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Abstract. The object o f the study is the Ikva drainage system, considered as typical for the west 
Ukrainian forest-steppe drained lands. Discussed are: ion (Na+K, Ca, Cl, SO4 , HCO3 ) concentra
tion dynamics determined for the two typical peat soil sites; statistical aspects of regression analyses 
and correlation assessment o f data bases. Soluble salt content was discussed in the context o f its 
importance for agriculture and for the environment. Ion concentration regression curves have 
mainly a line or hyperbolic shape for the both analyzed soil sites.This suggests future stabilization 
tendency in ion concentration. The increased salt content in peat soils of investigated terrain has 
been decissive for the actual level o f saltness and under the forecast on 2003 its level will be high. 
Probably, this situation was affected by the high intensive summer evaporation and water transpi
ration from drained agricultural peat soils. This process may be facilitated by the highly mineralized 
ground water salt pollution and peat destruction.
Słowa kluczowe: gleba torfowa, stężenie jonów, zasolenie 
K ey w ords: peat soil, ion concentration, saltness.

WSTĘP
Mimo wieloletnich badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych świa

ta zagadnienia dynamiki funkcjonalnej i zmian ewolucyjnych oraz sukcesyjnych 
zachodzących w pokrywie glebowej są mało poznane [Grodzinski 1993; Truskawie- 
cki i in. 1992; Olszta 1998; Święcicki 1976]. Szczególnie dotyczy to gleb, w których 
naturalne procesy zachodzą na tle oddziaływania antropogenicznego w różnych 
kierunkach i ze zmiennym natężeniem. Typowymi przedstawicielami tej grupy gleb 
są gleby hydromorficzne występujące w warunkach przekształconego reżymu i bilan-
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su wodnego na skutek ich odwadniania. Procesy odwadniania gleb bagiennych, w tym 
torfowych, rozpoczęły się na Ukrainie głównie od lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku i trwają do dziś. W końcu lat siedemdziesiątych pojawiły się w prasie naukowej 
pierwsze wzmianki o zagrożeniu środowiska naturalnego przez nieprawidłowe go
spodarowanie zasobami wodnymi na terenach użytkowanych rolniczo. Dlatego w 
roku 1987 został zorganizowany na Ukrainie monitoring w celu kontroli zmian w 
układach przyrodniczych na terenach odwadnianych.

W okresie prowadzenia obserwacji terenowe wydziały Państwowego Komitetu 
Gospodarki Wodnej Ukrainy nagromadziły wiele danych, wymagających opracowa
nia. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy matematycznej wymienionych danych 
w celu oszacowania ilościowego przemian gleb w skali czasowej i prognozowania 
stosunków jonowych w glebie.

MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono na terenach systemu drenarskiego Ikwa położonego w 

strefie leśnostepowej w obrębie obwodu równeńskiego. Wymieniony obiekt wskutek 
przeprowadzonej typizacji terenów odwadnianych [Moszyński 1995] został wybrany 
jako typowy dla systemu monitorowego. Powierzchnia gleb torfowych systemu Ikwa 
wynosi 7897 ha, czyli 8 8 % jego ogólnej powierzchni. W roku 1987 na glebach 
torfowych zostały usytuowane dwa stanowiska glebowe (nr 1 2  i 26), które reprezen
tują wszystkie gleby torfowe lasostepu występujące na wymienionym terenie.

Wykorzystano materiały zebrane w badaniach polowych oraz uzyskane w pracach 
laboratoryjnych dotyczących składu jonowego roztworu glebowego. Próbki pobiera
no w ciągu roku dwukrotnie: na początku i na końcu okresu wegetacji ( 1 0 - 2 0  kwietnia 
i 15-25 października). Na stanowisku nr 26 (rok założenia 1988) wytypowano do 
badań 22 punkty, a na stanowisku 12 (rok założenia 1994) -  10 punktów.

Krótki opis właściwości morfologicznych i chemicznych gleb wg systematyki gleb 
Ukrainy [Woźniuk i in. 1984] i systematyki gleb Polski [Bednarek, Prusinkiewicz 
1997; Szuniewicz i in. 1998; Święcicki 1976] zamieszczono poniżej.

Stanowisko nr 12: Pantalija, pow. Dubna, teren równy, płaski, łąka łęgowa.
Nazwa genetyczna: gleba torfowo-błotna, torfowa, głęboka, popielna, węglanowa. 

H0TTg (dział -  hydrogeniczne, rząd -  pobagienne, gleba torfowo-murszowa M tl- 
M t2-Mt3- Otni 1 -Otni2).
M tl 0 -1 0  cm darń z pyłem  powstałym  ze zm urszałego torfu,
M t2 10-25  cm mursz luźny grubokaszkowaty, zamulony, barwa czarna,
Mt3 2 5 -3 5  cm torf murszejący, ze szczątkami trzciny, struktura grubo-

kaszkowata, barwa brunatna,
O tnil 3 5 -5 5  cm torf trzcinowy, barwa ciemnobrunatna, stopień rozkładu H4 ,
Otni2 5 5 -2 6 0  cm torf trzcinowy, niezm ieniony, stale nasycony wodą.

Warstwa torfowa u dołu oglejona. Poziom Mt2: popielność -  52%, odczyn 
pH=7,3. Poziom wody gruntowej (średni wieloletni) -  0,56 m.

Stanowisko nr 26: Studianka, pow. Dubna, teren równy, łąka.
Nazwa genetyczna : gleba torfowo-błotna głęboka, wysokopopielna, węglanowa. 

H0T (dział -  hydrogeniczne, rząd -  pobagienne, gleba torfowo-murszowa, M tl- 
Mt2-Mt3-Otni 1 -Otni2).
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M tl 0 -1 0  cm darń z rozpylonym  murszem, barwa ciem noszara,
M t2 10 -35  cm mursz kaszko waty o agregatach różnej w ielkości, barwa

ciemnobrunatna,
Mt3 3 5 -5 0  cm torf murszejący, w idoczne ciemnobrunatne szczątki trzciny,

barwa brunatna,
Otni 1 5 0 -1 5 0  cm torf tuszycow o-m szysty , brunatny, stopień rozkładu H 5 ,
Otni2 15 0 -3 5 0  cm torf trzcinowo-m szysty, stale nasycony wodą.

Warstwa torfowa luźna. Poziom Mt2: popielność -  78%, odczyn pH=7,3, poziom 
wody gruntowej (średni wieloletni) -  1,52 m.

Do szczególnych właściwości gleb torfowo-błotnych obiektu Ikwa można zali
czyć:

• znaczną miąższość warstwy torfowej, która przeciętnie wynosi 2-3 m, rzadziej 
do 6  m,

• węglanowość profilu glebowego,
• wysoki poziom humifikacji masy torfowej.
Laboratoryjne badania składu roztworu glebowego prowadzono według przyjętej 

na Ukrainie metody standardowej chemicznej [Arinuszkina 1970, Greczin i in. 1964]. 
W próbkach oznaczono zawartość Na, K, Mg, Ca, Cl, HCO3 , S0 4  w wodnym wyciągu 
glebowym. Uzyskiwanie wyciągu wodnego (jako modelu roztworu glebowego) wy
konywano wg poniższej metody [Greczin i in. 1964]:

Powietrznie suchą glebę rozcierano w moździerzu i przesiewano przez sito o 
wymiarach oczek 1 mm. Z tak przygotowanej próbki odważano 100 g i przeniesiono 
do kolby o pojemności 1000 cm3. Do kolby dolewano 500 cm3 destylowanej wody 
(pozbawionej C 02) i mieszano dokładnie przez 3 min. Zawartość kolby przesączono 
przez podwójny sączek papierowy.

Do oznaczania wymienionych kationów i anionów stosowano różne roztwory, 
powodujące reakcje wymienne między roztworami a składnikami wyciągu wodnego. 
Zawartość poszczególnych jonów oznaczano metodą miareczkowania i obliczano wg 
równania:

(ùNV 100
C' = ~ B M ~  (1)

gdzie:
Cj -  stężenie jonu [m e /l00 g gleby],
co -  objętość roztworu zużytego przy miareczkowaniu [cm 3],
N  -  stężenie roztworu zużytego przy miareczkowaniu [n],
V -  objętość w ody zużytej na przygotowanie w yciągu w odnego [cm 3],
В -  objętość w yciągu w odnego zużytego przy oznaczaniu [cm 3],
M  -  naważka gleby przy uzyskaniu w yciągu w odnego [g],
100 -  w spółczynnik przeliczeniow y na 100 g gleby.

Stężenie Na+K obliczano jako różnicę między stężeniem anionów a resztą katio
nów.

Dane statystyczne z wieloletnich pomiarów składu jonowego wód pozwalają na 
ocenę charakteru dynamiki jego zmian w czasie. Badania prowadzono przez okres 
pięciu lat na stanowisku 12 oraz przez okres 11 lat na stanowisku 26.
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Biorąc pod uwagę obecność wieloletnich danych pomiarowych składu jonowego 
oraz losowy charakter dynamiki kontrolowanych parametrów, do analizy materiałów 
obserwacji stosowano metody statystyki matematycznej [Furunżyjew i in. 1988, 
Gmurman 1977, Ulanowa, Sirotenko 1968, Szczigolew 1969]. Ponieważ relacja 
między argumentem (czas) a funkcją (stężenie) jest statystyczna (korelacyjna), analiza 
matematyczna nawiązuje do wypełnienia trzech zadań:

1 ) opracowania definicji kształtu zależności między argumentem a funkcją;
2 ) określenia stopnia korelacji między nimi;
3) oceny istotności statystycznej korelacji.
Do rozwiązania pierwszego zadania stosuje się równanie regresji, które ma postać 

modelu liniowego pierwszego stopnia:

gdzie:
С -  stężenie oznaczonego jonu [m e/100 g gleby],
T -  czas,
ÖQ -  stała równania regresji,
a j -  w spółczynnik regresji.

Do oszacowania współczynników a0 i aj zastosowano metodę najmniejszych 
kwadratów.

Stopień ścisłości korelacji między czasem (T) a stężeniem ( с ) jest niezbyt trudny 
do ocenienia za pomocą współczynnika korelacji liniowej, lecz jest to niemożliwe w 
przypadku związku krzywoliniowego. Dlatego dokonywano linearyzacji równań 
występujących krzywych regresji i wtedy obliczano współczynnik korelacji Pearsona.

Do obliczeń numerycznych według wymienionego schematu zastosowano pro
gram komputerowy opracowany w Katedrze Systemów Informacyjnych Ukraińskie
go Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej. Główne wyniki obliczeń 
zamieszczono w tabelach 1 i 2  oraz przedstawiono graficznie na rysunkach 1 i 2 .

Zależności korelacyjne (rP ) oceniano według poniższych ustaleń:
Гр — 0 brak korelacji, 0 ,5<  rp<  0 ,7 korelacja znacząca,
Tp < 0,5 korelacja luźna, rp  >0,7 korelacja ścisła.

Ponieważ liczba danych pomiarowych, stosowanych do obliczenia zależności 
regresji, jest niewielka (n<50) [Ulanowa, Sirotenko 1968], w celu oceny istotności 
statystycznej korelacji między wskaźnikiem czasowym a stężeniem jonów w bada
nych glebach zastosowano t -  test Studenta. Aby zweryfikować hipotezę H0 : rP - 0 , 
obliczono statystykę (kryterium) t wg wzoru:

С - а ^ Л - а хТ (2)

(3)

gdzie:
-  błąd standardowy współczynnika korelacji;
-  liczba pomiarów.n
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Decyzję o słuszności hipotezy H0 : rP = 0 podjęto na podstawie statystyki t, 
porównując obliczone prawdopodobieństwo P (t> robl), zwane poziomem istotno
ści, z poziomem istotności przyjętym z góry (a  = 0,10 dla stanowiska 12; a  = 0,05 
dla stanowiska 26). Jeżeli prawdopodobieństwo obliczone jest mniejsze od przyjętego 
poziomu istotności, to postawioną hipotezę odrzucono na korzyść hipotezy alterna
tywnej i stwierdzono, iż związek korelacyjny jest istotny.

WYNIKI I DYSKUSJA
W celu określenia prawidłowości funkcjonowania gleb w skali czasowej przydatne 

są różne wskaźniki, a mianowicie: zawartość składników pokarmowych dla roślin, 
odczyn, popielność, stopień wy sycenia kationami w stosunku do pojemności wymien
nej i in. Wybrano skład chemiczny roztworu glebowego z następujących przyczyn:
1. Woda jest jedną z trzech faz glebowych, środowiskiem, w którym odbywają się 

wszystkie procesy chemiczne i inne warunkujące stany glebowe.
2. Skład jonowy jest wskaźnikiem kompleksowym, obejmującym co najmniej 5 

wskaźników szczegółowych.
3. Węglanowość badanych gleb warunkuje dominację soli mineralnych w roztworze 

glebowym nad koloidami pochodzenia organicznego oraz kwasami organicznymi. 
Średnie wyniki oznaczeń badanych jonów oraz występujące wahania przedsta

wiono w tabeli 1. Zaznaczyć należy, że zawartości Mg nie podano, ponieważ stężenie 
tego jonu w roztworach badanych gleb jest niskie.

Problem interpretacji danych dotyczących składu jonowego polega na tym, że 
stężenie poszczególnych jonów ulega wyraźnemu wahaniu w czasie (tab. 1 ) zależnie 
od warunków wewnątrzglebowych, roślinnych i klimatycznych. Problem ten dotyczy 
w równej mierze wszystkich innych wskaźników odnoszących się do układów przy
rodniczych, w tym glebowych. W celu oceny dynamiki w czasie składu jonowego 
w glebach będących obiektem badań oraz ustalenia związku między stężeniem jonów 
a czasem przeprowadzono analizę korelacyjną i regresyjną.

Jak wynika z analizy regresji (tab. 2), równania regresji większości wskaźników 
stężenia jonowego mają kształt liniowy albo hiperboliczny (rys. 1 i 2). Najwyraźniej 
hiperboliczny kształt zmiany stężenia poszczególnych jonów i wskaźników komple
ksowych (sumarycznych) występuje w glebie stanowiska nr 26, co -  jak się wydaje 
-  związane jest z większą intensywnością murszenia warstwy torfowej na skutek 
nadmiernego jej osuszania i dłuższego okresu odwadniania, które spowodowało 
aktywizację procesów samoregulacyjnych, kompensujących wzrost zawartości łatwo 
rozpuszczalnych soli. W glebie stanowiska 12 natomiast działalność procesów kom
pensujących jest w okresie obserwacji mniej wyraźna. Do procesów tych można 
zaliczyć osłabienie intensywności murszenia gleby w czasie, przekształcenie reżymu 
wodnego i właściwości fizycznych i chemicznych warstwy murszejącej i inne.

Zależności regresyjne, przedstawione na rysunku 2, opisują dynamikę czasową 
składu jonowego gleby torfowej na stanowisku o niskim położeniu wód gruntowych. 
Widoczne jest podobieństwo w zachowaniu stężenia jonów. Trendy czasowe można 
podzielić na trzy zwarte grupy. Pierwsza -  to trendy obrazowane przez hiperbole, o 
charakterze wzrastającym, które wykazują zwiększenie zawartości kationów Cl, S0 4
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TABELA 1. Średnie stężenie [m e/l00 g gleby] jonów w wodnym wyciągu i ocena zasolenia gleb  
torfowych obiektu Ikwa
TABLE 1. Mean ion concentration [me/100 g o f soil] in peat soils water solution and saltness 
assessment o f the Ikwa object

Parametr
Parameter

Kationy
Cations

Aniony -  Anions Suma
Sum

Typ za
solenia 
Type of 
saltness

Stopień zasolenia 
Saltness degree

Na+K Ca Cl S 0 4 HCO3 wg Cl 
by Cl

wg SO4 
by SO4

wg su
my
by sum

Stanowisko 12 -  Site 12; Warstwa -  Layer 0 -3 0  cm
Średnia
Mean

2,35 2,76 2,75 1,27 1,10 10,23 chlor
kowe
chlorides

średni
mean

niski
Iow

Rozstęp
Interval

2,71 2,5 3,1 1,8 1,2 6,90

Średnie od
chylenie 
Mean 
deviation

1,1 0,3 1,21 0,41 0,22 2,70

Stanowisko 26 -  Site 26; Warstwa -  Layer 0 -3 0  cm
Średnia
Mean

3,43 2,79 2,44 1,97 1,66 12,51 siarcza-
nowo-
chlor-
kowe
sulphates,
chlorides

wyso
ki
high

nieza- 
solona 
no salt- 
ness

niski
Iow

Rozstęp
Interval

6,67 2,25 5,74 5,21 1,35 13,46

Średnie od
chylenie 
Mean 
deviation

1,73 1,08 1,14 1,05 0,24 3,40

oraz anionów Na+K. Ten fakt wskazuje na wzrost zawartości chlorków i siarczanów 
sodu (rzadziej potasu), powodujących zasolenie badanej gleby solami obojętnymi 
[Bednarek, Prusinkiewicz 1997]. Druga grupa są to trendy liniowe wykazujące spadki. 
Wskazują one na zmniejszanie się z upływem czasu stężenia Ca i H C03, a więc 
cennych i typowych dla torfowisk lasostepu węglanów wapnia. Ten proces może 
doprowadzić w przyszłości do zakwaszania się drenowanych gleb torfowo-murszo- 
wych strefy leśno-stepowej Ukrainy. Trzecia grupa-to trendy o różnym charakterze, 
przedstawiające wzrastanie stężenia anionów i kationów oraz wzrost ogólnej zawar
tości soli w glebie.

Na ten sam charakter dynamiki w czasie wskazują równania regresji otrzymane 
dla gleby torfowej stanowiska 1 2  (rys. 1 ) o płytkim występowaniu wód gruntowych. 
Nieco odmienny charakter mają trendy obrazujące przebieg w czasie zmian zawarto
ści Ca i anionów. Wzrastający trend krzywej regresji dla Ca, jak i spadający -  dla 
anionów na stanowisku 26 nie są spowodowane przyczynami fizycznymi, np. wyż
szym stopniem uwilgotnienia, a raczej małą liczebnością danych pomiarowych, co 
częściowo potwierdza eksponencjalny charakter dynamiki ilości Ca i stosunkowo 
niski stopień korelacji między czasem a wartościami sumy kationów i anionów.



TABELA 2. Analiza statystyczna wyników oznaczeń składu jonowego gleb torfowych obiektu Ikwa 
TABLE 2. Statistical analysis of ion content in peat soils solution on the Ikva object

Wskaźniki
Indices

Równanie regresji 
Regression equation, 
С=ЛТ)

Średnie odchylenie 
kwadratowe, e 
Mean square 
deviation, e

Współczynnik1 korela
cji Pearsona, rp 
Pearson’s coefficient 1 
of correlation, rp

Ocena ścisłości 
korelacji 
Correlation 
assessment

Kryterium Studenta,
tobl
Student’s criteria,
tobl

Błąd standardowy 
współczynnika rp, a r 
Standard error of rp 
coefficient a r

Stanowisko 12 -  Site 12

Na+K C=1675+0,123T 1,755 0,57** znacząca, good 1,962 0,290
Ca С=3,995е-1,598/Т 0,741 0,88*** ścisła, close 5,240 0,168
Kationy, Cations С=3,059+0,372Т 2,137 0,46* luźna, loose 1,465 0,314
Cl С=1,235+0,275Т 1,459 0,56** znacząca, good 1,912 0,293
S 0 4 С=0,239-Т-0,037 0,660 0,74*** ścisła, close 3,112 0,238
HCO3 С=1,340-0,044Т 0,259 0,52** znacząca, good 1,722 0,302
Aniony, Anions С=2,540+0,470Т 1,964 0,65** znacząca, good 2,419 0,269
Suma, Sum С=5,598+0,843Т 4,081 0 ,6  Г * znacząca, good 2,177 0,280

Stanowisko 26 -  Site 26

Na+K С=3,9 4 6 -3 ,068/Т A,2 11 0 ,6 6 *** znacząca, good 3,929 0,168
Ca С=3,497-0,061Т 1,579 0,53*** znacząca, good 2,795 0,190
Kationy, Cations С=6,941-3,004/Т 4,545 0,42** luźna, loose 2,070 0,203
Cl С=3,064-2,287/Т 1,875 0,57*** znacząca, good 3,102 0,184
S 0 4 0=2,273-1,810/Т 3,677 0,42** luźna, loose 2,070 0,203
HCO3 С=3,376-0,150Т 1,031 0,67*** znacząca, good 4,036 0,166
Aniony, Anions С=7,139-0,093Т 4,341 0,48** luźna, loose 2,447 0,196
Suma, Sum С=13,378-5,187/Т 8,836 0,52*** znacząca, good 2,723 0,191

i *** ** *
a=0,01; a=0,05; a=0 ,10
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RYSUNEK 1. Trendy zmian reżymu jonowego gleby torfowej na stanowisku nr 12 obiektu Ikwa 
w okresie obserwacji: w -  wiosna, j -  jesień
FIGURE 1. Salt regime dynamics in peat soils on site 12 of the Ikwa object: w -  spring, j -  autumn

Podobieństwo prawidłowości w dynamice składników wyciągu wodnego z gleb 
torfowo-murszowych obiektu Ikwa świadczy o zbliżonym kierunku zmian stanów 
badanych gleb torfowych.

Duże średnie odchylenia kwadratowe niektórych wskaźników (do 8,84) świadczą 
o znacznej ich zależności od innych parametrów stochastycznych. Nie wywarło to 
jednak negatywnego wpływu na stopień zależności między T i C, jak to wynika z 
wartości współczynników korelacji Pearsona i z przeprowadzonego t - testu (tab. 2). 
Ustalono, że wartości współczynnika korelacji liniowej między czasem a stężeniem

Ca — »---aniony — o— HCO3   Na+K —x— kationy —*— C l S04

RYSUNEK 2. Trendy zmian reżymu jonowego gleby torfowej na stanowisku nr 26 obiektu Ikwa 
w okresie obserwacji: w -  wiosna, j -  jesień
FIGURE 2. Salt regime dynamics in peat soils on site 26 o f the Ikwa object: w -  spring, j -  autumn
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jonów w wyciągu wodnym wahają się w przedziale: stanowisko 12- od 0,46 (kationy) 
do 0,88 (Ca); stanowisko 26 -  od 0,42 (kationy i S04) do 0,67 (HC03). Obliczona 
istotność statystyczna współczynników korelacji liniowej świadczy, że postawiona 
hipoteza H0 : rP = 0 na poziomie a  = 0,10 dla stanowiska 12 i na poziomie a = 0,05 
dla stanowiska 26 (tab. 2) musi być odrzucona. Na tej podstawie decydujemy o 
istotności współczynników korelacji dla wszystkich badanych jonów i wskaźników 
sumarycznych, a więc o istotności przyjętych równań regresji.

Z powyższej łącznej analizy wynika, że ustalone zależności empiryczne są wiary
godne i mogą charakteryzować zmiany czasowe reżymu jonowego gleb torfowych 
systemu Ikwa, typowego dla terenów odwadnianych w części północno-zachodniej 
lasostepu Ukrainy.

Otrzymane zależności regresyjne pozwalają na prognozowanie przyszłego stanu 
jonowego badanych gleb torfowych. Korzystając z ustalonych zależności (tab. 2) z 
uwzględnieniem błędu regresji możemy przewidywać w roku 2003 zawartość łatwo 
rozpuszczalnych soli na stanowisku 12 na poziomie 22,5±3,5 me/100 g gleby (średni 
stopień zasolenia) i zawartość Cl na poziomie 6,7±2,2 me/100 g gleby (sołonczak). 
Na stanowisku 26 te wskaźniki wynoszą: dla zawartości łatwo rozpuszczalnych soli 
C=13,2±3,3 me/100 g gleby (średni stopień zasolenia), natomiast dla Cl С =3,0±1,1 
me/100 g gleby (wysoki stopień zasolenia), dla S0 4  С =2,2±1,2 me/100 g gleby (niski 
stopień zasolenia) wg N. K. Balabo [za Greczinem i in. 1964]. Z obliczeń prognozo- 
wych wynika, że w roku 2003 zawartość jonów Ca w badanej glebie obniży się do 
bardzo niskiego poziomu С =1,5±1,2 m e/l00 g gleby.

W glebach torfowych torfowisk niskich lasostepu północno-zachodniego Ukrainy 
ma miejsce przekształcenie reżymu jonowego, o czym świadczy obecny trend bada
nych wskaźników. Analizowane gleby reprezentują więc określone stadium sukce
syjne. Wydaje się, że jest to spowodowane aktywizacją procesów aerobowych 
wskutek osuszania gleb torfowych, murszenia masy torfowej, powodującego prze
kształcenie właściwości warstwy czynnej oraz zmiany reżymu i bilansu wodnego i 
jonowego [Mioduszewski, Szuniewicz 1996].

Wzrost zawartości całkowitej łatwo rozpuszczalnych soli wskutek gromadzenia 
jonów sodu, chloru, siarczanów już stworzył średni stopień zasolenia (tab. 1 ) i może 
spowodować w przyszłości znaczne zasolenie gleb torfowych i związane z tym 
częściowe albo nawet zupełne zaniknięcie żyzności. Prawdopodobnie proces zasole
nia w warunkach stosunkowo bliskiego zalegania węglanowego podłoża mineralne
go i zmineralizowanych wód gruntowych jest wspierany okresową dominacją 
parowania i desukcji wody glebowej w środku okresu wegetacyjnego.

Według typologii agroekologicznej gleb torfowych [Truskawiecki, 1992] wskutek 
zmian sukcesyjnych zachodzących w glebach torfowych omawianych terenów nastę
puje przekształcanie się gleb torfowo-bagiennych alkalitroficznych (pobagiennych 
torfowo-murszowych) z rodzaju węglanowych do rodzaju sołońcowo-sołonczako- 
wych.

Zabiegi rolnicze i melioracyjne, które mogłyby wyeliminować albo zwolnić opi
sane procesy, znajdują się w stadium opracowania. Na niniejszym etapie badań można 
polecać następujące działania:
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1 ) nawadnianie podsiąkowe i deszczowanie w celu zwolnienia tempa murszenia 
gleb torfowych;

2 ) okresowe gromadzenie wód wezbraniowych w rowach melioracyjnych i na 
powierzchni gleb;

3) zwiększenie retencji wody w glebach torfowo-murszowych terenów leśno-ste- 
powych zachodniej Ukrainy.

WNIOSKI
Biorąc pod uwagę dane analizy regresyjnej i korelacyjnej oraz dane prognozy 

regresyjnej, można stwierdzić:
1 . Dynamika czasowa zawartości kationów Na+K oraz anionów Cl, SO4 w bada

nych glebach wskazuje na wzrost zawartości chlorków i siarczanów sodu, powo
dujących zasolenie solami obojętnymi gleb torfowych terenów leśno-stepowych 
zachodniej Ukrainy.

2. Trendy liniowe wykazują spadek stężenia Ca i HCO3 , a więc węglanów wapnia 
cennych z punktu widzenia żyzności oraz ogólnego stanu ekologicznego torfowisk 
lasostepu Ukrainy.

3. W warunkach istniejącego położenia wód gruntowych większość gleb torfowych 
lasostepu uzyska w okresie pięcioletnim duży stopień zasolenia chlorkowego 
(3 -6 ,7  me/l 00 g gleby), średni stopień zasolenia ogólnego (13 ,2 -22 ,5  m e/l00 g 
gleby) oraz niski stopień zasolenia siarczanowego (do 2 , 2  me/l 0 0  g gleby).

4. Hiperboliczny i eksponencjalny charakter niektórych krzywych regresji wskazują 
na przyszłe oznaki stabilizacji reżymu jonowego badanych gleb.
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