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Interpretacja i porównanie symulacji zagro¿enia potencjaln¹
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okolic Drohiczyna nad Bugiem
The interpretation and comparison of simulation of the soil water erosion hazard according
to the USLE and USPED models set on an example of Drohiczyn on the Bug vicinity

WSTÊP

Rozwój teoretycznych i praktycznych badañ nad erozj¹ wodn¹ gleb poprzedzony d³ugimi i kosztownymi eksperymentami w polach dowiadczalnych pozwoli³ na opracowanie modeli deterministycznych realizowanych numerycznie.
Mo¿liwoæ swobodnego kszta³towania abstrakcyjnej rzeczywistoci stwarza nieograniczone warianty symulacji w zale¿noci od natury rozwa¿anego problemu.
Pomimo tak wielu rozwi¹zañ funkcje algorytmu nie zawsze spe³niaj¹ oczekiwania praktyczne zrealizowanego modelowania, dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest dostosowanie modelu do celu badañ z uwagi na charakter interpretacji wyników.
W artykule podjêto próbê integracji danych erozyjnych uzyskanych w dwóch
ró¿nych modelach zagro¿enia potencjaln¹ erozj¹ wodn¹ gleb. Wybrane modele
ró¿ni koncepcja tzw. czynników limituj¹cych (Rejman, Dêbicki 2002), zgodnie
z któr¹ wartoci wymiarowe wielkoci erozji determinowane s¹ przez dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja zak³ada nieskoñczon¹ zdolnoæ transportow¹ strumienia
wody (T < 0). Zatem proces erozji kszta³tuje jedynie mo¿liwoæ i tempo odrywania cz¹stek glebowych. Druga sytuacja dotyczy ograniczonej zdolnoci transportowania osadu (0 > T i T > 0), a wiêc obraz symulacji wzbogacony zosta³
o przestrzenny rozk³ad erozji i depozycji. Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w rze-
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czywistoci oba czynniki sk³adaj¹ siê na warunki imituj¹ce dzia³anie procesu
erozji wodnej gleb. Ostateczne wnioski powinny zatem ³¹czyæ w sobie syntezê
myli p³yn¹cych z analizy obu modeli.
Celem opracowania jest przeprowadzenie symulacji potencjalnej straty gleby w wyniku erozji wodnej zachodz¹cej podczas sp³ywu powierzchniowego i oddzielnie sp³ywu linijnego oraz w warunkach urednionych, tj. bez wyranej dominacji jednej formy erozji nad drug¹. Praca ta ma charakter rozprawy metodycznej a porównanie trzech zrealizowanych modeli pomo¿e wskazaæ na zró¿nicowanie otrzymanych wyników w stosunku do wybranych wartoci zmiennych
w obu analizowanych algorytmach. Podrzêdnym celem jest wskazanie na zastosowanie GIS-u jako narzêdzia do opracowania modelu zagro¿enia erozj¹ wodn¹
gleb i graficznego zobrazowania wyników.
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU TESTOWEGO

Badany obszar po³o¿ony jest we wschodniej czêci Polski i obejmuje odcinek doliny Bugu wraz z przylegaj¹c¹ wysoczyzn¹ morenow¹ w granicach gminy
Drohiczyn. Zgodnie z podzia³em fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego (2000) opisywany obszar nale¿y do dwóch mezoregionów: Podlaskiego Prze³omu Bugu bêd¹cego czêci¹ Niziny Po³udniowopodlaskiej oraz Wysoczyzny
Drohickiej, która zamyka od po³udnia Nizinê Pó³nocnopodlask¹ (ryc. 1).

Ryc. 1. Po³o¿enie obszaru badañ na tle podzia³u fizycznogeograficznego (Kondracki 2000)
Fig. 1. Localization of research area according to physico-geographical division of Poland
(Kondracki 2000)
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W krajobrazie morfologicznym obszaru badañ dominuje wysoczyzna morenowa zbudowana g³ównie z piasków gliniastych, któr¹ rozcinaj¹ rozwiniête systemy dolinek erozyjno-denudacyjnych (ryc. 2). Na stokach wysoczyzny zalegaj¹
piaski rednie (Mapa glebowo-rolnicza...). Pó³nocne zbocze doliny Bugu o ekspozycji po³udniowej podcinane jest przez meandruj¹ce koryto rzeki. W tej czêci
wystêpuj¹ najwiêksze spadki terenu siêgaj¹ce 30% (ryc. 3). rednie wysokoci
wzglêdne osi¹gaj¹ w strefie krawêdziowej doliny 22 m, a na wysoczynie malej¹
od 7 do 3 m (Ho³ub 2006). Dno doliny Bugu tworzy zespó³ vistuliañsko-holoceñskich akumulacyjnych teras rzecznych, które w granicach obszaru badañ nie s¹
u¿ytkowane rolniczo.

Ryc. 2. Szkic geomorfologiczny doliny Bugu w okolicach Drohiczyna: Terasy holoceñskie 1) 0
1 m, 2) 12,5 m, 3) 2,54,5 m; 4) Terasa plejstoceñska (4,510,5 m); 5) wydmy; 6) wysoczyzna
morenowa; 7) dolinki erozyjno-denudacyjne; 8) krawêdzie erozyjne teras (Ho³ub 2006)
Fig. 2. The geomorphological sketch of the Bug river valley in the vicinity of Drohiczyn: Holocene
terrace 1) 01 m, 2) 12,5 m, 3) 2,54,5 m, 4) Pleistocene terrace (4,510,5 m), 5) dunes, 6) moraine highplain; 7) denudational-erosional valleys; 8) escarpments of terraces (Ho³ub 2006)

Gleby badanego terenu zosta³y wykszta³cone z utworów czwartorzêdowych
o genezie glacjalnej i fluwioglacjalnej. Pod wzglêdem typologicznym najwiêksze
powierzchnie zajmuj¹ gleby bielicowe i p³owe wytworzone z glin zwa³owych
oraz z piasków naglinowych i nai³owych. Du¿e i zwarte kompleksy tworz¹ one
w obszarach pozadolinnych na terenie wysoczyzny polodowcowej. Gleby brunatne wystêpuj¹ w czêci zachodniej badanego terenu. Na obszarze akumulacyjnej terasy nadzalewowej dominuj¹ gleby torfowe, rzadziej gleby bielicowe wytworzone z piasków lunych (ryc. 4A). Na tle rolniczej przydatnoci gleb wród
gruntów ornych dominuj¹ gleby kompleksu pszennego dobrego i ¿ytniego bardzo dobrego. U¿ytki zielone zajmuj¹ gleby zaliczone do kompleksu u¿ytków
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Ryc. 3. Mapa spadków terenu
Fig. 3. Slope map

zielonych rednich (Mapa glebowo-rolnicza...). Przestrzenne zró¿nicowanie klas
bonitacyjnych u¿ytków rolnych nawi¹zuje do rozmieszczenia typologicznego gleb
i adekwatnie wi¹¿e siê z obrazem rolniczej przydatnoci utworów glebowych.
W ogólnej strukturze dominuj¹ gleby s³abej jakoci, czyli klasy IV. Najwiêksze
kompleksy lene wystêpuj¹ w czêci wschodniej badanego obszaru. U¿ytki zielone nale¿¹ w wiêkszoci do kompleksu s³abego i bardzo s³abego (w granicach
pasa meandrowego koryta Bugu). Natomiast poza tym obszarem u¿ytki zielone
charakteryzuje kompleks redni (ryc. 4B). Grunty orne oraz sady zlokalizowane
s¹ poza stref¹ zalewowo-powodziow¹ rzeki Bug. Pierwsze stanowi¹ ponad 62%
powierzchni obszaru gminy Drohiczyn (ryc. 4C). Sady zajmuj¹ niespe³na 1%
przestrzeni krajobrazu rolniczego gminy.
Na klimat danego miejsca zasadniczy wp³yw maj¹ dwie nap³ywaj¹ce masy
powietrza: w lecie s¹ to masy powietrza polarnomorskiego (Pm) i w zimie masy
powietrza polarno-kontynentalnego (Pk). W skali roku dominuj¹ wiatry z sektora zachodniego (46,3%), na co wp³yw ma przewaga mas powietrza polarnomorskiego (57,8%) (Zinkiewicz, Zinkiewicz 1975). Wiatry z sektora wschodniego
stanowi¹ 33,9%. rednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,4°C. Najcieplejszym miesi¹cem jest lipiec ze redni¹ temperatur¹ 18,3°C, a najzimniejszym
styczeñ o redniej temperaturze powietrza równej -4,3°C. rednia roczna amplituda temperatury powietrza siêga 2223°C. Pokrywa nie¿na utrzymuje siê od
70 do 80 dni w roku. Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi 210 dni. rednia roczna suma opadów z lat 19481967 równa jest 553 mm. Najwiêcej opadów
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wystêpuje w czerwcu, lipcu i sierpniu. Ponad dwukrotnie mniej jest ich w miesi¹cach zimowych, w styczniu i lutym.
PODSTAWY TEORII ALGORYTMU USLE/USPED

Symulacja zagro¿enia erozj¹ wodn¹ gleb przeprowadzona dla wy¿ej opisanego obszaru testowego bazuje na oryginalnym równaniu USLE (Universal Soil
Loss Equation), które zosta³o opracowane w University of Missouri w 1978 roku
przez W. H. Wischmeiera oraz D. D. Smitha. Równanie to opiera siê na formule
wyra¿onej w postaci iloczynu logicznego:
E=R·K·L·S·C·P
gdzie: E  strata gleby przypadaj¹ca na jednostkê powierzchni w jednostkach u¿ytych dla czynnika
R i K; R  wskanik rocznej erozyjnoci opadu i sp³ywu powierzchniowego (jednostki US lub SI);
K  wskanik podatnoci gleby na erozjê (jednostki US lub SI); L  wskanik d³ugoci stoku
(bezwymiarowy); S  wskanik nachylenia stoku (bezwymiarowy); C  wskanik ochronny roli
pokrywy rolinnej (bezwymiarowy); P  wskanik ochronnej roli zabiegów przeciwerozyjnych
(bezwymiarowy).

Model USPED (Unit Stream Power based Erosion/Deposition) jest modyfikacj¹
empirycznego równania USLE, w której formu³a L (d³ugoæ stoku) i S (nachylenie stoku) zosta³y bardziej skomplikowane (Mitas, Mitasowa 1998). Moore i Burch
(1986) wprowadzili nowy bezwymiarowy wspó³czynnik, bêd¹cy miar¹ zdolnoci
transportowania osadu (T). Charakter tego wskanika pozwoli³ uznaæ go za jednostkê wielkoci potencja³u erozji/depozycji, której wartoci ujemne wiadcz¹
o nasileniu zjawisk erozyjnych i analogicznie wartoci dodatnie  o przewa¿aj¹cej depozycji materia³u glebowego.
Poniewa¿ cechy morfologiczne stoku warunkuj¹ sposób, w jaki odbywa siê
sp³yw powierzchniowy wody, w modelowaniu za³o¿ono, i¿ proces ten dotyczy
obliczeñ w polach powierzchni sp³ywu. D³ugoæ zbocza (L) zast¹piona zosta³a
zatem przez komórki rastra. Jednostkowa powierzchnia obszaru zasilania rozumiana jest wiêc jako iloraz pola powierzchni jej obszaru zasilania i odleg³oci,
któr¹ pokonuje woda przemieszczaj¹c siê wewn¹trz tej komórki (Drzewiecki,
Mularz 2005). Teoretyzowanie zjawiska wzbogacone zostaje tym samym o wp³yw
koncentracji sp³ywaj¹cej wody (Mitasowa i in. 1999).
Powy¿sz¹ sytuacjê wyra¿a zdolnoæ transportowa osadu (T) zdefiniowana
wzorem (Moore, Wilson 1992):
LS = T = Am(sin>)n
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gdzie: A jednostkowa powierzchnia zasilania [m2/m], b  nachylenie powierzchni terenu [°], m,
n  wspó³czynniki.

Wskanik ten zosta³ obliczony dla opadu efektywnego i niezmiennego w czasie
sp³ywu powierzchniowego.
W procesie tworzenia modelu potencjalnej straty gleby przyjêto za miarê
erozji/depozycji dywergencjê strumienia osadu (vide Mitasowa i in. 1999). Zatem ostatecznie formu³a ta ma postaæ:
D = div(T.s) = d(T·cos=)/dx + d(T·sin=)/dy
gdzie: T= A (sina)  zdolnoæ transportowania osadu, s  wektor jednostkowy w kierunku sp³ywu, a  ekspozycja powierzchni terenu [°].
m

n

Istotne znaczenie posiadaj¹ wartoci wspó³czynników m i n, które okrelaj¹
charakter erozji wodnej. Du¿e wartoci m dotycz¹ erozji ¿³obinowej, za ma³e
okrelaj¹ erozjê powierzchniow¹ (Foster 1990). Przyjmuje siê, i¿ w przypadku
sytuacji pierwszej m=1,6 i n=1,3. Natomiast m= n=1 w³aciwe s¹ dla sytuacji
drugiej (Mitasowa i in. 1999). Rekalibracja warunków prowadz¹ca do urednienia natê¿enia zjawiska erozji pozwala na zastosowanie wartoci m=1,4 i n=1,2
dla wiêkszoci modeli (Mitasowa i in. 2003).
Ryc. 4. Po³o¿enie obszaru badañ; A  na tle pokrywy glebowej terenu: 1  bielicowe i p³owe, 2 
brunatne w³aciwe, 3  brunatne wy³ugowane i kwane, 4  czarne ziemie i gleby szare, 5 
torfowe, 6  glejowe aluwialne, 7  glejowe; inne: 8  nieu¿ytki, 9  lasy, 10  tereny zabudowane,
11  woda (na podstawie Mapy glebowo-rolniczej Polski w skali 1:25 000); B  kompleksów
rolniczej przydatnoci gleb: 1  pszenny bardzo dobry, 2  pszenny dobry, 3  pszenny wadliwy,
4  ¿ytni bardzo dobry, 5  ¿ytni dobry, 6  ¿ytni s³aby, 7  ¿ytni bardzo s³aby, 8  zbo¿owopastewny mocny, 9  zbo¿owo-pastewny s³aby; kompleksy trwa³ych u¿ytków zielonych: 10 
rednie, 11  s³abe i bardzo s³abe; 12  lasy; 13  nieu¿ytki rolnicze; inne: 14  tereny zabudowane, 15  wody (na podstawie Mapy glebowo-rolniczej Polski w skali 1:25 000); C  u¿ytkowania
terenu: 1  grunty orne, 2  trwa³e u¿ytki zielone, 3  lasy, 4  nieu¿ytki rolnicze, 5  gleby
rolniczo nieprzydatne, 6  tereny zabudowane, 7  wody, 8  wody nieu¿ytki (na podstawie Mapy
glebowo-rolniczej Polski w skali 1:25 000)
Fig. 4. Localization of research area; A  according to soil cover of the terrain: 1  podzols and
luvisols, 2  cambisols suitable, 3  sour cambisols, 4  black soils and grey soils, 5  peaty soils,
6  alluvial soils, 7  gley soils, Other: 8  wastelands, 9  forests, 10  built-up areas, 11  water
areas (on the basis of Soil-Agronomic Map of Poland, 1:25 000); B  according to complexes
of agronomic utility of soils: complexes of arable soils: 1  wheat very good, 2  wheat good, 3 
wheat imperfect, 4  rye very good, 5  rye good, 6  rye poor, 7  rye very poor, 8  cornygrazing strong, 9  corny-grazing poor; complexes of green grounds, 10  medium, 11  poor and
very poor, 12  forests, 13  agronomic wastelands;Other: 14  built-up areas, 15  water areas
(On the basis of Soil-Agronomic Map of Poland, 1: 25 000); C  according to land utilization: 1 
farming grounds, 2  permanent green grounds, 3  forests, 4  agronomic wastelands, 5  agronomical unusable soils, 6  built-up areas, 7  water areas, 8  water wastelands (On the basis of
Soil-Agronomic Map of Poland, 1:25 000)
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Z uwagi na charakter (szczególnie w opracowaniach geomorfologicznych)
i skalê badañ podane wartoci wspó³czynników m i n mo¿na wykorzystaæ, stosuj¹c kryterium klimatyczno-hydrologiczne. Podczas analiz wieloletnich w³aciwe
wydaje siê stosowanie wartoci charakteryzuj¹cych sp³yw powierzchniowy dla
roku suchego, a wartoci okrelaj¹ce sp³yw ¿³obinowy  dla roku wilgotnego.
Natomiast w wietle badañ pojedynczych zjawisk opadowych, najczêciej o charakterze ekstremalnym, dominuj¹cym sposobem ruchu wody na powierzchni stoku
jest sp³ukiwanie liniowe.
Uzyskane wielkoci potencjalnej straty gleby w modelu USPED maj¹ charakter przybli¿ony, a korelacja z wynikami otrzymanymi w modelu USLE mo¿liwa jest dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej korekty ilociowej. Konwersja danych mo¿e równie¿ dotyczyæ jednostek miar wskaników ujêtych
w dwóch uk³adach: w uk³adzie US (amerykañski) lub SI (franc. Système International ïUnités) (tab. 1).
Tab. 1. Jednostki parametrów modelu USLE oraz sposób ich konwersji pomiêdzy uk³adami
US i SI (Renard i in. 1996)
Table 1. The units of parameters of USLE model and a method of their conversion between US
and SI system (Renard et alia, 1996)
Wskanik
Opad
Powierzchnia
Energia
EI
R
K
E
E

Jednostka US
inch/hour
acre
foot*tonf
(foot*tonf*inch)/(acre*hour)
(foot*tonf*inch)/(acre*hour year)
(foot*tonf*inch)/(acre*hour year)
ton/acre
ton/acre

Sposób konwersji
(mno¿enie)
25,4000
0,4071
2,7124
0,1702
17,0200
0,1317
2,2420
0,2242

Jednostka SI
mm/h
Ha
MJ
(MJ*mm)/(ha*h)
(MJ*mm)/(ha*h)
(t*ha*h)/(ha*MJ*mm)
t/ha
kg/m2

Nale¿y podkreliæ, ¿e zdolnoæ transportowa osadu (T) determinuje równie¿
praktyczne zastosowanie okrelonego modelu. Symulacja zak³adaj¹ca nieograniczon¹ zdolnoæ transportowania osadu, czyli w³aciwa dla modelu USLE, powinna byæ stosowana w sytuacji analizy probabilistycznej zjawiska erozji spowodowanej przez du¿e i intensywne opady oraz dla gleb o bardzo ma³ych wymiarach cz¹stek glebowych, g³ównie py³owych. Natomiast modele opieraj¹ce siê na
Ryc. 5. Model USLE; A  zagro¿enie potencjaln¹ erozj¹ wodn¹ gleb w obszarze testowym; B 
w wyniku sp³ywu linijnego; C  w wyniku sp³ywu powierzchniowego; D  w warunkach urednionych; E  wykres potencjalnej straty gleby wzdlu¿ przekroju poprzecznego; F  przekrój poprzeczny terenu
Fig. 5. The USLE model; A  the potential soil water erosion hazard in the research area; B  as
a result of lineal flow; C  as a result of surface flow; D  in medium conditions; E  the graph
of potential soil loss longwise the transversal section, F  the transversal profile
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ograniczonej zdolnoci transportowej strumienia wody, w tym model USPED,
lepiej nadaj¹ siê do konstruowania potencjalnej erozji zachodz¹cej w d³u¿szych
okresach czasu i w rodowisku gleb o du¿ych cz¹stkach, jak na przyk³ad piaski
(Mitasowa i in. 2003).
METODYKA PRACY

Za³o¿ona symulacja zjawiska potencjalnej erozji wodnej gleb ma wymiar
teoretyczny. W zwi¹zku z tym pe³ny opis powinien uwzglêdniaæ 3 etapy. Pierwszy etap, czyli wybór modelu oraz jego odpowiednia modyfikacja w zale¿noci
od celu i miejsca przeprowadzonej symulacji zosta³ okrelony powy¿ej. Przechodz¹c do etapu drugiego, nale¿y rozwi¹zaæ model. Czynnoæ ta polega na wyznaczeniu wielkoci wskaników sk³adaj¹cych siê na zapis algorytmu USLE/USPED.
Do parametrów mierzalnych eksperymentalnie nale¿y erozyjnoæ opadu (R),
podatnoæ gleby na erozjê (K), ochronna rola pokrywy rolinnej (C) i zabiegów
przeciwerozyjnych (P). Warstwa LS nazywana wskanikiem topografii terenu zosta³a obliczona na podstawie formu³y, która wykorzystuje ujêcie powierzchniowe
obliczeñ (Moore i in. 1993). Stanowi ona jednoznacznie zdefiniowany wspó³czynnik iloczynu logicznego rozpatrywanego algorytmu bêd¹cy integracj¹ cyfrow¹ cech
morfologicznych okrelonych przez hydrologiczne parametry stoku.
Model USLE/USPED obliczono na drodze analiz w Map Calculator programu ArcView 3.2, wykorzystuj¹c piêæ warstw rastrowych. Schemat postêpowania analitycznego wygl¹da nastêpuj¹co:

Ryc. 6. Model USPED; A  zagro¿enie potencjaln¹ erozj¹ wodn¹ gleb w obszarze testowym; B 
w wyniku sp³ywu linijnego; C  w wyniku sp³ywu powierzchniowego; D  w warunkach urednionych; E  wykres potencjalnej straty gleby i depozycji wzdlu¿ przekroju poprzecznego; F  linie
trendu redniej ruchomej (okres 7)
Fig. 6. The USPED model; A  the potential soil water erosion hazard in the research area; B  as
a result of line flow; C  as a result of surface flow; D  in medium conditions; E  the graph of potential
soil loss and deposition longwise the transversal section, F trend line of moving average (period 7)
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Podstawow¹ warstwê tematyczn¹ opracowano na podstawie skalibrowanych
i zwektoryzowanych analogowych map topograficznych w skali 1:10 000, digitalizuj¹c w temacie liniowym treæ hipsometryczn¹. Numeryczny model terenu
o rozdzielczoci 3 m wykonano w programie ArcInfo. W celu uzyskania modelu
poprawnego hydrologicznie, nale¿y wype³niæ dema (fill a dem), korzystaj¹c
z rozszerzenia DNR Hydrology Extension w ArcView. Opracowany numeryczny model terenu stanowi warstwê wyjciow¹ dla mapy spadków i ekspozycji
stoków.
Dwie nastêpne warstwy K i C stworzono na bazie danych uzyskanych z mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 przetworzonej do postaci numerycznej.
Tabela danych powinna zawieraæ dwie kolumny z informacj¹ na temat utworów
powierzchniowych (Pod³o¿e 1) oraz kompleksów opisuj¹cych pokrycie powierzchni topograficznej terenu (U¿ytkowanie). Ekwiwalentem parametru K jest odpowiednia generalizacja utworów powierzchniowych pod wzglêdem podatnoci
na erozjê wodn¹ dokonana na podstawie podzia³u zaproponowanego przez Józefaciuków (1975). Waloryzacjê utworów pierwszego pod³o¿a w granicach obszaru testowego przedstawia tab. 2.
Tab. 2. Wartoci wskanika podatnoci utworów powierzchniowych na erozjê
Table 2. The values of the index of susceptibility to surface erosion
Utwory powierzchniowe
Py³y
Piaski
Gliny
¯wiry
Inne
Obszary nierolnicze

Gleby
Bardzo silnie podatne
Silnie podatne
rednio podatne
S³abo podatne
Bardzo s³abo podatne


Podatnoæ na erozjê K [SI]
0,09
0,07
0,05
0,03
0,01
0,00

Klasyfikacja form u¿ytkowania terenu (C) wymaga podobnej generalizacji
treci i przypisania odpowiedniej wartoci erozyjnej (tab. 3). W tym celu oba
stworzone tematy poddano konwersji do postaci grida, a nastêpnie dokonano
reklasyfikacji, sprowadzaj¹c do wartoci okrelonych powy¿ej. Wartoci gridowe wskaników K i C powinny byæ liczb¹ ca³kowit¹, dlatego te¿ nale¿y pomno¿yæ grida przez 100 lub 1000 (vide Mitas, Mitasova 1998).
Wartoæ wskanika C jest bezporednio zwi¹zana z fazami rozwoju rolinnoci a tym samym porednio uzale¿niona jest tak¿e od okresów wystêpowania
deszczy wywo³uj¹cych erozjê (Józefaciukowie 1996). Erozyjnoæ deszczu, okrelona wed³ug kryterium USLE (Gliñski 2005), wyra¿a siê zmienn¹ wartoci¹
w zale¿noci od okresu rozwoju rolinnoci. W zwi¹zku z tym przyjête wartoci
ochronnej dzia³alnoci rolin stanowi¹ funkcjê redniej rocznej sytuacji stanu
wegetacji pokrywy rolinnej badanego regionu. Obszar upraw rolnych potrakto-
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wano jako jedn¹ grupê gruntów ornych, rezygnuj¹c z rozwarstwienia na poszczególne rodzaje rolin uprawowych. Wartoæ wskanika C modyfikuje równie¿ sposób uprawy (konwencjonalny lub inny). W kontekcie natury rozwa¿anego problemu w za³o¿onej symulacji zjawiska poziom istotnoci wymienionych
wy¿ej warunków zosta³ zmarginalizowany. Natomiast w szczegó³owej analizie
oceny degradacji profilu glebowego w wyniku erozji wodnej wszystkie czynniki
musz¹ byæ uwzglêdnione.
Tab. 3. Wartoci wskanika ochronnej roli pokrywy rolinnej
Table 3. The values of the index of vegetable cover protective role
U¿ytkowanie terenu
Ugór
Grunty orne
U¿ytki zielone
Lasy
Wody
Zabudowa

Wskanik C
1
0,5
0,005
0,003
0
0

Parametry R i P na badanym obszarze nie stanowi¹ warstwy, ale maj¹ wymiar liczbowy. Z uwagi na doæ skomplikowany charakter wskanika erozyjnoci opadu i sp³ywu powierzchniowego (R) oraz ma³¹ powierzchniê obszaru testowego zastosowany skrót obliczeniowy nie jest sprzeczny z rozbudowan¹ konstrukcj¹ matematyczn¹ parametru, na któr¹ sk³adaj¹ siê: erozyjnoæ deszczów
i sp³ywów powierzchniowych (Rr) oraz erozyjnoæ sp³ywów roztopowych (Rs):
R = Rr + Rs
Erozyjnoæ opadu okrela siê na podstawie wzoru wyprowadzonego z porównawczej analizy statystyczno-matematycznej wyników badañ eksperymentalnych (Wischmeier, Smith 1965):
Rrj = (Ek · I30)/100
Rrj  erozyjnoæ opadu [(MJ· cm)/(ha · h)], Ek  energia kinetyczna deszczu [J/m2], I30  maksymalna 30-minutowa intensywnoæ opadu deszczu [cm/h], 1/100  wspó³czynnik przeliczeniowy z J/m2
na MJ/ha.

Czynnik ten zró¿nicowany jest w skali czasu opisuj¹cej natê¿enie opadu.
Erozyjnoæ opadu (Rr) jest zatem sum¹ indeksów erozyjnoci opadu (Józefaciukowie 1996). Natomiast wskanik erozyjnoci sp³ywów roztopowych (Rs) ma
charakter orientacyjny i w przybli¿eniu stanowi 1/10 sumy opadów w mm w okresie grudzieñmarzec (Gliñski 2005).
Na badanym obszarze testowym dla parametru R przyjêto szacunkow¹ wartoæ równ¹ 53 MJ·ha-1·cm·h-1, któr¹ odczytano z mapy przestrzennego zró¿nicowania wskanika erozyjnoci opadów w Polsce autorstwa H. Lorenc, a zamiesz-
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czon¹ w monografii A. i Cz. Józefaciuków (1995). Wskanik ten zosta³ obliczony na podstawie analizy zmodyfikowanego indeksu Fourniera w oparciu o rednie miesiêczne i roczne sumy opadów (Fournier 1960; Renard, Freimund 1994;
Sauerborn i in. 1999; Gabriels 2003; Licznar 2005).
W granicach obszaru testowego nie stosuje siê zabiegów przeciwerozyjnych
a uprawa odbywa siê wzd³u¿ stoku. W zwi¹zku z tym wskanik P przyjmuje
najwy¿sz¹ wartoæ równ¹ 1 (Wischmeier, Smith 1978).
Rozwi¹zany model USLE/USPED zrealizowano metod¹ integracji analitycznej
cyfrowych warstw tematycznych w sposób zaproponowany przez H. Mitasow¹
(1999), dla trzech ró¿nych sytucji w zale¿noci od charakteru sp³ywu. Owe sytuacje otrzymano w wyniku zmiany wartoci wspó³czynników m i n, o czym by³a
mowa w poprzednim rozdziale. Klucz obliczeñ zosta³ przedstawiony poni¿ej:
Model USLE
Dane:
R= 53, P= 1, LS = „lsfac”
Grid: NMT (rozdzielczoæ 3 m), K, C
Obliczenia:
1. NMT
Derive slope (temat spadki)
2. Map Calculator
(([dem].FlowDirection(FALSE)).FlowAccumulation(NIL))
temat flowacc
((([flowacc]*3/22.1).Pow(0.6))*(((([spadki]*0.01745).Sin)/0.09).Pow
(n))*m)
temat lsfac
3. ([K]*[C]*[lsfac]*53*1)
temat strata-gleby
4. Reklasyfikacja tematu
Model USPED
Obliczenia:
1. NMT
Derive slope (temat spadki)
Derive Aspect (temat ekspozycja)
2. Map Calculator
(([dem].FlowDirection(FALSE)).FlowAccumulation(NIL))
temat flowacc
3. (([flowacc] *3).Pow(m))*((([spadki]*0.01745).Sin).Pow(n))
temat sflowtopo
((((([ekspozycja]*(-1))+450)*0.01745).Cos)*[sflowtopo]*[K]*[C]*53)
temat qsx
((((([ekspozycja]*(-1))+450)*0.01745).Sin)*[sflowtopo]*[K]*[C]*53)
temat qsy
4. qsx
Derive slope (temat qsx-spadki)
Derive aspect (temat qsx-ekspozycja)
5. qsy
Derive slope (temat qsy-spadki)
Derive aspect (temat qsy-ekspozycja)
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6. Map Calculator
((((([qsx-ekspozycja]*(-1))+450)*0.01745).Cos)*([qsx-spadki]
*0.01745).Tan)
temat qsx-d
((((([qsy-ekspozycja]*(-1))+450)*0.01745).Sin)*([qsy-spadki]
*0.01745).Tan)
temat qsy-d
[qsx-d] + [qsy-d]
temat erozja-depozycja
7. Reklasyfikacja tematu

Poniewa¿ rozpiêtoæ skali wartoci w otrzymanej symulacji straty gleby w obu
za³o¿onych modelach jest znaczna, a jej wartoci maksymalne osi¹gaj¹ wielkoci
realnie niemo¿liwe, nale¿y dokonaæ reklasyfikacji tematów, która decyduje o czytelnoci i poprawnoci merytorycznej otrzymanego obrazu. Wczeniej nale¿y
pamiêtaæ o odpowiednim pomniejszeniu wyniku ze wzglêdu na dokonany iloczyn podczas generacji warstwy K i C. Zgodnie z klasyfikacj¹ autorstwa Marksa
i in. (1989) wydzielono 6 stref, które definiuj¹ stopieñ zagro¿enia potencjaln¹
erozj¹ wodn¹ gleb (tab. 4). Powy¿sza propozycja zosta³a opracowana dla danych
uzyskanych w modelu USLE. Natomiast osobnej klasyfikacji wymaga model
USPED, która posiada zazwyczaj wymiar indywidualny dla ka¿dego obszaru
testowego.
Tab. 4. Klasy zagro¿enia erozj¹ wodn¹ wg Marksa i in. (1989)
Table 4. Grades of water erosion hazard by Marks and others (1989)
Klasa
I
II
III
IV
V
VI

t/ha/rok
<1
15
510
1015
1530
>30

Zagro¿enie erozj¹
brak
bardzo ma³e
ma³e
rednie
wysokie
bardzo wysokie

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Ostatni etap opisu dotyczy w³aciwej interpretacji dokonanej symulacji zjawiska. W tym celu pomocne oka¿e siê porównanie obu modeli oraz wykazanie
ró¿nic w obrêbie jednej symulacji w modyfikacji trzech za³o¿onych sytuacji.
Aspekt geometryczny (przestrzenny i ilociowy) przeprowadzonego modelowania s³u¿y analizie grafcznej i statystycznej uniwersalnego równania potencjalnej
straty gleby.
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INTERPRETACJA EROZYJNA

W granicach obszaru testowego zagro¿enie potencjaln¹ erozj¹ wodn¹ gleb
jest bardzo ma³e. Uk³ad przestrzenny najwiêkszych wartoci rzêdu powy¿ej
30 t/ha/rok ma charakter linijny i jest zwi¹zany z osiami suchych dolinek erozyjno-denudacyjnych rozcinaj¹cych powierzchniê wysoczyzny morenowej. Na stokach zak³adana maksymalna strata gleby waha siê od 5 do 15 t/ha/rok (ryc. 5A).
Symulacja USPED przedstawionego uk³adu erozja/depozycja w postaci ilociowej wykaza³a wartoci zawy¿one w porównaniu do modelu USLE. Przyjêta relatywna skala odniesienia potencjalnej straty gleby opisuje stoki wielkoci¹ rzêdu
od 10 do 40 t/ha/rok, lokalnie wskazuj¹c miejsca nawet powy¿ej 40 t/ha/rok
(ryc. 6A). Depozycja materia³u glebowego charakteryzuje natomiast powierzchnie morfologicznie p³askie, jak powierzchnie teras rzecznych i zrównania podstokowe oraz dna wiêkszych dolin erozyjno-denudacyjnych. W dwóch ostatnich
wymienionych miejscach procesy depozycji osi¹gaj¹ najwiêksze natê¿enie, które
model opisuje wartoci¹ 30 t/ha/rok.
INTERPRETACJA METODYCZNA

Wynik symulacji w modyfikacji trzech ró¿nie zdefiniowanych wartoci parametrów m i n jest punktem wyjcia do g³êbszej analizy, któr¹ oparto na interpretacji profilu poprzecznego w uzyskanym modelu deterministycznym, w granicach wybranej zlewni obszaru testowego. Wyeksponowany obszar zlewni modelu USLE bêd¹cy emanacj¹ erozji ¿³obinowej (ryc. 5B), powierzchniowej
(ryc. 5C) i warunków urednionych (ryc. 5D) wyranie wskazuje na zró¿nicowan¹ przestrzenn¹ rozpiêtoæ klas erozyjnych. Sytuacjê tê potwierdza wykres
liniowy przekroju poprzecznego dla ka¿dej za³o¿onej sytuacji (ryc. 5E). Analiza
biegu krzywej skorelowana z morfologi¹ terenu (ryc. 5F) pozwala na wydzielenie trzech w³asnoci uk³adu: na wierzchowinie linie zbiegaj¹ siê ze sob¹ i d¹¿¹ do
zera; na stokach ró¿nice w wartociach erozji s¹ najbardziej widoczne, ale s¹
one ze sob¹ kompatybilne; w osiach dolin wystêpuj¹ najwiêksze odchylenia wartoci, które prowadz¹ do przek³amania obrazu i wymagaj¹ odpowiedniego urednienia.
W interpretacji modelu USPED zamkniêtego granic¹ zlewni o dominuj¹cym
sp³ywie linijnym (ryc. 6B), powierzchniowym (ryc. 6C) i o charakterze nieokrelonym dominant¹ (ryc. 6D) stopieñ skomplikowania w³asnoci wykresu jest du¿y.
Krzywa erozji zosta³a zniekszta³cona przez model wartoci depozycji (ryc. 6E).
Wzajemne relacje trzech krzywych mo¿na odczytaæ, wykrelaj¹c liniê trendu
redniej ruchomej. Propozycjê tê popiera argument czytelnoci i zachowanej poprawnoci matematycznej uk³adu. Ze wzglêdu na doæ chaotyczny obraz warto-
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ci, liniê trendu wyznaczono dla okresu równego 7 (ryc. 6F). Pozwoli³o to na
wyeliminowanie drobnych i licznych fluktuacji depozycyjnych wykresu i jednoczenie zachowanie na otrzymanym obrazie krzywej ogólnych tendencji sytuacyjnych badanego obszaru w komplikacji z powierzchni¹ topograficzn¹ terenu.
Z analizy wykresu wynika, i¿ cech¹ charakterystyczn¹ krzywych jest wzglêdna
korelatywnoæ ich wartoci po stronie erozyjnej wykresu. Zatem w symulacji
USPED otrzymalimy wyniki bardziej zbli¿one do siebie ni¿ w modelu USLE.
WNIOSKI

Powy¿sza analiza teoretycznych za³o¿eñ opisywanych modeli zagro¿enia
potencjaln¹ erozj¹ wodn¹ gleb pozwoli³a na wybranie odpowiednich wartoci
parametrów algorytmów. Wszystkie one posiadaj¹ wartoæ urednion¹, poniewa¿ wyznaczone zosta³y na drodze eksperymentu. Jednak¿e u¿yte przybli¿enie
nie mo¿e wywieraæ decyduj¹cego wp³ywu na otrzymane wyniki symulacji. Funkcjê
tê powinien spe³niaæ rodzaj wybranego modelu. Zrealizowane modele potwierdzaj¹ powy¿sz¹ tezê, czego dowodem jest rozpiêtoæ skali wartoci oraz przestrzenne zró¿nicowanie klas erozyjnych w obszarze testowym.
Dokonana interpretacja za³o¿onej symulacji zjawiska erozji wodnej gleb upowa¿nia do wyci¹gniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
 Parametry m i n posiadaj¹ istotny wp³yw na wynik modelowania. Ma³e
zmiany wartoci tych parametrów powoduj¹ wyrane zmiany w³asnoci obrazu
wynikowego.
 Algorytm USLE/USPED wykazuje tendencjê do zawy¿ania maksymalnych wysokoci wartoci erozji, które sprowadzaj¹ siê do liczb absurdalnie wysokich. Natomiast lepiej sprawdza siê w klasach wartoci umiarkowanych.
 W wyniku symulacji zgodnie z algorytmem USPED otrzymano wiêksze
wartoci potencjalnej straty gleby ni¿ w przypadku modelu USLE.
 Model USPED w modyfikacji trzech form sp³ywu charakteryzuje mniejsza rozbie¿noæ wartoci erozji wodnej gleb w porównaniu do tych samych sytuacji
w modelu USLE
Synteza wyników i uwag p³yn¹cych z analizy obu zrealizowanych modeli
jednoznacznie wskazuje na miejsca szczególnie podatne na erozjê wodn¹ gleb.
Jednak¿e na badanym obszarze, na którym zalegaj¹ g³ównie utwory piaszczyste,
lepsze rezultaty w kategorii zró¿nicowania wartoci erozji uzyskano w modelowaniu USPED. Natomiast drugi model wizualnie zapewnia ³atwiejsz¹ interpretacjê maj¹c¹ na celu generalizacjê waloryzacji erozyjnej terenu.
Z uwagi na doæ skomplikowane sensy teoretycznych za³o¿eñ warstw obliczeniowych i wynikowych, stosowanie przedstawionych modeli deterministycz-
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nych powinno byæ poparte badaniami terenowymi, które pomog¹ okreliæ charakter warunków lokalnych badanego obszaru. Weryfikacja empiryczna potwierdza
wiarygodnoæ uzyskanych danych symulacyjnych, aczkolwiek nie zawsze jest
mo¿liwa do przeprowadzenia. W takiej sytuacji wyniki powinne byæ traktowane
jako dane szacunkowe.
Zaprezentowana metoda mo¿e byæ wykorzystywana do oceny geometrycznej struktury przestrzennej zjawiska erozji wodnej w opracowaniach geomorfologicznych, zw³aszcza w morfodynamice i przekszta³caniu powierzchni stokowych (redukowanie i nadbudowywanie). Wa¿n¹ bazê danych stanowi w zakresie
oceny skutków geomorfologicznych bêd¹cych konsekwencj¹ zdarzeñ ekstremalnych, np. gwa³townych ulew lub roztopów w obszarach szczególnie istotnych
dla rolnictwa.
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SUMMARY

The following article has a methodical character. There were made two models of water
erosion hazard in three different modifications: surface flow, line flow and in medium conditions.
The research area is situated in the east part of Poland and comprises the Bug valley tract with
an adjoining morainic plateau in a boundary of Drohiczyn borough. According to physicogeographical division of Poland (Kondracki 2000) this area involves two mesoregions: Wysoczyzna
Drohicka and the Podlaski Gorge of the Bug River.
The USLE/USPED model was based on the analysis in Map Calculator (Arc View program)
using a method of H. Mitasowa (1999) for three different situations depending on the character of
the flow. Those situations were gained as a result of change of coefficient m and n value.
The result of simulations in modifications of three different defined values of parameters m
and n is a starting point to precise analysis which had been based on interpretation of the transversal
profile in gained deterministic model, in the boundaries of chosen drainage catchment of tested
area. The analysis of the course of curved line correlated with terrain morphology allowed to show
the differentiation of spatial extent of erosion classes depending on topographic area of terrain.
However, a comparison of curved line course in three modifications in the model shows the rank of
m and n factors as a result of final simulations.
Synthesis of the analysis results of two executed models unambiguously indicates zones of
particular hazard of soil water erosion. Though on the study area, on which sandy materials are
mainly deposited, better results in a category of value differentiation of erosion were obtained in
USPED model. However, the second model gives an easier interpretation aiming at generalization
of erosional evaluation. On account of pretty complicated assumptions of computable and resultant
strata, the exertion of featured deterministic models should be supported by the field research
which will help to define the character of local conditions of the study area.

