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ZASTOSOWANIE LIZYMETRÛW SZKLANYCH 
W BADANIACH PRO CESÓW  GLEBOWYCH

Z Zakładu Gleboznaw stw a IUNG — Puław y

Liczne badania terenowe i laboratoryjne wyraźnie wskazują na duże 
znaczenie procesów glejowych w kształtowaniu się cech morfologicznych 
profilu glebowego, co ma swoje odbicie w rozmieszczeniu niektórych m i
neralnych, a także i organicznych składników gleby. W wielu przypadkach 
odgórnie okresowo działające procesy glejowe powodują zróżnicowanie 
profilu glebowego, którego cechy morfologiczne w zupełności odpowiadają 
glebie typu bielicowego. Ma to szczególnie miejsce w glebach, których 
głębsze w arstwy profilu odznaczają się stosunkowo małą przesiąkliwością. 
Wiadomo jest, że większość naszych gleb bielicowych posiada silnie zróż
nicowany profil pod względem składu mechanicznego, przy czym głębsze 
w arstwy są przeważnie słabo przepuszczalne dla wody. Taka budowa pro- 
f lu niewątpliwie sprzyja okresowo nadmiernemu uwilgotnieniu wierzchnich 
w arstw gleby, które w obecności znacznej ilości substancji organicznej 
(ściółka leśna) podlegają redukcji, wskutek czego tworzą się rozpuszczalne 
związki żelaza dwuwartościowego. Przeprowadzone badania potencjału 
oksydo-redukcyjnego i zawartości Fe” dowodzą, że przy większym uwil
gotnieniu gleb leśnych procesy redukcyjne (glejowe) działają intensywniej 
bezpośrednio pod ściółką aniżeli w głębszych w arstw ach profilu glebowego. 
Według niektórych badaczy procesy redukcyjne, które — jak wiadomo — 
dokonują się w obecności substancji organicznej, sKanowią zasadniczy 
element w procesie bielicowania gleby.

W edług innych uczonych proces bielicowania jest zupełnie odrębny od 
procesu glejowego. Rozbieżności te znalazły odzwierciedlenie nie tylko 
w poszczególnych publikacjach naukowych, lecz również w licznych k la
syfikacjach typologiczno-glebowych. Podobnie w gleboznawstwie polskim 
istnieją duże rozbieżności w zakresie ustalenia typologii większości gleb, 
których powierzchniowe warstwy zostały częściowo przemyte i zakw a
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szone. Wydaje się, że w tej sytuacji należy przeprowadzić badania zdąża
jące do wyjaśnienia istoty i skutków działania procesu glejowego. 
W pierwszej fazie badań najbardziej przydatne w tym zakresie mogą być 
ścisłe eksperymenty laboratoryjne, które pozwalają na zastosowanie m a
teriału glebowego o znanym składzie chemicznym oraz na wszechstronne 
prześledzenie dynamiki procesów oksydo-redukcyjnych i określenie jego 
efektu końcowego.

Kierując się powyższym założeniem przeprowadziliśmy już szereg 
wstępnych eksperymentów laboratoryjnych, które w zupełności są zgodne 
z naszymi wnioskami, opartymi na podstawie obserwacji terenowych [4, 2]-.

Rys. 1. Zestaw li;zymetrów sporządzonych ize szklanych 
cylmdrów z ‘tu bu sami 

Lysimcter set of glass cylinderis with tubes

Między innymi pod wpływem okresowo działających procesów odgórnego 
oglejania w ciągu jednego roku uzyskano sztuczny profil o wyraźnie 
wykształconym poziomie Az  oraz o słabiej wykształconym poziomie B.  
Chociaż wyjściowy materiał glebowy był zupełnie jednolity (less z po
ziomu iluwialnego), to jednak analiza stopów wykazała, że poziom Az  
zawiera około 7з mniej АЬСЬ i РеЮз niż utwór macierzysty. Poważny 
ubytek stwierdzono również w zawartości Ca i Mg. Szczegółowe wyniki 
tych badań zostaną opublikowane później.

Obecnie omówimy tylko fragment naszych badań, dotyczący zawartości 
składników mineralnych w przesączach uzyskanych ze szklanych lizymetrów
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(rys. 1), w których sztucznie oglejono utwór lessowy, pobrany z poziomu 
iluwialnego. Należy nadmienić, że materiał glebowy użyty do doświadczeń 
był s tarannie wymieszany, celem zapewnienia jednolitego składu.

Doświadczenie składa s 'ę  z pięciu kombinacji. Pierwsze trzy otrzymały 
jednorazowy dodatek następujących substancji organicznych: 40 g sacha
ryny, 30 g skrobi rozpuszczalnej, 100 g zielonych liści lipy. Dwie pozostałe 
kombinacje potraktowano jako doświadczenia porównawcze, przy czym 
czwartą kolumnę przemywano wodą destylowaną, a piątą 0,02 n kwasem 
solnym. Zawartość lizometrów z dodatkiem substancji organicznej prze
mywano wodą destylowaną, z której nie odpędzono CO 2. Przesącz gro
madził się w zbiornikach lizymetrów, skąd przenoszono go do 500 ml 
kolb miarowych, a. następnie analizowano poszczególne porcje na zaw ar
tość Ca, Mg, K, Na, Fe i P. Utwór ziemisty w cylindrach systematycznie 
przemywano w ciągu 100 dni. W doświadczeniu tym chodziło nam między 
innymi o porównanie rozpuszczającego działania kwasu z działaniem róż
nych form substancji organicznej w warunkach ograniczonego dostępu 
tlenu atmosferycznego (z wody destylowanej nie usuwano tlenu).

Procesy glejowe najszybciej ujawniły się w . kombinacji z dodatkiem 
liści lipy. N atorr/ast w cylindrze z dodatkiem cukru pierwsze, wyraźnie 
widoczne ciemnoniebieskie plamy glejowe zaobserwowano po upływie 7 dni. 
Zmiany barwy pod wpływem działania skrobi ujawniły się dopiero po 
upływie 10 dni od chwili założenia doświadczenia.

Interesujące jest, że z chwilą ujawnienia się wyraźnych procesów gle
jowych zdolność filtracyjna utworu lessowego została bardzo poważnie 
ograniczona, o czym świadczy fakt, że po upływie 100 dni przemywania 
lizymetry z lessem oglejonym dały mniej niż połowę przesączu uzyskanego 
z lizymetrów bez dodatku substancji organicznej. Wpływ substancji o r
ganicznej uwidocznił się nie tylko w postaci wyraźnych plam i zacieków 
glejowych, ale również przesącz stopniowo barwił się na kolor seledynowy, 
żółty, rdzawożółty i rdzawoczerwony. Najintensywniej zabarwiony prze
sącz uzyskano w kombinacji z dodatkiem cukru.

Należy nadmienić, że spływający przesącz do zbiornika lizymetru nie 
posiadał od razu wyraźnie rdzawoczerw.onego koloru. Dopiero w miarę 
utleniania się Fe’* do Fe’” intensywność zabarwienia w zrastała. Również 
na ściankach zbiorników, po których spływał przesącz, następowało u tle
nienie Fe” do Fe” ', wskutek czego wytrącił się osad brunatnordzawych 
związków żelazowych (rys. 2).

Wyniki analiz przesączu wyraźnie dowodzą olbrzymiego wpływu bez
tlenowych przemian substancji organicznej na m ineralną część gleby. 
Litr przesączu 0,02 n HC1 zawiera poniżej 0,1 m g РегОз, podczas gdy 
w doświadczeniu z dodatkiem cukru zawartość tego składnika przekracza
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nawet 600 m g w 1 1. Podobnie rzecz przedstawia się z Ca i Mg, którego 
zawartość w dwóch porcjach przesączu jest dziesięciokrotnie większa niż 
w kwasie solnym.

Interesująco przedstawiają się również wyniki oznaczeń pH, kwaso
wości wymiennej i glinu ruchomego, wykonane w próbkach pobranych

Rys. 2. Lizymetr z dodatkiem skrobi rozpuszczalnej. Osad 
zwiąizkóiu żelazowych pokryw a flylko częściowo ściamki ■z’bior.ni'ka 
Lyskneter with äiddi/tio'n of soluble starch. The ferric compounds 

precipitate oovars only p art of the  «collector w alls

z powierzchniowych w arstw  poszczególnych kombinacji po zakończeniu 
przemywania (tabl.). Wahania pH, H w  i Al ruchomego są bardzo duże. 
Cukier i skrobia w znacznym stopniu obniżyły pH  w porównaniu z wodą 
destylowaną. Glin ruchomy ujawnia się proporcjonalnie do stopnia z?*
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kwaszenia utworu. Tak więc zarówno HC1, jak  też obecność cukru i skrobi 
przyczyniły się w pewnym stopniu do uruchomienia glinu. Natomiast że
lazo jes t  głównie uruchamiane pod wpływem procesów liedukcyjnych. 
Tym się między innymi tłumaczy występowanie niekiedy bardzo silnie 
kwaśnych gleb o dużej zawartości glinu ruchomego, które na podstawie 
cech morfologicznych są zaliczane do typu brunatnego. Często gleby mniej 
kwaśne i zawierające mniejszą ilość glinu ruchomego, lecz zróżnicowane 
ifa poziomy genetyczne, zaliczamy do typu bielicowego.

T a b l i c a  1
Kwasowość wymienna 1 pH w powierzchniowych warstwach utworu ziemistego 

s doświadczeń laboratoryjnych
Exchange acidity and pH in the surface layers of an earth formation 

(laboratory experlmenta)

Kombinacja doświadczenia pH mg-rdwn./lOO g — m.e. in 100 g
Experimental combination

V Hw H Al

V 6,7 0,10 0,10 0,00
0,02 n ЯЛ * 3,1 6,70 1,52 5,18
и 0 + l iś c ie  lipy 
“2U linden leaves 6,4 0,20 0,10 0,10
я л . sacharoza 
*2 saccharose 4,9 1,04 0,54 1,30

H.o ♦ etoobla 
* starch 5,3 1,59 0,39 1,20

STRESZCZENIE

W komunikacie zostały omówione wstępne wyniki doświadczeń prze
prowadzonych w szklanych lizymetrach (rys. 1), w których bada się wpływ 
beztlenowych przemian substancji organicznej (sacharozy, skrobi rozpusz
czalnej i zielonych liści lipy) na rozpuszczalność mineralnych składników 
gleby. Wpływ substancji organicznej jest porównywany z działaniem wody 
destylowanej i z działaniem 0,02 n kwasu solnego. Przesącz z poszczegól
nych lizymetrów zbierano do 500 ml kolb miarowych i analizowano na 
zawartość Ca, Mg, K, Na, Fe i P. Eksperyment wykazał, że rozpuszczal
ność żelaza jest uwarunkowana obecnością substancji organicznej. N a j
większy wpływ wykazała sacharoza i to nie tylko na rozpuszczalność Fę, 
lecz również na takie składniki, jak  Ca, Mg, К i Na. Obecność glinu 
ruchomego stwierdzono zarówno w doświadczeniu z wkasem solnym, jak  
też z dodatkiem sacharozy i skrobi (tabl. 1). Zawartość glinu ruchomego 
zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu stopnia zakwaszenia . utworu 
lessowego.
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Я. СЮТЯ

О ВЛИЯНИИ ЯВЛЕНИЙ ГЛЕЕОБРАЗОВАНИЯ НА РАСТВОРИМОСТЬ 
МИНЕРАЛЬНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОЧВ

Л аборатория П очвоведения И. Я. У. П. в Пулавах 

Р е з ю м е

В настоящ ем сообщ ении приведены предварительны е результаты  
исследований произведенных в стекляных лизиметрах (рис. 1) по вли
янию анаэробны х химических превращ ений органических веществ 
(сахарозы, растворимого крахмала и зелёных, листьев) на раствори
мость минеральных составных частей почвы. Сравнивалось между 
собою  действие органических веществ, дестилированной воды и 0,02 п 
соляной кислоты. Фильтраты из различных лизиметров собирались  
в 500 мл3 измерительных колбах и исследовались  на содерж ание Са, 
Mg, К, Fe и Р. Опытами установлено, что переход в растворимое со 
стояние соединений ж е л е за  определяется наличностью органических 
веществ. Действие сахарозы  проявилось (сильнее всего) не только на 
растворимости Fe, но такж е и таких элементах как Ca, Mg, К и Na. 
Наличность подвижного алюминия была установлена не только в опы
те с соляной кислотой, но такж е при добавке сахарозы и крахмала 
(табл.). С одержание подвижного алюминия возрастает  пропорциональ
но повыш ению  кислотности лессового  образования.

J. SIUTA

APPLICATION OF GLASS LYSIMETERS IN SOIL 
PR O C E SSE S RESEARCH

Dept, of Soil Science IUNiG, Pu lawy 

S »u m m ta г y

Preliminary results are disuissed of experiments performed in glass 
lysimeters (Fig. 1) regard ing  the influence of anerobic transformation 
of organic substances (saccharose, soluble starch, green leaves) on the
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solubility of mineral soil components. Comparison is made between the 
influence of the organic substance with the action of distilled water and 
that of 0,02 n hydrochloric acid. The filtrate from the individual lysimeters 
was collected in 500 m m easuring flasks and tosted for Ca, Mg, Fe and P 
content. The experiments showed that Fe solubility is conditioned by the 
presence of organic substance. S trongest influence on the solubility of 
Fe as well as other components (Ca, Mg, K, Na) w.as exercised by the 
saccharose. Presence of mobile A1 was observed both in the experiment 
with hydrochloric acid and in those with saccharose and starch addition 
(Tab.). Mobile A1 content rises proportionately to the degree of acidity 
in the loess formation.




