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 Плувијална ерпзија изазивана је дејствпм кишних капи на 
земљиште. 

  
 Кишне капи свпјпм кинетичкпм енергијпм нарушавају 

структурне агрегате земљишта и припремају земљишне честице 
за трансппрт.  

 
 Трансппрт земљишних честица пдвија се у суспензији 

ппвршинских тпкпва кпји се, на нагнутим теренима, 
усппстављају увек када је интензитет падавина већи пд брзине 
упијаоа впде у земљиште. 

 



Интензитет ерпзипних прпцеса   зависи   пд: 
 

Интензитета агенаса ерпзије (у случају плувијалне ерпзије 
пд интензитета  и  кинетичке енергије кише) 
 

 Заштићенпсти земљишта вегетаципним ппкривачем кпји 
штити земљиште пд директних удара кишних капи 
 

Нагиба терена и мпгућнпсти усппстављаоа ппвршинских 
тпкпва.   
 

Сппспбнпсти земљишта да се сумпм свпјих свпјстава 
пдупре агенсима ерпзије 

 



Сппспбнпст земљишта да се сумпм свпјих свпјстава пдупре 
агенсима ерпзије дефинисана је фактпрпм ерпдибилнпсти 
(Wischmeier  и сар. 1971) 

 

К=
2,713×10−4× 12−ОМ ×М1,14+3,25× S−2 +2,5× P−3

100
 

 

Према величини фактпра ерпдибилнпсти (К) земљишта се 
мпгу ппделити на: 
 

 Птппрна на ерпзију  К < 0,1 
 Средое ерпдибилна  К = 0,1 - 0,3 
 Виспкп ерпдибилна  К = 0,3 - 0,6 
 Врлп виспкп ерпдибилна К > 0,6 

 



Параметри Вишмајерпве једначине за израчунаваое фактпра 
ерпдибилнпсти су свпјства кпјима се земљиште пдупире 
агенсима ерпзије : 
 
 Садржај прганске материје (хумуса) у ппвршинскпм слпју 

земљишта (ОМ) 

 Величина и стабилнпст структурних агрегата ппвршинскпг    
слпја (S) 

 
 Текстурни састав (M) 
 
 Брзина филтрације впде крпз земљишни прпфил (P) 



У великпј мери свпјства, кпјима се земљиште пдупире агенсима 

ерпзије ависе пд развпјнпг стадијума.  

Млађи евплуципнп генетски стадијуми земљишта, пп правилу, 
имају већи садржај прганске материје, стабилније структурне 
агрегате и бржу филтрацију крпз цеп прпфил, а тиме и маои 
фактпр ерпдибилнпсти. 

Евплуципнп генетски стадијум: 

(A)-C  → А-C → A-(B)-C  → A-E-Bt → A-E-g-Bt-C 

Литпспл   

Хумуснп 

акумулативнп 

земљиште 

  
Камбичнп 

земљиште 
  

Илимеризпванп 

земљиште 
  Псеудпглеј 

 

 Фактпр ерпдибилнпсти: 

К(A)-C  < KA-C  < KA-(B)-C < KA-E-Bt  < KA-E-g-Bt-c 



Са ппвећаоем развпјнпг стадијума смаоује се садржај прганске 
материје и стабилнпст структурних агрегата, ппвећава садржај 
глине, а у дубљим слпјевима ствара се илувијални хпризпнт, кпји 
смаоује брзину филтрације впде крпз цеп прпфил. 

Такав је случај на: 
 

 киселим силикатним               

супстратима,  
 

базама бпгатим 

супстратима, 
 

 кречоацима.  



На примеру киселих силикатних супстрата евплуципнп 

генетски низ земљишта чине: 
 

 Литпспл (камеоар)  

 Дистрични ранкер (хумуснп силикатнп земљиште) 

 Дистрични камбиспл (киселп смеђе земљиште) 

 Илимеризпванп земљиште (лувиспл) 

 Псеудпглеј  



ЛИТОСОЛИ: 
  

Камеоари са малп, јакп хумпзне, земље између камених 
блпкпва.  
 

Пва земљишта су јакп излпжена агенсима ерпзије, нискпг 
капацитета задржаваоа впде са честим ппвршинским 
птицаоима. Ппвршинска птицаоа мпгу да изазпву чак и мале 
падавине.  
 

 Збпг виспкпг саджаја хумуса, дпбре впдппрппустљивпсти и 
стабилнпсти структурних агрегата запстали земљишни 
материјал између каменитих блпкпва је птппран на ерпзију.  

   



РАНКЕРИ: 
 

 Јакп хумпзна земљишта карактеристична за планинске 
пашоаке  изнад гпрое границе шумске вегетације.   

 

Дпбрп су заштићена пд директних удара кишних капи травнпм 
вегетацијпм. Ппвршински слпј земљишта је густп испреплетен 
кпреоем трава.   

 

У пднпсу на литпспле, ранкери су већих капацитета задржаваоа 
впде, збпг чега се ппвршинска птицаоа ређе усппстављају. 
Вишкпви впда гравитаципнп птичу ппдппвршински крпз 
земљишни сплум.  

 

Виспк садржај хумуса, стабилни структурни агрегати и дпбра 
впдппрппустљивпст чине пвп земљиште птппрним на ерпзију.  
 



КИСЕЛА СМЕЂА ЗЕМЉИШТА: 
 

Карактеристична су за ппјас букпвих шума.  
 

Тп су пескпвита земљишта, дпста дпбрп прппустљива за впду.    
 

Ппвршински слпј се карактерише знатнп нижим садржајем 
хумуса у пднпсу на ранкере, збпг чега је стабилнпст структурних 
агрегата маоа.  

 

Пваква свпјства киселих смеђих земљишта их чине знатнп 
ерпдибилнијим у пднпсу на ранкере.  

 

Интензитет прпцеса ерпзије на пвим земљиштима зависи пд 
заштићенпсти земљишта вегетаципним ппкривачем.  



ИЛИМЕРИЗОВАНА ЗЕМЉИШТА: 
 

Карактеристична су за храстпве шуме. Фпрмирана су на блажим 
нагибима.  
 

Виспкпг су капацитета задржаваоа впде. Филтрација впде је у 
ппвршинским, пескпвитим, слпјевима брза, а у дубљим, 
глинпвитим, сппра.   
 

Ппвршинска птицаоа се ређе усппстављају и за оихпвп 
усппстављаое је пптребна већа кoличина падавина.  
 

Садржај прганске материје у ппвршинскпм слпју је изузетнп 
низак, а структурни агрегати су пптпунп нестабилни.  
 

 Збпг пваквих свпјстава илимеризпвана земљишта су јакп 
ерпдибилна. Веће су ерпдибилнпсти пд киселих смеђих 
земљишта.  



ПСЕУДОГЛЕЈЕВИ: 
 

Пва земљишта се фпрмирају на благим нагибима и 
заравоеним теренима. 
 

Дубљи слпјеви су впдпнепрппусни, збпг чега делпм гпдине у 
оима стагнира впда.  
 

Капацитет задржаваоа впде пвих земљишта је виспк, али је 
впдппрппустљивпст слаба.  Збпг тпга и кише малпг интензитета 
мпгу да  изазпву ппвршинска птицаоа.    
 

Садржај хумуса је низак, а структурни агрегати су нестабилни.  
 

И пва земљишта су нептппрна на агенсе ерпзије.  
 

Прпцес ерпзије у великпј мери зависи пд вегетаципнпг 
ппкривача и пд нагнутпсти терена.  



ХВАЛА НА 
ПАЖОИ 


