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ANDRZEJ FAJTO

WSTĘPNE POMIARY WARUNKÓW TLENOWO-WODNYCH 
GLEB PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ 1

KOMUNIKAT METODYCZNY 

Katedra Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Krakowie

Właściwości fizyczne gleby odgrywają dużą rolę w kształtowaniu warunków siedli
skowych. W środowisku glebowym Puszczy Niepołomickiej istotną rolę odgrywają 
stosunki wodne gleb. Odznaczają się one przeważnie nadmierną wilgotnością, wpły
wającą na dostępność tlenu do korzeni roślin.

Podjęte badania miały na celu określenie przydatności wybranych metod pomiaru 
stosunków tlenowych, a także określenie związków zachodzących między czynnikami 
biotycznymi środowiska i jego niektórymi parametrami fizycznymi a właściwościami 
wodno—tlenowymi. Nasuwa się bowiem pytanie, czy przez modyfikację fizycznych 
cech środowiska można zwiększyć jego odporność na negatywne skutki oddziaływa
nia przemysłu.

PRZEGLĄD LITERATURY
T ' ~ m

Piśmiennictwo z zakresu stosunków tlenowych gleb, prócz zagadnień metodycz
nych, koncentruje się wokół określania warunków ekstremalnych dla rozwoju 
roślin użytkowanych rolniczo. Z dostępnej literatury wynika, że warunki tlenowe w 
glebie oznaczane są głównie za pośrednictwem wydatku dyfuzji tlenu (ODR). Wiel
kość ta ma charakteryzować fizjologiczną dostępność tlenu do korzeni roślin. Pomiar 
ODR sprowadza się do polarograficznego pomiaru dyfuzji tlenu na powierzchni 
elektrody platynowej wprowadzonej do gleby. Wydatek dyfuzji tlenu wyrażany jest 
w g/cm2/min. Istnieje również grupa metod gazometrycznych do oznaczania procentu 
zawartości tlenu w powietrzu glebowym oraz metody makrodyfuzyjne [1, 2, 3]. 
Dostępność tlenu w glebie określana metodą pomiaru ODR jest proporcjonalna 
do stężenia tlenu w powietrzu glebowym, porowatości i wydajności oddechowej gleby, 
natomiast odwrotnie proporcjonalna do wilgotności (wyrażanej najczęściej w pF), 
zagęszczenia, aktywności biologicznej i temperatura gleby [5, 6]. Metodycznie ozna-

i
1 Praca wykonana w koordynowanym przez Instytut Ekologii PAN problemie MR-II-15.



94 A. Fajto

czanie ODR ogranicza się do wysokich wilgotności gleby warunkujących zwilżenie 
platynowej elektrody pomiarowej wskutek kondensacji pary wodnej. Według S tęp
n iew sk ieg o  [6] minimum wymagań tlenowych dla większości roślin uprawianych 
rolniczo wynosi 60*10~8 g/cm2/min, dla roślin trawiastych kształtuje się około 
10 *10“ 8 g/cm2/min. Objawy niedotlenienia korzeni roślin występują zwykle w prze
dziale ODR 20-40-10“8 g/cm2/min [5],

Według Ś w ięc ick ieg o  [7] przeciętnie wartości ODR dla typowych gleb Polski 
wynoszą odpowiednio: torfowe gleby łąkowe 0,0-14 -lO”8 g/cm2/min, glejowe gleby 
łąkowe 0,9-10,6 -10 '8 g/cm2/min, piaskowe bielice leśne l,5-23,6-10~8 g/cm2/mśn; 
wartości te są skorelowane z zawartością tlenu w roztworze glebowym.

OBIEKT BADAŃ

Na obecnym (wstępnym) etapie badań wybrano materiał glebowy o skrajnym 
zróżnicowaniu. Reprezentuje on poziomy organiczne gleb torfowych, murszowych 
i bielicowych oraz poziomy mineralne gleb o składzie granulometrycznym piasku 
luźnego lub gliny ciężkiej. Badania nie obejmują całych profilów glebowych, lesz 
ograniczają się do wybranych poziomów genetycznych.

A oto opis materiału glebowego;
profil : 243a2 — bielica źelazista wytworzona z piasku luźnego, siedlisko boru

mieszanego świeżego;
9 — bielica torfiasta oglejona o miąższości poziomów próchni- 

cznych około 16 cm, zalegających na piasku luźnym i słabo 
gliniastym. Gleba ta tworzy siedlisko boru mieszanego wil
gotnego;

207 — murszasto—glejowa gleba oligotroficzna. Poziomy organi
czne o miąższości około 40 cm zalegają na piasku luźnym 
Ten płat gleby reprezentuje siedlisko boru wilgotnego;

271 — gleba torfowa, torfowisko wysokie (przejściowe) — siedlisko 
boru mieszanego bagiennego;

47 — gleba brunatna wyługowana wytworzona z gliny średniej 
na ciężkiej, siedlisko lasu wilgotnego;

234g — murszasto—glejowa gleba oligotroficzna, siedlisko boru mie
szanego wilgotnego;

267 — murszasto—glejowa gleba oligotroficzna, poziom organicz
ny miąższości około 19 cm zalega na piasku luźnym, siedlisko 
boru mieszanego wilgotnego.

METODYKA I ZAKRES BADAŃ

Określenie wydatku dyfuzji tlenu (ODR) wykonywane było standardową metodą. 
Pomiaru dokonano typowymi elektrodami platynowymi, aparatem o ręcznie regulo- 
wynym potencjale katody, równym 650 mV, wobec nasyconej elektrody kalomelowej.

2 Numeracja profilów odpowiada numerom oddziałów leśnych.
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Aparat skonstruowano we własnym zakresie (rys. 1), zgodnie z założeniami metodyki 
[2, 6]. Dokładność ustalania potencjału katody wynosiła, zależnie od warunków po
miaru, od ±  1 do ±  3mV. Potencjały mierzono przy użyciu pehametru typu N —511

Rys. 1. Schemat aparatu do pomiaru ODR (konstrukcja własna)
1 — zespół przełączników, 2 — zasilanie katod — napięcie regulowane,

3 — mostek pomiarowy ze wzmacniaczem, 4 — miernik prądu polaryzacji,
5 — wzmacniacz prądu niezrównowaienia mostka, 6 — wskaźnik zrównoważenia,

7 — wzorzec napięcia do kalibracji układu (U =650 mV); podzespoły 3 i 4 wchodzą w skład pH-metru 
typu N-511; A — anoda, К — katoda, N EK — nasycona elektroda kalomelowa

Connection diagram of apparatus for ODR measurements (made by for autor)
i  — asembly of swithes, 2 — cathode current — controlled voltage, 3 — measurement bridge with amplifier, 

4 — meter of polarization current, 5 — amplifier of bridge unequilibrated current,
— indicator of equilibration, 7 - standard of voltage for system calibration (U = 650 mV); 

subsysteme 3 and 4 are components of the pH-meter type N-511;
A — anode, К — cathode, N EK — saturated calomel electrode

lub N —517 o oporze wejścia rzędu 1013 omów. Prąd dyfuzyjny mierzono po upływie 
4 minut polaryzacji przy użyciu mikroamperomierza o zakresie 35 fjiA i oporze wew
nętrznym 3,25 kilooma. Pomiar laboratoryjny był dokonywany każdorazowo przy 
użyciu pięciu elektrod w trzech próbkach z danego materiału.

Ustalanie wilgotności gleby przy określonym potencjale wody kapilarnej (pF) 
realizowano metodą Richardsa na płytach porowatych oraz dla dużych próbek — 
— na blokach pyłowych o określonej sile ssącej. Próbki o układzie naturalnym do 
analiz laboratoryjnych pobrano do pierścieni i cylindrów winidurowych.

Badania ODR w warunkach laboratoryjnych wykonywano na próbkach o peł
nym kapilarnym nasyceniu wodą i o wilgotności przy pF około 2,5. Badania polowe 
ODR wykonano przy użyciu 10 elektrod, a nasęptnie z analizowanego poziomu 
pobrano w trzech powtórzeniach próbki do oznaczenia wilgotności. Ten zakres
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badań miał na celu sprawdzenie przydatności aparatury i metodyki do badań labo
ratoryjnych i polowych oraz określenie wstępnych wniosków co do warunków tle
nowych gleby.

Oznaczenia ODR i pF wykazywały wystarczającą powtarzalność.

WYNIKI POLOWYCH OZNACZEŃ ODR (TAB. 1)

W warunkach polowych dostępność tlenu jest wystarczająca (ODR powyżej 
40 -10 '8 g/cm2/min) w glebie murszowo—glejowej (profil 267) o średnim poziomie 
zwierciadła wody gruntowej około 50 cm i wilgotności poziomów AmL i Am2 w 
granicach 30-40%. Poziom AdF+H wykazywał zbyt niską wilgotność jak na warunki 
pomiaru i stąd uzyskano za niską wartość ODR. Poziomy organiczne gleb : torfowej

T a b e l a  1
Polowe oznaczenia ODR 

F ie ld  d e term inations o f  ODR

P r o f i l
P ro f i le

Poziom genetyczny 
Horizon

ODB^.10”0 g/cm2/® in) W ilgotność 
M oisture 
g/100 ' g

243a AOP+H 44,4 154,1

A2 14,4 20,1

Bf 3*4 6 ,7

2435 Aan 26,0 199,5
30 ,3 108,3

267 7 ,7 129,3
A», 53 ,9 44 ,4
Aj&2 6 1 ,2 31 ,2

271
A ti

14,6 1067,0
At2 23,1 213,0

oligotroficznej (profil 271) i murszasto—glejowej oligotroficznej (profil 243 g), odzna
czających się bardzo dużą wilgotnością i miejscową stagnacją wody gruntowej, cechuje 
niedostateczne natlenienie (O DR<40*10-8 g/cm2/min w profilu 243 g, w profilu 
271 — w A t2 ODR około 20 *10~8 g/cm2/min, w A t1 O DR <20 -lO“8 g/cm2/min). 
Zgodnie z wcześniejszym rozpoznaniem w glebach tych występują objawy niedotle
nienia. Słaba dyfuzja tlenu wynika z nadmiernej wilgotności, a nie z właściwości 
substratu glebowego. Przy stosowaniu tej metody wyniki ODR w poziomach mineral
nych (A2 i B f  piaszczystej gleby bielicowej) są za niskie skutkiem niedostatecznej 
wilgotności materiału. Ogólnie biorąc uzyskane wyniki oznaczeń wykazują zgodność 
z danymi z piśmiennictwa [7].
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WYNIKI LABORATORYJNYCH OZNACZEŃ ODR (TAB. 2)

Poziomy mineralne o składzie mechanicznym piasku wykazują dostateczne na
tlenienie w warunkach pełnego nasycenia kapilarnego (O DR>40 *10~8 g /cm2/min). 
Niska wilgotność (przy pF 2,5) uniemożliwia pomiar ODR. Głębsze poziomy mine
ralne o składzie granulometrycznym gliny średniej lub ciężkiej (profil 47) wykazują 
przy pF 0 skrajny niedobór tlenu (ODR <7 -10“8 g/cm2/min). Dla wilgotności odpo-

T a b e l a  2
L a b o ra to ry jn e  ozn aczen ia  ODH 

L ab o ra to ry  d e te rm in a tio n s  o f  ODii

P r o f i l
P r o f i l e

Poziom genetyczny  
Horizon

ODR/. 10“® g/cm*Vmin)>- d la  pP -  fo r  pF

0 2 ,5

243a Аг 48 ,0  , 2 2 ,0

Bf 40,3 8 ,7

9 A a 39,8 72 ,2

207 Am 81,1 120,4
/В/С 30 ,8 17,6

271 At 6 3 ,3 95 ,0

47 Л, 6 ,7 3 6 ,0

A .j/3/ 3.1 15,5

wiadającej pF 2,5 poziom A l (В) (glina ciężka) Jest w dalszym ciągu silnie niedotle- 
niony (ODR <20 *10~8 g/cm2/min), poziom Ai (glina średnia) wykazuje już mniejszy 
niedobór tlenu (O D R<40 -10~8 g/cm2/min). Oznaczona tą metodą dostępność tlenu 
w poziomach organicznych gleb torfowych lub murszowych (profile 243g i 271) wyka
zuje dla pełnej kapilarnej pojemności wodnej (pFO) wartości nieproporcjonalnie 
wysokie do rzeczywistego natlenienia tych gleb (patrz pomiary polowe). Wartości 
ODR także są silnie uzależnione od wilgotności w zakresie pF 0-2,5. Prawdopodobną 
przyczyną wymienionych błędów metodycznych jest uzależnienie dostępności tlenu 
od wilgotności, sięgającej w tych glebach pełnej pojemności wodnej w warunkach 
polowych oraz wyodrębnienie próbek gleby z profilu o określonym układzie natlenie
nia, wynikającym z aktywności biologicznej. W warunkach laboratoryjnych ma miej
sce intensywne natlenienie materiału dyfundującym tlenem z powietrza nawet przy 
niezmienionej wilgotności. Zjawisko to znacznie ogranicza przydatność tej metody 
do badań laboratoryjnych.

WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZNO-WODNE (TAB. 3)

Porowatość ogólna waha się w badanych glebach od około 90 % w poziomach 
organicznych do około 50% w piaskowych poziomach mineralnych, co jest zbieżne 
z danymi piśmiennictwa. Procentowy udział porów aeracyjnych (3000-6,5 |im) w



T a b e l a  3
W łaściw ości pow ietrzno-w odne g leb  s i e d l i s k  borowych i  lascw ych Puszczy N iep o ło m ick ie j 

P r o p e r t ie s  p e r ta in in g  to  a i r  and w a te r c o n d itio n s  in  s o i l s  o f  pinewood and b ro a d le a f  f o r e s t  enw ironraents
in  the  NiepoDomice F o re s t

Od
krywka

P i t

Poziom 
gene -  
tyczny

H ori*on

W ilgotność o b ję to śc io w a  cm^/100 cm^ d la  pP 
M oistu re  by volume аа^/Ю О cm-* fo r  pP

G ęstość
o b ję 

to ściow a
Bulk

d e n s i ty
g/cm-*

Porow atość го •: ie  гг r.:-; cm'VlOO cm^ d la  pF 
A e ra tin  p o ro s ity  cm'VlOO cm^ fo r  pP

0 1.7 2 ,0 2 ,3 2 ,5 2 ,8 1 ,7 2 ,0 2,3 2 ,5 2 ,8

A. Gleby e i e d l i s k  borowych - A, o o i l  o f pinewood env ironm ents

243 k 2 48 ,4 22,8 2 0 ,9 19,0 18 ,4 17,3 1,36 25,6 27 ,5 29 ,9 30,0 31,1

9 Am 8 6 ,4 71 ,0 67 ,7 63 ,9 62,2 6 0 ,0 0 ,3 4 15,7 18,8 22,1 23,8 25 ,5

207 Ad 92 ,0 80 ,0 76 ,4 71 ,0 68 ,4 65,1 0 ,2 4 12,0 15,6 21 ,0 23,6 2 6 ,9

В. Gleby s i c d l i s k  lasow ych - B , S o i l s  o f b ro a d le a f f o r e s t  env ironm en ts

47 A1 8 1 ,6 65,6 63 ,3 6 0 ,4 59 ,4 58,6 0,01 1 6, 0 18,3 21 ,2 22,2 23,1

.A^/B/ 55 ,4 49,2 4 8 ,2 4 6 ,7 45 ,9 44,1 1.51 6 ,2 7 ,2 8 ,7 9 ,9 11,4
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utworach organicznych i piaskowych jest podobny, co tłumaczy dużą zdolność do 
napowietrzania gleb organicznych po wyodrębnieniu ich z profilu lub po spadku 
wilgotności. Najniższe oznaczone porowatości aeracyjne występują w utworach 
o ciężkim składzie granulometrycznym (profil 47). Wartości te korelują z niskimi 
wynikami ODR. W tym profilu glebowym nieco wyższe natlenienie i wyższa porowa
tość aeracyjna występują w poziomie próchnicznym, niższe — w poziomach pod- 
próchnicznych.

WNIOSKI

Z przeprowadzonych badań można wyprowadzić następujące wstępne wnioski.
1. Gleby piaskowe (bielicowe) siedlisk borowych wykazują w warunkach labo

ratoryjnych na ogół wystarczającą dostępność tlenu, nawet w przypadku większej 
wilgotności.

2. Gleby siedlisk grądowych o ciężkim składzie mechanicznym i znacznej gęstości 
zwłaszcza w głębszych poziomach, są słabo natlenione w zakresie wilgotności od 
pF 0 do pF 2,5.

3. Wartości ODR gleby mierzone w warunkach laboratoryjnych są obarczone 
błędem wynikającym z wyodrębnienia próbki gleby z naturalnej struktury natlenienia 
oraz z preparowania próbek do określonego pF. Metoda ta nie powinna być stosowa
na w tej formie do badań laboratoryjnych.

4. Metoda pomiaru ODR nadaje się do pomiarów natlenienia w glebach o dużej 
wilgotności.
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A. ФАЙТО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНО-ВОДНЫХ УСЛОВИЙ ПОЧВ
НЕПОЛОМИЦКОЙ ПУЩИ

Кафедра почвоведения Сельскохозяйственной академии в Кракове

Резю ме

Определяли дебит диффузии кислорода (ODR) и водозадержание. в пределах pF 
0-2,8 на нескольких органических и минеральных почвах Неполомйцкой пущи. 
Исследования показали типичные соотношения между ODR и увлажнением песчаных и су
глинистых почв. Одновременно установлено, что указанный метод измерений не дает на
дежных результатов при малом содержаний влаги (напр, в случае песчаных почв уже при 
pF 2,5). Почвы тяжелого механического состава характеризуются слабой аэрацией (согласно 
результатам лабораторных измерений), тогда как песчаные лочвы дают результаты обре
мененные погрешностью связанной с выделением в лабораторных условиях образца из ее 
природного окружения и с его препарированием до определенной величины pF. Органи
ческие горизонты болотных почв характеризуются низкими значениями ODR измеряемого 
в полевых условиях при полной влагоемкости. В лаборатории наблюдался рост ODR в таких 
образцах в связи с более легкой доступностью кислорода после их выделения из профиля.

В настоящем этапе можно заключать о малой пригодности указанного метода в лабо
раторных условиях ввиду возможных источников нарушения измерений.

A. FAJTO

PRELIMINARY MEASUREMENTS OF OXYGEN AND WATER CONDITIONS 
IN SOILS OF THE NIEPOŁOMICE FOREST

Department of Soil Science, Agricultural University, Kraków 

Summary

The author determined the ODR (oxygen diffusion rate) and water retention in the range 
of pF 0-2.8 in some organic and mineral soils of the Niepołomice Forest; the investigations showed 
typical relations between ODR and the moisture content of sand and loam soils. At the same time 
the author ascertained that the method of measurement does not give reliable results with a low 
moisture content (e.g. in sand soils already at pF 2.5). Soils with a heavier texture show weak oxygen 
influx (results obtained in the laboratory), while sand soils give results weighted by the error resul
ting in the laboratory from separating the sample from its natural environment and its evaporation to 
a given pF. The organic horizons of peat soils are featured by a low ODR measured in field condi
tions at full water capacity. In the laboratory an increase of ODR is visible in such samples; thif 
is the result of an easier access of oxygen after their isolation from the profile. It is possible to con
clude on a small serviceableness of the method (at the present stage) in laboratory conditions owing 
to possible sources of disturbance of measurements.
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