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WSTĘP

W pracy podjęto próbę określenia związku pomiędzy jakością wód rzecznych 
a charakterystyką glebowo-rolniczą zlewni nizinnych. Badania prowadzono rów
nocześnie w 36 małych zlewniach o zróżnicowanej strukturze pokrywy glebowej. 
Przy opracowaniu zgromadzonych wyników posłużono się metodą statystyczną, 
która potwierdziła istotność związku. Związek ten stworzył możliwość ekstrapo
lacji uzyskiwanych wyników na zlewnie nie kontrolowane, być może tylko w 
rejonie prowadzonych badań [Szymczak i in. 1981, Kopeć 1980, Stachowicz 1990, 
Szperlński, Guberski 1990].

ZAKRES BADAŃ

Badania prowadzono w latach 1975-1979 w 36 ciekach cząstkowych zlokali
zowanych w dorzeczach Wkry i Liwca w zlewniach: Mławki Górnej -  7 cieków, 
Sony -  23 cieki i Osownicy -  6  cieków (rys. 1). Powierzchnie zlewni mieściły się 
w granicach od 0,9 do 85,0 km2, w tym 17 zlewni do 10 km2, 10 zlewni od 10,1 
do 50,0 km2 i 9 zlewni powyżej 50,0 km2.

Próby wody do analiz chemicznych pobierano z częstotliwością od 5 do 7 razy 
w ciągu roku, w okresach charakterystycznych dla przepływów rzecznych, tj. w 
czasie wiosennych i letnich wezbrań oraz letnich i jesiennych niżówek. W niektó
rych przekrojach w okresie letnich niżówek odpływ zanikał i w takich przypad
kach analizowano mniejsze serie pomiarowe prób wody.

Analizy chemiczne prób wody wykonywane były w Zakładzie Chemii Gleby 
i Wody IMUZ w Falentach. Azot w formach azotanowej i amonowej oraz fosfor 
oznaczano przy zastosowaniu metody kolorymetrii automatycznej. Potas, magnez 
i wapń oznaczano metodą absorpcji atomowej (ASA).
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Rys. 1. Lokalizacja badanych zlewni 
Fig. 1. Localization o f catchm ents under study

PARAMETRYZACJA CZYNNIKA GLEBOWEGO

W dotychczas istniejącej gleboznawczej waloryzacji terenów rolniczych do
minują metody opisowe, omawiające gleby w podziale genetycznym (typy, ro
dzaje, gatunki), w podziale bonitacyjnym (klasy bonitacyjne) lub od 1965 r. w 
podziale użytkowym (przydatność rolnicza gleb). W tym ostatnim przypadku 
kompleks przydatności rolniczej gleb jest pojęciem ekologicznym i może obej
mować różne rodzaje, a nawet typy gleb, które zapewniają danej roślinie lub grupie 
roślin najodpowiedniejsze warunki siedliskowe [Uggla 1981].

Na potrzeby hydrochemiczne najodpowiedniejszy do zastosowania w bada
nych zlewniach był podział gleb według klas bonitacyjnych. Podział ten, zmodyfi
kowany przez IUNG w latach pięćdziesiątych, jakkolwiek uwzględniał istniejące 
wówczas dość ekstensywne warunki gospodarki rolnej, może być obecnie nadal
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punktów, a gleby klasy VI -  18 punktów [Witek, Górski 1977]. Różnice między 
kolejnymi klasami zostały określone na podstawie wyników doświadczeń rolni
czych z plonowaniem ważniejszych roślin uprawnych, stąd też spadek jakości 
gleby o jedną klasę powoduje nie zawsze taki sam ubytek punktowy (tab. 1).

Uwzględniając te przesłanki, jak też wprowadzając drobne uproszczenia, przy
jęto w relatywnej ocenie jakości gleb zlewni w badaniach hydrochemicznych 
IMUZ zgeneralizowane wskaźniki od 0,9 dla gleb I klasy do 0,1 dla gleb klasy 
Viz. Przy przyjęciu różnicy między klasami ściśle według punktacji IUNG, 
odchylenia między wycenami byłyby niewielkie (tab. 1). Choć zdajemy sobie 
sprawę z niedoskonałości takiego podejścia i potrzeby dalszej jego weryfikacji 
(np. odnośnie do wyceny poszczególnych klas bonitacyjnych), to jednak nie ulega 
żadnej wątpliwości zgodność kierunkowa między wyższą wartością wskaźnika 
waloryzującego gleby orne a większą ilością wymywanych składników nawozo
wych ze zlewni. Zależność tę potwierdzają wyniki wieloletnich badań, m.in. 
Borowca [1979], Witkowskiego [1990].

Przypisanie poszczególnym klasom bonitacyjnym gleb liczbowego wskaźnika 
waloryzującego pozwala na obliczenie dla danego obiektu (zlewni) wskaźnika 
bonitacyjnego gleb (WB) według wzoru:

W B = ¥ ±
Z a

gdzie:
a -  udział g leb  danej klasy  bonitacy jnej [ha lub km  ],
к -  w skaźn ik  w alo ryzacy jny  dla  klas g leb w edług  IM U Z  (tab. 1).

Wskaźnik bonitacyjny (WB) w takiej formie umożliwia wykorzystanie go jako 
zmiennej niezależnej, przedstawiającej wartość rolniczą gleb ornych w oblicze
niach statystycznych w zakresie badań hydrochemicznych.

TA B ELA  1. W skaźniki w aloryzacyjne gleb -  Table 1. Coefficients o f soil quality valorization

Klasy bonitacyjne 
C lasses o f bonitation

W ycena punktow a 
IUNG 

IU NG  evaluation 
points

W skaźniki 
w aloryzacyjne IM UZ 

V alorization 
coefficients of IM UZ

Relatyw ne wartości 
w skaźników  w 
odniesieniu do 
w yceny IUNG 

R elative values o f 
coefficients to IU NG  

evaluation points
I 1 0 0 0,9 0,900
II 92 0 ,8 0,836

Ilia 83 0,7 0,764
Illb 70 0 ,6 0,660
IV a 57 0,5 0,556
IVb 40 0,4 0,420
V 30 0,3 0,340
VI 18 0 ,2 0,244

V iz - 0 ,1 -
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WPŁYW CZYNNIKA GLEBOWEGO 
NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻEŃ N-NO3, P, K, Mg 

ORAZ Ca W BADANYCH CIEKACH

Wartość czynnika glebowego określono w pracy za pomocą tzw. wskaźnika 
bonitacyjnego gleb ( WB), obliczonego według przyjętego wzoru.

Zależności pomiędzy średnimi stężeniami składników nawozowych a spara- 
metryzowanym czynnikiem glebowym przedstawiono na wykresach (rys. 2 - 6 ). 
Współczynniki korelacji tych związków wahają się od 0,66 do 0,90, z wyjątkiem 
fosforu, dla którego uzyskano wartość 0,45 przy krytycznej wartości współczyn
nika korelacji 0,41. Określone związki mają duże znaczenia praktyczne, albowiem 
umożliwiają opracowywanie metod do ekstrapolacji wyników z badanych zlewni 
na zlewnie nie kontrolowane w badanym regionie [Somorowski i in. 1990].

Niezależnie od związków w układzie prostym podjęto również próbę oblicze
nia tych zależności w układzie złożonym. Spośród kilku badanych makroskładni- 
ków nawozowych do ostatecznej analizy statystycznej wybrano trzy o pod
stawowym znaczeniu dla praktyki rolniczej, mianowicie azot (N-NO3), fosfor (P) 
i potas (K) jako zmienne zależne. Zależności empiryczne wyznaczone zostały 
metodą regresji wielokrotnej. Przyjęto liniowy model regresji w postaci:

y = a0 + axx\ + a2x2 + ... anxn 
gdzie:
y -  zm ienna zależna  (stężenie danego  sk ładnika), 
aQ, c iy ,... a n -  w spó łczynn ik  regresji, 
jTj, x2, ...xn -  zm ienne n iezależne.

Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu metody "quasi"-optymalnego 
doboru zespołu zmiennych niezależnych modelu regresji wielokrotnej. Wykorzy
stano w tym celu procedurę Stepwise variable selection systemu programów 
statystycznych STATGRAPHICS (1991) wersja 5.1.

Za potencjalne zmienne niezależne przyjęto: średni ważony wskaźnik bonita
cyjny gleb (WB), procentowy udział gleb ornych (GO), użytków zielonych (UZ) 
i lasów (LS) w ogólnej powierzchni zlewni. Indeksy dla zmiennych zależnych 
oznaczono jako SSCN_NOi, SSCP i SSCK.

Wykonane obliczenia doprowadziły w efekcie zastosowanej metody do usta
lenia związków regresyjnych, które przedstawiono poniżej:

SSCN_N0 = 5,036 xW B  + 0,025 x G O -  2,614
SSCp = 0,1074 X WB - 0,001382 x LS + 0,04919 
SSCK = 13,81 x WB + 0,079 x U Z -  2,327
Zwraca tu uwagę istotność wskaźnika bonitacyjnego (WB) we wszystkich 

współzależnościach oraz udział gleb ornych (GO) w zależności od stężenie 
azotanów (rys. 7). Inne parametry okazały się w trakcie obliczeń mniej istotne dla 
opracowywanych zależności. Oszacowane wartości stężeń badanych składników 
charakteryzują się na ogół wysokimi współczynnikami korelacji, znacznie prze
wyższającymi ich krytyczną wartość dla poziomu istotności = 0 ,0 1 .



RYSUNEK 2. Zależność średnich stężeń N-NO3 w wodach powierzchniowych od wskaźnika bonitacji gleb (WB) w badanych zlewniach z dorzeczy
Wkry i Liwca w latach 1975-1979

FIGURE 2. The relationship between mean annual concentrations of N-NO3 in streamwater and values of soil bonitation coefficients (WB) calculated for
analized catchments of Wkra and Liwiec rivers for the period 1975-1979 чо
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RYSUNEK 3. Zależność średnich stężeń P w wodach powierzchniowych od wskaźnika bonitacji gleb (WB) w badanych zlewniach z dorzeczy Wkry i Liw
ca w latach 1975-1979

FIG.URE 3. The relationship between mean annual concentrations of P in streamwater and values of soil bonitation coefficients (WB) calculated for
analyzed catchments for the period 1975-1979
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RYSUNEK 4. Zależność średnich stężeń К w wodach powierzchniowych od wskaźnika bonitacji gleb w badanych zlewniach z dorzeczy Wkry i Liwca w
latach 1975-1979

FIGURE 4. The relationship between mean annual concentrations of К in streamwater and values of soil bonitation coefficients calculated for analyzed
catchments for the period 1975-1979
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RYSUNEK 5. Zależność średnich stężeń Mg w wodach powierzchniowych od wskaźnika bonitacji gleb w badanych zlewniach z dorzeczy Wkry i Liwca w
latach 1975-1979

FIGURE 5. The relationship between mean annual concentrations of Mg in streamwater and values of soil bonitation coefficients calculated for analyzed
catchments for the period 1975-1979
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RYS UNEK 6. Zależność średnich stężeń Ca w wodach powierzchniowych od wskaźnika bonitacji gleb w badanych zlewniach z dorzeczy Wkry i Liwca w
latach 1975-1979

FIGURE 6. The relationship between mean annual concentrations of Ca in streamwater and values of soil bonitation coefficients calculated for analyzed
catchments for the period 1975-1979
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Rys. 7. Związek między średnim rocznym stężeniem N-NO3 a wskaźnikiem bonitacyjnym (WB)
i udziałem gruntów ornych (GO)

Fig. 7. The relationship between mean annual concentrations of N-NO3 and soil bonitation coeffi
cients (WB) and relative percentage of arable lands (GO) in total catchment area

RY SU N EK  8. Próba określenia zależności między chwilowymi w artościam i stężeń N -N O 3 

i przepływów  - Sona Zachodnia, lata 1978-1981 
FIG U R E 8. The attem pt of determ ination of a relationship betw een tem porary concentrations of 

N -N O 3 and streamflow intensity in W est Sona catchm ent for 1978-1981
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opracowywanych zależności. Oszacowane wartości stężeń badanych składników 
charakteryzują się na ogół wysokimi współczynnikami korelacji, znacznie prze
wyższającymi ich krytyczną wartość dla poziomu istotności = 0 ,0 1 .

Analiza współczynników korelacji wskazuje na dominujący wpływ gleb na 
procesy hydrochemiczne w małych ciekach. Najsłabsze związki między charakte
rystyką gleby a zawartością składnika nawozowego otrzymano w przypadku 
fosforu. Wiąże się to z małymi stężeniami rozpuszczalnych w wodzie form tego 
składnika. Fosfor stosowany doglebowo w postaci nawozów mineralnych wiąże 
się z innymi pierwiastkami (Ca, Mg, Fe i Al) w związki trudno rozpuszczalne i 
również nie jest w całości wykorzystywany przez rośliny.

PRÓBA POWIĄZANIA STĘŻEŃ N-NO3 
ORAZ P Z OBJĘTOŚCIĄ PRZEPŁYWÓW

Kontrowersyjne poglądy, wyrażane przez niektórych autorów na temat zależ
ności między stężeniami azotanów i objętością przepływów w ciekach, dały 
impuls do określenia takiej zależności na podstawie wyników badań z lat 1978- 
1981 w cieku Sona Zachodnia. Wyniki tej analizy przedstawiono na rysunku 8 . 
Określony współczynnik korelacji, kształtujący się tu na poziomie 0,1, wskazuje 
na brak związków, aczkolwiek dla mniejszych przedziałów czasowych możliwe 
są do uzyskania korzystniejsze wskaźniki.

Szczegółowszego omówienia wymagają natomiast hydrogramy przepływów 
dobowych i stężenia jonów N -N 03 w ciekach, przedstawione na wykresach (rys. 
9 i 10), dotyczące zróżnicowanych okresów hydrologicznych. Z wykresów tych 
wynika bowiem, iż podwyższone stężenia azotanów występują przeważnie tuż 
przed szczytem fali wezbraniowej bądź po jej minięciu. W trakcie wezbrania fali 
odpływ pochodzenia gruntowego zasobny w jony azotu może zanikać na skutek 
masy wód powierzchniowych w korycie rzecznym. Po przejściu wezbrania zwię
ksza się udział odpływu gruntowego i wzrasta w całym odpływie stężenie jonów 
azotu.

W mokrym roku 1980 (rys. 10), szczególnie w zlewni Sony Zachodniej, 
zauważono istotne zmiany stężeń N -N 03 w odpływach okresu letniego na tle 
licznych wezbrań. Wynikać to może z potencjalnych do wymycia zasobów N -N 0 3 
w zlewni związanych z ukształtowaniem terenu i typologią gleb.

W zlewni Mławki, charakteryzującej się znacznie wyższym udziałem odpływu 
gruntowego w odpływie całkowitym, zmienność stężeń azotanów jest znacznie 
mniejsza niż w zlewni Sony. Zwraca również uwagę sytuacja przy przejściu fali 
wezbraniowej w cieku Sona Zachodnia z sierpnia 1980 r., gdzie przy znacznym 
przepływie jednostkowym (przekraczającym 40 l/s/km2) stężenie azotanów spad
ło niemal do zera (rys. 1 0 ).

Analizując powyższe spostrzeżenia można zauważyć, że wymywaniu ulegają 
te ilości N -N 03, które w danym momencie znajdują się w strefie wymywania. 
Należy mieć na uwadze również to, iż w górnej części profilu glebowego następuje



RYSUNEK 9. Hydrogramy przepływów dobowych -  1 oraz stężenia jonów N-NO3 -  2 i P -  3
FIGURE 9. Daily streamflow hydrograph -  1 and course of concentration of N-NO3 -  3 and of P -  3
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RYSUNEK 10. Hydrogramy przepływów dobowych -  1 oraz stężenia jonów N-NO3 -  2 i P -  3
FIGURE 10. Daily streamflow hydrograph -  1 and course of concentration of N-NO3 -  2 and of P -  3
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równocześnie mineralizacja masy organicznej i pobieranie składników mineral
nych przez system korzeniowy roślin.

ODDZIAŁYWANIE POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH NA 
KONCENTRACJĘ N-NO3 W ODPŁYWACH RZECZNYCH

W latach 1974-1979 określano co 2 miesiące w 7 punktach na terenie zlewni 
Sony Zachodniej poziomy wód gruntowych, równocześnie pobierano próbki 
wody z rzeki do analiz chemicznych. Wyniki tych badań przedstawiono na 
rysunku 11. Równoległy rytm przebiegu badanych czynników (strefa wahań wód 
gruntowych w zlewni i koncentracja N -N 03 w rzece) jest spowodowany tym, iż 
w górnej warstwie gleby (0-50 cm) gromadzi się zwykle około 70% całkowitej 
zawartości azotanów znajdujących się w profilu. Podnoszący się do tej strefy 
poziom wód gruntowych powoduje, iż koncentracja N-NO3 w roztworze glebo-

XI XII 1 II III IV V VI VII VIII tx X

RYSUNEK 11. Przebieg koncentracji N-NO3 w rzece Sona Zachodnia, lata 1974-1979 na tle pozio
mu wód gruntowych w zlewni: 1 -  koncentracja N-NO3 w rzece, 2 -  strefa wahań wód gruntowych w

zlewni
FIGURE 11. Course of N-NO3 concentration in streamwater of West Sona on the background of gro

undwater level in the catchment: 1 -  concentration of N-NO3 in streamwater, 2 -  the zone of
groundwater level fluctuation
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wym staje się znacznie większa, co oddziałuje również na koncentrację N -N 0 3 w 
rzece.

DYSKUSJA

W pracy starano się wybrać czynniki, które wywierają istotny wpływ na 
kształtowanie się chemizmu wód rzecznych w małych zlewniach nizinnych. 
Podejmowano próby wiązania stężeń składników nawozowych w wodach z 
objętością przepływów, z oddziaływaniem wód gruntowych itp. Najsilniejszą 
jednak współzależność z zawartością składników nawozowych w wodach rzecz
nych wykazują: jakość gleb oraz struktura ich użytkowania (tab. 2). Badania 
realizowano w 36 małych zlewniach z dorzeczy Wkry i Liwca. Do określenia 
wymienionych związków niezbędna była parametryzacja czynnika glebowego, 
do czego wykorzystano podział gleb na klasy bonitacyjne (tab. 1). Pozwoliło to 
na określenie wskaźnika waloryzującego gleby orne w badanych zlewniach. Gleba 
bowiem tworzy środowisko, w którym równocześnie następuje mineralizacja 
substancji organicznej oraz pobieranie tychże składników przez system korzenio
wy roślin przy równoczesnym współudziale wielu innych procesów, jak np. 
transformacja opadu w odpływ itp. Wybór takiego, a nie innego sposobu parame-

TA B ELA  2. M A CIERZ KORELA CYJN A  R (12xl2): współczynniki korelacji między logaryt- 
mam i naturalnym i param etrów zlewni oraz średnich stężeń badanych składników chem icznych

w 36 ciekach
T A B LE 2. C ORRELA TION  M ATRIX R (12xl2): correlation coefficients betw een natural loga

rithm s of the catchm ent param eters from the one hand and the average concentrations 
o f analyzed chemical elem ents in 36 streams on the other

A WB GO UZ DS I N-
N O 3

N-
n h 4

P К Mg Ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,000 -0,188 -0,215 -0,054 -0,606 -0,274 -0,076 0,137 0,070 -0,010 -0,254 -0,335

1,000 0,626 -0,388 0,354 -0 ,027 0,812 0,075 0,498 0,783 0,872 0,661
1,000 -0 ,488 0,238 0,152 0,640 0,274 0,507 0,499 0,604 0,340

1,000 0,343 -0 ,177 -0 ,296 -0 ,246 -0 ,613 -0,151 -0 ,205 0,111
1,000 -0 ,066 0,348 -0 ,209 0,026 0,369 0,553 0,628

1,000 -0 ,126 -0,051 0,044 0,052 -0 ,098 -0 ,1 8 0
1,000 0,187 0,394 0,635 0,771 0,563

1,000 0,179 0,009 -0 ,036 -0 ,3 7 4
1,000 0,342 0,440 0,211

1,000 0,804 0,660
1,000 0,846

1,000

Objaśnienia -  Explanations:
1 ) A -  powierzchnia zlewni -  catchment area; 2) WB -  wskaźnik bonitacyjny -  bonitation coefficient;
3) GO -  grunty orne -  arable lands; 4) UZ -  użytki zielone -  grasslands;
5) DS -  gęstość sieci rzecznej -  density of stream network; 6) / -  spadki zlewni -  average slope of catch
m en t;? -^ ) -  badane składniki chemiczne -  analyzed chemical elements
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tryzacji czynnika glebowego wiązał się z możliwością jego praktycznego wyko
rzystania w terenie przy udziale opracowanych już dla większości zlewni niezbęd
nych charakterystyk glebowych. Określone związki między charakterystykami 
gleb a zawartością składników nawozowych w wodach rzecznych stwarzają 
możliwość ekstrapolacji uzyskiwanych wyników na zlewnie nie kontrolowane.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Stężenia substancji nawozowych w odpływach z 36 małych zlewni cząstkowych 

wykazywały wysoki stopień zależności od wskaźnika WB (poza fosforem), 
współczynniki korelacji mieściły się w przedziale od 0,66 do 0,90 (rys. 2-6).

2. Określono zależności przeciętnych stężeń N-NO3 w odpływach rzecznych 
równocześnie od wskaźnika bonitacyjnego ( WB) i od udziału gleb ornych (GO) 
w ogólnej powierzchni zlewni (rys. 7).

3. Analiza statystyczna nie wykazała natomiast zadowalającej zależności między 
stężeniem azotanów w odpływie rzecznym a wielkością przepływów (rys. 8 ).

4. Stężenie N-NO3 w odpływach rzecznych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie tej 
formy azotu w glebie, może zależeć również od kształtowania się poziomu wód 
gruntowych (rys. 1 1 ).

5. Określone związki regresyjne między średnimi stężeniami składników nawo
zowych w odpływach rzecznych a wybranymi charakterystykami zlewni stwa
rzają możliwość ekstrapolacji uzyskiwanych wyników na zlewnie nie kon
trolowane przynajmniej w regionie prowadzonych badań.
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SUMMARY

The object of research was to determine the level of influence of some features 
of the drainage basins utilized by agriculture. The research was based on gathering 
data over the years, as well as on determination the relationship between the water 
quality in water-course and chosen features of drainage basins. The results of the 
statistical analysis showed that the most important factors substantially influen
cing the shaping of concentration of primary components of fertilizers in river 
runoffs in lowlands utilized by agriculture including are: soil quality, structure of 
its utilization, meteorological factors.
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