
Zapobieganie erozji gleby 

Stosowana powszechnie w naszym kraju uprawa płużna prowadzi do trwałych zmian 

naturalnych właściwości gleby. Powoduje zagęszczenie podglebia i powstanie 

nieprzepuszczalnej warstwy. Prowadzi to do ograniczenia natlenienia, przepuszczalności 

wody do głębszych warstw profilu glebowego oraz zmniejszenia retencji wody w glebie. 

Intensywna mechaniczna obróbka gleby przyspiesza utlenianie substancji organicznej i 

zmniejszenie urodzajności. Przejazdy ciężkich maszyn rolniczych powodują pogorszenie 

struktury gleby nawet do głębokości 60 cm. Powoduje to hamowanie wzrostu i plonowania 

roślin, a także zwiększony spływ powierzchniowy i przyspieszenie erozyjnej degradacji 

gleby. 

Erozja to zespół procesów powodujących żłobienie i rozcinanie powierzchni skorupy 

ziemskiej przez wodę, lodowce, wiatr i siłę grawitacji, połączone z usuwaniem powstających 

produktów niszczenia. Erozja jest jednym z procesów degradacji fizycznej gleby. Stanowi ona 

proces naturalny, ale jej tempo jest znacznie zwiększane przez działalność człowieka. Gleba 

poddawana jest przede wszystkim erozji wodnej i wietrznej. 

Erozja wodna to proces powodowany jest przez działanie wód opadowych lub płynących, na 

stokach, szczytach czy w dolinach rzecznych, które zbierają cząstki stałe gleby i wraz ze 

składnikami pokarmowymi i spływają z nimi do zbiorników wodnych i do mórz, powodując 

ich eutrofizację. Siła spadających kropel deszczu i spływającej wody rozrywa i rozdrabnia 

glebę, zabierając ją w dół  stoku. 

Eutrofizacja polega na wzbogacaniu zbiorników wodnych w substancje odżywcze — 

pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, także potas i sód, powodujący nadmierną 

produkcję biomasy glonów (co objawia się tzw. zakwitem glonów). Prowadzi do zmian 

właściwości wody, polegających na występowaniu intensywnego zabarwienia i zapachu, 

mętności, dużych wahaniach stężenia tlenu i odczynu (pH) w warstwie górnej oraz powstaniu 

warunków beztlenowych w głębszych warstwach, co jest przyczyną wymierania organizmów 

zwierzęcych, zwłaszcza ryb. Eutrofizacja prowadzi do dominacji organizmów beztlenowych 

i gromadzenia się znacznej ilości materii organicznej (mułów), w wyniku czego zbiornik 

wypłyca się, może przekształcić się w staw, bagno lub torfowisko niskie.  

 

Ponadto erozja oprócz degradacji pól uprawnych, prowadzi do zamulania dróg i szlaków 

komunikacyjnych oraz urządzeń melioracyjnych, zamulania szlaków wodnych oraz 

zanieczyszczenia wód pitnych i przemysłowych, zamulania budynków i infrastruktury, 

zapylania powietrza pyłem glebowym oraz degradacji krajobrazu. 

 

Wyróżnia się 5 stopni zagrożenia erozją wodną: słabą, umiarkowaną, średnią, silną i bardzo 

silną. 

Intensywność erozji wodnej zależy od:  

• ukształtowania terenu, 

• budowy geologicznej 

• retencyjności pokrywy glebowej 

• pokrycia gleby roślinnością (lasy, użytki rolne, inne) 

• rozkładu opadów atmosferycznych. 



Ukształtowanie terenu. Warunkiem wystąpienia erozji wodnej jest nachylenie terenu, 

wywołujące spływy powierzchniowe wód. Im bardziej różnorodna rzeźba, tym silniejsze 

procesy erozji. Dlatego procesy erozji wodnej występują najsilniej na terenach górskich i 

wyżynnych, a najsłabiej na terenach nizinnych. 

Budowa geologiczna. Wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, zbudowana z luźnych skał 

osadowych, składających się głównie z frakcji piasku drobnoziarnistego i pyłu, jest 

najbardziej narażona na erozję. Mniej podatne na zmywanie są frakcje iłowe, posiadające 

znaczną pojemność wodną. Na zmywanie narażone są w największym stopniu płytkie gleby 

położone na twardych skałach metamorficznych lub osadowych chemicznych, jak np. 

wapienie dewońskie i trzeciorzędowe. Cienka, tworząca się bardzo długo,  warstwa gleby, 

może być zmyta w stosunkowo krótkim czasie. 

Pokrywa glebowa. Im większe zdolności retencyjne gleby, tym większa jej odporność na 

procesy erozyjne. Najbardziej podatne na spłukiwanie są utwory pyłowe (lessy) oraz piaski 

luźne drobnoziarniste. Gliny i iły tworzące wodoodporne agregaty glebowe są znacznie mniej 

erodowane. 

Pokrycie gleby użytkami. Przed erozją najskuteczniej chroni roślinność leśna. Ochronne 

działanie lasu polega na wiązaniu gleby przez gęsty system korzeniowy, rozpraszaniu i 

zatrzymywaniu części opadu w koronach drzew, równomiernym rozkładzie pokrywy 

śnieżnej, równomiernym i opóźnionym tajaniu śniegu, akumulacji materiału wynoszonego z 

wyższych partii terenu. Druga co do skuteczności ochrony przeciwerozyjnej jest pokrywa 

trawiasta.  Chroni ona glebę około 10 razy mniej niż las. Ochronna funkcja łąk i muraw 

wynika ze zdolności wiązania gruntu przez silnie rozwinięty system korzeniowy i osłaniania 

powierzchni przez gęstą masę łodyg i liści. Roślinność trawiasta odgrywa dużą rolę w 

procesie glebotwórczym. Najsłabiej chronią glebę rośliny zbożowe i okopowe – około 50 do 

100 razy słabiej niż pokrywa leśna. 

Rozkład opadów atmosferycznych. Ilość, intensywność i rozkład w czasie opadów 

atmosferycznych ma decydujące znaczenie dla procesów erozyjnych. Długotrwałe lub 

intensywne opady powodują duże spływy powierzchniowe. Podatność poszczególnych 

gatunków gleb na zmywanie zależy od pojemności infiltracyjnej gruntu.  

W Polsce około 3,8 mln ha użytków rolnych zagrożonych jest erozją średnią i silną. Na tych 

terenach powinny być stosowane określone zabiegi przeciwerozyjne. Przeprowadzenie 

melioracji przeciwerozyjnych wymaga wykonania specjalistycznych prac planistyczno-

projektowych. 

Melioracje przeciwerozyjne to nie tylko ochrona gleb i gruntów przed erozyjną degradacją i 

dewastacją, lecz równocześnie najtańszy sposób walki z suszą  i powodziami.  

Głównym celem melioracji przeciwerozyjnych jest: 

    - ograniczenie występowania i nasilenia erozji; 

    - ochrona potencjału produkcyjnego gleb i niedopuszczenie do jego niekorzystnych 

przemian; 

    - zapobieganie deformacjom rzeźby, zwłaszcza rozczłonkowaniu terenu przez wąwozy i 

dolinki smużne; 

    - przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych i wydłużanie obiegu wody 

w krajobrazie. 



Podstawowymi zabiegami wchodzącymi w skład melioracji przeciwerozyjnych są: 

    - ustalenie przestrzennej struktury użytków produkcyjnych i ochronnych; 

    - formowanie rozłogu gruntów ornych i sieci dróg rolniczych; 

    - agrotechnika przeciwerozyjna; 

    - kształtowanie rzeźby terenu oraz rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków 

poerozyjnych; 

    - urządzenia do rozpraszania i odprowadzania powierzchniowych spływów wody. 

Zagospodarowanie rozłogu gruntów powinno być uzależnione od rzeźby terenu. W dolinach i 

obniżeniach powinny być zlokalizowane łąki. Grunty położone na stokach o nachyleniu 

powyżej 20% powinny być trwale zadarnione lub zalesione. Na gruntach o nachyleniu 10-

20% można prowadzić gospodarkę polową, ale przy regularnym stosowaniu zabiegów 

przeciwerozyjnych. Grunty o mniejszym nachyleniu mogą być uprawiane, ale wszystkie 

zabiegi powinny być prowadzone, a jeżeli nie jest to możliwe pola oprawne na długich 

zboczach należy przedzielić uprawami wieloletnich roślin motylkowatych. Jeżeli w 

gospodarstwie znajdują się grunty narażone na erozję, które są ugorowane lub odłogowane, 

powinny mieć trwałą okrywę roślinną, koszoną co najmniej raz na rok, a biomasa 

pozostawiona w postaci mulczu. Drogi spływu wód opadowych powinny być trwale 

zadarnione, a ruń należy kosić co najmniej dwukrotnie w okresie wegetacji. 

Na terenach zagrożonych erozją mogą być zakładane sady, ale rzędy drzew powinny być 

przedzielone poprzecznostokowymi pasami darni lub powierzchnia sadu powinna być 

całkowicie zadarniona. 

Skutki erozji można znacząco zmniejszyć stosując zasady agrotechniki przeciwerozyjnej. 

Podstawowe zabiegi tej agrotechniki to poprzecznostokowa uprawa roli oraz 

poprzecznostokowy siew i sadzenie roślin. Taki sposób uprawy ogranicza powierzchniowe 

spływy wody i gleby. Termin siewu roślin ozimych powinien być możliwie wczesny, co 

sprzyja dobremu ukorzenieniu i rozkrzewieniu roślin przed zimą, przez co lepiej chronią one 

glebę przed erozją.  

Uprawę należy wykonywać przy optymalnej wilgotności gleby. Zmniejszyć ilość przejazdów, 

stosując agregaty uprawowe. 

Zabiegiem chroniącym glebę przed erozją jest głęboszowanie. Polega ono na wykonaniu 

nacięć w glebie na głębokość 40 do 60 cm. Spulchnienie podglebia zwiększa pojemność 

wodną gleby oraz dodatkowo likwiduje podeszwę płużną, przeszkadzającą korzeniom w 

prawidłowym rozwoju.  

Również dobrze wyskibiona orka zwiększa chłonność wodną gruntu. Orkę najlepiej wykonać 

pługiem obracalnym lub wahadłowym, odkładając skibę w górę stoku. Do uprawy gleby nie 

stosować czynnych maszyn uprawowych. 

Na glebach zagrożonych erozją powinno się uprawiać rośliny w tzw. płodozmianach 

przeciwerozyjnych. Pokrycie gleby roślinnością w okresie zimowym powinno wynosić co 

najmniej 75% powierzchni gruntów. W skład płodozmianu powinny wchodzić głównie 

rośliny motylkowate i ich mieszanki z trawami oraz rośliny ozime. Zalecane są szczególnie 

rzepak, żyto i pszenżyto, bowiem tworzą zwartą okrywę roślinną już w okresie jesieni. Należy 

unikać roślin okopowych oraz gatunków wysiewanych w szerokie rzędy, np. kukurydzy.  



Po wcześnie zebranym przedplonie, po którym planuje się uprawiać rośliny jare, należy 

zasiać poplony ścierniskowe lub ozime i zostawić je na zimę w formie mulczu. Znajdujące się 

na powierzchni pola resztki roślin rozpraszają energię spadających kropel, hamują szybkość 

spływu powierzchniowego i osłaniają glebę przed oddziaływaniem wiatru.  

Nieobsiane powierzchnie gruntów ornych zaleca się przykryć na okres jesienno-zimowy 

dostępnymi w gospodarstwie odpadowymi materiałami organicznymi (np. słoma, łęty, liście). 

Spełniają one rolę mulczu, chronią glebę przed uderzeniami kropli deszczu, zatrzymują śnieg 

i ograniczają wiosenne zmywy gleby.  

Uprawa zerowa, polegająca na chemicznym niszczeniu chwastów na ściernisku przy pomocy 

herbicydów totalnych i siewie bezpośrednim, jest jednym ze sposobów ograniczania erozji. 

Również uprawa konserwująca gleby (uproszczona) wpływa na ograniczenie erozji. 

Erozja wietrzna (eoliczna) to proces wywoływany jest przez działanie wiatru, który rozpyla 

cząstki gleby i przenosi je w powietrzu często na duże odległości. W Polsce erozja wietrzna 

nie występuje w dużym nasileniu i nie powoduje znacznych zniszczeń. Jej skutkiem są 

między innymi nadmorskie wydmy, które nie mają żadnej wartości rolniczej, a powstały z 

przenoszenia cząstek z głębi kraju. Intensywność erozji wietrznej zależy od prędkości i 

częstotliwości występowania wiatrów, rodzaju gleby, urozmaicenia krajobrazu i szaty 

roślinnej. W wyniku erozji wietrznej rośliny uprawne zostają często mechanicznie 

zniszczone, ich korzenie zostają odsłonięte albo są zasypywane przez drobne cząstki gleby. 

Zwiewane pyły niosą również często pozostałości środków ochrony roślin, co dodatkowo 

zwiększa ich szkodliwość. 

Erozję wietrzną można ograniczyć przez następujące przedsięwzięcia: 

• zakładanie śródpolnych pasów zadrzewień i zakrzaczeń, 

• stałe utrzymywanie gleby pod okrywą roślinną, 

• stosowanie mulczowania, 

• zalesianie i zakrzaczanie wydm, 

• stosowanie uprawy bezorkowej, 

• stosowanie siewu bezpośredniego, 

• unikanie używania aktywnych urządzeń uprawowych. 

Większość zabiegów uprawowych zapobiegających erozji wodnej ogranicza także erozję 

wietrzną. 
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