
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTEPOW NAUK ROLNICZYCH 1975 z. 170 

STUDIUM GEOMORFOLOGICZNE ZLEWNI WAWOZU LESSOWEGO 

(DZIERZKOWICE-GÓRY, WYŻYNA LUBELSKA) * 

Stefan Ziemnicki, Janina Repelewska-Pękalowa 

Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego AR — Lublin 

Kierownik: prof. dr S. Ziemnicki 

WSTĘP 

Problem erozji obszarów lessowych znalazł dotychczas odbicie w licz- 
nych publikacjach traktujących to zagadnienie zarówno w aspekcie geo- 
morfologii [2-4, 7, 11, 18-18, 28] jak i melioracji przeciwerozyjnych 
[19, 23, 25, 29, 30]. Wiele uwagi poświęcono przy tym rozwojowi wąwo- 
zów, jako najgroźniejszej, najbardziej widocznej formie przekształcania 
rzeźby [3, 4, 9, 18, 20, 27]. 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę połączenia obu koncepcji, a więc 
potraktowania wąwozu — jako formy rzeźby i wąwozu — jako zagroże- 
nia erozyjnego. 

Celem pracy jest też przedstawienie takiego sposobu badania zlewni 
wąwozu, który łączyłby metody stosowane przez geografów-geomorfolo- 
gów, z bardziej technicznymi, którymi posługują się m. in. melioranci. 
Pozwoli to na szersze, praktyczne wykorzystanie spostrzeżeń i będzie 
przyczynkiem do dokładniejszego poznania problemu denudacji, która 
w rzeźbie lessowej Wyżyny Lubelskiej ma duże znaczenie. 

Badaniami objęto zlewnię górnego odcinka wąwozu, nawiedzoną 
gwałtowną ulewą w czerwcu 1969 r. Skutkiem tej ulewy [3, 4] było in- 
tensywne ożywienie procesów erozyjnych. Badana zlewnia znajduje się 
w miejscowości Dzierzkowice-Góry, odległej o ok. 25 km na zachód od 
Kraśnika. Powierzchnia zlewni wynosi 84 ha. Usytuowanie terenu badań 
oraz plan sytuacyjno-wysokościowy zlewni przedstawiono na rysun- 
kach 1i2. 

W obrębie zlewni przeprowadzono i kilkakrotnie aktualizowano karto- 
wanie geomorfologiczne, na podstawie którego wydzielono strefy domi- 
nacji poszczególnych zespołów procesów rzeźbotwórczych (rys. 8). Odrębnie 

* Badania niniejsze były częściowo finansowane przez subwencję Departamentu 
Rolnictwa Stanów Zjednoczonych A.P. służbę badań rolniczych usankcjonowaną na 
mocy Prawa Publicznego 480.
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Rys. 1. Szkic sytuacyjny terenu badan 

1 — pole orne, 2 — łąka, 3 — las, 4 — teren szczegółowych badań 

i kardziej szczegółowo przedstawiono je dla wąwozu (rys. 9). Obserwacje 

geomorfologiczne uzupełniono charakterystyką gleb zlewni, zestawioną 

na podstawie profilów glebowych oraz analiz materiału z odkrywek 

usytuowanych w miejscach reprezentatywnych. 

Badania, które prowadzono od czerwca 1969 r. do jesieni 1973 r. po- 

zwoliły na określenie kierunku i charakteru procesów morfogenetycz- 

nych działających w wąwozie i jego zlewni. 

CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU 

Obszar będący przedmiotem badań leży w zachodniej części Wyżyny 

Lubelskiej w obrębie regionu zwanego Wzniesieniami Urzędowskimi [5] 

lub Płaskowyżem Urzędowskim [8]. W podłożu znajdują się utwory 

wieku górno-kredowego wykształcone w postaci margli i opok, oraz utwo- 

ry trzeciorzędowe (piaski, wapienie) przykryte osadami plejstoceńskimi 

reprezentowanymi głównie przez serie lessu. Miąższość lessu wynosi od 

kilku do kilkunastu metrów. Pod lessem zalegają w wielu miejscach 

residua morenowe, tworzące cienkie płaty [22]. 

Główną rzeką regionu jest Wyżnica, prawy dopływ Wisły. Płynie ona 

w dolinie subsekwentnej w stosunku do kredowego podłoża [5], dlatego 

też jej dorzecze jest asymetryczne. Zaznacza się też asymetria małych 

dolinek, w których zwykle bardziej strome są zbocza o ekspozycji wschod- 

niej, a łagodniejsze o ekspozycji zachodniej. 

Charakterystyczną cechą rozczłonkowanych Wzniesień Urzędowskich 

jest kontrast wysokich poziomów wierzchowinowych i niskich den dolin- 

nych. W strefach przykrawędziowych występują suche doliny zarówno
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przedczwartorzędowe jak i wczesno-holoceńskie oraz współczesne rozcię- 

cia erozyjne typu wąwozów [5]. 

Lewe zbocze doliny Wyżnicy jest pocięte gęstą siecią wąwozów. We- 

dług Buraczyńskiego i Wojtanowicza [4] ich średnia gęstość wynosi 

2,5 km/km?, zaś maksymalna: 10,5 km/km?. Powstanie tych wąwozów 

wiąże się z występowaniem pokrywy lessu, który jest utworem szcze- 

gólnie podatnym na działanie erozji wodnej. 

KLIMAT 

Według klimatyczno-rolniczej klasyfikacji Gumińskiego [26] Wznie- 

sienia Urzędowskie należą do Dzielnicy Lubelskiej. Klimat tej dzielnicy 

charakteryzuje się liczbą dni mroźnych 57, z przymrozkiem większą niż 

135. Ilość opadów wzrasta od północy ku południowi. Miesięczne sumy 

opadów przedstawiono w tabeli 1. 

  

  

  

Tabela 1 

Miesięczne i roczne opady 

o. Dzierzkowice Urzędów 
Miesiąc 

1972 1973 1969 1970 1971 1972 

I 13,9 21,7 17,8 61,0 24,6 21,8 

II 1,7 42,7 24,7 39,4 47,8 1,6 

III 10,4 24,5 26,6 38,3 41,2 10,6 

IV 39,1 16,6 32,9 89,6 34,0 41,1 

У 34,5 88,3 42,1 83,0 53,6 34,6 

УТ 61,6 70,3 102,7 94,2 71,5 55,3 

УП 129,8 86,3 46,2 113,4 55,2 133,8 

VIII 104,7 12,6 42,3 71,1 24,8 123,8 

IX 86,3 51,7 8,5 78,0 51,6 93,6 

xX 37,5 36,0 17,7 52,2 46,1 27,5 

XI 25,1 43,7 47,1 73,1 37,0 28,4 

XII 3,7 35,5 42,0 73,3 58,3 4,8 

Razem 547,8 529,9 450,6 866,6 545,7 576,6 
  

Na terenie badanej zlewni zainstalowano deszczomierz i prowadzono 

obserwacje w okresie od 1972 do 1973 r. Dla porównania i uzupełnienia 

charakterystyki opadów przedstawiono również opady miesięczne i rocz- 

ne zanotowane w miejscowości Urzędów dla Stacji IMiGW, odległej od 

Dzierzkowic o ok. 15 km. 

Po katastrofalnym deszczu nawalnym w czerwcu 1969 r., który spo- 

wodował wiele zniszczeń, nie wystąpiły już na tym terenie silniejsze 

deszcze. Większe opady występowały w okresie badań w czasie lata. Zimy 

były prawie bezśnieżne, niewiele też opadów spadło w ciągu wiosny i je- 

sieni. Większe deszcze zanotowano jedynie w lecie 1972 r. (26.VII — 

30,7 mm; 31.VII — 40,9 mm; 1.VIII — 47,3 mm).
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GLEBY 

W badanej zlewni występują gleby nalessowe, charakteryzujące się 

przewagą cząstek pylastych. 

Odkrywki glebowe wykonano w miejscach charakterystycznych, 

wzdłuż przekrojów niwelacyjno-glebowych. Przekroje, wykonane w ob- 

rębie dwu dolinek nieckowatych znajdujących się powyżej czoła badane- 

go wąwozu (rys. 3 i 4), pozwalają na prześledzenie zmian miąższości po- 

ziomów glebowych na zboczach uprawianych „z góry na dół” i na zbo- 

czach starasowanych. 
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Rys. 3. Przekrój niwelacyjno-glebowy 7-8 

I — rzędne terenu w 1972 r., II — spadki, III — miąższość warstwy próchnicznej 

w cm, IV — odległość do skały lessowej w cm 
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PRZEKRÓJ 7-8 

Odkrywka a, zbocze o ekspozycji północnej 

poziom próchniczny barwy szarej, struktura gruzełkowata, 

układ pulchny, utwór pylasty, HC1—, przejście ostre, 

warstwa przejściowa: do 25 cm barwy żółtoszarej, 25-80 cm 

barwy brązowej, niżej żółtobrązowej, struktura pryzmatycz- 

na, układ zbity, HCI—, przejście wyraźne, 

podłoże — less barwy słomkowożółtej, HC1--. 

Odkrywka b, dno doliny 

warstwa namyta w części górnej barwy szarej, niżej naprze- 

mianległe warstwy żółtoszare i szarobrunatne, układ śred- 

nio zbity, utwór pylasty, HCI—. 

Odkrywka c, zbocze o ekspozycji południowej 

warstwa próchniczna barwy szarożółtej, struktura gruzełko- 

wata nietrwała, układ średnio zbity, HCl—, przejście ostre, 

podłoże, less, HC1-, w warstwie 18-25 cm występują tzw. 

laleczki lessowe. 

Odkrywka d, wierzchowina 

poziom próchniczny barwy szarej, struktura gruzełkowata, 

układ średnio zbity, HC1—, przejście wyraźne, 

warstwa przejściowa barwy jasnobrązowej, u dołu brązowo- 

żółta, struktura pryzmatyczna, układ zbity, HCI—, przejście 

łagodne, 

podłoże — less barwy słomkowożółtej, HCI--. 

PRZEKRÓJ 9-10 

Odkrywka a, wierzchowina, rola 

poziom próchniczny barwy szarej, struktura gruzełkowata, 

układ pulchny, utwór pylasty, HC1—, przejście stopniowe, 

warstwa przejściowa żółtoszara, struktura pryzmatyczna — 

nietrwała, układ średnio zbity, HC1—, przejście łagodne, 

warstwa przejściowa, w części górnej barwy brązowej, układ 

silnie zbity, niżej barwy żółtobrązowej z jasnymi plamami, 

układ mniej zbity, HC1l—. 

Odkrywka b, zbocze o ekspozycji zachodniej, nad skarpą 

cm 

cm 

cm 

poziom próchniczny barwy jasnoszarej, struktura gruzełko- 
wata, układ średnio zbity, HC1—, przejście wyraźne, 
warstwa przejściowa, w części górnej żółtoszara, w części 
środkowej brązowa z jasnymi plamami, w dole: żółtobrązo- 
wa, struktura pryzmatyczna, układ zbity, przejście wy- 
raźne, 

podłoże — less, HCl+.
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Odkrywka c, zbocze o ekspozycji zachodniej, poniżej skarpy 

0-18 cm poziom próchniczny barwy brązowej, struktura pryzmatycz- 

na, układ średnio zwięzły, HC1—, przejście ostre, 

18-115 cm warstwa przejściowa, u góry brązowa, w części dolnej brą- 

zowożółta z jasnymi plamami, struktura pryzmatyczna, 

układ dość zwięzły, przejście wyraźne, 

115-150 cm podłoże — less, widoczne są konkrecje żelaziste, HC1--. 

Odkrywka d, dno doliny, zadarniony ugór 

0-40 cm poziom próchniczny barwy szarej, struktura gruzełkowa, 

| układ średnio zwięzły, HC1—, przejście łagodne, 

40-90 cm warstwa namyta, naprzemianległe warstewki żółtoszare 

i szarobrązowe, struktura typu warstwowanego, układ śred- 

nio zwięzły, HCl-—-, przejście wyraźne, 

90-220 cm warstwa przejściowa, żółta z rdzawymi plamami, HC1—. 

Jak widać z podanego opisu oraz graficznego przedstawienia (rys. 3 

i 4) istnieje wyraźne zróżnicowanie miąższości poszczególnych warstw. 

Jest ono związane ze sposobem uprawy danego zbocza. 

Na zboczu o ekspozycji południowej i nachyleniu 25,8%, uprawianym 

zgodnie ze spadkiem (przekrój 1-8, rys. 3) wystąpił wyraźnie ubytek 

gleby. O ile na wierzchowinie miąższość warstwy próchnicznej wynosiła 

23 cm, a odległość do skały lessowej 140 cm, to na zboczu miąższość 

warstwy próchnicznej (Ściślej ornej) wyniosła 18 cm, a pod nią znajdo- 

wała się skała lessowa. Do tak silnego ubytku przyczyniła się orka oraz 

procesy erozji wodnej. Te same przyczyny wpłynęły na wzrost miąż- 

szości próchnicznej namytej gleby na dnie doliny (aż do 1,5 m). 

Inaczej przedstawia się zróżnicowanie miąższości warstw glebowych 

na zboczach uprawianych w kierunku zbliżonym do poziomego, na któ- 

rych powstały tarasy naorywane (przekrój 9-10, rys. 4). Miąższość gleby 

na zboczach jest większa niż w poprzednim przypadku. O ile na wierz- 

chowinie (odkrywka a) miąższość warstwy próchnicznej wynosiła 38 cm, 

a odległość do skały lessowej ponad 150 cm, to na zboczu o ekspozycji 

zachodniej i pierwotnym spadku ok. 30%, wartości te były różne w za- 

leżności od położenia. Powyżej skarpy warstwa próchniczna o miąższości 

45 cm, a odległość do skały lessowej 180 cm; poniżej skarpy: warstwa 

próchniczna 18 cm, a odległość do lessu 115 cm. Należy dodać, że miąż- 

szość warstwy próchnicznej wynoszącą 18 cm stwierdzono jedynie tuż 

poniżej skarpy, natomiast w obrębie ławy wynosiła ona przeciętnie 25 cm. 

Fakt, iż ruch materiału odbywał się w obrębie tarasu wpłynął na to, że 

miąższość namytej gleby w dnie doliny była stosunkowo mała, gdyż wy- 

nosiła tylko 90 cm, podczas gdy w poprzednio opisanym przekroju (7-8) 

przekraczała 150 cm.



  

  

  

  

32 $. ZIEMNICKI, J. REPELEWSKA-PEKALOWA 

Tabela 2 

Skład mechaniczny gleb — Dzierzkowice-Góry 

Procentowa zawartość cząstek o średnicy, mm 

Przekrój Położenie Głębokość 1—0,1 0,1— 0,05— 0,02— 0,006— <0,002 suma 

cm —0,05 —0,02 —0,006 —0,002 <0,02 

7—8 zbocze 5—15 7 12 45 22 5 9 36 

o eksp. N 30—40 6 12 39 21 7 15 43 

—a 90—100 6 11 42 21 5 15 41 

170—180 8 11 46 22 6 7 35 

dno doliny 5—15 7 7 45 23 6 12 41 

—b 30—40 5 16 49 18 4 8 30 

95—105 7 13 49 21 3 7 31 

zbocze 5—15 8 9 48 18 5 12 35 

o eksp. S 20—30 4 10 49 23 6 8 37 

—c 90—100 5 15 50 16 6 8 30 

wierzcho- 5—15 6 9 49 21 6 9 36 

wina —d 30—40 6 10 42 18 7 17 42 

95—105 6 11 47 19 5 12 36 

160—170 5 14 53 14 6 8 28 

9—10  wierzcho- 5—15 9 13 44 21 6 7 34 

wina — а 40—50 5 15 44 22 6 8 36 

70—80 7 11 42 19 9 12 40 

190—210 6 15 54 13 2 10 25 

zbocze o 5—15 6 14 48 19 4 9 32 

eskp. W nad 65—75 6 11 43 20 6 14 40 

skarpa —b 95—105 5 14 47 18 3 13 34 

zbocze o 5—15 7 11 47 17 4 14 35 

eksp. W 20—30. 7 10 44 16 4 19 39 

ponizej 80—90 6 12 48 18 4 12 34 

skarpy —c 120—130 7 10 44 25 3 11 39 

dno doliny 10—20 9 11 47 20 5 8 33 

—d 45—55 8 15 52 15 3 7 25 

100—110 7 12 43 25 5 8 38 

  

Skład mechaniczny, właściwości fizyczne i chemiczne gleb przedsta- 

wiono łącznie dla obu przekrojów w tabelach 2, 314. 

Skład mechaniczny jest typowy dla lessu. Analizowany materiał za- 

wiera od 45 do 50/0 frakcji w przedziale 0,05-0,02 mm. Nie notuje się 

większych różnic w składzie zależnie od położenia odkrywki. Jedynie 

w odkrywce d przekroju 9-10 zanotowano 8'/ części koloidalnych, przy 

przeciętnej rzędu 12%. 

Podane w tabeli 3 niektóre właściwości fizyczne również nie wyka-
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Tabela 4 

Niektóre właściwości chemiczne gleb — Dzierzkowice-Góry 

, , Głębokość Próchnica CaCO; pH 
Przekrój Położenie 

cm % % H,O KCl 

7—8 zbocze о еКзро- 5—15. 1,27 0,00 5,9 4,6 

zycji N 30—40 0,29 0,00 5,4 4,3 

90—100 0,20 0,00 6,0 4,5 

170—180 0,12 8,53 7,7 7,4 

dno doliny 5—15 0,98 0,25 74 7,1 

30—40 0,63 0,00 6,8 . 5,7 
95—105 0,35 0,00 6,1 4,8 

zbocze o ekspo- 5—15 1,03 0,04 6,9 6,3 

zycji S 20—30 0,21 15,61 8,4 7,4 

90—100 0,12 8,66 8,5 7,3 

wierzchowina 5—15 1,77 0,00 6,6 5,7 

30—40 0,28 0,00 5,9 4,6 

95—105 0,13 0,00 6,1 4,7 

160—170 0,12 9,28 8,3 7.2 

9—10 wierzchowina 5—15 2,00 0,00 5,2 4,2 

40—50 0,39 0,00 5,3 4,6 

70—80 0,23 0,00 5,8 4,7 

190—210 0,13 0,00 6,1 4,9 

zbocze o ekspo- 5—15 1,63 0,00 5,6 4,5 

zycji W nad 65—75 0,20 0,00 5,3 4,1 

skarpą 95—105 0,14 0,00 5,4 4,3 

zbocze o ekspo- 5—15 0,85 0,00 5,6 4,4 

zycji W poniżej 20—30 0,19 0,00 5,1 4,4 

skarpy 80—90 0,13 0,00 5,6 4,4 

120—130 0,15 8,37 7,8 7,3 

dno doliny 10—20 1,77 0,08 3,2 4,4 

45—55 0,39 0,04 5,9 4,5 

100—110 0,16 0,00 6,0 4,7 
  

zują istotnego zróżnicowania. Jedynie na dnie doliny w przekroju 7-8, 

gdzie miąższość gleby namytej jest znaczna, stwierdzono najmniejszą (dla 

gleb tego przekroju) kapilarną pojemność wodną i najmniejszą przepusz- 

czalność. 

Właściwości chemiczne podano w tabeli 4. Zawartość próchnicy na 

zboczach wynosi mniej niż 1%o, podczas gdy wartość średnia dla wierz- 

chowiny jest równa 1,8%. Wierzchnie warstwy gleby zostały pozbawione 

węglanu wapnia. Wyjątek stanowią gleby położone w miejscach, gdzie 

odbywa się ruch materiału. Do takich należy m. in. zbocze o wystawie 

południowej (przekrój 7-8), gdzie już na głębokości 20 cm zawartość 

CaCO; wynosi ok. 15%/0, oraz dno doliny, gdzie CaCO3 w ilości około 1/0 
występuje od powierzchni. Zwracają uwagę pewne różnice wartości pH 

gleb obu opisanych przekrojów.
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ROŚLINNOŚĆ 

Około 95/0 powierzchni badanej zlewni stanowią pola uprawne. Jedy- 

nie niewielką część zajmuje las. Wąwóz, w którym prowadzono obser- 

wacje porośnięty jest drzewami i krzewami. Drzewostany są pochodzenia 

naturalnego, z samosiewu. Istnieje zróżnicowanie gatunków uzależnione 

ekspozycją zboczy oraz usytuowaniem w wąwozie. 

W górnej części wąwozu rosną następujące gatunki drzew: sosna (Pi- 

nus silvestris L.), brzoza (Betula verrucosa Ehrh.), osika (Populus tremula 

L.), wierzba (Salix sp.), dąb (Quercus sp.). Są to okazy 30-60-letnie. Ob- 

serwuje się wypieranie brzozy przez sosnę oraz wzmożoną sukcesję graba 

(Carpinus betulus L.). Stwierdzono, że grab nadmiernie ocienia powierz- 

chnię, co powoduje brak runa stanowiącego osłonę skarp wąwozu. 

W części środkowej i dolnej tylko pojedyncze drzewa są starsze niż 

w części górnej. Ich średni wiek wynosi 80-120 lat. Rosną głównie Pinus 

silvestris L., Betula verrucosa Ehrh., Populus tremula L., Carpinus be- 

tulus L. i Quercus sp. Drzewa i krzewy wykazują bujną wegetację i dy- 

namiczne przyrosty. Stwierdzono jednak, że duże fragmenty powierzchni 

zboczy są pozbawione roślinności drzewiastej i krzewiastej. Przyczyną 

tego jest grawitacyjne przemieszczanie materiału zboczy. W obrębie ta- 

kich zboczy w runie występuje: krwawnik pospolity (Achillea millefolium 

L.), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos L.), stokrotka pospo- 

lita (Bellis perennis L.), pięciornik gęsi (Potentilla anserina L.), babka 

lancetowata (Plantago lanceolata L.), poziomka pospolita (Fragaria vesca 

L.) i dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.). 

Zwraca uwagę fakt istnienia ukoższego pod względem składu gatun- 

kowego podszytu i runa na zboczach słonecznych. Przyczyną takiego stanu 

jest większa ruchliwość materiału glebowego. 

GEOLOGIA I RZEŹBA 

W strefie prowadzonych badań powierzchnie wierzchowinowe oraz 

zbocza nieckowatych dolinek pokrywa less. Utwory starsze odsłaniają się 

jedynie w dnach głębokich rozcięć erozyjnych. Są to plejstoceńskie re- 

sidua morenowe: piaski i gliny z głazami eratycznymi oraz kredowe pod- 

łoże. Miąższość poszczególnych serii utworów odsłaniających się w ścianie 

wąwozu jest zmienna i przedstawia się następująco: 

5-10 m — less 

2,5-3 m — piaski, gliny z głazami — residua morenowe 

2-3 m — zwietrzelina ilasto-gruzowa wapieni kredowych 

Residua morenowe występują jedynie w postaci cienkich płatów i w 

rozwoju rzeżby nie odgrywają większej roli. Schematyczny szkic geolo- 

giczny utworów pokazano na rysunku 5. 

Rysem charakterystycznym rzeźby terenów pokrytych lessem jest 

sfalowanie powierzchni. Badana zlewnia jest tego dobrym przykładem 

(rys. 2, 6, 7). Poziomy wierzchowinowe porozcinane są szerokimi dolinami 

Qn
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Rys. 5. Szkic geologiczny 

1 — deluwia, aluwia, koluwia, 2 — less, 3 — glina zwałowa z głazami, 4 — 

wapienie i zwietrzelina wapienna
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Rys. 6. Falista zlewnia lessowa. Fot. S. Ziemnicki 

  
Rys. 7. Fragment zlewni — tarasy naorywane. Fot. S. Ziemnicki
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Rys. 8. Strefy dominujących procesów geomorfologicznych 

1 — spływy powierzchniowe w lasach, 2 — spływy powierzchniowe na polach 

uprawnych, stoki o nachyleniu do 10%, 3 — wzmożone spłukiwanie powierzchniowe 

na polach uprawnych, stoki o nachyleniu powyżej 10%, 4 — erozja linijna, 5 — 

przegłębione drogi polne — erozja linijna, 6 — granice zlewni
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nieckowatymi, których zbocza mają nachylenie od kilku do ponad dwu- 

dziestu stopni. W formy te „włożone” są głębokie rozcięcia o stromych 

zboczach. 

Uwzględniając sposób użytkowania i spadki terenu w obrębie bada- 

nej zlewni wyodrębniono sześć stref dominacji poszczególnych zespołów 

procesów rzeżbotwórczych (rys. 8). 

Panującym jest proces spłukiwania powierzchniowego. Jego natężenie 

jest największe w obrębie stromych zboczy wąwozu oraz na polach upraw- 

nych o nachyleniu rzędu 20? i większym. Miernikiem tego zjawiska częś- 

ciowo może być przyrost wysokości skarp na polach starasowanych 

(rys. 4). Należy jednak pamiętać, że obok procesów erozji wzrost wyso- 

kości skarp powoduje też orka [1]. Proces spłukiwania powierzchniowego 

na zboczach łagodnie nachylonych jest często dość trudny do spostrze- 

żenia. Jego działanie i tempo zmian można określić na podstawie wy- 

kształcenia profilów glebowych na zboczach i u ich podnóży. Profile gle- 

bowe są niejednokrotnie zredukowane lub mają budowę „odwróconą” 

  
*'Rys. 9. Szkic geomorfologiczny wąwozu 

1 — zbocza pokryte lasem i krzewami, 2 — zbocza zadarnione, 3 — płaskie, zadar- 

nione dno wąwozu, 4 — współczesna erozja linijna i akumulacja w dnie, 5 — 

osuwiska, spełzywanie, obrywy, osypywanie się zwietrzeliny gruzowej, 6 — studnie 

suffozyjne, 7 — pionowe ściany
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(rys. 3). Działanie erozji linijnej ogranicza się do dna wąwozu oraz do 

den dolin nieckowatych i dróg polnych. 

Do badań szczegółowych wytypowano górny odcinek wąwozu. Odci- 

nek ten ma długość 650 m, szerokość od 10 do 40 m (górą) i od 3 do 

10 m w dnie. Jego głębokość wynosi od 5 do 17 m, zaś nachylenie ścian 

waha się w granicach od 8 do 30? (15-50%0), dochodząc nawet do 90°. 

Uderza różnorodność form rzeźby świadcząca o zróżnicowaniu działają- 

cych procesów morfogenetycznych (rys. 9). Pozostaje ona w ścisłej za- 

leżności od rodzaju materiału budującego oraz typu pokrywy roślinnej 

i ekspozycji zboczy wąwozu. 

W górnej, początkowej części, wąwóz jest wycięty wyłącznie w lessie. 

Jest on tu dość płytki i wąski, o płaskim, zadarnionym dnie i zadrze- 

wionych zboczach. Gruba seria lessu stwarza warunki do rozwoju studni 

suffozyjnych i niewielkich rozcięć w obrębie zboczy o ekspozycji połud- 

niowej i południowo-zachodniej. Na zboczach o ekspozycji północnej, 

jako bardziej uwilgotnionych, są ślady spełzywania materiału. Dno wą- 

wozu stopniowo się rozszerza, jest płaskie i zadarnione. W strefie zmiany 

kierunku wąwozu zbocze lewe (o ekspozycji południowej) wskutek pod- 

cięcia erozyjnego na odcinku kilkunastometrowym jest pionową ścianą 

  
Rys. 10. Pionowa ściana lessowa. Fot. J. Repelewska-Pękalowa
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(rys. 10) o wysokości ok. 8 m. Od tej ściany lessowej odpzadają pakiety 

materiału tworząc stożki usypiskowe u jej podstawy. Wyraźne rozszerze- 

nie formy zaznacza się w pobliżu wylotu dużej i rozgałęzionej odnogi le- 

wej, noszącej wyraźne cechy młodości. Świadczą o tym rozmywy w dnie 
i duże spadki zarówno dna jak i zboczy. Liczne są też studnie suffozyjne 
o głębokości ponad 2 m (rys. 11), łączące się systemem kanałów. U wy- 

  
Rys. 11. Studnia suffozyjna. Fot. J. Repelewska-Pękalowa 

lotu tej odnogi, aż do następnej odnogi prawej, dno wąwozu jest szerokie 

(ok. 10 m), płaskie, zadarnione (rys. 12). Odległość między górnymi kra- 

wędziami wąwozu dochodzi do 40 m. Sytuacja zmienia się radykalnie 

poniżej dużego progu erozyjnego w dnie. Próg ten, którego wysokość wy- 

nosi ok. 3 m, stale się cofa. Forma ta zamyka górną część wąwozu roz- 

mytą w lessie, a jednocześnie rozpoczyna tę część, gdzie najwyraźniejsze 

są Skutki gwałtownego deszczu z czerwca 1969 r. Less występuje tylko 

na lewym zboczu wąwozu, natomiast prawe zbocze zbudowane jest 

z ilasto-gruzowej zwietrzeliny wapiennej i utworów piaszczystych. Rozci- 

nanie dna wąwozu odbywa się tu wzdłuż kontaktu lessu z utworami 

starszymi. Możliwe zatem, że istniała już wcześniej, przed akumulacją 

lessu, forma dolinna, która później została wypełniona. Współczesne pro- 

cesy erozji linijnej dokonały częściowego ,odpreparowania” formy, a pro- 

ces ten zyskał na intensywności wskutek spływu wód podczas wspomnia- 

nej ulewy. Niszczenie zbocza odbywało się z większą siłą w obrębie części 

zbudowanej z lessu. Nie bez znaczenia jest fakt, iż zbocza lessowe w tym
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Rys. 13. Wąskie dno wąwozu rozcinające wapienne podłoże. Fot. J. Repelewska- 

-Pękalowa
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wąwozie na ogół mają ekspozycję słoneczną, zatem ich ruchliwość jest 

większa, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny, kiedy amplitudy tempe- 

ratur powietrza dnia i nocy są duże i gdy często temperatura oscyluje 

powyżej i poniżej 0'C. . 

Wcinanie się wąwozu w podłoże wapienne zaznaczyło się w morfologii 

wyraźnym zwężeniem dna i wzrostem nachylenia zboczy, dochodzącym 

do ponad 30? (rys. 13). Na zboczu dominują procesy grawitacyjnego 

przemieszczania materiału (obrywy, osypywanie się zwietrzeliny, osu- 

wiska w obrębie partii wyższych, soliflukcyjne spełzywanie ilastej zwie- 

trzeliny). Wąskie kręte dno jest obniżane, a w dolnym odcinku podwyż- 

szane wskutek okresowej akumulacji. 

Charakter rzeźby wąwozu wskazuje na to, że poszczególne jego części 

znajdują się w różnych stadiach rozwoju. Potwierdza to, odnoszące się do 

wąwozów, spostrzeżenie Maruszczaka, który pisze, że: ,,„Poszczególne sta- 

dia rozwojowe ... można ... prześledzić w obrębie jednej formy, wędrując 

od wierzchołka w dół ku ujściu” [18]. 

W konkretnym przypadku wąwozu w Dzierzkowicach można odnaleźć 

cechy charakteryzujące prawie wszystkie stadia rozwoju wąwozu, wg 

znanej klasyfikacji Sobolewa [24]. 

TENDENCJE ROZWOJU RZEŹBY 

Czynnikiem determinującym rodzaj panujących procesów jest cha- 

rakter rzeźby. Przeważają lessowe powierzchnie stokowe w obrębie któ- 

rych odbywa się przemieszczanie materiału pod wpływem wód deszczo- 

wych i roztopowych. Dużą rolę odgrywa również czynnik antropogenicz- 

ny — orka wykonywana zarówno w poprzek jak i wzdłuż stoku. Na stoku 

starasowanym (rys. 4 i 7) stwierdzono ciągły przyrost wysokości skarp 

z jednoczesnym powstawaniem tarasów o coraz mniejszym spadku. Jest 

to zjawisko znane i opisywane w wielu pracach dotyczących innych re- 

gionów lessowych. Na zboczu z orką wzdłuż spadku wpływ procesów 

zmywania i przemieszczania podczas orki zaznacza się w zmniejszaniu 

miąższości warstwy próchnicznej. 

Erozja linijna jest procesem widocznym zwłaszcza w przegłębionych 

drogach polnych oraz w dnie wąwozu. Gwałtowny wzrost natężenia tego 

procesu nastąpił podczas nawalnego deszczu, który wystąpił w czerwcu 

1969 r. Wspomniany deszcz objął obszar ok. 17 km?. Omawiana w pracy 

zlewnia stanowiła część tego obszaru. Jak podają Buraczyński i Wojtano- 

wicz [2, 3] ulewa spowodowała usunięcie ogółem 22 630 m3 materiału, co 

daje 1337 m3 z km?. Ogólna długość nowych rozcięć wyniosła 8,935 km, 

a średnia gęstość ok. 0,5 km/km?. Ogólna objętość materiału wyniesio- 

nego ze żłobin stanowi 10 767 m? co daje średnio 622,2 m3 z km*. 

Po letnich opadach (przełom lipca i sierpnia 1972 r.), kiedy w ciągu 

3 dni spadło ponad 120 mm opadu — w dnie badanego wąwozu powstały 

nowe niewielkie progi erozyjne o wysokości od 10 do 15 cm. Stwierdzo-
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no wówczas powstanie świeżych rozmywów na skarpach wąwozu. Stożki 

u wylotu tych rozmywów miały grubość 20 cm, długość 1,5 m i szero- 

kość ok. 2 m. Były one zbudowane zarówno z materiału pylastego jak 

i zwietrzeliny wapiennej. Grubość warstwy namytej w dnie wąwozu wy- 

nosiła średnio 15 cm. 

Stwierdzono stałe rozszerzanie i pogłębianie studni suffozyjnych w 

tempie średnim 0,2-0,8 m rocznie oraz osypywanie się zwietrzeliny wa- 

piennej w okresie wczesnej wiosny (1,4-6 kg z m? pow. skalnej). 

Rozmyw dna wąwozu, kanały podziemne oraz przemieszczanie ma- 

teriału na zboczach to bardzo istotne dowody aktywnego rozwoju wą- 

wozu. Stwierdzono również rozwój bocznych odnóg wąwozu, które wrzy- 

nają się w tereny uprawne. 

Na rysunku 2, gdzie przedstawiono plan zlewni i plan wąwozu wi- 

doczne są liczne odnogi. Zarówno odnoga oznaczona literą a (uznano ją 

za przedłużenie wąwozu) jak i odnogi b i c posiadają własne zlewnie. Są 

to formy silnie urzeżźbione, o znacznych spadkach zboczy. 

W celu zilustrowania rozwoju dna i odnóg wąwozu, wykonano profil 

podłużny pokazany na rys. 14. W odległości ok. 300 m od czoła mierzo- 

nego wąwozu widoczny jest wspomniany już próg (rys. 15), który po- 
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Rys. 14. Profil podtuzny wawozu 
I — rzędne dna wąwozu w październiku 1969 r., II — rzędne dna w 1971 r., III — 

rzędne dna w 1972 r., IV — spadki dna (w 1971 r.)
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Rys. 15. Cofający się: próg erozyjny, powstały po ulewnym deszczu w czerwcu 

1969 r. Fot. S. Ziemnicki 

wstał w 1969 r. i do 1972 r. zmienił zupełnie swój wygląd. Na rysunku 14 

pokazano 3 przekroje poprzeczne, z których dwa wykonano poniżej, a je- 

den powyżej progu. Na profilu podłużnym i dwu dolnych przekrojach 

widoczne są ślady dna przed rozmywem w 1969 r. 

Porównanie przekroju niwelacyjnego dna wąwozu, wykonanego w 

1970 r., ze zrekonstruowanym przekrojem sprzed czerwca 1969 r. wska- 

zuje, że dno poniżej progu erozyjnego obniżyło się średnio o 150 cm. 

W okresie późniejszym stwierdzono cofanie i spłycanie się progów “ero- 

zyjnych powstałych w dnie. Tempo cofania się najwyższego z progów 

(o wys. 2,5 m) wynosiło ok. 6 m/rok. 

Na rysunku 16 przedstawiono zmiany profilu odnogi b w okresie 

1969-1972. Mimo braku większych spływów odbywa się dalsze pogłębia- 

nie i przesuwanie progów ku górze. 

Powyżej odnóg a i b, oddzielone od nich powierzchnią orną, znajdują 

się formy przypominające wyglądem czoła wąwozów. Sugeruje to, że 

odnogi a i b zostały częściowo zasypane i włączone do pól uprawnych. 

Mogło to mieć miejsce w 1863 r., kiedy to podczas uwłaszczania przy- 

dzielano chłopom tereny najsilniej urzeźbione, trudne do uprawy. 

W obu omawianych przypadkach inaczej rozwinęły się formy dolin. 

W przypadku doliny, która jest przedłużeniem odnogi a kierunek upraw 

przebiegał wzdłuż spadku zboczy, a poprzecznie do osi dna doliny. Wy- 

wołało to wspomniane już zniszczenie gleb na zboczu i silny namyw na 
»
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Rys. 16. Profil podtuzny odnogi ,,b” wawozu 

dość szerokim nieckowatym dnie doliny. Inaczej było w dolinie odnogi b, 

gdzie kierunek upraw był poprzeczny do spadku zboczy. Powstałe tarasy 

naorywane zapobiegły zmyciu i przemieszczaniu gleby. Natomiast na 

dnie doliny miąższość gleby nie uległa większej zmianie, gdyż oprócz 

ewentualnego namulania, odbywał się również skoncentrowany spływ 

wąskim dnem. < 

ZAKOŃCZENIE 

Stan i rozwój falistej zlewni wąwozu przedstawiono zarówno przy 

użyciu metod stosowanych w geomorfologii jak i w melioracjach prze- 

ciwerozyjnych. Wpłynęło to bezsprzecznie na znacznie bardziej wszech- 

stronne naświetlenie problemu. Nie udało się jednak dokonać ścisłego 

związania podanych metod, co stwarza możliwość pewnego powtarzania 

się przy traktowaniu zjawisk w dwu aspektach. Mimo to uzyskano jedno- 

lity obraz modelowania powierzchni ziemi w falistym terenie lessowym, 

zarówno w przeszłości jak i w dobie obecnej. 

Wpływ gospodarki chłopskiej w wąwozach z pewnością zwiększa ich 

zagrożenie. Orka pól aż po krawędzie wąwozu ułatwia koncentrację wód 

powierzchniowych, co wzmaga erozję na zboczach. W konsekwencji pro- 

wadzi to też do wzrostu powierzchni zajmowanej przez wąwóz — kosztem 

powierzchni przyległych pól. Poza tym masowe wycinanie drzew rosną- 

cych na zboczach i zsuwanie ich na dno wąwozu powoduje zniszczenie 

roślinności i niejednokrotnie jest przyczyną powstania nowych rozmywów 

i żłobin. Także transport konny, jak też nadmierny wypas bydła w ob- 

rębie dna — może być czynnikiem wzmagającym erozję w wąwozie. 
Badanie zlewni, nawet niewielkich, może dostarczyć danych ilościo- 

wych odnoszących się do dynamiki współczesnej denudacji i pozwala na 
poczynienie szeregu spostrzeżeń dotyczących optymalnego sposobu gospo- 
darczego wykorzystania wąwozu.
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Przykład skutków ulewnego deszczu w Dzierzkowicach wskazuje, że 

pozornie niegroźny wąwóz może wykazać dynamiczny rozwój podczas 

katastrofalnego, ale możliwego w naszych warunkach klimatycznych, 

deszczu. Wówczas kanały podziemne w lessie wywołują szybkie przesu- 

wanie się rozmywu dennego ku górze. Należy zaznaczyć, że najwięcej 

wlotów takich kanałów obserwowano w zalesionych odnogach wąwozu. 

Wszystkie te elementy winny być uwzględniane przy umacnianiu wą- 

wozów, a szczególnie wąwozów lessowych. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Стефан Земницки, Янина Репелевска-Пенкалёва 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК БАССЕЙНА ЛЕССОВОГО ОВРАГА 

(ДЗЕЖКОВИЦЕ-ГУРЫ, ЛЮБЛИНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ) 

Резюме 

В пределах Люблинской возвышенности находится ряд эрозионных райо- 

нов, слабо или недостаточно изученных. К ним принадлежат Ужендовские воз- 

вышения. Лишь катастрофический ливень с июня 1969 г.. вызвавший сильный 

сток и приведший к разрушению нескольких десятков зданий, обратил вни- 

мание на этот район. Густая сеть оврагов, показанная на рис. 1, содействует 

концентрации стока. Сток в 1969 г. размыл дна отененных растительностью 

оврагов а также размыл грунтовые дороги, ведущие вдоль склона. 

Рассматриваемую часть Люблинской возвышенности покрывают лессы мо- 

щностью свыше десятка метров. Исследования проводились в верхнем участке 

одного из оврагов, где нижняя часть оврага размылась до залегающих под лес- 

сом слоев песка и гравия или до известкняка. 

План бассейна оврага показан на рис. 2, нивелировочно-почвенные разрезы 

на рис. 3 и 4, а продольный профиль и поперечные разрезы — на рис. 14. 

Бассейн характеризуют рис. 6 и 7. Видна волнообразная поверхность и террасы 

в случае полей, расположенных границами поперек наклонов. На рис. 10-13 

и 15 показан овраг, его использование, размывы дна и стен. 

Однако технические рисунки не дают точной картины разрушений и акту- 

ального состояния эрозионного района. Для этой цели необходимыми оказались 

геоморфологические наблюдения. Графически представлен геологический эскиз
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(рис. 5), зоны доминирующих геоморфологических процессов (рис. 8) а также 

геоморфологический эскиз оврага (рис. 9). Так как два последних заслужи- 

вают наибольшего внимания, помещаются применявшиеся обозначения. На рис. 

8 выделены: 1 — поверхностный сток в лесах; 2 — поверхностный сток на 

возделываемых полях, склоны с наклоном до 10%; 3 — более интенсивный по- 

верхностный смыв на пашне, склоны с наклоном выше 10%; 4 — линейная 
эрозия; 5 — переуглубленные грунтовые дороги — линейная эрозия; 6 — грани- 
цы бассейна. На рис. 9 обозначены: 1 — склоны, покрытые лесом и кустами: 
2 — склоны задернованные; 3 — плоское задернованное дно оврага; 4 — совре- 
менная линейная эрозия и аккумуляция в дне; 5 — оползни, оползание, обрывы, 
осыпи выветрившегося щебня; 6 — суффозионные углубления; 7 — вертикаль- 
ные стены. 

Наблюдения, проведенные в 1969-73 г.г. указывают на изменчивость релье- 

фа, особенно в лессовом овраге несмотря на отсутствие в это время более ин- 
тенсивного стока. Констатировано расширение и углубление лессовых колод- 
цев, обрывы вертикальных стен а также уменьшение высоты порога, размытого 
в 1969 г. на дне оврага рис. 14, 15. Он постоянно отступал и понижался, пере- 
ходя в локальный быстроток. Сохранился однако иной характер поперечного 
разреза оврага выше порога, широкое дно, пологие склоны и узкое дно ниже, 
крутые стены: левая из лесса и правая из выветрившегося известняка. 

Констатировано, что соединение методов технического измерения оврага с 
геоморфологическим картированием позволяет точно разузнать состояние и на- 
правление развития оврага. Это особенно существенно при проведении распоз- 
нания с целью укрепления оврага. 

Stefan Ziemnicki, Janina Repelewska-Pekalowa 

GEOMORPHOLOGICAL STUDY OF THE WATERSHED OF A LOESS GULLY 
(DZIERZKOWICE-GORY, THE LUBLIN UPLAND) 

Summary 

The Lublin Upland contains many erosion areas which are little or insuffi- 

ciently known. One of them is the area called Wzniesienia Urzedowskie. It was 

the disastrous rainfall of June 1969 which drew attention to this area, where the 

heavy runoff destroyed several scores of buildings in the village Dzierzkowice. 

The thick network of gullies, shown in Fig. 1, favours the concentration of 

runoffs. That of 1969 washed out the bottoms of the vegetation-covered gullies and 

eroded the country roads which followed the inclination of the slope. 

The discussed part of the Lublin Upland is covered by a loess layer up to 

more than ten metres thick. The investigations were concentrated in the upper 

section of one of the gullies, whose lower part had been eroded down to the 

underlynig layers of sand and gravel or of limestone. 

The plan of the watershed of the gully is shown in Fig. 2, soil cross-sections 

in Figs. 3 and 4, and the longitudinal profile and transverse cross-sections of the 

gully in Fig. 14. Figs. 6 and 7 characterize the watershed. The undulating confi- 

guration of the terrain is seen, as well as scarps in places where the fields are 

situated across the slope. Figures 10-13 and 15 show the gully, its utilization and 

the erosion of its bottom and walls. 

Technical drawings, however, give no exact idea of the damage and of the 

present condition of the eroded area. For this purpose geomorphological obser- 

4 — ZPPNR z. 170
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vations proved indispensable. The line drawings show a geological outline (Fig. 5), 
areas of dominating geomorphological processes (Fig. 8), and a geomorphological 
outline of the gully (Fig. 9). As the last two descriptions are of importance, 
explanations of the symbols are enclosed. In Fig. 8 the following items are distin- 
guished: 1 — surface runoffs in woods; 2 — surface runoffs on farmland, slopes 
with inclination up to 10°; 3 — increased surface washout on farmland, slopes with 
inclination over 10°; 4 — linear erosion; 5 — depressed country roads — ‘linear 
erosion; 6 — borderlines of the watershed. In Fig. 9 the following items are 
marked: J — slopes covered with trees and shrubs; 2 — sodded slopes; 3 — flat, 
sodded gully bottom; 4 — contemporary linear erosion and accumulation in the 
bottom; 5 — landslip, landslide, landfall, scattering of rubble; 6 — suffosion pits: 
7 — vertical walls. 

The observations carried out in the years 1969-1973 indicate a variability of 
the land relief, especially evident in the loess gully in spite of the lack of heavier 
runoffs at that time. The findings embraced dilatation and deepening of the loess 
wells, landfalls from the vertical walls and a reduction of the waterfall which 
had been formed in the bottom in 1969 (Figs. 14 and 15). The latter was subject 
to constant recession and reduction in height, gradually changing into a local 
stream. There persisted, however, differences in the transverse cross-sections of 

the gully above the waterfall (wide bottom, gentle slopes) and below it (narrow 

bottom, steep walls, the left one of loess, the right one of limestone rubble). 

It was stated that the combined methods of technical measurement of the 

gully and of geomorphological charting contribute to exact knowledge of the 

condition and developmental tendencies of the gully. This is of special importance 

when a project of the reinforcement of the gully is being developed.


