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WSTĘP
Mineralne związki azotu, które powstają w procesach rozkładu materii orga

nicznej, stanowią bardzo ważne ogniwo w obiegu składników pokarmowych w 
ekosystemach leśnych. Są one głównymi formami azotu pobieranymi przez rośli
ny. Przemiany związków azotowych przebiegają bardzo dynamicznie, co wiąże 
się ściśle ze zmianami właściwości wodno-powietrznych i cieplnych oraz fizy
kochemicznych gleb [Beer, Freytag 1982]. W odróżnieniu od gleb uprawnych, w 
których badania nad formami azotu były bardzo często przeprowadzane, zagad
nienie to w glebach leśnych Polski było niezwykle rzadko przedmiotem prac 
naukowych [Brożek 1980, 1984, 1985; Chodzicki 1954; Michniewicz 1951].

W niniejszej pracy analizowano wpływ procesów glebotwórczych i siedliska 
na rozmieszczenie dwu form azotu w poziomach O i A w okresie wegetacji.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ
Badania przeprowadzono na sześciu powierzchniach reprezentujących waż

niejsze siedliska w Kampinoskim Parku Narodowym. Analizowano poziomy O -  
ektopróchniczne i A -  endopróchniczne gleb rdzawych właściwych, gleby bieli- 
cowo-rdzawej i bielicy wytworzonych z piasków luźnych i słabogliniastych 
występujących w siedliskach borów świeżych (Bśw) i borów mieszanych świe
żych (BMśw) pod zbiorowiskami Peucedano-Pinetum i Pino-Quercetum oraz w 
lasach mieszanych świeżych (LMśw) pod zbiorowiskiem Tilio-Carpinetum cala- 
magrostietosum. Na jednej z powierzchni występowała czarna ziemia zdegrado
wana wytworzona z aluwialnych osadów piaszczysto-pylastych pod suchą łąką z 
roślinnością ze związku Arrhenatherion (tab. l,ry s. 1)

*Badania wykonano w ramach projektów KBN 4S 401 08804 i 6P04G 056 12. Praca była prezento- 
wana na Kongresie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Międzynarodowej Konferencji Na
ukowej w Lublinie (7-10 września 1999 r.)
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TABELA 1. Typy i podtypy gleb, zespoły lub związki roślinne oraz typy siedliskowe lasu 
TABLE 1. Type i subtype of soil, plant communities or association and forest types

Typy i podtypy gleb (nr profilu) 
Soil type and subtype (profile No)

Zespoły lub związki roślinne i typy siedliskowe lasu 
Plant communities or association and forest types

Gleby rdzawe właściwe (2, 21) 
Proper rusty soils (2, 21)

Tilio-Carpinetum calamagrostietosum  (LMśw)

Gleba rdzawa właściwa (13) 
Proper rusty soil (13)

Peucedano-Pinetum  (Bśw)

Gleba bielicowo-rdzawa (19) 
Podzolized rusty soil (19)

Pino-Quercetum (BMśw/BMw)

Bielica (20) -  Podzol (20) Peucedano-Pinetum  (BMśw)
Czarna ziemia zdegradowana (5) 
Degraded black earth (5)

Związek Arrhenaîherion (łąka —>BMśw) 
Arrhenaîherion association

Trzykrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (maj, lipiec, wrzesień) pobierano 
z badanych poziomów próby mieszane złożone z 20 prób indywidualnych, od
dzielnie z poziomów ekto- i endopróchnicznych.

Wykonano analizy: odczyn -  potencjometrycznie; С organiczny ogółem -  
metodą Tiurina; N ogółem -  metodą Kjeldahla z zastosowaniem zestawu Tekator; 
uziarnienie -  metodą Boyoucosa w modyfikacji Cassagrande’a i Prószyńskiego. 
Zawartość mineralnych związków azotu oznaczono w wyciągu 2 M KC1 [Maciak 
1985] metodą destylacji używając zestawu Tekator. Azot amonowy po zalkalizo- 
waniu tlenkiem magnezu, a azot azotanowy po uprzednim zredukowaniu do 
amoniaku stopem Dewarda.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Poziomy ektopróchniczne badanych gleb są silnie kwaśne lub kwaśne, pH w 

KCl nie przekracza wartości 4,5. Najbardziej kwaśny odczyn stwierdzono przede 
wszystkim w glebie bielicowo-rdzawej i w bielicy oraz w glebie rdzawej właści
wej, ale z zespołem Peucedano-Pinetwn. Gleby rdzawe właściwe z Tilio-Carpi- 
netum calamagrostietosum oraz czarna ziemia zdegradowana są nieco mniej 
kwaśne. Odczyn poziomów endopróchnicznych gleb rdzawych właściwych z 
Tilio-Carpinetum calamagrostietosum i czarnej ziemi jest znacznie bardziej kwaś
ny w porównaniu z poziomami ektoprochnicznymi. Natomiast poziomy endopró- 
chniczne pozostałych gleb mają odczyn bardzo zbliżony do odczynu poziomów 
organicznych (tab. 2).

Wysycenie zasadami kompleksu sorpcyjnego gleb różnicuje się w zależności 
od typu gleby i od zespołu roślinnego. Gleby rdzawe z Tilio-Carpinetum cala
magrostietosum i czarna ziemia mają o wiele wyższy stopień wysycenia zasadami 
w porównaniu z glebami w Peucedano-Pinetum. Najniższy Vs mają gleba bieli- 
cowo-rdzawa i bielica.

Zawartość węgla ogółem w poziomach O badanych gleb kształtuje się średnio 
w sezonie wegetacyjnym od 25,9 do 36,0%. Poziomy endopróchniczne są znacz
nie uboższe w węgiel (0,75-2,11%); najmniej węgla zawiera gleba w Lipkowie, 
gdzie występuje inicjalne stadium zespołu roślinnego. Ilości azotu ogółem miesz
czą się w granicach od 1,08 do 1,58% w poziomach O i od 0,05 do 0,1 1 w
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________________ w glebach leśnych______________

Piaski Duchowne 13

RYSUNEK 1. Skład granulometryczny — FIGURE 1. Granulometric composition

poziomach A. Najbogatsze w azot są poziomy czarnej ziemi, a najuboższe gleby 
rdzawej właściwej w Narcie (prof. 21).

Stosunek C/N w poziomach organicznych jest dość szeroki i kształtuje się 
powyżej 20:1 . Najszersze wartości osiąga w glebie bielicowo-rdzawej i w bielicy 
(tab. 2), a najwęższe w czarnej ziemi zdegradowanej oraz w glebie rdzawej 
właściwej, gdzie runo składało się w większości z traw (prof. 13). Poziomy 
endopróchniczne w dwu glebach rdzawych właściwych i w czarnej ziemi mają 
znacznie węższy stosunek C/N niż ektopróchniczne. Natomiast w glebie bielico-
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TABELA 2. Niektóre właściwości fizyko-chemiczne gleb (średnie w okresie wegetacyjnym) 
TABLE 2. Some physico-chemical properties of soil (mean for growing season)

Nr profilu 
Profile No

Poziom
genety
czny
Genetic
horizon

pH Vs [%] С og [%] 
Total С

N og [%] 
Total N

C:N
Н20 КС1

13 О 4,4 3,6 15,3 29,40 1,30 '22,6
А 4,4 3,7 4,9 1,40 0,09 15,6

2 О 5,1 4,5 38,2 35,00 1,45 24,1
А 4,2 3,3 7,8 0,75 0,05 15,0

21 О 4,7 4,2 32,9 25,90 1,08 24,0
А 3,8 3,0 7,7 1,32 0,05 26,4

19 О 4,0 3,1 11,4 33,90 1,30 26,1
А 3,9 3,2 3,0 1,69 0,06 28,2

20 О 4,0 3,0 11,3 35,20 1,24 28,4
AEes 3,8 3,2 3,5 2,11 0,07 30,1

5 О 5,0 4,4 32,8 36,00 1,57 22,9
Аа 4,6 3,6 16,9 2,05 0,11 18,6

wo-rdzawej i w bielicy oraz jednej z gleb rdzawych właściwych stosunek ten jest 
szerszy niż w poziomach O -  ektopróchnicznych.

Zawartość amonowej formy azotu w poziomach ektopróchnicznych kształto
wała się w granicach od 12,88 do 131,32 mg na 100 g gleby. Dynamika tych 
związków w okresie badawczym w glebach rdzawych właściwych jest dość 
zróżnicowana. W Piaskach Duchownych (prof. 13) zawartość tej formy azotu 
utrzymuje się na podobnym poziomie, chociaż zaznacza się niewielkie zubożenie 
w lipcu (rys. 2). W Lipkowie (prof. 2) najwięcej formy amonowej zanotowano w 
maju, po czym do września następował systematyczny spadek jej zawartości. W 
Narcie (prof. 21) w maju zawartość była najniższa, w lipcu następuje gwałtowne 
jej nagromadzenie i dalsze, ale już niewielkie we wrześniu.

Dynamika związków amonowych w ektopróchnicach gleby bielicowo-rdza- 
wej, bielicy i czarnej ziemi zdegradowanej ma podobny przebieg. Zawartości w 
maju i we wrześniu są zbliżone, w lipcu natomiast występuje maksimum.

W poziomach akumulacyjnych -  A (endoprochnicznych) sezonowe zmiany 
zawartości formy amonowej azotu były także zróżnicowane (rys. 2 i 3). Na dwu 
powierzchniach z glebami rdzawymi właściwymi (prof. 2 i 13) minimalne zawar
tości występują w maju, do lipca następuje kilkukrotny wzrost, a maksymalne 
ilości stwierdzono we wrześniu. Podobne tendencje obserwuje się w bielicy (prof. 
20), chociaż wartości są bardziej wyrównane. W ektopróchnicach pozostałych 
gleb (prof. 5, 19, 21) najmniejsze zawartości formy amonowej występują w lipcu.

Azotany zarówno w ektopróchnicach, jak i w poziomach endoprochnicznych 
występują w znacznie mniejszych ilościach w porównaniu ze związkami amono
wymi. Dynamika sezonowa N 0 3” jest podobna w poziomach akumulacyjnych A 
gleb napięciu powierzchniach (prof. 2,5 ,19,20, 21). W maju i w lipcu zawartości 
tej formy azotu są miniïnalne, a w bielicy i w glebie bielicowo-rdzawej prawie 
zerowe i dopiero we wrześniu wzrastaj ą. Na powierzchni w Piaskach Duchownych
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________________ w glebach leśnych_________________________

poziomy ektopróchniczne 
ecto-humus horizons

terminy - sampling dates 

HN-NH4 D N-NO j

poziomy endopróchniczne 
endo-humus horizons

terminy - sampling dates 

□ N-NH4 DN-N03

RYSUNEK 2. Dynamika amonowych i azotanowych form azotu w glebach rdzawych właściwych 
FIGURE 2. The dynamics of ammonium and nitrate forms of nitrogen in proper rusty soils
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poziomy ektopróchniczne 
ecto-humus horizons

terminy - sampling dates

□ N-NH4 □ N-NO3

poziomy endopróchniczne 
endo-humus horizons

terminy - sampling dates 

Ш N-NH4 □ N-NO3

RYSUNEK 3. Dynamika amonowych i azotanowych form azotu w glebie bielicowo-rdzawej (19), 
w bielicy (20) i w czarnej ziemi zdegradowanej (5)
FIGURE 3. The dynamie of ammonium and nitrate form of nitrogen in podzolized rusty soil (19), 
podzol (20) and degraded black earth (5)
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(prof. 13) w lipcu zawartości są najmniejsze, w maju i w lipcu natomiast są większe 
i zbliżone do siebie. Dynamika azotanów w ektoprochnicach jest bardziej zróżni
cowana. W profilach 2 i 21 obserwuje się systematyczny spadek zawartości 
azotanów od maja do września. Gleby w Piaskach Duchownych i w Dąbrowie 
Starej podobne wartości wykazują w maju i w lipcu, a we wrześniu tej formy azotu 
jest najwięcej. W bielicy (prof. 20) maksymalne wartości notowano w lipcu, a 
minimalne we wrześniu. W czarnej ziemi natomiast w maju i we wrześniu wartości 
są podobne, a w lipcu występuje minimum.

DYSKUSJA
Występowanie jonów amonowych i azotanowych zależy od szeregu cech 

środowiska, które wpływają na przemiany azotu w glebie [Kononkof, Umarow 
1982; Myśków 1981; Ryszkowski 1981]. Duża liczba działających jednocześnie 
czynników obniżających lub zwiększających tempo procesów wiązania azotu i 
mineralizacj i materii organicznej oraz pobierania składników pokarmowych przez 
rośliny jest przyczyną dynamiki związków azotu.

W prowadzonych badaniach stwierdzono w ogromnej większości poziomów i 
terminów przewagę amonowych form azotu nad azotanowymi. Podobny udział 
mineralnych związków azotu zaobserwowali również Bielińska, Domżał [1998] 
i Kozanecka [1995] w glebach sadów, Brożek [1985] w kwaśnych glebach leśnych 
w Beskidzie Zachodnim oraz Michniewicz [1951] w Puszczy Białowieskiej. 
Przyczyną tego jest prawdopodobnie specyfika przemian mikrobiologicznych 
azotu z przewagą amonifikacji w silnie kwaśnych warunkach badanych gleb. 
Gleby leśne, kwaśne, szczególnie bielicowane, są środowiskiem bardzo niekorzy
stnym do rozwoju nitryfikatorów [Chodzicki 1954]. Takie gleby Ellenberg [1964] 
nazwał glebami amonifikującymi. Przemiany związków azotu w badanych sied
liskach Puszczy Kampinoskiej najprawdopodobniej charakteryzuje ograniczona 
nitryfikacja, wobec czego większość badanych gleb zaliczyć można do gleb 
amonifikujących. Powstające w małych ilościach w tych warunkach azotany są 
intensywniej niż jony amonowe pobierane przez rośliny (sorpcja biologiczna), 
chociaż niektóre gatunki preferują sole amonowe [Puchalski, Prusinkiewicz 
1990]. Forma azotanowa, nie podlegająca sorpcji wymiennej tak jak amonowa, 

jest też łatwiej wymywana w głąb profilu [Bielińska, Domżał 1998; Brożek 1985; 
Kozanecka 1995; Like, Klein 1985]. Ekstremalnie ubogie w azotany są prezento
wane w niniejszej pracy: gleba bielicowo-rdzawa i bielica, najbardziej kwaśne i 
o najszerszym stosunku C/N.

Dynamika zawartości poszczególnych form azotu jest wypadkową procesów 
powodujących ich zwiększenie czy ubytek. Wiąże się to z intensywnością proce
sów mineralizacji materii organicznej i immobilizacji, żywieniem roślin oraz 
wymywaniem z profilu, na co duży wpływ ma przebieg warunków pogodowych. 
Wilgotność i temperatura warunkują działalność drobnoustrojów glebowych [Bie
lińska, Domżał 1998; Brożek 1985; Kozanecka 1995; Like, Klein 1985; Myśków 
1981]. Pobieranie składników pokarmowych przez rośliny jest zróżnicowane w 
ciągu sezonu wegetacyjnego. Obserwowano dwie kulminacje pobierania azotu: 
pierwszą od połowy maja do końca czerwca i drugą, wyższą w sierpniu i wrześniu 
[Józefkowicz-Kotlarz 1987].

Analizowane w niniejszej pracy gleby występują w zróżnicowanych siedli
skach z różnymi zespołami roślinnymi. Nawet w przypadku tego samego zespołu
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pokrywa roślinna jest nieco odmienna. Peucedano-Pinetum na glebie rdzawej 
właściwej w Piaskach Duchownych charakteryzuje się obecnością w runie dużej 
ilości trawy Festuca ovina, natomiast w Palmirach i w Starej Dąbrowie dominują 
borówki. W Lipkowie (prof. 2) występuje stadium inicjalne Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum, zaś na powierzchni Nart (prof. 21) jest to uboższa postać 
tego zespołu, ale dojrzała. Zróżnicowanie roślinności jest obok stosunkowo nie
wielkiej zmienności warunków glebowych przyczyną różnic w sezonowych zmia
nach zawartości mineralnych związków azotu na badanych powierzchniach. W 
poszczególnych glebach wystąpiły elementy dynamiki sygnalizowane również 
przez innych autorów. W części gleb nastąpiło nagromadzenie formy azotanowej 
na koniec okresu wegetacyjnego w wielu poziomach akumulacyjnych, co podkre
ślali Tschapiński i in. [1991], Na niektórych powierzchniach w badanych pozio
mach forma azotanowa kulminowała w połowie sezonu wegetacyjnego, podobnie 
jak to stwierdzili w swoich badaniach Bielińska i Domżał [1998]. Na pojedyn
czych powierzchniach notowano też spadek zawartości N -N 03~ jesienią, co 
stwierdziła również Kozanecka [1995].

W wielu ektopróchnicach badanych gleb zawartość formy amonowej wzrastała 
w lipcu, a wiosną i jesienią była niższa. Podobne tendencje wystąpiły w glebach 
bielicowych w Beskidzie, które badał Brożek [1985]. W środku lata istnieją na 
ogół korzystniejsze warunki do mineralizacji materii organicznej. Jednocześnie 
jednak trwa intensywne pobieranie azotu przez rośliny, co powoduje ubytek 
mineralnych związków tego składnika z poziomów akumulacyjnych.

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnio

ski:
1. We wszystkich badanych glebach Kampinoskiego Parku Narodowego występuje 

znaczna przewaga związków amonowych nad azotanowymi, szczególnie w pozio
mach ektopróchnicznych.

2. Różnice w dynamice amonowych i azotanowych związków azotu, występujące 
zarówno w poszczególnych poziomach tych samych gleb, jak i między glebami w 
różnych zespołach roślinnych, są uwarunkowane zmiennością w czasie zespołu 
czynników biorących udział w procesach glebowych.

3. Dynamika badanych związków azotu w większym stopniu zależy od zróżnicowania 
zespołów roślinnych i ich dojrzałości niż od procesów typologicznych.
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SEASONAL CHANGES IN N-NO3-  AND N-NH4+ 
CONCENTRATION IN FOREST SOILS

Department of Soil Science, Warsaw Agricultural University

SUMMARY
In the paper analyzed are the amounts of ammonium and nitrate forms of 

nitrogen, in the forest soils of Kampinos National Park. Mixed samples were 
collected three times a growing season (May, July, September). Each collective 
sample was obtained from 20 individual sub-samples, each of them was separately 
collected for the ecto-humus and endo-humus (accumulation) horizons in the total 
of six study plots. The soils subjected to analyzes were: the proper rusty soil, the 
podzolized rusty soil and the podzol -  formed from the quartz dune sands (in two 
plots with an admixture of the fluvioglacial formation) of a graining typical for 
the loose sands or light clay sands, occurring under the vegetational communities 
of Pino-Quercetum and Peucedano-Pinetum and, also, Tilio-Carpinetum (the 
moderately humid mixed broadleaved forest type). In one research plot, the 
degraded black earth was present, originated from the alluvial dust-sandy sedi
ments; in the latter, the Arrhenatherion association was found, with vegetation 
typical of the arid meadow.

The concentration of particular forms of nitrogen was determined with the use 
of 2 M KC1, following the distillation method, with the Tekator set used. The 
ammonium form of nitrogen was determined after alkalization with the use of 
magnesium oxide, while the nitrate form of nitrogen was determined after it has 
been reduced to the form of ammonia, with the use of Deward alloy.

In the ecto-humus horizons of the soils studied, a many-times higher concen
tration of mineral compounds of nitrogen was found, as compared with the 
endo-humus horizons. The ammonium form prevailed, its portion exceeded in 
most cases the level of 80%. On the other hand, the concentration of nitrates was 
on the decrease and particularly so at the beginning of the growing season in the 
heavily acidic and podzolized soils: down the level of trace amounts. This reflects 
the specific character of the processes of nitrogen transformation in the acidic poor 
forest soils, with limited periods of the nitrification processes. Concluding, the 
soils of interest should be classified as the ammonifying soils.

Praca wpłynęła do redakcji w październiku 1999 r.
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