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WSTĘP

Zróżnicowanie żyzności gleby między poszczególnymi strefami w terenie 
erodowanym  zależy w dużym stopniu od nasilenia procesów erozji w odnej. Skutki 
tych procesów mogą mieć odzwierciedlenie bezpośrednie w postaci różnego 
plonowania roślin [Mazur, Dechnik 1991] albo pośrednie, przejawiające się 
różnymi właściwościami fizycznymi [Mazur 1994; Turski i in. 1987; Turski, 
Słowińska-Jurkiewicz 1989], chemicznymi [Mazur i in. 1989/90] czy fizykoche
micznymi [Dechnik i in. 1990; Panak, W ojnowska 1982]. Stąd też wiele prac 
wskazuje na konieczność ograniczania procesów erozji poprzez zabiegi agro- 
melioracyjne [Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1987]. Niektórzy autorzy zadają 
pytanie czy jest to opłacalne w sytuacji kiedy następuje szybka regeneracja gleby 
wytworzonej z lessów [Turski i in. 1987]. Szczególnie dotyczy to pojemności 
sorpcyjnej gleby, która w dużej mierze zależy zarówno od ilościowej zawartości 
kationów wymiennych, jak  też od stosunków ilościowych między tymi kationami 
[Łabuda 1993;M ercik 1986; Panak, W ojnowska 1982].

Te właściwości w dużej mierze są zróżnicowane procesem erozji. Jak pisze 
Licznar i in. [1991], oddziaływanie erozji na zróżnicowanie zawartości poszcze
gólnych kationów wymiennych, sumę kationów zasadowych, pojemność sorpcyj
ną oraz stopień wysycenia gleb zasadami utrudnia bezpośrednią w ycenę stanu 
żyzności gleby na podstawie oznaczeń laboratoryjnych.

Przyjęty powszechnie za optymalny stosunek kationów w kompleksie sorpcyj
nym gleb narażonych na procesy erozji wodnej jest często deformowany w 
kierunku nadmiaru kationów w glebie na zboczach lub w dolinie [Licznar i in. 
1991]. A jak  pisze Mercik [1986], trudniej jest pozbyć się nadmiaru poszczegól
nych kationów niż uzupełnić ewentualny niedobór.

Istnieje zatem pytanie, jak  kształtują się zawartości poszczególnych kationów 
i ich wzajemne stosunki w glebach erodowanych po określonym czasie zaprze
stania procesu erozji w wyrównanych warunkach klimatycznych. Próba odpow ie
dzi na to pytanie stanowi główny cel podjętej pracy.
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METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono na monolitach z gleb wytworzonych z lessów głębokich. 
Gleby przeniesiono wiosną 1987 roku do otwartych cylindrów winidurowych o 
średnicy 28,2 cm i głębokości 50 cm, łącznie z roślinami pszenicy ozimej, w 
czterech powtórzeniach, z czterech stref agroekologicznych. Badane gleby w yka
zywały znaczne zróżnicowanie typologiczne powstałe w wyniku procesów ero
zyjnych: na wierzchowinie -  gleba płowa, na zboczu północnym -  gleba brunatna 
(słabo erodowana), na zboczu południowym -  pararędzina (silnie erodowana), w 
dnie doliny -  deluwialna.

Monolity z glebą umieszczono obok siebie w celu wyeliminowania zróżnico
wanego mikroklimatu, jaki występuje w warunkach naturalnych.

Od roku 1987 w monolitach były uprawiane kolejno następujące rośliny: 
pszenica ozima, kukurydza, jęczmień jary, kukurydza, burak cukrowy Ję c z m ie ń  
jary z wsiewką koniczyny, koniczyna czerwona oraz pszenica ozima. Pod po
szczególne rośliny stosowano podstawowe nawożenie obliczane każdorazowo 
według ich potrzeb na wydanie przeciętnego plonu uzyskiwanego w naturalnych 
warunkach siedliska, skąd pochodziły gleby do monolitów.

W  próbach glebowych pobieranych z warstwy 0 -2 0  cm -  zawsze po zbiorze 
roślin -  w latach 1987, 1989, 1992 i 1994 oznaczono:

-  kwasowość hydrolityczną metodą Kappena w roztworze octanu sodu ( 1 mol 
CH3COONa • dm-3),

-  kationy zasadowe w roztworze octanu amonowego ( 1 mol CHLCOONH4) o 
pH 7, Ca, К  i Na -  na fotometrze płomieniowym, a Mg kolorymetrycznie z 
żółcienią tytanową.

Na podstawie wyników tych oznaczeń obliczono:
-  sumę kationów zasadowych (S),
-  pojemność sorpcyjną (T),
-  stopień wysycenia gleb zasadami (V),
-  stosunki ilościowe między kationami w kompleksie sorpcyjnym gleby.
Wyniki liczbowe zestawiono w tabelach 1-3.

WYNIKI BADAŃ

Ukształtowane procesem erozji wodnej zawartości poszczególnych kationów 
wymiennych w glebach monolitów utrzymywały się nadal, mimo przerwania tego 
procesu.

Zawartość H + zarówno po pierwszym, jak  i po drugim 4-letnim zmianowaniu 
była największa w glebie ze zbocza północnego i wierzchowiny, znacznie m niej
sza z dna doliny i bardzo mała w glebie ze zbocza południowego (tab. 1). 
W prawdzie po drugim 4-leciu zawartość H+ w glebie z wierzchowiny zmniejszyła 
się z około 2,5 do około 1,9 mmol H +/100 g, a w glebie ze zbocza południowego 
zwiększyła się z około 0,25 do 0,35 mmol Н +/ 100 g, ale są to zmiany praktycznie 
mało znaczące. Wynika z tego, że zróżnicowana procesem erozji wodnej zawar
tość H + w kompleksie sorpcyjnym gleby, po przeniesieniu jej do wyrównanych 
warunków, jedynie w niewielkim stopniu została zmieniona.

Oczywiste jest, że tam, gdzie wystąpiła najmniejsza koncentracja H+, czyli w
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T A B E L A  1. Zawartość kationów wymiennych w glebach z pola crodowanego przeniesionych  
w 1987 r. do monolitów [mmol (+)/100 g]

T A B L E  1. The content o f  exchangeable bases in eroded soil  carried to monoliths in 1987
[mmol (+)/!()() g]

Gleba ze strefy 
Soil from

Lata
Years

H+ K+ Na+ Ca++ M g ++

Wierzchowina 1987 2,48 1,21 0,14 4,12 0,81
Top 1989 2,44 1,00 0,12 4,38 0,54

X 2,46 1,10 0,13 4,25 0,67
1992 1,95 1,30 0,16 5,86 1,38
1994 1,95 1,29 0,10 5,36 1,00

X 1,92 1,29 0,13 5,61 1,01

Zbocze północne 1987 2,85 0,70 0,16 5,43 0 ,54
North slope 1989 2,81 0,51 0,12 5,61 0,82

X 2,82 0,60 0,14 5,52 0,68
1992 2,77 0,56 0,10 6,74 0,57
1994 2,76 0,82 0,12 7,48 0,82
X 2,76 0,69 0,1 1 7,11 0,69

Dno doliny 1987 1,05 0,82 0,21 8,21 1,36
Valley bottom 1989 1,16 0,72 0,12 8,02 0,84

X 1,10 0,77 0,16 8,1 1 1,10
1992 0,88 0,59 0,17 9,64 1,58
1994 1,17 0,85 0,1 1 10,48 1,47

X 1,02 0,72 0,14 10,06 1,52

Zbocze południowe 1987 0,30 1,36 0,33 27,83 0,76
South slope 1989 0,19 1,22 0,36 27,71 0,82

X 0,24 1,29 0,34 27,77 0,79
1992 0,26 1,48 0,41 20,52 0,87
1994 0,42 1,69 0,16 16,49 1,21

X 0,34 1,58 0,28 18,50 1,04

glebie ze zbocza południowego, jednocześnie stwierdzono najwyższą zawartość 
kationów zasadowych: C a2+, Mg~+, K+ i Na+.

Największe zawartości wymiennych form K+ i N a+ wystąpiły w glebach 
przeniesionych ze zbocza południowego i z wierzchowiny, a około 50% mniejsze 
w glebie z dna doliny i zbocza północnego (tab. 1). Podobnie jak  w przypadku 
wodoru nie nastąpiły tu liczące się zmiany po ośmiu latach.

Badane gleby pod względem zawartości Ca2+ można uszeregować od najwię
kszej do najmniejszej następująco: ze zbocza południowego, z dna doliny, zbocza 
północnego i z wierzchowiny (tab. 1). Zauważyć można jednak, że po 4-letnim 
zmianowaniu wystąpił niewielki wzrost zawartości Ca2+ w glebach z wierzcho
winy, zbocza północnego i z dna doliny, natomiast spadek w glebie ze zbocza 
południowego. W skazuje to na tendencję wyrównania zawartości tego składnika 
w glebach z poszczególnych stref erodowania.

Zawartość M g2+ prawie we wszystkich glebach przeniesionych do monolitów 
wzrosła w okresie drugiego czteroletniego zmianowania (tab. 1). Mogło to być 
wynikiem nawożenia. Jednak podstawowe różnice w zawartości tego kationu w 
glebach z różnych stref erodowania pozostały. W  dalszym ciągu najwięcej M g2+ 
znajduje się w glebie z dna doliny i zbocza południowego.
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Ukształtowane procesem erozji wodnej zróżnicowanie gleb pod względem 
sumy kationów zasadowych oraz pojemności sorpcyjnej i stopnia wysycenia gleb 
zasadami pozostało nadal bez większych zmian, mimo wyrównanych od ośmiu 
lat warunków klimatycznych i braku procesów erozji wodnej (tab. 2 ).

Nadal największą sumę kationów zasadowych i pojemność sorpcyjną oraz 
największy stopień wysycenia gleb zasadami wykazuje gleba ze zbocza południo
wego, a w dalszej kolejności z dna doliny, zbocza północnego i z wierzchowiny. 
W praw dzie w glebie ze zbocza południowego nastąpiło zmniejszenie om aw ia
nych wartości na korzyść gleb z innych stref, jednak zakres tych wyrównań jest 
stosunkowo niewielki. Oczywiste jest, że o omawianym zróżnicowaniu decydo
wały głównie zawartości C a2+ i M g2+. W  ocenie żyzności gleb ważny jest też 
stosunek ilościowy między tymi kationami. Pod tym względem -  mimo zróżni
cowania w czasie -  najwyższy stosunek Ca: Mg pozostaje nadal w glebie ze zbocza 
południowego, a najmniejszy z dna doliny (tab. 3). Z punktu widzenia żyzności 
tylko gleba z wierzchowiny i z dna doliny wykazują właściwy stosunek Ca: Mg.

Interesujący jest także stosunek ilościowy sumy kationów zasadowych (S) do 
kationów wodorowych (H). Po czterech latach bez wpływu erozji wodnej oraz w 
wyrów nanych warunkach klimatycznych najwyższe wartości stosunków S:H 
wystąpiły w glebie ze zbocza południowego i z dna doliny (tab. 3). Po dalszych 
czterech latach sytuacja odwróciła się i ilość kationów zasadowych przypadają
cych na jeden kation wodoru znacznie zmniejszyła się w glebie ze zbocza

T A B E L A  2. Niektóre właściwości fizykochemiczne gleby z pola erodowanego przeniesionej
w 1987 r. do monolitów  

T A B L E  2. Som e physico-chemical properties o f  eroded soils carried to monoliths in 1987

Lata Gleba ze strefy -  Soil from
Years -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wierzchowina zbocze północne dno doliny zbocze południowe
top north slope valley bottom south slope

Suma kationów zasadowych -  Sum of  bases (S) [mmol (+)/100 g]
1987 6,28 6,83 10,60 30,28
1989 6 ,04 7 ,06  9,70 30,11
X 6,16 6,94 10,15 30,19
1992 8,35 7,97 11,98 23,38
1994 7,75 9,24 12,91 19,55

X  8,05 8,60 12,44 21,41

Pojemność sorpcyjna -  Cation exchange capacity (T) [mmol (+)/100 g]
1987 8,76 9,68 11,65 30,58
1989 8,48 9,87 10,86 30,30
X 8,62 9,77 11,25 30,4 4
1992 10,30 10,74 12,86 23,54
1994 10,44 11,25 12,43 25,29
X 10,37 10,99 12,64 24,41

Stopień wysycenia  gleb zasadami -  Bases saturation (V) [%]
1987 71,7 70,6 91,0 99,0
1989 71,2 71,5 89,3 99,4

X 71,4 71 ,0  90,1 99,2
1992 81,1 74,2 93,1 98,9
1994 80,4 77,0 91,7 97,9
X 80,7 75,6 92,4 98,4
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T A B E L A  3. Stosunki i lościowe między kationami w kompleksie sorpcyjnym  
T A B L E  3. Ratios between the content o f  cations in sorption com plex

Stosunek
kationów
Cation
ratios

Lata
Years

Gleba ze strefy -  Soil from

wierzchowina
top

zbocze północne dno doliny  
north slope valley botton

zbocze połudn. 
south slope

Ca:Mg 1 987-1989 6,3 8,1 7,4 35,1
199 2 -1 9 9 4 5,5 10,3 6,6 17,8

K:Mg 1 987-1989 1,6 0,9 0,7 1,6
199 2 -1 9 9 4 1,3 1,0 0,5 1,5

Na:Mg 1 9 8 7-1989 0,2 0,2 0,1 0,4
199 2 -1 9 9 4 0,1 0,1 0,1 0,3

H:Mg 1987-1 9 8 9 3,7 4,1 0,8 0,3
1 9 9 2-1994 1,9 4,0 0,7 0,3

S:H 1987-1 9 8 9 2,5 2,4 9,2 1 2 ,6
1 9 9 2-1994 4,2 3,1 12,2 6,3

południowego, a zwiększyła w glebie z dna doliny, wierzchowiny i zbocza 
północnego. Jest to jednak zbyt nikła oznaka cofania się skutków erozji w zakresie 
stosunku między kationami zasadowymi i zakwaszającymi w glebie.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki badań można uogólnić następująco:
1. Ukształtowane przez proces erozji wodnej zróżnicowanie zawartości katio

nów wymiennych w glebach z poszczególnych stref erodowania w poziomie 0 - 2 0  

cm utrzymywało się nadal przez okres 8 lat, mimo wyrównanych warunków 
klimatycznych i zaprzestania erozji.

2. Pod względem wartości sumy kationów zasadowych, pojemności sorpcyjnej 
oraz stopnia wysycenia gleb zasadami od największych do najmniejszych badane 
gleby można uszeregować następująco: zbocze południowe, dno doliny, zbocze 
północne i wierzchowina.

3. M imo zróżnicowania w różnych okresach czasu stosunek Ca:M g pozostaje 
nadal największy w glebie ze zbocza południowego, a najmniejszy w glebie z 
wierzchowiny.

4. W  okresie ośmiu lat nastąpiła widoczna zmiana stosunku S:H. Zwiększeniu 
uległy wartości w glebach z dna doliny, wierzchowiny i zbocza północnego, a 
zmniejszeniu w glebie ze zbocza południowego.

5. Wyniki badań wskazują, że skutki procesów erozji wodnej w zakresie zmian 
właściwości sorpcyjnych gleby są głębokie i stosunkowo trwałe.
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DYNAMICS OF CATION SATURATION OF SOILS FORMED 
BY WATER EROSION

Department o f  Agricultural Chemistry, Agricultural University in Lublin

S U M M A R Y

The aim of studies was to determine of regeneration rate the soil degraded by 
water erosion process. The investigations were carried out on soils formed from 
deep loess with not destroyed structure which were carried to monoliths in spring 
1987. Soils were significantly differentiated because of erosion processes: on the 
top -  grey-brown podzolic soil, on the north slape -  brown soil (weakly eroded), 
in bottom of valley -  deluvial soil and south slope -  calcareous soil (strongly 
eroded). Soil monoliths were put in 1987 side by side to remove differences of 
microclimate conditions which are in nature. Every year crops have been cultiva
ted in monoliths. The contents of exchangeable cations and their mutual ratios 
were determined in soil samples taken from 0 - 2 0  cm layer, always after crop 
harvest in 1987, 1989, 1992 and 1994. Content of exchangeable cations and their 
mutual ratios in soils formed by water erosion processes have not been changed 
in spite of removal of erosion causes.
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