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Najskuteczniej chroni glebę przed erozją trwała okrywa roślinna. Szcze
gólnie korzystne znaczenie ma roślinność drzewiasta. Nadziemne części roślin 
osłaniają glebę od bezpośrednich uderzeń kropli deszczu, na nich zatrzymuje 
się część wody opadowej zmniejszając wielkość spływów. Przy dużych 
nachyleniach terenu, szczególnie zbudowanego z luźnego materiału, duże 
znaczenie w ochronie przed erozją wodną i osypywaniem mają systemy 
korzeniowe roślin okrywających. Badania z tego zakresu, których wyniki 
byłyby bardzo przydatne przy opracowywaniu doboru drzew i krzewów do 
zadrzewień przeciwerozyjnych, są niewystarczające.

Niniejsze opracowanie omawia wyniki badań rozmieszczenia korzeni ałyczy 
rosnącej na piaszczystym zboczu zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki 
w Piasecznie. Zwałowisko zostało usypane w latach 1959— 1965. Zbocze, 
na którym wykonano badania, zadrzewiono w latach 1967— 1968. Ałyczę 
posadzono jesienią 1974 roku na powierzchni, z której usunięto robinię 
akacjową [4].

Szczegółową charakterystykę zwałowiska, zakres prac rekultywacyjnych 
oraz sposób wprowadzenia i pielęgnacji roślinności podano w innych 
opracowaniach [3—6].

METODY BADAŃ

Rozmieszczenie korzeni badano na przekroju glebowym o długości 
240 cm i głębokości 150 cm. Pïzekrôj wykonano w środku, między dwoma 
rzędami krzewów ałyczy. Korzenie zgrupowane w sześciu klasach grubości 
(^1 ,0 , 1,1—2,0, 2,1—3,0, 3,1—4,0, 4,1—5,0, >5,0 mm) naniesiono na karto- 
gram wykonany jak do badań rozmieszczenia systemów korzeniowych 
zbiorowisk leśnych [2].
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Skład mechaniczny materiału zwałowego oznaczono metodą Bouyoucosa 
w modyfikacji Casagrande’a i Prószyńskiego, zawartość próchnicy — metodą 
nadmanganianową, C a C 0 3 — aparatem Scheiblera, pH w 1 M KC1 i w wo
dzie — potencjometrycznie, przyswajalne formy fosforu i potasu — metodą 
Egnera-Riehma, magnez — metodą Schachtschabela. Zasobność w fosfor i po
tas określono na podstawie oceny zaopatrzenia gleb leśnych w te składniki 
według H. H.  Kraussa, a zasobność w magnez według R. Themlitza — 
w obu przypadkach za B a u l e m  i F r i c k e r e m  [1].

WYNIKI BADAŃ

Fragment zbocza, na którym wykonano badania, ma wystawę północną, 
wysokość około 35 m i przeciętne nachylenie 40%. Przekrój glebowy jest 
usytuowany w górnej partii zbocza na wysokości około 25 m względem 
podnóża, prostopadle do spadku terenu, który w tym miejscu wynosi 80%.

Zwarcie zadrzewienia zbudowanego z 8-letniej ałyczy wynosi 100%. 
W runie pokrywającym około 5% powierzchni występuje głównie jeżyna 
popielica i skrzyp. Ściółka o grubości do 1 cm ma charakter płatowy.

Na przekroju glebowym (ryc. 1) wyraźnie zaznacza się ciemnoszara 
warstwa o miąższości 5— 10 cm, będąca zaczątkiem poziomu próchnicznego. 
Na całym przekroju występuje materiał piaszczysty (tab. 1) barwy żółtej 
lub żółtoszarej, z luźno rozrzuconymi wtrąceniami (bryłami) iłu barwy 
sinej. Powierzchnia przekroju brył ilastych stanowi niecałe 10% powierzchni 
całego przekroju glebowego.

T abela  1

Skład mechaniczny materiału zwałowego 
Mechanical composition of the dump material

Głębokość 
Depth 

cm '

Szkielet
Skeleton

Procentowa zawartość cząstek o średnicy w mm 
Percentual content of particles of mm in dia

1-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,006 0,006-0,002 <0,002

0 5 6,6 90 4 0 2 0 4
20- 30 12,8 92 0 4 0 0 4
40- 50 7,3 88 I 4 0 1 6
90-100 4,5 76 2 5 3 4 10

110-120 3,3 77 4 5 3 4 7
140-150 6.7 91 1 2 2 1 3

Zasobność w próchnicę jest bardzo mała, jedynie w wierzchniej warstwie 
przekracza nieco 1%. W całym profilu występują śladowe ilości C a C 0 3. 
Odczyn materiału ziemnego jest lekko kwaśny (tab. 2).
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Rye. 1. Rozmieszczenie korzeni Prunus cerasifera Ehrh.
/ — inicjalna warstwa próchniczna, 2 — wtrącenia ilaste; korzenie o średnicach: 3 < 1 mm. 4 — 1,1—2,0 mm, 5 — 2,1— 3,0 mm,

6 - -  3.1— «4,0 mm, 7 — 4,1— 5,0 mm, 8 —  > 5  mm

Fig. 1. Distribution of Prunus cerasifera Ehrh. roots
1 — initial humus layer, 2 — clayey inclusions; roots of diameters: 3 — < 1 mm, 4 — 1.1— 2.0m m , 5 — 2.1— 3.0m m ,

6 — 3.1— 4.0 mm, 7 — 4.1— 5.0 mm, 8 — > 5  mm

T ab ela  2

Niektóre właściwości chemiczne materiału zwałowego 
Some chemical properties of the dump material

Głębokość
Depth

cm

Próchnica
Humus

°// 0

C aC 03
« /
/ о

рНка рНн2о

0- 5 1,35 0,08 5,5 5,7
20- 30 0,07 0,25 6,3 7,5
40- 50 0,29 0,08 5,6 5.9
90-100 0,68 0,12 6,1 7,1

110-120 0,48 0,41 6,2 7,2
140-150 0,21 0,04 6,0 7,1

Formy przyswajalne w m g/100 g gleby — Available forms in m g/100 g of soil
P К Mg

0- 5 0,8 6,4 7,8
20- 25 0,2 1,7 1,4
50- 60 0,2 3,6 5.0
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Zaopatrzenie materiału ziemnego w fosfor jest bardzo niskie, w potas 
także, z wyjątkiem wierzchniej warstwy 0—5 cm. Natomiast ilość magnezu 
przekracza wartości, przy których istniałaby potrzeba nawożenia tym skład
nikiem (tab. 2).

Na opisanym stanowisku ałycza wykształca mocny wiązkowy system 
korzeniowy (ryc. 2). Korzenie przerastają cały przekrój glebowy do głębo
kości 1,5 m. Na przekroju stwierdzono występowanie 275 korzeni, w tym 
najcieńsze (o średnicy do 2 mm włącznie) stanowią 74%. Średnio 
na 1 dm 2 przekroju przypada 0,76 korzenia, przy czym dla materiału 
piaszczystego wskaźnik ten wynosi 0,79, a dla ilastego 0,50.

Ryc. 2. Typowy dla badanego stanowiska system korzeniowy Prusnus cerasifera Ehrh. '
Fot. T. Węgorek

Fig. 2. Prunus cerasifera Ehrh. root system typical of the locality examined. Phot. T. Węgorek

Analiza ilości korzeni w warstwach o miąższości po 10 cm wyraźnie 
wskazuje na zmniejszanie się ogólnej liczby korzeni wraz ze wzrostem 
głębokości, tylko w warstwie wierzchniej (0—5 cm) liczba korzeni jest
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nieco niniejsza niż w warstwach leżących bezpośrednio pod nią. Na głębokości 
do 40 cm znajduje się prawie 50% korzeni, a ich średnie zagęszczenie 
wynosi 1,6 na dm 2 (tab. 3).

T ab ela  3

Suma korzeni według klas grubości 
Sum of roots according to the thickness classes

Głębokość
Depth

cm

Klasy grubości korzeni — Thickness classes of roots

^ 1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 >5,0 Г

0- 10 9 10 4 4 1 3 31
10- 20 15 12 4 3 2 1 37
20- 30 15 5 5 5 4 1 35
30- 40 17 8 2 2 1 2 32
40- 50 11 7 1 3 2 - 24
50- 60 12 10 4 - 1 1 28
60- 70 9 6 4 - - - 19
70- 80 4 5 1 1 - - 11
80- 90 4 5 1 - - 1 11
90-100 4 9 1 - - 1 15

100-110 2 3 2 - - - 7
110-120 5 2 - - - - 7
120-130 7 - - 1 - - 8
130-140 3 1 2 1 - - 7
140-150 3 - - - - - 3

0-150 120 83 31 20 11 10 275

WNIOSKI

— N a stromych zboczach o wystawie północnej, zbudowanych z luźnego 
materiału piaszczystego o małej zasobności w próchnicę i podstawowe 
składniki pokarmowe, z wodą gruntową poza zasięgiem korzeni, ałycza 
wykształca silny system korzeniowy przerastający do głębokości 1,5 m.

— Z punktu widzenia ochrony przed erozją, stopień przerośnięcia 
materiału ziemnego przez korzenie ałyczy jest zadowalający. Na powierzchni 
terenu brak śladów rozmywów. Materiał jest ustabilizowany, o czym 
świadczy wykształcenie się inicjalnej warstwy próchnicznej. Na brak procesów 
rozmywania, wywiewania i osypywania się materiału ziemnego wskazuje 
także brak korzeni na powierzchni oraz stosunkowo mała ich liczba 
(szczególnie korzeni grubych) w warstwie powierzchniowej (0— 10 cm).
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ЗНАЧЕНИЕ PRUNUS CERASIFERA EHRH. В УКРЕПЛЕНИИ ПОКАТЫХ
ПЕСЧАНЫХ ОТКОСОВ

Кафедра мелиорации и сельского строительства Сельскохозяйственной академии
в Люблине

Р езю м е

Исследовали размещение корней Prunus cerasifera на почвенном разрезе (рис. 1) 
через песчаный откос внешнего отвала серного рудника. Откос обращен к северу,
его высота составляет 35 м, а наклон 40%. Разрез расположен на высоте 25 м по 
отношению к подножью и пробегает перпендикулярно к уклону площади, составля
ющему в данном месте 80%. Посаженные деревья насчитывающие 8 лет покрывают 
площадь в 100%.

Исследования показали, что Prunus cerasifera в. конкретных условиях (северная
экспозиция, сильные наклоны, песчаный материал, малое содержание гумуса, корни 
в не достигаемости грунтовой воды) может образовывать сильную корневую систему 
достигающую глубины 1,5 м. С точки зрения защиты почв от эрозии степень пере
плетения почвенного материала корнями удовлетворительна. На поверхности отсутству
ют какие-либо следы размывов. Откос стабилизован, о чем свидетельствует образование 
инициального гумусного слоя. Об отсутстви процессов размыва, развева и осыпывания 
свидетельствует также отсутствие корней на поверхности площади и их сравнительно
небольшое количество в поверхностном слое почвы до 10 см.
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IMPORTANCE OF PRUNUS CERASIFERA EHRH. IN CONSOLIDATION 
OF STEEP SANDY SLOPES

Department of Land Reclamation and Rural Building Engineering, Agricultural University
of Lublin

Sum m ary

Distribution of the Prunus cerasifera roots in the soil section (Figure 1) through 
steep sandy slope of the outer dump of a sulphur mine was investigated. The slope is 
of northern exposition, 35 m in height and 40% of average inclination. The section runs 
at the height of 25 m in relation to the slope foot, perpendicularly to the area decline 
amounting at that place to 80%. The planted trees are 8 years old and cover the area 
in 100%.

The investigations have proved that Prunus cerasifera under definite conditions (northern 
exposition, strong inclination, sandy soil material, low content of humus and of basic nutrients, 
ground water beyond the reach of roots) can develop a strong root system reaching 
the depth of 1.5 m. Interlacing the soil material by roots is satisfactory from the 
viewpoint of soil protection against erosion. There were no traces of butwash over the 
area surface. The slope is stabilized, of which formation of an initial humus layer bears 
evidence. Also a lack of roots above the area surface and their relatively small number 
in the upper soil layer to the depth of 10 cm proves that there are no outwash, 
deflation and landslide processes.
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