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Abstract: The aim o f the paper is to make an assesment o f quality and usability of Cambic 
Arenosols, very light soils o f the Kałuszyn Upland and Wysokie Mazowieckie Upland. The 
field study showed that those are very acid soils, of low or very low concentration available for 
plants magnesium and potassium, and moderately high contents o f phosphorus. The results 
confirm the opinion recording to which the soils belonging to soil complex 7 (rye-lupin complex) 
-  characteristic o f the lowest quality and poor usefulness for farming, need to be excluded from 
the agricultural production and be subjected to other activities, mainly be forested [Skłodowski 
1995, Szafranek 1995].
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WSTĘP
Tereny obszarów wiejskich, z uwagi na ich szczególne walory agrotechniczne, 

przyrodnicze i krajobrazowe oraz ograniczoność i niepomnażalność stanowią przestrzeń 
wielofunkcyjną. W stosunku do nich powinna obowiązywać zasada zrównoważonego 
rozwoju, wyrażająca się w dążeniu do:
• zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych;
• ograniczaniauciążliwości dla środowiska i nieprzekraczania granic wyznaczonychjego odpornością;
• zabezpieczenia obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego i socjalnego;
• tworzenia podmiotom gospodarczym uczciwej konkurencji w dostępie do ograniczo

nych zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń.
W tym kontekście nabiera znaczenia problematyka gospodarowania zasobami gleb. 

Dotyczy to w szczególności gleb rdzawych właściwych, wytworzonych z piasków 
słabogliniastych i i luźnych, a więc z utworów bardzo lekkich. W śród gleb ornych
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Polski stanowią one około 29%. Odznaczają się one niską żyznością, są kwaśne, 
charakteryzują się niską pojemnością sorpcyjną oraz są okresowo lub trwale za suche. 
Większość gleb bardzo lekkich pod względem jakości i przydatności rolniczej zaliczanych 
jest do klas bonitacyjnych VI oraz kompleksów przydatności rolniczej : żytniego słabego 
-  6 i żytniego najsłabszego -7 .

M A T E R IA Ł Y  I M E T O D Y  B A D A Ń

Badaniami objęto orne gleby rdzawe zaliczane do kompleksu żytniego słabego 
{kompleks 6) oraz kompleksu żytniego najsłabszego ( kompleks 7), położone w 
gminach Dobre i Cegłów na obszarze Wysoczyzny Kałuszyńskiej oraz gminy Zaręby 
Kościelne na obszarze Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

Badania terenowe prowadzono na dużych, zwartych obszarach o jednorodnych 
konturach. Każda jednostka glebowa reprezentowana była przez co najmniej cztery 
odkrywki zlokalizowane w różnych miejscach badanego obszaru. Próbki glebowe 
pobierano z dwóch poziomów: I -  poziomu Ap, II -  poziomu podpróchniczncgo. 
Próbka powierzchniowa, z poziomu omo-próchnicznego była próbką zbiorczą i pobierano 
ją  z danego pola, na którym wykonano odkrywkę oraz dodatkowo z wielu pól lub 
sąsiadujących działek, reprezentujących tę samą jednostką glebową.

W pobranym materiale glebowym wykonane zostały następujące analizy:
• skład granulometryczny gleb oznaczono metodą areometryczną Cassagrande zm o

dyfikowaną przez Prószyńskiego, з
• pH -  potencjometrycznie w wodzie i 1 mol • dm KCl stosując stosunek gleby do 

wody lub roztworu jak 1 : 2.5,
• kwasowość wymienną, w tym glin wymienny -  metodą Sokołowa,
• kwasowość hydrolityczną -  metodą Kappena^
• zawartość kationów wymiennych: Ca" , Mg” , К  , Na -  wypierano IM  octanem 

amonu, a następnie oznaczono techniką AAS,
• węgiel organiczny -  m etodą Tiurina,
• N ogółem -  metodą Kjeldahla;
• oznaczenie przyswajalnych form P, K, Mg -  metodami powszechnie stosowanymi 

w stacjach chemiczno-rolniczych.

O M Ó W ffiN IE  W Y N IK Ó W  B A D A Ń .

Właściwości fizyko-chemiczne gleb
G leby rdzaw e om aw ianych terenów  w ytw orzyły się najczęściej z piasków  

słabogliniastych i zalegają średnio głęboko lub płytko na piasku luźnym. Przeprowadzone 
badania wskazują, że zawierają one ponad 8% części spławialnych, w tym niecałe 4% 
frakcji koloidalnych (tab. 1). Są to gleby silnie kwaśne, pH mierzone w KC1 w poziomach 
wierzchnich wynosi około 4.1 i wzrasta nieznacznie w poziomach głębszych.

Poziomy orno-próchniczne odznaczają się największą kwasowością wymienną, 
wywołaną głównie obecnością glinu wymiennego. Zaobserwowano, że ilość glinu 
wym iennego związana była z odczynem gleby. Podobnie układa się kwasowość 
hydrolityczną -  najwyższa w poziomie Ap i aż trzykrotnie niższa w poziomie Bv. Gleby
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TABELA 1. Zestawienie najważniejszych właściwości chemicznych gleb rdzawych
TABLE 1. The list of the most important chemical properties of Cambic Arenosols

Lp-
No

Cechy Attributes Poziomy genetyczne Horizons

I -  Ap
zakres / średnia 
range / average

I I - B v
zakres / średnia 
range / average

1 Zawartość cząstek - 0  < 0,02 mm 
Content of fraction - О < 0,02 mm

[%] 6-10/8 ,1 6 -12 /8 ,5

2 Zawartość cząstek - O < 0,002 mm 
Content of fraction - 0<  0,002 mm

3,5-4,5 /3,8 3-4 / 3,6

3 H20
4,6-5,7/5,18 5,5-7 / 6,52

4 pH ка 3,9-4,3 / 4,06 4,2-5 / 4,62

5 A l - A U [mmol • kg '] 6,5-32,1 / 15,3 0,8-23,5 /1,11

6 Al+H — Al +H .w w cxch cxch
6,9-33,1 / 15,8 0,8-23,7 /11,3

7 Kwasowość hydro lityczna Hh 
Hydrolytic acidity

25,9-46,5 / 37,6 10,1-22,5 / 18,7

8 Kationy wymienne Ca2' 
Exchangeable cations Mg2 

К'

14,0-62,0 /35,0 
0,8-1,4 / 1,0 
1,3-1,9 /  1,6

1,9-10,0/4,2 
0,4-2,2 / 1,0 
0,6-1,9 /  1,3

9 Suma kationów zasadowych - S; 
TEB

4,0-9,3 / 6,2 2,5-14,1 /6 ,0

10 T = Hh+S; CEC 35,2-52,1 /43,8 23,9-26,8 /24,6

11 Stopień wysycenia zasadami -  V BS [%] 7,8-26,4/ 14,7 10,5-58,6/ 24,3

12 С ogółem -  Total С [g - kg '] 6,7-11,3/9,2 1,5-3,3 /2 ,0

13 N ogółem -  Total N 0,76-1,12/0,95 -

14 С : N 8,6-11,5/9,8 -

te zawierają niewielką ilość kationów zasadowych. W kompleksie sorpcyjnym dominuje 
wapń, jednakże łączna zawartość Ca2++ M g2+ + K+ jest niska i wynosi około 6,0 
mmol (+) • kg-1 gleby. Stosunek Ca : Mg wynosi około 3,5 w poziomie Ap i 4,2 w 
poziomie II (Bv). Bardzo wąski jest również stosunek Ca : K, który w analogicznych 
poziomach wynosi : I -  2,2, II -  3,2. W przypadku magnezu, stosunek Mg : К  kształtuje 
się następująco: I -  0.6, II -  0.8. W szystkie te wartości bardzo odbiegają od idealnego
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TABELA 2. Niektóre właściwości fizykochemiczne gleb rdzawych 
TABLE 2. Some physico-chemical properties of Cambic Arenosols

Lp Cechy -  Attributes Poziomy
genet.
Genetic
horizons

Jednostki glebowe -  Soil units

6 Bw
ps : pi n = 6 
zakres / średnia 
range / average

7 Bw
ps * pi n = 4 
zakres / średnia 
range / average

1 Skład granulometryczny 
Particle size

KO-0,1 
sand

Ap
Bv

78-83 / 80,8 
8 -84 / 81,5

84-92 / 87 
86-94 / 90,3

0,1-0,02
silt

Ap
Bv

8,5-12/ 10,8 
8-13 / 10,3

3-11 /7 ,9  
2-9 / 6

1j
<0,02 Ap

Bv
6-10 /8 ,4
6-12 /8 ,0

5-5,5 /5,1 
2-5 /3,8

<0,002
clay

Ap
Bv

3-4 /3,7 
3-4 /3,5

3-3 / 3 
2-3 / 2,8

2 С ogółem -  total [g • kg 1 ] Ap 4,2-10,9/8,4 8-11,6/9,7

3 Рн КС, Ap
Bv

3,9-4,3 /4,08 
3,92-5,0/4,23

3,77-4,07 /3,97 
4,12-4,24/4,18

4 Fosfor przyswajalny j 
Available phosphorus

[mg P • kg ‘] Ap
Bv

40,2-73,3 / 51,5 
9,6-75,1 /36,2

48,9-85,1 / 65,0 
17,0-62,8/9,3

| з
ii

Potas przyswajalny 
Available potassium

[mg К • kg '] Ap
Bv

37.4-66,4 / 52,3
12.5-49,8 /34,9

41,5-70,6 / 52,3 
24,9-33,2 / 28,2

6
Magnez przyswajalny [mg Mg • kg '] 
Available magnezium

Ap
Bv

9.0-20,0 / 16,0
2.0-12,0/7,0

0,4-10,0/7,0 
3,0-4,0 / 4,0

7 mg К na 1% koloidów 
mg К on 1% of clay i

Ap
Bv

14,1
10,0

17,4
10,0

stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami. Należy tu podkreślić raz jeszcze 
wysoki stopień wyługowania wapnia i magnezu z gleby. Stopień wysycenia zasadami 
w poziomic Ap wynosi zaledwie 15%.

Warto podkreślić niską zawartość węgla ogółem oraz wąski stosunek C:N. Świadczy 
to o szybkim rozkładzie materii organicznej, resztek pożniwnych oraz braku dopływu 
nowych. Ta szybka mineralizacja zależy niewątpliwie od składu granulometrycznego, 
wyższej w stosunku do utworów zwieźlejszch porowatości niekapilamej, a może być 
także wywołana błędami w agrotechnice, to znaczy zbyt częstym spulchnianiem gleby, 
które zwiększa jej napowietrzenie. Zbyt wąski stosunek C:N ponadto ogranicza rozwój 
mikroflory glebowej, której znaczenia, zwłaszcza w rolnictwie ekologicznym nie można 
nie dostrzegać lub lekceważyć (tab. 1).
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Składniki przyswajalne
Fosfor. Kompleks żytni słaby . Zawartość fosforu w poziomach Ap badanych 

gleb była bardziej wyrównana i na ogół utrzymywała się na średnim poziomie. Średnia 
zawartość fosforu w poziomach Ap wynosiła około 51,5 mg • kg _1 gleby (tab.2). 
Poziomy Bv odznaczały się przeważnie niską zawartością fosforu.

Kompleks żytni najsłabszy. Zawartość fosforu w poziomie Ap utrzymywała się w 
średniej i wysokiej klasie zasobności i wynosiła od 48,9 do 85,1 mg P • kg-1 gleby. 
Poziomy orno-próchniczne zawierały średnio 65,0 mg P • kg _1 gleby (tab.2), co 
odpowiada wysokiej klasie zasobności.. W poziomach Bv stwierdzono średnią ilość 
fosforu.(tab. 2).

Potas Kompleks żytni słaby. Gleby kompleksu żytniego słabego odznaczały się 
na ogół niską zawartością potasu. Ilość tego pierwiastka w poziomach Ap wahała się 
w granicach od 37,4 do 66,4 mg К  • kg-1 gleby.

Poziomy te zawierały średnio około 52,3 mg К  • kg“1 gleby (tab.2). W poziomach 
Bv zawartość potasu była niska lub bardzo niska.

Kompleks żytni najsłabszy. Spośród omawianych gleb gleby kompleksu żytniego 
najsłabszego  zaw ierały  najm niej potasu  przysw ajalnego.W  poziom ach orno- 
próchnicznych zawartość tej formy potasu wahała się od 41,5 do 70,6 mg К  • kg-1 
gleby, natomiast w poziomach podpróchnicznych od 24,9 do 33,2 mg К -kg-1 gleby 
(tab. 2).

M agnez dostępny. Gleby zaliczane do kompleksu 6 zawierały w poziomie orno- 
próchnicznym od 5 do 20, średnio 14 mg Mg • kg“1 gleby (tab. 2). W tych samych 
poziomach gleb kompleksu 7 ilość magnezu wynosiła od 4 do 10 mg, średnio 7 mg, a 
więc była dwukrotnie niższa. Poziomy podpróchniczne w stosunku do poziomów Ap 
zawierały prawie dwukrotnie mniejsze ilości magnezu. W szystkie gleby zaliczane do 
kompleksu 7 charakteryzowały się niską zawartością tego składnika .

Uzyskane wyniki badań wskazują na niedobory, zwłaszcza dostępnego magnezu, a 
także potasu dostępnego w poziomach próchnicznych gleb rdzawych. Zawartość 
magnezu w glebie jest jednym  z istotnych elementów oceny gleb pod względem ilości 
dostępnych składników pokarmowych, a także oceny jakości środowiska przyrod
niczego. Aktualny poziom magnezu we wszystkich badanych glebach należy określić 
jako krytyczny. Z wykonanych analiz wynika, iż tylko w bardzo nielicznych przypadkach 
zawartość tego składnika utrzymywała się na średnim poziomie.

DYSKUSJA
Racjonalne zagospodarowanie gleb rdzawych na potrzeby gospodarki narodowej: 

rolnictwa, leśnictwa, budownictwa, rekreacji itp., przy uwzględnieniu zagadnień ochrony 
środowiska przyrodniczego, zwłaszcza eutrofizacji wód powierzchniowych i kształ
towania krajobrazu, jest zagadnieniem niezwykle złożonym.

Nie jest to, jak  się powszechnie uważa, problem marginalny, bowiem około 30% 
gruntów ornych w naszym kraju wykazuje uziamienie piasków słabogliniastych lub 
luźnych, w niektórych województwach ich udział przekracza 70%. Ze względu na 
małe zdolności retencyjne w stosunku do wody, duże zakwaszenie, m ałą zasobność w 
składniki pokarmowe dla roślin oraz małe zdolności sorpcyjne, są to z reguły gleby o
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małej potencjalnej urodzajności, wymagające odrębnego potraktowania [Skłodowski 
1995; Szafranek 1995; Szafranek, Skłodowski 1998].

Praktycznie wszystkie gleby objęte badaniami podlegają procesowi degradacji. We 
wszystkich przypadkach, porównując aktualne wyniki badań z wynikami analiz próbek 
glebowych pobranych przy redakcji mapy glebowo-rolniczej zarówno w poziomach 
omo-próchnicznych, jak  również w poziomach głębszych odnotowano spadek pH 
[Szafranek 2000]. Wraz ze wzrostem zakwaszenia następował wzrost kwasowości 
wym iennej, a przede wszystkim  wzrost ilości glinu wym iennego uważanego za 
pierwiastek toksyczny i obniżający wielkość plonu [Badora 1994; Badora, Filipek 1994a; 
Badora, Filipek 1994b; Mercik 1987] oraz jego jakość [Badora, Filipek 1994a,b; Godach, 
Curyłło 1990; Mercik, Sas 1998]. Z badań Szafranka [2000] wynika, iż zawartość 
jonów  wapnia w kompleksie sorpcyjnym była istotnie skorelowana z odczynem (R 2= 
0,414). Niezwykle istotną, niekorzystną cechą badanych gleb związaną z zakwaszeniem 
były bardzo duże niedobory magnezu przyswajalnego dla roślin. Jakość gleby wyrażamy 
nie tylko jako zawartość danego składnika w glebie, ale również poprzez jego ilość w 
roślinie. Na podstaw ie dostępnej literatury m ożna sądzić, iż w plonach roślin 
konsumpcyjnych oraz pastewnych występują niewystarczające ilości tego pierwiastka 
[Badora 1994; Badora, Filipek 1994b; Badora, Filipek 1994а]. We wszystkich glebach 
zauważalny był spadek zawartości węgla organicznego [Szafranek 2000].

Szafranek [2000] porównując właściwości fizyczne, fizykochemiczne , chemiczne 
gleb rdzawych zaliczanych do kompleksu 6 i kompleksu 7 stwierdził bardzo wyraźne 
różnice w ich właściwościach. Gleby kompleksu 1 nie tylko w poziomie Ap, ale także 
w poziomach podpróchnicznych zawierały mniej części spławianych, w tym części 
koloidalnych oraz mniej pyłu drobnego, co wpływa w pierwszej kolejności na ich 
ograniczoną pojem ność sorpcyjną, a także w niew ielkim  stopniu pogarsza ich 
właściwości powietrzno-wodne. W porównaniu z glebami kompleksu 6 odznaczały 
się one niższą zawartością składników ogółem oraz rozpuszczalnych w 20% HC1. Gleby 
kompleksu 7 mimo podobnego w poziomie Ap składu granulometrycznego zawierały 
około 30% mniej wapnia i magnezu oraz około 25% mniej potasu. Są to więc gleby 
zdecydowanie gorsze pod względem ich zasobności. Zawierały także mniej wapnia i 
magnezu wymiennego w kompleksie sorpcyjnym oraz więcej glinu wymiennego. Cechą 
negatywną wszystkich gleb rdzawych były bardzo niskie ilości magnezu przyswajalnego, 
szczególnie w glebach kompleksu 7.

Na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w Zakładzie Gleboznawstwa i 
Ochrony Gruntów można sądzić, że zdecydowana większość gleb rdzawych zaliczanych 
do kompleksu 6 przydatności rolniczej w przyszłości będzie użytkowana rolniczo. Gleby 
te pozostaną istotnym ogniwem w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich.

Jak zatem należy ocenić tc gleby w kontekście celów i zadań zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich oraz jakie działania należałoby podjąć by realizować jego 
założenia?

Wydaje się, że w tej kwestii nie można przyjmować jednej generalnej zasady dla 
wszystkich regionów. Naszym zdaniem przy zagospodarowaniu tych gleb należy brać 
pod uwagę ich położenie, warunki agroekologiczne, możliwości ich nawodnienia przez 
deszczowanie, strukturę użytków rolnych, a zwłaszcza stosunek gruntów ornych do
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użytków  zielonych oraz możliwości w ykonania zabiegów  urządzeniow orolnych 
(np.scaleń gruntów ) pozw alających lepiej, racjonalniej gospodarow ać ro ln iczą 
przestrzenią produkcyjną, wpływ zanieczyszczeń przemysłowych, możliwości ich 
ulepszania przez zabiegi agromelioracyjne i podnoszenie kultury rolnej, warunki 
demograficzne i potrzeby regionalne.

W yniki badań potw ierdzają, że gleby zaliczane do kompleksu 7 -  żytniego 
najsłabszego odznaczające się najniższą jakością i przydatnością rolniczą powinny być 
stopniowo wyłączane z produkcji i przeznaczane na inne cele, głównie pod zalesienie.
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