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WSTĘP

Człowiek przez swą działalność gospodarczą powoduje coraz większe prze
miany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w 
glebie. Zaznacza się to szczególnie jaskrawo w glebach uprawnych. Zabiegi 
uprawowe, takie jak: głęboka uprawa roli, wapnowanie, nawożenie mineralne i 
organiczne wpływają na zmianę morfologii gleb oraz ich właściwości fizycznych 
i chemicznych. Tak więc postępująca intensyfikacja rolnictwa coraz bardziej 
przeobraża gleby uprawne, a tym samym odróżnia je od gleb leśnych, mimo tej 
samej przynależności typologicznej [Skłodowski 1994].

Celem pracy było określenie wpływu rolniczego użytkowania gleb na niektóre 
właściwości chemiczne, takie jak: pH, kwasowość hydrolityczna, zawartość wy
miennego glinu i wodoru, zasadowych kationów wymiennych, pojemność kom
pleksu sorpcyjnego, stopień wysycenia zasadami, zawartość związków roz
puszczalnych w 20% HC1 oraz zawartość dostępnego fosforu, potasu i magnezu.

MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ

Badano próby glebowe pobrane z poziomów próchniczych i poziomów bru
natnienia gleb brunatnych kwaśnych użytkowanych jako grunty orne oraz znaj
dujących się pod roślinnością leśną. W glebach leśnych wśród drzewostanów 
dominuje jodła. Towarzyszą jej zwykle buk, sosna i dąb szypułkowaty. Drzewo
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stany te jeszcze obecnie mają w dużym stopniu naturalny skład gatunkowy 
[Szafranek 1989].

Każda analizowana para gleb (orne i leśne) znajdowała się pod wpływem 
identycznego klimatu, miała bardzo zbliżony układ stosunków wodnych, powstała 
z tej samej skały macierzystej o zbliżonym składzie granułometrycznym i wystę
powała na terenie o podobnej konfiguracji. Ten sposób doboru par umożliwia 
analizę wpływu gospodarczej działalności człowieka, gdyż zasadniczym czynni
kiem różniącym gleby w parze jest sposób ich użytkowania.

Badaniami objęto 14 profilów gleb brunatnych kwaśnych po 7 par gleb różnie 
użytkowanych, wytworzonych z piaskowców sylurskich, dewońskich, triasowych 
i jurajskich Regionu Świętokrzyskiego.

Skład granulometryczny gleb oznaczano metodą Bouyoucosa według Casa- 
grande w modyfikacji Prószyńskiego. Wartość pH w H2Ó i 1 n KC1 oznaczano 
metodą elektrometryczną, Hw i Alw — metodą Sokołowa; kwasowość hydrolitycz- 
ną -  metodą Kappena, kationy zasadowe -  w wyciągu 1 n octanu amonu metodą 
ASA; ogólną zawartość węgla organicznego -  metodą Tiurina; wyciągi w 20% 
HC1 -  metodą Giedrojcia, natomiast w wyciągach: P2 O5 -  metodą molibdenowo- 
wanadową, a pozostałe pierwiastki (Al, Fe, Mg, Ca, К i Na) -  metodą ASA.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Gleby wytworzone z piaskowców charakteryzują się w całym profilu odczy
nem kwaśnym, niezależnie od ich użytkowania (tab. 1). Wartości pH w i n  KC1 
w poziomach próchnicznych badanych prób wahają się w granicach 3,6-4,7, a w 
poziomach brunatnienia od 3,9 do 5,7. Tak niskie wartości pH tych gleb wynikają 
z bardzo kwaśnego odczynu samych piaskowców.

Przeprowadzone badania wskazują na wyraźny wpływ rolniczego użytkowania 
gleb, zwłaszcza tam, gdzie uprawa jest intensywniejsza, gleby lepiej zagospodaro
wane, łatwiejsze do uprawy, o mocniejszym składzie granułometrycznym. War
tości pH w 1 n KC1 w poziomach próchnicznych i poziomach brunatnienia gleb 
użytkowanych rolniczo są wyraźnie wyższe w stosunku do analogicznych pozio
mów gleb leśnych.

Średnia zawartość wodoru wymiennego (Hw) w poziomach próchnicznych 
wynosi 0,23 m e/100 g gleby i jest skorelowana z zawartością próchnicy. Natomiast 
zawartość glinu wymiennego w poziomach A waha się w bardzo szerokich 
granicach od 0,44 do 9,18 me/100 g gleby.

Poziomy mineralne gleb leśnych zawierają więcej kationów wodoru i glinu 
wymiennego niż analogiczne poziomy gleb użytkowanych rolniczo. Gleby leśne 
w poziomach A wykazują średnio 2-krotnie wyższą zawartość Alw w porównaniu 
z zawartością w poziomach Ap gleb użytkowanych rolniczo (tab. 1). Poziomy 
brunatnienia gleb leśnych zawierają około 1,9 razy więcej kationów wodoru 
wymiennego oraz 1 , 6  razy więcej kationów glinu wymiennego niż poziomy
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T A B E L A  1. N iektóre w łaśc iw ości chem iczne gleb  ornych w  porównaniu z glebam i leśnym i 
T A B L E  1. Som e chem ical properties o f  arable so ils in com parison to forest so ils

U żytkow anie P oziom C zęści pH K w asow ość -  acidity
gleb  
Soli use

genet.
G enetic
horizon

< 0 ,002
Fraction
< 0 ,002

[%]

H 2O In w ym ienna hydrolit. 
KC1 exchangeable hydrol, 

[m e/100 g g leby -  o f  soil]
H w Alw Hw+Alw Hh

G leby leśne A 7,0 4 ,3 -5 ,9 3 ,5 -4 ,5  0 ,30 2,87 3,17 8,10
Forest so ils  
(7 profiles) (a)

Bbr 6,0 4 ,7 -6 ,1 3 ,9 -5 ,0  0 ,16 2,78 2,94 4 ,04

G leby orne Ap 5,4 5 ,2 -6 ,1 4 ,0 -4 ,9  0,18 1,21 1,39 4 ,96
Arable so ils  
(7 profiles) (b)

Bbr 7,0 4 ,9 -6 ,5 4 ,2 -5 ,7  0,11 2,28 2,39 3,31

a -b A - - 0,12 1,66 1,78 3,14
Bbr - - 0,05 0,50 0,55 0 ,90

brunatnienia gruntów ornych. Poziomy próchniczne gleb użytkowanych rolniczo 
charakteryzują się niższą kwasowością hydrolityczną niż poziomy próchniczne 
gleb leśnych. Różnice zawierają się w granicach od 0,25 do 9,73 me/100 g gleby 
(tab. 1). Wyższa kwasowość hydrolityczną gleb leśnych jest prawdopodobnie 
spowodowana znacznie wyższą zawartością substancji organicznej w tych pozio
mach. Średnia różnica wartości kwasowości hydrolitycznej w poziomach A gleb 
leśnych i ornych wynosi 3,14 me/100 g gleby (tab. 1).

Zawartość kationów zasadowych w poziomach A gleb brunatnych kwaśnych 
wynosi średnio 1,94 me/100 g gleby, wahając się od 1,08 do 5,44 me/100g gleby. 
W poziomach tych zaznacza się decydujący udział kationów wapnia, średnio - 
1 , 2 0  me/ 1 0 0  g gleby, mniejszy kationów potasu i magnezu -  odpowiednio 0,32 i 
0 , 2 1  me/ 1 0 0  g gleby, najmniejszy sodu 0 , 2 0  me/ 1 0 0  g gleby.

Analizując wyniki zamieszczone w tabeli 2 stwierdzamy, że gleby brunatne 
leśne w porównaniu z glebami ornymi charakteryzują się przewagą kationów 
wapnia zarówno w poziomach próchnicznych (średnio o 0,56 me/l 0 0  g gleby), 
jak i w poziomach brunatnienia (średnio o 0,29 me/100 g gleby). Można przypu
szczać, że jest to spowodowane zanieczyszczeniem niektórych gleb leśnych 
pyłami pochodzącymi z “Białego Zagłębia”.

Zawartość magnezu jest na podobnym poziomie bez względu na sposób 
użytkowania. Natomiast gleby orne wykazują niewielką przewagę kationów 
potasu w poziomach A (średnio o 0,07 m e/l00 g gleby) oraz charakteryzują się 
większą zawartością kationu sodu w obu poziomach (tab. 2 ).

Generalnie można stwierdzić, że procentowy udział kationów zasadowych w 
stosunku do pojemności sorpcyjnej gleb jest znacznie wyższy w glebach użytko
wanych rolniczo niż w glebach leśnych.
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T A B E L A  2. Kationy w ym ienne, pojem ność sorpcyjna i stopień w ysycenia  
kationam i zasadow ym i (V) gleb  ornych w porównaniu z glebam i leśnym i 

T A B L E  2. E xchangeable cations, sorption capacity and saturation degree with basic cation (V) 
o f  arable so ils in com parison to forest soils

U żytko- P oziom  С org. 
w anie gleb genet.
Soil use G ene-

Kationy w ym ienne  
Exchangeable cations 
[m e/100 g gleby -  o f  soil]

Pojem n.
sorpcyjna
Sorption
capacity

V

iiu
horizon

L w \
Ca К M g Na I [%]

G leby A  
leśne Bbr 
Forest so ils  
(7 profiles) (a)

2,48
0,32

1,47
0,89

0,28
0,21

0,22
0,13

0,19
0,17

2,16
1,40

10,26
5,44

21 ,05
25 ,74

G leby orne Ар  
Arable so ils Bbr 
(7 profiles)(b)

1,01
0,33

0,43
0,60

0 ,36
0,28

0 ,20
0,18

0,24
0,34

1,73
1,41

6,69
4 ,72

25 .86
29 .87

a -b  A  
Bbr

1,47
-0 ,0 1

0,54
0,29

-0 ,0 8
-0 ,0 8

0,02
-0 ,0 5

-0 ,0 5
-0 ,1 7

0,43
-0 ,0 1

3,57
0,72

-4 ,8 1
-4 ,1 3

Pojemność sorpcyjna poziomów próchnicznych gleb leśnych jest średnio 1,6 
wyższa od pojemności sorpcyjnej poziomów A gleb ornych. Podobne różnice 
obserwuje się między poziomami brunatnienia gleb ornych i leśnych. Ponieważ 
zawartość części koloidalnych w badanych glebach jest podobna, należy przypu
szczać, że różnice w pojemności sorpcyjnej są spowodowane przede wszystkim 
różną zawartością substancji organicznej. Zawartość materii organicznej (C org.) 
w glebach leśnych jest prawie 2,5 razy większa niż w poziomach próchnicznych 
gleb ornych (tab. 2 ).

Stopień wysycenia zasadami poziomów próchnicznych gleb ornych jest śred
nio o 6,4% większy w V% poziomów A gleb leśnych. Zbliżone różnice obserwuje 
się w poziomach brunatnienia (tab. 2 ).

Suma składników rozpuszczalnych w 20% HC1 w glebach brunatnych kwaś
nych jest niewielka i waha się od 0,6 do 4,6%. Poziomy próchniczne gleb 
brunatnych kwaśnych zawierają średnio 2,29% składników rozpuszczalnych w 
20% HC1, z czego około 4/5 (1,98%) stanowi suma A120 3 i Fe20 3 (tab. 3).

Użytkowanie, a w szczególności nawożenie gleb ornych powoduje wzrost 
zawartości rozpuszczalnych w 20% HC1 tlenków wapnia, potasu, sodu, fosforu i 
żelaza. W porównaniu z glebami leśnymi, gleby orne wykazują w poziomach 
próchnicznych spadek zawartości magnezu rozpuszczalnego w 20% HC1. Średnia 
zawartość magnezu w poziomach próchnicznych gleb ornych wynosi 0,3%, a w 
poziomach A gleb leśnych 0,4%.

Poziomy A gleb użytkowanych rolniczo charakteryzują się większą zawarto
ścią żelaza rozpuszczalnego w 20% HC1. Wyższe pH gruntów ornych i niższy



Rolnicze użytkowanie gleb a ich właściwości chemiczne 41

T A B E L A  3. Średnia zawartość [%] zw iązków  rozpuszczalnych w  20%  HC1 
T A B L E  3. A verage content [%] com pounds soluble in 20%  HC1

Użytko
wanie gleb 
Soil use

Poziom
genet.

Genetic
horizon

MgO CaO K20 Na20 > nT О UJ РегОз P2O5 Z

Gleby A 0,041 0,071 0,097 0,014 1,18 0,80 0,045 2,25
leśne
Forest soils 
(7 profiles) (a)

Bbr 0,028 0,091 0,111 0,014 1,28 0,95 0,029 2,50

Gleby Ap 0,033 0,088 0,128 0,027 1Д1 0,86 0,073 2,32
orne
Arable soils 
(7 profiles) (b)

Br 0,028 0,103 0,164 0,024 1Д4 0,93 0,056 2,45

a-b A 0,008 -0 ,0 1 7 -0 ,031  -0 ,013 0,07 -0 ,0 6 -0 ,0 2 8 -0 ,0 7
Bbr 0,000 -0 ,0 0 2 -0 ,0 5 3  -0 ,0 1 0 0,14 0,02 -0 ,0 2 7 0,06

potencjał oksydoredukcyjny są 
prawdopodobnie przyczyną ist
nienia trójwartościowych nieru
chliwych związków żelaza.

Poziomy próchniczne gleb or
nych odznaczają się zdecydowa
nie wyższą  zawar tośc i ą  do 
stępnych form fosforu i potasu niż 
analogiczne poziomy gleb leś
nych. Zawierają one średnio 8,2 
mg P2 O5 i 8,0 mg K20  na 100 g 
gleby. Jest to odpowiednio 2,9 i
1,5 razy więcej niż zawartość do
stępnych form fosforu i potasu w 
poziomach próchnicznych gleb 
leśnych (tab. 4).

Natomiast zawartość dostę
pnego magnezu jest wyższa w poziomach próchniczych gleb leśnych. Średnia 
zawartość dostępnych form magnezu, wynosząca w poziomie A gruntów ornych 
1,4 m g/100 g gleby, stanowi zaledwie 70% zawartości magnezu w poziomach 
próchnicznych gleb leśnych (tab. 4).

Większe ilości dostępnego dla roślin fosforu i potasu stwierdzono także w 
poziomach brunatnienia gleb ornych (tab. 4). Większość badanych gleb charakte
ryzuje się niską zawartością fosforu i potasu dostępnych dla roślin. Natomiast 
wszystkie badane gleby orne charakteryzują się niską zawartością magnezu przy
swajalnego i wymagają nawożenia magnezowego.

T A B E L A  4. Zawartość dostępnego fosforu, potasu i 
m agnezu [m g /l00  g gleby]

T A B L E  4. Content o f  available phosphorus, potas
sium  and m agnesium  [m g/100 g o f  soil]

Użytkowa
nie gleb 
Soil use

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

P2O5 K2O M g

Gleby leśne A 2,8 5,3 2,0
Forest soils Bbr 1,0 3,7 0,8
(7 profiles) (a)

Gleby orne Ap 8,2 8,0 1,4
Arable soils Bbr 2,0 5,6 1,5
(7 profiles) (b)

a-b A -5 ,4 -2 ,7 0,6
Bbr - 1,0 -1 ,9 -0 ,7
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DYSKUSJA

Sposób użytkowania gleb wywiera ważny wpływ na ich właściwości chemi
czne. Nawożenie gleb, a zwłaszcza wapnowanie powoduje przede wszystkim ich 
odkwaszenie. Świadczy o tym: wzrost wartości pH (w H20  i KC1) oraz 2-krotne 
zmniejszenie kwasowości hydrolitycznej w poziomach A gleb ornych w stosunku 
do poziomów próchnicznych gleb leśnych. Podobne wyniki otrzymali Firek i 
Zasoński [1969], badając różnie użytkowane gleby pasma Jaworzyny Krynickiej 
oraz Niedźwiecki [1972,1984] dla różnie użytkowanych gleb Pomorza Szczeciń
skiego.

Poziomy próchniczne gruntów ornych zawierają więcej potasu wymiennego 
niż analogiczne poziomy gleb leśnych. Do podobnego wniosku doszli Chudecki 
i Błaszczyk [1980] stwierdzając, że użytkowanie rolnicze gleb wzbogaca je  w 
potas wymienny.

Gleby użytkowane rolniczo w poziomach wierzchnich wykazują zubożenie 
zarówno w magnez wymienny, jak i rozpuszczalny w 20% HC1. Potwierdzają to 
badania Czerwińskiego i Pracza [1977], którzy uważają, że straty magnezu są 
skutkiem zwiększającego się proporcjonalnie do zwyżki plonów pobierania go 
przez rośliny z gleby oraz częściowego wymywania do wód gruntowych. Stwier
dzono również, zwłaszcza w poziomach A, obniżenie zapasowych form magnezu. 
Łączy się to w pewnym stopniu z wyczerpaniem form przyswajalnych dla roślin. 
Podobne wyniki otrzymali Reiman i in. [1974].

Poziomy A gleb ornych wykazują wyższą zawartość żelaza i niższą glinu w 
stosunku do zawartości wymienionych składników w poziomach próchnicznych 
gleb leśnych. Mniejsza zawartość żelaza w glebach leśnych może być spowodo
wana wyższym potencjałem oksydoredukcyjnym, a więc większą ilością ruchli
wych form żelaza, które są przemieszczane w głąb profilu. Częściowo 
potwierdzają to wyniki Niedźwieckiego [1984].

W wyniku rolniczego użytkowania, w poziomach A i Bbr gleb brunatnych 
kwaśnych wzrasta zawartość dostępnych form potasu i fosforu. Potwierdzają to 
również prace Kowalińskiego [1960], Niedźwieckiego [1984], Reimana i in. 
[1974] oraz Czerwińskiego i Pracza [1977].

Wzrost zawartości dostępnych form potasu i fosforu związany jest z nawoże
niem gleb ornych nawozami mineralnymi -  potasowymi i fosforowymi.

Gleby użytkowane rolniczo charakteryzują się wyraźnymi brakami magnezu 
dostępnego dla roślin. Jest to związane z pobieraniem tego pierwiastka przez 
rośliny przy jednoczesnym braku nawożenia magnezowego. Jest to obecnie zja
wisko coraz częściej spotykane i dotyczy coraz większych obszarów [Czerwiński, 
Pracz 1977; Reiman i in. 1974].
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WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych wyników badań można wyciągnąć następujące 
wnioski:

1. W wyniku uprawy, a zwłaszcza nawożenia gleb, następuje zmniejszenie ich 
zakwaszenia. Świadczy o tym wzrost odczynu, obniżenie kwasowości hydrolity- 
cznej, obniżenie zawartości glinu i wodoru wymiennego oraz wzrost stopnia 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi.

2. W porównaniu z glebami leśnymi gleby użytkowane rolniczo wykazują 
wzrost zawartości kationów potasu i sodu oraz dostępnych form fosforu i żelaza. 
Natomiast zawierają mniejsze ilości magnezu zarówno dostępnego dla roślin, jak 
i rozpuszczalnego w 20% HC1.
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INFLUENCE OF AGRICULTURAL USE OF SOILS 
ON THEIR SOME CHEMICAL PROPERTIES

Departm ent o f  Soil Scien ce and Soil Conservation,W arsaw U niversity o f  T echnology

SUMMARY

The aim o f the work was to determine the effect o f soil use on some chemical properties o f soil, such as: 
soil pH, hydrolytic acidity, exchangeable aluminium and hydrogen content, basic exchangeable cations, 
cation exchange capacity, percent base saturation, content o f compounds soluble in 20% HC1, content 
o f available phosphorus, potassium and magnesium.
The respective investigation comprised 14 dystrophic brown soil profiles developed from Triassic, 
Devonian, Jurassic and Silurian sandstones in the region of the Świętokrzyskie Mountains. Amongst the 
investigated soils, 7 profiles were overgrown with forest vegetation and the other 7 profiles arable lands. 
It has been found that agricultural use o f the former forest soils effected considerable changes in their 
chemical properties. A cultivation, in particular fertilization and liming o f arable soils effected on decrease 
in soil acidity and exchangeable hydrogen and aluminium. An agricultural use o f soils causes increase 
in the cation exchange capacity and the percent base saturation.
Arable soils, in comparison with forest soils, indicate on increase in the content o f  exchangeable cations: 
potassium and sodium, available forms of phosphorus and potassium and iron forms. On the other hand 
arable soils contain less o f exchangeable magnesium, available magnesium and magnesium soluble in 
20% HC1.

Praca wpłynęła do redakcji w kwietniu 1995 r.

Prof. d r  P io tr  Skłodow ski
Z ak ład  G lebozn aw stw a  i O chrony G runtów
P olitechn ik i W arszaw skiej
60 -661  W arszaw a, P la c  P olitechn ik i 1


