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WSTĘP

Tempo i rozmiary zamierania lasów Sudetów Zachodnich w początkach lat 
osiemdziesiątych zaskoczyły leśników i naukowców. Zjawisko to, obserwowane 
już  wcześniej w innych rejonach Europy, próbuje się wytłumaczyć w różny 
sposób. W iększość hipotez za pierwotną przyczynę uznaje silne zanieczyszczenie 
powietrza powodowane przez przemysł, choć dla obszarów górskich podkreśla 
się ponadto znaczenie niesprzyjających wpływów surowego klimatu. W  ostatnich 
latach stwierdzono, że w procesie zamierania lasów istotną rolę odgrywać może 
gleba, której właściwości podlegają niekorzystnym zmianom wskutek dopływu 
zanieczyszczeń atmosferycznych, szczególnie tzw. kwaśnych deszczy [Ulrich 
1986]. Sudety Zachodnie przez dziesięciolecia znajdowały się w zasięgu zanie
czyszczeń emitowanych przez polskie, czeskie i niemieckie elektrownie wyko
rzystujące węgiel brunatny, co powszechnie uważane jest za podstawowy powód 
klęski ekologicznej na tych terenach.

Dotychczasowe jednostronne (produkcyjne) traktowanie obszarów górskich 
stało się przyczyną całkowitego niemal zaniku naturalnych drzewostanów i zastą
pienia ich monokulturami świerka, co pociągnęło za sobą nie tylko osłabienie 
lasów w wyniku działania huraganowych wiatrów i gradacji szkodników, ale 
prawdopodobnie również zubożenie już i tak mało zasobnych gleb. Oligotroficz- 
ność siedlisk potwierdziły liczne badania prowadzone na terenie Sudetów [Bor
kowski 1966, Brogowski i in. 1997, Kuźnicki i in. 1973, Szerszeń 1974; Strzyszcz 
1995]. Dotychczas jednak nie określono jednoznacznie roli gleby w zjawisku 
degradacji lasów sudeckich.

Celem podjętych badań gleboznawczych było poznanie właściwości fizy
kochemicznych, chemicznych i mineralogicznych gleb na obszarze degradacji 
lasów w Górach Izerskich pod kątem stopnia i ewentualnych przyczyn ich degra
dacji oraz wpływu na przyszłe funkcjonowanie ekosystemów leśnych tego obsza
ru.
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OBIEKT I METODY BADAŃ

Badania prowadzono w całym paśmie Gór Izerskich wyłącznie na obszarach 
występowania zwietrzelin gnejsów i granitognejsów izerskich wieku prekambryj- 
skiego, uwzględniając wysokość n.p.m. (od ok. 700 do 1100 m), wystawę na stoku 
oraz stopień degradacji pokrywy leśnej. W niniejszym opracowaniu scharakte
ryzowano 10 następujących profilów glebowych:

Profil 1. Bielica żelazisto-próchniczna wytworzona z pokryw wietrzeniowych, 
usytuowana na Stogu Izerskim (ok. 1100 m n.p.m.). Teren płaski, na wierzchowi
nie szczytowej. Bór świerkowy regla górnego, ponad 50-letni. Drzewa z koronami 
częściowo zdegradowanymi, występują kępami. Oznaczenia poziomów genety
cznych i ich miąższość podano w tabeli 1.

Profil 2. Ranker właściwy -  gleba bezwęglanowa słabo wykształcona ze skał 
masywnych właściwa, na Stogu Izerskim (ok. 1000 m n.p.m., wystawa NW). Stok 
o znacznym nachyleniu, na powierzchni zwarta pokrywa głazowo-gruzowa. Ha- 
lizna w miejscu wymarłego boru świerkowego z nowymi nasadzeniami (świerk, 
brzoza). Zbita warstwa darni tworzona przez trzcinnik i śmiałek.

Profil 3. Ranker właściwy, na Stogu Izerskim. Odkrywka sąsiadująca z profi
lem 2 (odległość ok. 200 m), ale zlokalizowana w obrębie boru świerkowego silnie 
zdegradowanego (ok. 40% martwych drzew).

Profil 4. Ranker właściwy, na Stogu Izerskim (900 m n.p.m., wystawa NW), 
stok o znacznym nachyleniu. Na powierzchni zwarta pokrywa głazowo-gruzowa. 
Zbocze wylesione, obecnie intensywnie zajmowane przez samosiewy jarzębu.

Profil 5. Bielica żelazisto-próchniczna, na Stogu Izerskim (700 m n.p.m., 
wystawa NW), na stoku o znacznym nachyleniu. Na powierzchni brak głazów i 
większych odłamków skalnych. Bór świerkowy (gęsta drągowina) około 40-letni, 
bez oznak degradacji.

Profil 6. Gleba brunatna kwaśna typowa, wytworzona z deluwialnych pokryw 
stokowych, usytuowana na Podmokłej (950 m n.p.m., wystawa SE), na stoku 
bardzo łagodnym. Teren wylesiony, obecnie zalesiany świerkiem. Gęsta darń 
trawiasta.

Profil 7. Gleba brunatna kwaśna typowa, wytworzona z deluwialnych pokryw 
stokowych, usytuowana na Przedniej Kopie (850 m n.p.m., wystawa NE), na stoku 
o znacznym nachyleniu. Teren całkowicie wylesiony, na nowo obsadzany świer
kiem z domieszką brzozy. Gęsto porośnięty trzcinnikiem.

Profil 8. Bielica żelazista, wytworzona z utworów pokrywowych gruzowo- 
żwirowo-pylastych, usytuowana na Kamienicy (950 m n.p.m., wystawa S), na 
łagodnym stoku poniżej szczytu. Monokultura świerkowa w wieku ok. 60 lat z 
silnymi oznakami degradacji (ok. 30% drzew całkowicie uschniętych).

Profil 9. Gleba brunatna kwaśna typowa wytworzona z utworów deluwialno- 
wietrzeniowych, usytuowana na Kamienicy (750 m n.p.m., wystawa SW), na 
zboczu o średnim nachyleniu. Teren uprzednio wylesiony, teraz obsadzany świer
kiem, modrzewiem i brzozą.

Profil 10. Gleba brunatna kwaśna bielicowana, położona na Kamienicy, w 
odległości 150 m od profilu 9, ale zlokalizowana w obrębie boru świerkowego ok. 
50-letniego, słabo zdegradowanego z pojedynczymi martwymi drzewami.

Próbki gleb do analiz laboratoryjnych pobierano ze wszystkich wyróżnionych 
poziomów genetycznych. Oznaczano w nich: skład granulometryczny metodą 
areometryczno-sitową, węgiel organiczny -  metodą Tiurina, odczyn gleb w H20 ,
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IM  KC1 i 0 ,0 IM  CaCl2 -  potencjometrycznie, glin wymienny (Alw) -  metodą 
Sokołowa łącznie z kwasowością wymienną (Hw). Zasadowe kationy wymienne: 
Ca2+, M g2+, K+ i Na+ ekstrahowano w IM  NH4OAc o pH 7,0; zasobność w 
przyswajalny fo sfo r-  metodą Egnera-Riehma. W niektórych profilach glebowych 
dodatkowo oznaczono: całkowitą zawartość siarki -  turbidimetrycznie, całkowitą 
zawartość Pb, Zn, Cu, Cd i Ni - metodą ASA po mineralizacji w stężonym НСЮ 4 
oraz skład mineralogiczny frakcji koloidalnej -  metodą dyfraktometrii rentgeno
wskiej (przygotowanie próbek przeprowadzono techniką Deby ’ eggo-Scherra oraz 
Jacksona). Obliczenia statystyczne wykonano w programie SAS.

WYNIKI BADAŃ

Gleby na obszarze Gór Izerskich odznaczają się znacznym zróżnicowaniem 
typologicznym, które odzwierciedla zmienność warunków geomorfologicznych, 
klimatycznych oraz pokrywy roślinnej. W  obrębie stokowych pokryw o charakte
rze deluwialnym wyraźnie dominują gleby brunatne kwaśne typowe, rzadziej 
bielicowane lub oglejone. W wyższych partiach stoków, w obrębie pokryw 
blokowo-gruzowych dominują rankery typowe, często ze znaczną zawartością 
materii organicznej, nie znajdujące właściwego odpowiednika w Systematyce 
Gleb Polski [1989]. Na płaskich wierzchowinach lub stokowych plateau wystę
pują niekiedy gleby bielicoziemne o różnym stopniu zbielicowania.

Szkieletowość mineralnych i mineralno-organicznych poziomów genetycz
nych badanych gleb, waha się w granicach od 7 do 76% (tab. 1). W spólną cechą 
analizowanych gleb jest znaczna zawartość części pylastych (do 46%), tylko w 
jednym  przypadku niższa niż 30%. Zawartość części spławialnych oscyluje w 
przedziale od 8 do 58%, przy czym w przeważającej liczbie próbek stwierdzono 
20-40%, co odpowiada grupom granulometrycznym gliny lekkiej i średniej. 
Jednakże wobec bardzo silnej szkieletowości oraz znacznej pylastości badane 
gleby charakteryzowano najczęściej jako utwory kamienisto-pylaste lub kamieni- 
sto-gliniasto-pylaste, a przy szkieletowości niższej niż 50% -  jako gliny lekkie i ' 
średnie pylaste (średnio lub silnie szkieletowe).

W profilach bielic oraz gleb brunatnych kwaśnych zaobserwowano typowe 
rozmieszczenie substancji organicznej: na powierzchni poziomy próchnicy nad
kładowej w różnym stopniu rozłożonej, następnie stopniowe zmniejszanie się jej 
zawartości w głąb profilu aż do minimalnej ilości w poziomie skały macierzystej 
(w bielicach występuje dodatkowe minimum w poziomie Ees). Na powierzch
niach wylesionych, wskutek intensywnego rozwoju traw i gromadzenia się dużych 
ilości ich słabo rozłożonych szczątków, tworzy się warstwa organiczna o chara
kterze włóknistego, częściowo zbutwiałego wojłoku o miąższości 3 -8  cm. Pod 
nią występuje właściwy poziom próchniczno-darniowy różnej miąższości (od 7 
do 25 cm), w którym zawartość substancji organicznej jest na tyle wysoka, że w 
większości przypadków należy go również zaliczyć do poziomów organicznych, 
niekiedy mineralno-organicznych. Poziomy mineralne w całym profilu badanych 
gleb odznaczają się wysoką zawartością substancji organicznej. W poziomach В 
ilość C-organicznego mieści się w przedziale od 2 do 4%, niekiedy nawet do 5%. 
W  najgłębszych partiach profili glebowych zawartość substancji organicznej jest 
najmniejsza, jednak często powyżej 1 % C-organicznego (tab. 1).



TABELA 1. Uziamienie i niektóre właściwości fizykochemiczne gleb Gór Izerskich 
TABLE 1. Texture and some physico-chemical properties of the soils in the Izerskie Mountains

K>bo

Profil
Profile

Poziom
Soil
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Procent ziam o średnicach [mm] 
Percent of grains in diameter [mm]

c org.
TOC

N og. 
Total N
[%]

C:N P h h 2o P H KC1 P H CaCl2 Hw Alw V A1/H

>1 1-0,1 0,1-0,02 <0,02 [%] [cmol(+)/kg] [%]

Odf 12-4 6 — - - 34,8 1,75 20 4,7 3,1 3,1 19,2 16,2 84,2
Oh 4-0 5 - - - 20,0 1,12 18 4,5 3,1 3,2 10,2 8,5 83,5
Ees 0-4 7 42 34 24 1,5 0,33 5 4,0 3,0 3,0 3,4 3,0 88,2

1 Bh 4-8 12 38 37 25 3,9 0,35 11 4,0 3,2 3,1 9,8 9,5 96,7
Bfe 8-13 10 29 36 35 2,5 0,21 12 4,2 3,4 3,2 8,0 7,8 97,5
С 13-42 20 21 31 48 0,7 0,19 4 4,6 4,0 3,8 2,9 2,8 97,2
Odf 15-8 _ _ _ _ 27,9 1,96 14 4,7 3,3 2,8 15,8 13,9 88,3

2 Odh 8-0 25 - - - 28,0 1,53 18 4,3 3,0 2,6 19,6 16,8 85,7
AhCR 0-26 43 48 38 14 12,2 0,73 17 4,2 3,0 2,6 9,0 7,9 87,6
Odf 26-10 _ _ _ - 41,6 2,24 18 4,1 2,8 2,5 16,2 11,0 68,3

о Oh 6-0 - - - - 41,3 1,32 31 4,0 2,7 2,6 20,2 16,6 82,1
J AhC 0-14 20 - - - 21,2 1,06 20 4,0 2,6 2,6 11,8 8,8 74,3

CR <14 56 56 34 10 1,8 0,20 9 4,2 2,6 2,5 2,6 2,0 74,2
Odh 4-0 _ — — - 20,0 1,25 17 4,4 3,1 2,8 14,3 12,6 88,0
Adh 0-14 55 - - - 10,4 1,39 8 4,0 2,8 2,8 12,2 10,6 87,0

4 Ahl 14-30 41 - - - 10,3 0,49 21 4,3 2,7 2,6 7,8 6,8 86,7
Ah2 30-45 53 - - - 12,2 0,74 16 4,2 2,8 2,5 8,2 7,0 85,0
AC <45 65 37 45 18 1,7 0,17 10 4,4 3,1 2,6 3,9 3,3 85,6
Oh 10-0 _ - - - 48,6 1,75 28 4,1 2,9 2,7 24,0 20,5 85,3
Ees 0-14 50 37 36 27 1,8 0,22 8 4,4 2,8 2,8 5,0 4,4 88,0

5 Bh 14-18 64 39 39 22 3,1 0,21 15 4,5 3,1 2,9 7,2 6,6 91,7
BfeC 18-55 44 47 38 15 4,1 0,18 23 4,9 3,7 3,6 5,9 5,6 94,6
CR <55 48 - - - 2,2 0,10 22 5,0 4,0 3,9 5,8 5,5 94,8

Vai/h=(A1w/Hw) • 100 [%]

C. K
abała



TABELA 1 cd. -  TABLE 1 continued

Profil
Profile

Poziom Głębo- 
Soil kość 
horizon Depth 

[cm]

Procent ziarn o 
Percent of grains

średnicach [mm] 
in diameter [mm]

с̂org.
TOC
[%]

N og. 
Total N
[%]

C:N Рнн2о P H KC1 Р Н СаС12 Hw Alw V A1/H

>1 1-0,1 0,1-0,02 <0,02 [cmol(+)/kg] [%]

Odf 7-0 _ _ _ _ 12,9 0,46 28 4,9 3,5 3,1 26,6 25,4 95,8
Ad 0-12 69 27 44 29 10,3 0,30 34 4,8 3,3 2,8 7,5 6,8 90,4

6 A 12-25 46 32 33 35 2,3 0,21 11 4,9 3,4 3,1 7,9 7,6 95,5
Bbr 25-40 47 31 34 35 3,1 0,24 13 5,0 3,4 3,1 8,3 8,0 95,7
С <40 44 16 26 58 0,6 - - 5,2 3,8 3,3 6,2 5,9 96,1
Odf 7-0 _ _ _ _ 17,2 0,76 23 4,6 3,4 3,1 12,7 10,9 85,5
Adh 0-28 40 - - - 12,2 0,61 20 4,9 3,8 3,5 8,3 7,8 93,8

7 Bbr 28-53 51 34 43 23 3,2 0,27 12 5,0 3,9 3,7 5,2 5,0 95,4
BbrC 53-60 44 36 43 21 2,0 0,17 12 5,2 3,9 3,8 4,2 4,0 94,3
С <60 44 7 41 52 1,1 0,18 6 5,3 4,2 4,1 3,2 3,2 98,8
Odf 9-5 _ _ _ _ 41,7 2,48 17 4,0 2,9 3,1 16,2 11,6 71,8
Oh 5-0 5 - - - 31,1 1,06 29 4,3 2,8 3,0 11,1 8,9 79,9

8 Ees 0-11 20 31 39 30 . 1,6 0,24 7 4,6 2,9 3,2 4,2 3,6 85,8
BhfeC 11-28 41 27 46 47 5,0 0,43 12 4,6 3,3 3,4 10,9 9,9 90,5
С <28 23 15 45 40 0,3 - - 5,0 4,0 4,3 2,4 2,4 98,4
Odf 24-14 _ _ _ _ 44,7 1,84 24 4,2 зд 3,2 20,4 17,6 86,3
Ah 14-0 - _ - - 39,1 1,75 22 4,1 3,1 3,2 28,8 26,8 93,1
ABbr 0-15 32 - - - 7,3 0,42 17 4,0 3,5 3,6 . 3,8 3,2 84,2

9 Bbr 15-20 30 23 41 36 4,6 0,33 14 4,1 3,7 3,9 7,0 6,6 94,3
BbrCg 20-33 61 40 37 23 2,3 0,18 13 4,2 3,7 3,9 5,0 4,7 94,4
С <33 57 31 34 35 0,7 - - 4,4 4,1 4,4 2,5 2,4 95,2
Oh 7-0 _ _ _ _ 29,0 1,04 28 4,1 3,3 3,3 16,4 14,2 86,3
AEes 0-5 30 - - - 6,5 0,58 11 3,6 зд 3,4 6,6 5,7 86,1

10 Bbr 5-12 53 32 39 29 2,9 0,26 15 3,9 3,3 3,7 8,4 7,7 91,0
BbrC 12-38 57 29 35 36 2,0 0,17 12 4,3 3,8 4,2 4,8 4,7 97,5
С <38 57 32 41 27 1,8 0,12 15 4,3 3,8 4,2 4,6 4,4 95,6

Vai/h = (A lw /H w ) • 100 [%] boOo

Gleby 
lasów 

w 
G

órach 
Izerskich
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Zawartość azotu ogółem w badanych glebach waha się w granicach od 0,10 do 
2,48%, a stosunek C:N -  od 4 do 34 (tab. 1). Najszerszy stosunek C:N, powyżej 
25, występuje jedynie w próchnicy nadkładowej, zdaje się to świadczyć o dom i
nacji procesu akumulacji substancji organicznej nad jej rozkładem w tym pozio
mie. W artość stosunku C:N zawęża się z reguły w głąb profilu glebowego; jest to 
zapewne efektem selektywnego przemieszczania związków humusowych po
wstałych z rozkładu próchnicy nadkładowej i ich akumulacji w niektórych pozio
mach genetycznych.

Pomiary kwasowości badanych gleb pozwalają zaliczyć je  do kwaśnych oraz 
silnie kwaśnych. Oznaczenia pH w wodzie wahają się w granicach od 3,6 do 5,3, 
pH KCi od 2,6 do 4,2, natomiast рНСасц od 2,5 do 4,4 (tab. 1). W yraźna jest
tendencja do stopniowego wzrostu pH wraz z głębokością i osiągania wartości 
maksymalnych w poziomie skały macierzystej. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt 
logarytmiczności skali pH, to stwierdzone różnice w obrębie profili glebowych 
należy uznać za bardzo duże. W skaźnik pHKC1 wykazuje wyraźną i znacznie 
silniejszą niż pHH 0 korelację z zawartością substancji organicznej .W spółczynnik
korelacji dla tej zależności wynosi -0 ,52  (przy p<0,05).

Nie zaobserwowano wyraźnego zróżnicowania odczynu gleb w układzie prze
strzennym, choć z porównania profilów 1, 6 i 7 (transekt zachód-wschód) taka 
zależność pozornie wynika. W ydaje się, że decyduje o tym aktualna pokrywa 
roślinna i związana z nią ilość oraz rodzaj substancji organicznej. Z porównania 
sąsiednich profili wynika, że zarówno powierzchniowe poziomy organiczne, jak  
i głębsze poziomy mineralne gleb pod istniejącymi jeszcze borami świerkowymi 
są bardziej kwaśne niż analogiczne w glebach obszarów wylesionych pokrytych 
roślinnością trawiastą. Należy podkreślić, że w większości gleb dobrze wykształ
conych, o miąższości profilu powyżej 50 cm, niezależnie od wysokości n.p.m. 
oraz szaty roślinnej, a także typu genetycznego gleby i odczynu poziomów 
powierzchniowych -  na głębokości około 40 cm (±10 cm) pHKC1 przyjmuje 
wartość zbliżoną do 4,0 lub wyższą.

Kwasowość wymienna osiąga wartości od 6,6 do 28,8 cmol(+)/kg w pozio
mach organicznych oraz od 2,4 do 11,8 cmol(+)/kg w poziomach mineralnych 
(tab. 1). W spółczynnik korelacji pomiędzy kwasowością wymienną a substancją 
organiczną jest bardzo wysoki i wynosi 0,85 (istotny już przy p<0,01). Istnienie 
tej zależności tłumaczy zjawisko zmniejszania się kwasowości wymiennej wraz 
z głębokością w profilu na podobnych zasadach, jak  opisane dla pH KC1. Stwier
dzono, że średnio 89,3% kwasowości wywoływane jest przez glin wymienny. 
Zauważono przy tym, że wraz z głębokością zwiększa się udział glinu wymien
nego w kształtowaniu kwasowości, nawet do około 99%.

Bezwzględne zawartości glinu wymiennego w badanych glebach Gór Izerskich 
są bardzo wysokie i wykazują wahania od 2,0 do 28,8 cmol(+)/kg, co odpowiada 
180-2412 mg Al/kg gleby (tab. 1). Zarówno górny zakres, jak  i przeciętna ilość 
glinu wymiennego w poziomach o zawartości Corg> 10% są niemal trzykrotnie 
wyższe niż w poziomach mineralnych, gdzie zawartość Alw mieści się w granicach
2,0-9,9 cmol(+)/kg (180-891 mg Al/kg gleby). Zawartość glinu zmniejsza się 
wraz z głębokością, szczególnie w dobrze wykształconych profilach gleb brunat
nych. W  przypadku zróżnicowania poziomu organicznego na podpoziomy w 
różnym stopniu shumifikowane więcej glinu wymiennego występuje w podpozio- 
mie o największym przeobrażeniu materii organicznej. Próba uchwycenia prze-
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TABELA 2. Właściwości sorpcyjne gleb Gór Izerskich 
TABLE 2. Sorption properties of soils in the Izerskie Mountains

Profil
Profile

Poziom
Soil
horizon

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ s w T V VA,
[cmol(+)/kg gleby] [%]

1 Odf 0,94 0,63 1,13 0,25 2,95 22,15 13,3 73,0
Oh 0,56 0,51 0,62 0,14 1,83 11,99 15,3 70,7
Ees 0,25 0,05 0,08 0,04 0,42 3,82 10,9 78,6
Bh 0,38 0,12 0,14 0,04 0,68 10,48 6,5 90,5
Bfe 0,31 0,10 0,12 0,08 0,60 8,60 7,0 90,7
С 0,19 0,03 0,11 0,04 0,37 3,25 11,3 86,3

2 Odf 0,63 0,52 0,44 0,11 1,69 17,45 9,7 79,8
Odh 0,97 0,47 0,62 0,15 2,21 21,81 10,1 77,0
AhCR 0,53 0,18 0,24 0,09 1,04 10,08 10,3 78,5

3 Odf 1,25 0,52 0,93 0,22 2,92 19,08 15,3 57,9
Oh 0,53 0,22 0,28 0,08 1,11 21,41 5,2 77,5
AhC 0,50 " 0,21 0,27 0,11 1,09 12,93 8,4 68,1
CR 0,94 0,18 0,19 0,08 1,39 4,03 34,4 48,7

4 Odh 1,25 0,50 0,68 0,11 2,53 16,85 28,6 74,8
Adh 0,56 0,32 0,26 0,08 1,22 13,42 9,1 79,0
Ahl 0,31 0,18 0,20 0,05 0,75 8,55 8,7 79,1
Ah2 0,34 0,23 0,24 0,05 0,87 9,11 9,6 76,8
AC 0,28 0,06 0,11 0,07 0,52 4,40 11,8 75,5

5 Oh 1,25 0,67 1,36 0,16 3,44 27,44 12,5 74,6
Ees 0,44 0,07 0,15 0,04 0,70 5,70 12,2 77,2
Bh 0,38 0,11 0,15 0,05 0,68 7,88 8,7 83,7
BfeC 0,22 0,06 0,13 0,05 0,46 6,38 7,2 87,8
CR 0,22 0,03 0,10 0,04 0,39 6,19 6,3 88,9

6 Odf 0,50 0,60 0,56 0,09 1,75 28,31 6,2 89,8
Ad 0,63 0,27 0,25 0,08 1,22 8,74 14,0 77,8
A 0,59 0,29 0,14 0,06 1,09 9,01 12,1 83,9
Bbr 0,63 0,33 0,14 0,05 0,12 9,44 11,9 84,3
С 0,34 0,11 0,17 0,04 0,67 6,83 9,8 86,7

7 Odf 0,31 0,39 0,63 0,15 1,47 14,19 10,4 76,7
Adh 0,34 0,17 0,23 0,08 0,82 9,14 9,0 85,3
Bbr 0,25 0,10 0,09 0,08 0,51 5,71 9,0 86,8
BbrC 0,25 0,07 0,11 0,08 0,51 4,75 10,6 84,3
С 0,16 0,03 0,17 0,03 0,39 3,63 10,8 88,1

8 Odf 0,50 0,46 1,20 0,22 2,38 18,54 12,8 62,6
Oh 0,25 0,25 0,41 0,16 1,07 12,19 8,8 72,8
Ees 0,13 0,06 0,08 0,11 0,37 4,61 8,0 79,0
BhfeC 0,88 0,36 0,28 0,17 1,69 12,61 13,4 78,3
С 0,13 0,02 0,12 0,02 0,28 2,72 10,4 88,2

9 Odf 1,00 0,55 0,65 0,16 2,37 22,77 10,4 77,3 .
Ah 0,50 0,28 0,59 0,11 1,48 30,28 4,9 88,5
ABbr 0,50 0,26 0,40 0,09 1,24 5,04 24,6 63,5
Bbr 0,19 0,06 0,09 0,06 0,40 7,40 5,4 89,2
BbrCg 0,34 0,04 0,12 0,03 0,54 5,54 9,7 85,2
С 0,16 0,02 0,09 0,02 0,28 2,76 10,2 85,2

10 Oh 0,25 0,48 1,20 0,10 2,03 18,43 11,0 76,8
AEes 0,19 0,09 0,20 0,07 0,54 7,18 7,6 79,6
Bbr 0,22 0,08 0,17 0,03 0,51 8,95 5,7 85,8
BbrC 0,16 0,03 0,13 0,01 0,32 5,16 6,3 91,4
С 0,13 0,04 0,14 0,01 0,31 4,87 6,3 89,6

S = (Ca2++ Mg2++ K++ Na+); T = S + H ; V = S /T  *100 [%]; VA1= Al / T • 100 [%\w °  w w w w w  J A1 w w L J
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strzennej zmienności Alw dała efekt negatywny, podobnie jak  w przypadku pH KC1. 
Najistotniejszym czynnikiem modyfikującym okazały się ilość i rodzaj substancji 
organicznej zależne przede wszystkim od aktualnej pokrywy roślinnej. Najwię
kszą koncentrację glinu stwierdzono w próchnicy nadkładowej gleb borów świer
kowych, jednakow ą na wysokości 1000, jak  i 700 m n.p.m.

Suma zasadowych kationów wymiennych jest w poziomach mineralnych 
badanych gleb niska, charakterystyczna dla gleb troficznie bardzo ubogich (tab. 
2). Dominującym zasadowym kationem w poziomach mineralnych jest wapń, 
stanowiący około połowy sumy kationów. Drugim co do ilości jest potas, którego 
udział wynosi średnio 31%, dwukrotnie więcej niż magnezu (15%). W  warstwach 
organicznych procentowy udział wapnia i potasu jest zbliżony -  po ok. 35%. 
W yższy niż w poziomach mineralnych jest natomiast udział magnezu -  23%. 
Udział sodu pozostaje niezmienny, całkowita pojemność sorpcyjna (Tw) przyjm u
je  wartości od 2,7 do 30,3 cmol(+)/kg (średnio 11,3 cmol), przy czym wyraźnie 
różnicuje się między poziomy mineralne, gdzie średnia wartość Tw oscyluje wokół 
6 cmol(+)/kg, i poziomy organiczne, w których wynosi ok. 11 cmol. W ysycenie 
kationami zasadowymi (V) jest niewielkie, średnio około 11,6% (przy wahaniach 
4,9-35,0% ), bez większego zróżnicowania między poziomami mineralnymi i 
organicznymi. Najważniejszym (ilościowo) kationem wymiennym związanym 
przez kompleks sorpcyjny jest glin, którego średni udział (VA1) wynosi 79% (przy 
wahaniach od 49 do 91%).

Całkowita zawartość siarki w badanych profilach glebowych mieści się w 
przedziale od 12,7 do 360,8 mg/kg (tab. 3). Najwięcej siarki notowano z reguły w 
powierzchniowych poziomach organicznych i organiczno-mineralnych, nato
miast w poziomach mineralnych ilość siarki ulega na ogół stopniowemu zmniej
szaniu wraz z głębokością, aż do ilości poniżej 25 mg/100 g gleby, co świadczy o 
istnieniu ścisłej zależności między całkowitą zawartością siarki i substancji orga
nicznej.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na wyjątkowo małą zawartość 
fosforu przyswajalnego, który występuje w ilościach od 0,60 do 6,45 mg 
P20 5/100 g gleby (tab. 3). Zawartości powyżej 2 mg stwierdzano tylko w poje
dynczych próbkach. W ujęciu profilowym trudno jest zauważyć prawidłowości 
często sygnalizowane przez niektórych autorów, a dotyczące zmniejszania się 
ilości fosforu w głąb profilu. W  badanych glebach zdarzają się przypadki, że to 
właśnie w poziomie С występuje największa w profilu zawartość fosforu przy
swajalnego.

Całkowita zawartość ołowiu i rozmieszczenie tego pierwiastka w profilach 
glebowych wskazują wyraźną zależność od ilości substancji organicznej. Najwy
ższe koncentracje (do 234 mg/kg) występują w próchnicy nadkładowej, najm niej
sze -  w skale macierzystej i poziomach Ees. W ydaje się, że można przyjąć 
zawartość 20 mg Pb/kg za zbliżoną do naturalnej w badanych glebach. Koncen
tracje stwierdzane w poziomach powierzchniowych i Bh należy uznać za wysokie 
i bardzo wysokie, wskazujące prawdopodobnie na zanieczyszczenie ołowiem. 
Najwyższe koncentracje miedzi, podobnie jak  ołowiu, występują w próchnicy 
nadkładowej. Głębiej jednak nie obserwuje się wyraźnego zróżnicowania pom ię
dzy poziomami genetycznym, ani zależności od substancji organicznej. Całkowita 
zawartość miedzi nie przekracza z reguły 30 mg/kg, co nie wskazuje na zanieczy
szczenie tym pierwiastkiem. Podobnie cynk (17,7-80,5 mg/kg) i nikiel (1,7-25,7 
mg/kg) występują w ilościach nie świadczących o zanieczyszczeniu. M imo ist-
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TABELA 3. Zawartość siarki, fosforu i pierwiastków śladowych w glebach Gór Izerskich 
TABLE 3. Sulphur, phosphorus and trace elements content in soils of the Izerskie Mountains

Profil
Profile

Poziom
Soil
horizon

s - s o 4
[mg/kg]

P-P2°5 
[mg/ 100 g]

Całkowita zawartość: -  Total content [mg/kg]
Cu Zn Pb Cd Ni

1 Odf 236,9 - 40,0 80,5 228,0 1,15 16,0
Oh 126,7 - 11,7 45,5 175,0 0,62 4,0
Ees 36,4 1,00 4,5 25,0 25,0 0,47 1,7
Bh 41,3 1,35 6,5 43,5 81,5 0,62 8,0
Bfe 207,1 0,60 7,5 52,7 46,0 0,95 14,0
С 149,8 6,45 13,5 69,8 17,5 0,70 18,5

5 Oh 2 00 ,0 - 32,5 50,7 234,0 0,20 11,0
Ees 18,5 0,75 6,5 17,7 23,0 0,15 4,0
Bh 24,0 1,25 14,0 19,0 65,2 0,21 5,7
BfeC 29,2 1,30 14,0 26,5 31,7 0,52 7,5
CR 21,0 0,90 15,0 34,5 16,5 0 ,10 9,0

6 Odf 77,7 — 16,5 30,5 57,0 0,62 8,7
Ad 44,6 0,95 11,5 24,0 41,0 0,55 6,5
A 42,4 1,20 15,5 39,5 23,5 0 ,10 11,0
С 19,5 1,00 11,5 66,5 23,0 0,75 15,2

7 Odf 54,5 - 13,5 34,5 63,0 0,50 7,5
Adh 360,8 0,80 15,5 39,0 61,5 0,65 8,7
Bbr 184,6 1,80 10,7 50,5 43,5 0,85 15,0
BbrC 30,9 1,80 15,0 52,0 31,0 0,80 13,5
С 12,7 0,95 - 79,5 29,5 1,25 25,7

9 Odf 196,7 — 27,2 55,5 131,0 0,12 9,0
Ah 254,5 1,75 21,2 37,0 118,0 0 ,12 8,0
Bbr 65,8 1,00 12,2 38,5 78,0 0,55 7,5
BbrCg 49,0 0,80 16,0 37,2 32,0 0,65 10,0
С 14,3 1,20 12,0 54,5 16,5 0,82 17,5

10 Oh 170,8 - 28,0 62,5 99,0 0,90 9,5
AEes 33,3 3,00 18,0 32,0 36,5 0,72 6,5
Bbr 25,1 1,40 14,2 39,0 46,5 1,05 10,7
BbrC 16,0 1,80 7,7 45,0 18,5 0,92 12,5
С 17,9 1,35 11,5 42,0 18,0 0,90 11,5

zasadniczych różnic w całkowitej zawartości cynku i niklu, można wskazać 
podobieństwa w ich rozmieszczeniu w profilach badanych gleb. Zawartość cynku 
i niklu nie maleje jednokierunkowo w głąb profilu glebowego, lecz często osiąga 
minimum w środkowej partii profilu (np. w poziomie Ees). W niektórych przy
padkach występuje wyraźna kumulacja w dolnej części profilu glebowego, co jest 
prawdopodobnie związane z nagromadzeniem się mobilnych form wobec mniej
szej przepuszczalności gliniasto-skalnego podłoża. Nie jest też regułą, że najwię
ksze zawartości tych pierwiastków występują w powierzchniowych poziomach 
próchnicy nadkładowej. W szystkie te uwagi dowodzą bardzo dużej mobilności 
cynku i niklu w silnie kwaśnych glebach. Kadm występuje w badanych glebach 
w najmniejszych ilościach: od 0,1 do 1,25 mg/kg gleby (tab. 3), przy czym 
najwięcej tego pierwiastka znajduje się w poziomach organicznych. Kadm nie



128 С. Kabała

wykazuje istotnej zależności ani od substancji organicznej, ani składu granulome- 
trycznego, czy kwasowości. Wydaje się, że związane jest to z wyjątkową m obil
nością kadmu w kwaśnych glebach leśnych. Być może kluczem do wyjaśnienia 
problemu kumulacji kadmu jest analiza wpływu tlenków żelaza: największą 
zawartość kadmu w profilu 1 stwierdzono w poziomie Bfe, w którym również 
ilość FeOx jest największa.

Dla żadnego z pierwiastków śladowych nie stwierdzono wyraźnych zależności 
między ich zawartością w glebie a wysokością n.p.m., wystawą stoku lub usytuo
waniem przestrzennym (na transekcie zachód-wschód).

Analizy RTG, pozwalające określić skład mineralogiczny wydzielonej frakcji 
koloidalnej próbek glebowych, wykonano w dwóch etapach: a) bez usuwania 
koloidalnej substancji organicznej i bezpostaciowego żelaza oraz b) po ich usu
nięciu.

Po usunięciu tlenków żelaza i glinu buforem ditionitowo-cytrynianowym 
rentgenogramy frakcji ilastej wykazały, że dominującymi minerałami krystalicz
nymi są: drobnodyspersyjna krzemionka, illit (wraz z minerałami grupy illit-sme- 
ktyt), minerały z szeregu biotyt-hydrobiotyt oraz skalenie, przy czym zao
bserwowano bardzo istotne różnice w zawartości tych minerałów w poszczegól
nych poziomach genetycznych (rys. 1 ). Wśród wymienionych minerałów ilastych 
najpowszechniej i w największych ilościach występują minerały z grupy illitu. 
Natomiast na rentgenogramach próbek naturalnych (bez wstępnej obróbki frakcji 
koloidalnej) widoczne są w zasadzie jedynie impulsy wykazujące obecność kwar
cu oraz, w bardzo małych ilościach, innych minerałów, prawdopodobnie z grupy 
illit-smektyt (rys. 2). Jest oczywiste, że różnice te wynikają z obecności znacznych 
ilości bezpostaciowych produktów wietrzenia minerałów pierwotnych i wtórnych 
-  amorficznej krzemionki, uwodnionych tlenków glinu i żelaza, które maskują 
obecność minerałów krystalicznych i kształtują rzeczywiste właściwości frakcji 
ilastej (szczególnie właściwości sorpcyjne).

DYSKUSJA

Przeanalizowane właściwości fizykochemiczne i chemiczne nie dająjednozna- 
cznych dowodów na potwierdzenie tezy o antropogenicznej degradacji środowi
ska glebowego. Stwierdzone silne zakwaszenie gleb Gór Izerskich nie jest 
zjawiskiem odosobnionym. Liczne prace z terenu Sudetów [m. in. Borkowski 
1966; Kuźnicki i in. 1973; Szerszeń 1974; Szerszeń i in. 1996; Borkowski i in. 
1995] oraz z innych obszarów [Skiba 1977] wskazują, że silnie kwaśny odczyn 
jest typowy dla gleb leśnych, szczególnie wytworzonych ze skał krystalicznych 
przesyconych krzemionką, o małych zdolnościach buforowania zakwaszenia. 
Zakwaszenie gleb górskich nie jest też zjawiskiem nowym, gdyż już wczesne 
opracowania gleboznawcze podkreślają tę cechę gleb wytworzonych z granitów, 
gnejsów i podobnych im skał [Jenny 1930]. W tej sytuacji ryzykowne staje się 
wykorzystywanie odczynu (pH) jako głównej miary zmian właściwości gleb 
leśnych powodowanych dopływem zanieczyszczeń. W ydaje się jednak, że stwier
dzone zmiany odczynu w poziomach powierzchniowych jednoznacznie wskazują 
na zakwaszenie postępujące w głąb profilu glebowego, nie określając jednocześ
nie przyczyny tego zj awiska. Jest wielce prawdopodobne, że tak silne zakwaszenie 
gleb Gór Izerskich przynajmniej w części spowodowane jest kilkuwiekową już
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RYSUNEK 1. Rentgenogramy frakcji koloidalnej gleb Gór Izerskich (profil 1) 
po usunięciu amorficznej krzemionki, FeOx i AI2O3 

FIGURE 1. X-ray diffraction pattern of soil colloidal fraction from Izerskie Mountains 
(profile 1) after removal of amorphic silica, FeOx and AI2O3
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RYSUNEK 2. Rentgenogramy frakcji koloidalnej gleb Gór Izerskich (profil 1) przed usunięciem
amorficznej krzemionki, FeOx i AI2O3 

FIGURE 2. X-ray diffraction pattern of soil colloidal fraction from Izerskie Mountains (profile 
1) before removal of amorphic silica, FeOx and AI2O3
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dominacją monokultur świerkowych na tym obszarze. Być może prowadzone 
obecnie zalesienia drzewostanami mieszanymi zahamują postęp zakwaszenia gleb 
przy równoczesnym ograniczeniu kwaśnych emisji przemysłowych.

Zawartość glinu wymiennego w zwietrzelinie skały macierzystej badanych 
gleb waha się w przedziale od 2,0 do 6,2 cmol(+)/kg gleby (180-558 mg/kg), co 
jest wartością wysoką i rzadko spotykaną, nawet w glebach wytworzonych z 
krzemianowych skał krystalicznych, choć w płytkich glebach wietrzeniowych 
Tatr Skiba [1977] stwierdził nawet do 11,8 cmol(+)/kg gleby. W ysokie stężenia 
tej formy glinu powszechnie uważane są za toksyczne dla roślin. Zdaniem Prusin- 
kiewicza i Krzemienia [1974], ilości wolnego glinu spotykane w poziomach 
orsztynowych bielic ujemnie wpływają na rozwój sadzonek sosny, szczególnie na 
degenerację systemu korzeniowego. Trudno jednak jednoznacznie określić jak 
stwierdzone koncentracje glinu wymiennego oddziałują na dojrzałe drzewostany 
świerkowe. Na terenie Gór Izerskich nie udowodniono bowiem wyraźnego związ
ku między ilością glinu a stopniem degradacji drzewostanu. W yraźnie natomiast 
najwyższe koncentracje glinu towarzyszą monokulturom świerkowym.

Jako cechę charakterystyczną gleb kwaśnych podaje się silne ługowanie katio
nów zasadowych, będące przyczyną ich niedoborów. Faktycznie, w badanych 
glebach zawartość wymiennych kationów zasadowych jest bardzo mała, ale 
wykazuje silny związek z ilością substancji organicznej. Można więc przypusz
czać, że ewentualny ubytek kationów zasadowych jest równoważony przez ich 
wnoszenie z substancją organiczną (oraz przez zanieczyszczenia pyłowe), a mała 
suma kationów jest trwałą cechą aktualnego układu biogeoekologicznego. Bardzo 
niepokojące wydają się proporcje wymiennego glinu do wapnia i magnezu, 
wskazujące na istnienie drastycznej nierównowagi między kationami w środowi
sku glebowym, co może prowadzić do zaburzeń w pobieraniu niektórych kationów 
przez rośliny i występowania ich niedoborów w tkankach.

Zebrany materiał nie pozwala na stwierdzenie zanieczyszczenia gleb Gór 
Izerskich siarką. Fakt, że czynnikiem decydującym ojej zawartości jest ilość oraz 
rodzaj materii organicznej powoduje, że niezwykle trudne jest rozdzielenie natu
ralnych od antropogenicznych przyczyn jej kumulacji i rozmieszczenia w glebie, 
szczególnie w glebach leśnych i darniowych posiadających na powierzchni po
ziomy organiczne. Całkowita zawartość siarki stwierdzana w glebach Gór Izer
skich mieści się w bardzo szerokich zakresach podawanych jako naturalne 
[Motowicka-Terelak i in. 1993, Skłodowski 1968].

Zawartość pierwiastków śladowych w glebach Gór Izerskich jest podobna do 
podawanej przez innych badaczy z terenu Sudetów [Borkowski i in. 1993, Skiba 
i in. 1994, Kabała i in. 1996, W alendzik 1994]. Wobec braku kompletnych 
materiałów odniesienia (norm) trudno jest określić, czy są to zawartości niskie czy 
wysokie, a oceny zazwyczaj dokonuje się przez odniesienie do gleb użytkowanych 
rolniczo lub wyników badań na terenach uznawanych za niezanieczyszczone. Przy 
takim podejściu stwierdzone zawartości cynku, miedzi i niklu można określić jako 
niskie, nie wskazujące na zanieczyszczenie. Podobnie do spostrzeżeń cytowanych 
autorów, w glebach Gór Izerskich relatywnie najwyższa jest koncentracja ołowiu, 
w mniejszym stopniu kadmu. Odnosząc te zawartości do ilości metali w opadzie 
pyłu, jednoznacznie można potwierdzić, że zanieczyszczenia atmosferyczne na 
tym obszarze wpływały na koncentrację metali w glebach (szczególnie ołowiu).

Skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb Gór Izerskich jest zbliżony do poda
wanego z obszaru Sudetów m.in. przez Bogdę [1981] oraz Kuźnickiego i in.
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[ 1973]. Badania nad produktami wietrzenia pokazały, że przeobrażenia minerałów 
pierwotnych mogą iść w różnych kierunkach, a cechą typową tych procesów jest 
równoczesne występowanie szeregu form pośrednich. Z tym wiążą się częste 
trudności z precyzyjnym określeniem rodzaju minerałów występujących w próbce 
analizowanej gleby. Na takie problemy natknięto się również w glebach Gór 
Izerskich, gdzie na dyfraktogramach obserwuje się szerokie pasma w zakresie od
0.95.do 1,75 nm. W ystępowanie tych pasm wynika nie tylko z obecności wietrze
niowych, przejściowych form minerałów, ale też -  szczególnie w glebach kwaś
nych o nasilonym procesie wietrzenia i zasobnych w substancję organiczną -  może 
wynikać z zaburzenia struktury minerałów ilastych. Szczególnie częstym zjawi
skiem [Jackson, Scherman 1953] jest wnikanie glinu lub wodorotlenków' glinu w 
przestrzenie międzypakietowe minerałów pęczniejących, co zmienia rentgeno
wski obraz tych minerałów, ale też maskuje obecność samych wodorotlenków 
(anti-gibbsite effect).

Zgodnie z metodyką wstępne usuwanie związków amorficznych (w celu 
„odsłonięcia” minerałów krystalicznych) prowadzić może do przeoczenia fakty
cznego składu frakcji koloidalnej. Uzyskane rentgenogramy próbek „naturalnych” 
wskazują na bardzo silne zaawansowanie procesów rozkładu minerałów krystali
cznych i uwalnianie wolnej krzemionki, glinu i żelaza. Równocześnie nie stwier
dzono minerałów typu gibbsyt lub getyt, typowych dla gleb o zaawansowanym 
procesie wietrzenia. Krystalizacji tlenków Fe i Al zapobiega prawdopodobnie 
silnie kwaśny odczyn środowiska (np. gibbsyt krystalizuje dopiero przy pH>6). 
Skutkiem tego właśnie amorficzne związki krzemionki, żelaza i glinu, obok 
koloidalnych połączeń organicznych, wydają się kształtować właściwości frakcji 
ilastej.

W ystępowanie dużych ilości połączeń amorficznych w glebach leśnych jest 
postrzegane jako jeden z najistotniejszych skutków silnego zakwaszenia gleb 
[Veerhoff, Brümmer 1993].

WNIOSKI
Zebrany materiał badawczy pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

1. Najważniejszą cechą badanych gleb jest postępujące w głąb profilu zakwasze
nie, powodujące silne przeobrażenia minerałów pierwotnych i wtórnych oraz 
kształtowanie się niekorzystnych stosunków jonowych: wzrost znaczenia glinu 
wymiennego, blokowanie kationów zasadowych i fosforu, co przyczyniło się 
do degradacji środowiska glebowego oraz pogorszenia warunków wegetacji 
roślin.

2. Nasilenie procesu odgórnego zakwaszenia jest większe w glebach pod mono
kulturami świerkowymi niż na zadarnionych terenach uprzednio wylesionych.

3. Nie znaleziono prawidłowości w przestrzennej (kierunkowej) zmienności wła
ściwości gleb lub ich zanieczyszczenia. Całkowita zawartość siarki oraz pier
wiastków śladowych (z wyjątkiem ołowiu) nie wskazuje na antropogeniczną 
degradację gleb.

4. W łaściwości gleb Gór Izerskich nie stanowią bezpośredniej przyczyny zam ie
rania drzewostanów tego obszaru. Niekorzystne stosunki glebowe są -  obok 
ubogiej skały macierzystej, niesprzyjających warunków klimatycznych oraz 
nieprawidłowej struktury drzewostanów -  jedynie czynnikami predysponują
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cymi. Natomiast znaczenie decydujące wydaje się mieć zanieczyszczenie po
wietrza atmosferycznego, które naruszyło słabą równowagę ekosystemów leś
nych i umożliwiło wystąpienie katastrofalnych gradacji szkodników wtórnych.
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PROPERTIES OF SOILS AT THE FOREST DECAY AREA 
IN IZERSKIE MOUNTAINS (WEST SUDETY MTS.)

Institute of Soil Science and Agricultural Environment Protection, 
Agricultural University of Wroclaw

SU M M A RY

Soil properties in 10 profiles situated on plutonie rocks (gneiss and granite-gne- 
iss) in the Izerskie Mountains at the area of spruce forest decay were investigated.

The most important feature of investigated soils is strong acidification, that 
causes intensive transformation of primary and secondary minerals, and negative 
ionic relations: increase of exchangeable aluminium content, blocking of base 
cations and phosphorus. Intensity of acidification process is higher in soil under 
spruce forest than in soils on grasslands. Sulphur and trace elements content 
(excluding lead) do not indicate anthropogenic degradation of soil.

Properties of soils in Izerskie Mts. probably are not a immediately reason of 
forest decay at this area. Negative soil properties -  with severe climatic conditions 
and uncorrect forest structure -  are only predisposing factors. But decisive role in 
forest degradation plays probably atmospheric pollution, that destroys balance in 
forest ecosystems and enables catastrophic pest gradation.

Praca wpłynęła do redakcji w styczniu 1998 r.
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