, celem przygotowania rezerw paszowych na lato, 

jest zielonka z ¿yta lub ¿ycicy wielokwiatowej.
PóŸniejszy termin zbioru miêdzyplonu ozimego ogranicza dobór roœlin upra wia-

nych w plonie wtórym i obni¿a jego plon.

Uprawa roli
Przygotowanie roli pod miêdzyplony ozime jest podobne jak pod zbo¿a ozime. 

Po zbiorze przedplonu wykonuje siê uproszczon¹ uprawê po¿niwn¹ (ta le rzo wa nie 
lub kultywatorowanie). W przypadku uprawy miêdzyplonu ozimego wy ma ga j¹-
ce go wczesnego terminu wysiewu (¿ycica wielokwiatowa lub mieszanka ¿yta 
z wyk¹), uprawa musi byæ ograniczona do orki „razówki” wykonanej bez po œred nio 
po zbiorze przedplonu.

Miêdzyplon wsiewka (wsiewka poplonowa, œródplon)
Jest to roœlina lub grupa roœlin uprawiana celem uzyskania dodatkowej bio ma sy, 

b¹dŸ utrzymania pokrywy roœlinnej jesieni¹ oraz zim¹ i wiosn¹. Wysiew do ko ny wa-
ny jest wiosn¹ w rosn¹c¹ roœlinê ozim¹ (najczêœciej zbo ¿ow¹) lub razem z siewem 
roœlin jarych. W formie wsiewek poplonowych mog¹ byæ uprawiane roœliny ma³o 
wra¿liwe na zacienianie w pocz¹tkowym okresie wzrostu, wy ka zu j¹ ce szybkie 
tempo wzrostu po zbiorze plonu g³ów ne go. Jako wsiewki po plo no we najczêœciej 
wysiewa siê seradelê na glebach lekkich i zakwaszonych oraz tra wy, g³ównie 
¿ycicê trwa³¹ i kupkówkê po spo lit¹ na glebach œrednich i ciê¿kich.

W grupie wsiewek poplonowych du¿e znaczenie dla ochrony gleb przed erozj¹ 
maj¹ roœliny motylkowate drobnonasienne: koniczyna czerwona i bia ³a, lucerna 
chmielowa oraz ich mieszanki z trawami.

Wielkoœæ plonów wsiewek poplonowych w du¿ej mierze zale¿y od gatunku 
roœliny ochronnej, w któr¹ s¹ one wsiewane. Najlepszymi roœlinami ochronnymi 
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s¹: ¿yto i jêczmieñ jary, a gorszymi – pozosta³e zbo¿a ozime. W czasie wegetacji 
wsiewki poplonowe nie wymagaj¹ zabiegów pielêgnacyjnych. Wsiewki po plo no we 
(seradela i trawy), przeznaczone na paszê, mog¹ byæ u¿ytkowane jako pa stwi sko, 
koszone, przyorane lub wykorzystane jako mulcz.

Mulczowanie (matowanie)
Jest to zabieg polegaj¹cy na pokryciu powierzchni gruntu materia³em or ga nicz-

nym, w celu przeciwdzia³ania erozji wodnej i wietrznej. Dodatkowym efek tem 
mulczowania jest efekt nawozowy. Pozostawiona na powierzchni 
gruntu masa organiczna, poddana dzia³aniu czynników biologicz-
nych i atmosferycznych, po pra wia strukturê gleby, zmniejsza jej 
zlewnoœæ i reguluje stosunki wodne poprzez usprawnienie 
podsi¹kania wody i ograniczenie parowania. Przyjmuje siê, ¿e 
na polach po³o¿onych na zboczach z poplonem pozostawionym 
na okres zimy na stê pu je ograniczenie erozji wodnej i wietrznej 
o oko³o 95%.

Nie obsiane powierzchnie gruntów ornych zaleca siê 
przykrywaæ na okres je sien-
no-zimowy wszystkimi 
dostêpnymi w gospodar-

stwie materia³ami os³a nia j¹ cy mi glebê, 
takimi jak: s³oma, ³êty, liœcie, miêdzyplony. 
Materia³y te spe³niaj¹ rolê mulczu i chroni¹ 
glebê przed destrukcyjnym dzia³aniem kro-
pel deszczu, za trzy muj¹ œnieg i ograniczaj¹ 
zmywy wiosenne.

Jeœli czêœæ gruntów w gospodarstwie 
bêdzie z ró¿nych przyczyn okresowo 
wy³¹czona z u¿ytkowania rolniczego, to 
znaczy ugorowana lub od³ogowana, po win-
ny byæ one stale utrzymywane pod okryw¹ 
roœlinn¹. Okrywa ta musi byæ pielêgnowana, 
to znaczy przynajmniej raz w roku koszona 
z pozostawieniem sko szo nej biomasy w for-
mie mulczu.

5.2.3. Zielone pola, uprawa roœlin ozimych
Zielone pola – to roœliny ozime uprawiane w plonie g³ównym, miêdzyplony 

ozime i œcierniskowe, pozostaj¹ce na powierzchni pola w okresie jesieni i zi my.
Jednym z kryteriów oceny zmianowania pod k¹tem przydatnoœci do ochro ny 

przed erozj¹ jest stopieñ pokrycia gleby roœlinnoœci¹ w okresie zimowym – tzw. 
indeks pokrycia gleby. Indeks pokrycia gleby to stosunek powierzchni gruntów 
obsianych oziminami, roœlinami wieloletnimi i miêdzyplonami do ogólnej po-
wierzch ni u¿ytków rolnych w gospodarstwie.

W gospodarstwie, na gruntach nara¿onych na erozjê, w okresie jesienno-zi mo-
wym powinno byæ pokryte roœlinnoœci¹ oko³o 75-80% powierzchni.

5.2.4. Uprawa roli
W rolnictwie wspó³czesnym wyró¿nia siê trzy systemy uprawy roli:

l tradycyjny (p³u¿ny),
l bezorkowy (bezp³u¿ny),
l siewy bezpoœrednie.

Fot. 10. Mulczowanie powierzchni gleby



20

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego Ochrona gruntów przed erozją

21

W agrotechnice przeciwerozyjnej najbardziej wskazane ze wzglêdów ochron-
nych s¹ systemy uprawy roli bezorkowe w powi¹zaniu z mulczowaniem po wierzch-
ni gleby oraz siewy bezpoœrednie. Taki sposób uprawy sprzyja poprawie trwa³oœci 
struktury gleby i zasiedleniu jej przez makrofaunê (d¿d¿ownice), przy czy nia j¹c 
siê do poprawy wsi¹kalnoœci wody opadowej oraz ograniczeniu jej sp³y wów. 
Niezale¿nie od stosowanego systemu uprawy na gruntach ornych po ³o ¿o nych 
na stokach, wszystkie zabiegi uprawowe powinny byæ wykonywane w kie run ku 
poprzecznym do nachylenia stoku.

Poprzecznostokowa orka jesienna kilkakrotnie zmniej-
sza nasilenie erozji, zwiêk sza j¹c równoczeœnie, od kilku 
do kilkudziesiêciu milimetrów, zapas wody w jed no me tro-
wej warstwie gleby. Orkê najlepiej wykonywaæ p³ugiem 
obracalnym lub wahad³owym, odk³adaj¹c skiby w górê 
stoku.

Przy uprawie gruntów po³o¿onych na zboczach ko-
rzystne jest zast¹pienie upra wy p³u¿nej przez uprawê 
bezorkow¹. Do uprawy gleby stosuje siê wówczas kul-
ty wa to ry o sztywnych ³apach (grubery), a do uprawy 
przedsiewnej bierne ze sta wy uprawowe, sk³adaj¹ce siê 
z brony lub kultywatora i wa³u strunowego lub pier œcie-
nio we go.

Na glebach zagro¿onych erozj¹ zaleca siê wykonanie 
co 3-4 lata g³ê bo szo wa nia (rys. 7). Zabieg ten polega 
na dokonaniu g³êbokich naciêæ w glebie i spulch nie niu 
podglebia, co zwiêksza pojemnoœæ wodn¹ gleby i u³atwia 
wsi¹kanie wody do g³êbszych jej warstw. Likwiduje 
siê w ten sposób tzw. „podeszwê p³u¿n¹” stanowi¹c¹ 
przeszkodê dla rozwoju korzeni roœlin uprawnych. 
G³êboszowanie wykonuje siê specjalnym narzêdziem 
– g³êboszem. Zabieg ten najlepiej jest wy ko ny waæ 
w okresie po¿niwnym.
Przyk³adowy przebieg prac uprawowych mo¿e 
przedstawiaæ siê nastêpuj¹co:
talerzowanie – g³êboszowanie – uprawa przedzimowa

Rys. 7. Przyk³ad spulchniania gleby metod¹ g³êboszowania
A – z zagêszczon¹ warstw¹ podorn¹ (podeszw¹ p³u¿n¹),  B – g³êboko zagêszczonej

Fot. 11. Pług obracalny wykorzystywany
w uprawie roli na terenach erodowanych

Fot. 12. Gruber – narzędzie niezbędne
w uprawie bezorkowej
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Rys. 9. Skutecznoœæ ró¿nych sposobów ochrony gleby przed erozj¹

Istotnym elementem w agrotechnice przeciwerozyjnej jest kierunek siewu i sa-
dze nia, który powinien byæ podobnie jak uprawa roli poprzecznostokowy. Ter min 
siewu, zw³aszcza ozimin, powinien byæ mo¿liwie najwczeœniejszy, po nie wa¿ wtedy 
zapewnia dobre ukorzenienie i rozkrzewienie roœlin, a przez to lepsz¹ ochronê 
przed erozj¹. Wskazany jest równie¿ g³êbszy siew nasion, poniewa¿ ziar no w wa-
runkach takiego siewu jest lepiej chronione przed zmywem, a wêz³y krze wie nia 
przed ods³anianiem przez wiatr i wodê.

Generalnie uprawa roli na terenach zagro¿onych erozj¹ wodn¹ lub wietrzn¹ powinna 
byæ zgodna z nastêpuj¹cymi za³o¿eniami:
l ograniczenie intensywnoœci, g³êbokoœci i iloœci zabiegów uprawowych w ce lu 

zmniejszenia tempa mineralizacji substancji organicznej;
l w miarê mo¿liwoœci zastêpowanie orki narzêdziami nie odwracaj¹cymi roli (upra-

wa bezorkowa, siew bezpoœredni);
l pozostawianie na powierzchni gleby resztek po¿niwnych lub miê dzy plo nów 

w for mie mulczu w celu ochrony przed zmywami po wierzch nio wy mi, poprawy 
jej struktury oraz ograniczenia zaskorupiania siê gle by;

l zwiêkszanie zawartoœci substancji organicznej w glebie.
Sposób uprawy roli, zgodny z tymi za³o¿eniami, okreœlany jest jako kon ser wu j¹ ca 
uprawa roli.
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S£OWNICZEK
Biogeny – biogeniczne pierwiastki; oko³o 25 pierwiastków niezbêdnych do ¿ycia 

organizmom ¿ywym, z których w najwiêkszych iloœciach wystêpuj¹: wê giel, 
wodór, tlen i azot.

Erozja aktualna (rzeczywista) – wystêpowanie erozji, której zasiêg i na si le nie 
zale¿y od warunków przyrodniczych i gospodarczych (kierunku i spo so bu u¿yt-
ko wa nia gruntów) danego obszaru.

Erozja potencjalna – zagro¿enie erozj¹, którego zasiêg i nasilenie zale¿y od wa-
run ków przyrodniczych (klimatu, rzeŸby terenu, rodzaju gleb, szaty ro œlin nej) 
danego obszaru.

Eutrofizacja – proces wzrostu trofii, czyli u¿yŸnienie siedliska, prowadz¹cy do 
zmian w ca³ym ekosystemie, na ³¹kach i pastwiskach z regu³y pro wa dz¹ cy do 
spadku bioró¿norodnoœci; eutrofizacja jest jednym z g³ównych aspek tów ne ga-
tyw ne go wp³ywu rolnictwa intensywnego na przyrodê.

Gruber – specjalny kultywator o sztywnych ³apach, najczêœciej wy po sa ¿o ny 
w po tê¿ ne gêsiostópki, które podcinaj¹ glebê na ca³ej powierzchni, czyli j¹ 
spulch niaj¹ i czêœciowo mieszaj¹, ale nie odwracaj¹. Elementem wy rów nu j¹ cym 
po wierzch niê gleby s¹ agregowane z gruberem wa³y strunowe lub seg men ty 
bron talerzowych. Grubery mog¹ pracowaæ na g³êbokoœci od 5-8 cm do oko³o 
20 cm.

Mulczowanie – zabieg polegaj¹cy na pokryciu powierzchni gruntu ma te ria ³em 
organicznym, w celu przeciwdzia³ania erozji wodnej i wietrznej. Do dat ko wym 
efektem mulczowania jest efekt nawozowy.

Od³ogi – grunty orne, ³¹ki i pastwiska, czasowo wy³¹czone z produkcji rol ni czej, 
czyli pozostawione bez zabiegów agrotechnicznych.

Ogniwo zmianowania – trzyletni fragment zmianowania roœlin z³o¿ony z przed-
przed plo nu, roœliny przedplonowej i roœliny nastêpczej.

Orka razówka – ³¹czy zadania orki podorywki i orki siewnej, stosowana w przy-
pad ku skróconego okresu miêdzy zbiorem przedplonu a siewem ro œli ny na stêp-
czej.

P³odozmian – jest to zmianowanie umiejscowione w czasie i przestrzeni, tj. za pla no wa-
ne na okreœlone lata i konkretne pola. Opracowuje siê go dla ca ³e go roz³ogu danego 
rolniczego obiektu (gospodarstwa) lub oddzielnie dla jego czê œci (wyodrêbnionych 
w oparciu o warunki siedliskowe, g³ównie warunki gle bo we).

ZAŁĄCZNIKI 6
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Siew bezpoœredni (uprawa zerowa) – umieszczenie materia³u siewnego w nie-
upra wio nej roli na okreœlonej g³êbokoœci za pomoc¹ specjalnego siewnika o re-
dli cach spulchniaj¹cych w¹skie pasy roli przed siewem nasion.

Sk³ad granulometryczny (mechaniczny) gleb – procentowa zawartoœæ po szcze-
gól nych frakcji (cz¹stek o okreœlonych wymiarach) w fazie sta³ej gleby. Sk³ad 
granulometryczny gleb decyduje o wielu w³aœciwoœciach fizycznych i che micz-
nych gleb.

System uprawy roli – zasady i sposób postêpowania w uprawie roli, oparty na 
odpowiednim doborze narzêdzi i maszyn oraz kolejnoœci ich stosowania w cy-
klu rocznym i d³u¿szym, warunkowany specyfik¹ przyrodnicz¹ (gleba, klimat, 
urzeŸ bie nie, stosunki wodne) i agrotechniczn¹. Wyró¿nia siê trzy sys te my upra-
wy roli: tradycyjny (p³u¿ny), bezorkowy (bezp³u¿ny), siew bez po œred ni.

System uprawy roli bezorkowy – sposób uprawy mechanicznej, w której nie 
wy ko rzy stu je siê pracy p³uga, czyli nie wykonuje siê orki. W systemie tym, po-
wierzch nio we lub wg³êbne spulchnianie gleby nastêpuje w wyniku kul ty wa to ro-
wa nia, talerzowania, g³êboszowania, lub uprawy za pomoc¹ ma szyn ak tyw nych 
(rotacyjnych, wahad³owych, wibracyjnych, kom bi no wa nych, itp.).

System uprawy roli tradycyjny – uprawa wykonywana przy pomocy na rzê dzi 
biernych, polegaj¹ca na stosowaniu orek jako zabiegów podstawowych i sze re gu 
zabiegów doprawiaj¹cych rolê do siewu (sadzenia), np. bro no wa nia, kul ty wa to-
ro wa nia oraz pielêgnowania roœlin podczas ich wegetacji.

Ugory – grunty orne czasowo wy³¹czone z produkcji rolniczej, celowo po zo sta wio-
ne bez obsiewu. Pole ugorowe mo¿e byæ nawo¿one i uprawiane ce lem re ge ne-
ra cji ¿yznoœci gleby, a tak¿e obsiewane, ale tylko roœlinami nie sta no wi¹ cy mi 
produktu towarowego.

Zmianowanie – jest to racjonalne nastêpstwo gatunków (odmian) roœlin upraw nych 
w kolejnych latach na danym polu z uwzglêdnieniem ich wy ma gañ agro tech-
nicz nych i przyrodniczych warunków siedliska; uzasadnione tak¿e z punk tu 
widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

¯³obiny – powierzchniowe rozmywy gleby o g³êbokoœci od kilku do kil ku dzie-
siê ciu centymetrów.


