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Abstract: The study presents seasonal changes in concentration o f the nitrate form of  
nitrogen in ground waters of arable land. Experiments were carried out in years 1993-2002 
on the basis o f samples, which were collected at 3- to 6-week intervals from observation 
wells established in two cropping fields. The soil cover o f this region, which is charac
terized by considerable heterogeneity, is dominated by Albic Luvisols developed from 
boulder loam. Gleyic Phaeozems may occur in local land depressions. Recorded nitrate 
concentration in ground waters within one field of approximately 3 ha area analysed on 
the basis o f results collected from three observation wells for the period o f 10 years indi
cate considerable spatial varaitions in the chemistry of ground waters, even on such a small 
area. At different depths of water tables in individual observation wells ranging from 0.5 to 
1.0 m. considerable discrepancies were found in seasonal occurrence o f changes and le
vels o f concentrations of these forms of nitrate. The maximum differences in concentration 
of this form of nitrate in ground waters were found between treatments representing 
different taxonomic units o f soils.

Słowa kluczowe: gleby uprawne, wody gruntowe, stężenia azotanów.
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*W pracy częściowo wykorzystano wyniki badań prowadzonych w ramach realizacji projektu 
badawczego 3P06S 07023.
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WSTĘP

Wyniki wielu badań wskazują na ścisły związek między poziomem nawożenia 
a stężeniem składników nawozowych w roztworach glebowych oraz w wodach 
gruntowych i wyciekach drenarskich. Wiklander i Anderson [1974] wykazali, iż w 
glebach nawożonych stężenie roztworu glebowego było czterokrotnie większe niż w 
glebach nienawożonych. Podobne prawidłowości dotyczące stężeń składników 
nawozowych w roztworach glebowych gleb o zróżnicowanym poziomie nawożenia 
stwierdzili Kuszelewski i Łabętowicz [ 1986), Łabętowicz [ 1995] i Smal [ 1999]. Wyraźny 
wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na chemizm wód gruntowych i wycieków 
drenarskich w odniesieniu do różnych warunków glebowo-klimatycznych dokumentują 
między innymi wyniki badań Borowca i Zabłockiego [1979], Bartoszewicz [1979,1999]. 
Badania prowadzone na obszarze Równiny Kościańskiej wykazały, iż zmniejszenie 
dawek NPK o około 80 kg • ha-1 spowodowało, iż po pięciu latach roczne ładunki azotu 
i potasu odprowadzane ze zlewni były prawie dwukrotnie mniejsze [Bartoszewicz 1999].

Zmiany strukturalne w rolnictwie i wprowadzenie rynkowych zasad gospodarowania 
zapoczątkowane w latach 1989-1990 spowodowały znaczne modyfikacje w stoso
wanych technologiach produkcji ukierunkowane głównie na zmniejszenie nakładów. 
W okresie 1988-1997 w Wielkopolsce ilość zastosowanych nawozów NPK zmniejszyła 
się o 44% [Jankowiak 1998]. Największe obniżenie nastąpiło w dawkach nawozów 
fosforowych (o 63%) i potasowych (o 62%). Nawożenie azotem zmniejszyło się w 
Wielkopolsce -  podobnie jak i średnio w kraju -  o 27%. Jednak biorąc pod uwagę 
pułap nawożenia w niektórych gospodarstwach na terenie Wielkopolski są to nadal 
dawki znacznie przekraczające średnią krajową.

Celem niniejszej pracy było określenie czasowych i przestrzennych zmian stężenia 
azotanów w wodach gruntowych pod polami uprawnymi na przykładzie dwóch 
mikrozlewni w obrębie Równiny Kościańskiej stanowiącej południową część Niziny 
Wielkopolskiej. Zmiany w czasie analizowano na podstawie średnich rocznych stężeń 
tego składnika w odniesieniu do okresu dziesięcioletniego (1993-2003) oraz zmienność 
w cyklu rocznym na podstawie średnich miesięcznych.

MATERIAŁ I METODYKA

Badania prowadzono w obrębie zlewni rolniczej o powierzchni około 10 tys. hektarów 
położonej w południowo-wschodniej części Równiny Kościańskiej .Jest to marginalna 
strefa moreny dennej zlodowacenia bałtyckiego stadiału leszczyńskiego wyróżniająca 
się dużą heterogenicznością pokrywy glebowej. Na podstawie szczegółowych badań 
terenowych wybrano fragment zlewni, gdzie w pokrywie glebowej stwierdzono 
charakterystyczne dla Niziny Wielkopolskiej występowanie powiązań gleb płowych i 
czarnych ziem z elementami mikrorzeźby (rys. 1).

Morena denna zbudowana jest z glin zwałowych wykazujących duże spiaszczenie 
wierzchnich warstw (najczęściej do głębokości 60-80 cm). Dominują tu gleby płowe, 
w których poziomy A i Eet zawierają przeważnie 2-3% iłu koloidalnego [Bartoszewicz 
1979, 1998]. W głębszych partiach profilu glebowego o składzie granulometrycznym
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RYSUNEK 1. Lokalizacja terenu badań 
FIGURE 1. Location of investigated area
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glin lekkich udział iłu koloidalnego waha się najczęściej w granicach 9-13%. W 
poziomach próchnicznych zawartość węgla organicznego kształtuje się na ogół w 
zakresie 6,0-8,0 g С ■ kg-1, a kationowa pojemność sorpcyjna na poziomie 49,2 mmol(+) 
• kg-1. Odczyn w poziomach próchnicznych i w poziomach wymycia waha się najczęściej 
w zakresie pHKC| od 4,5 do 5,5, a w głębszych poziomach jest zbliżony do obojętnego 
W niższych partiach terenu falistej moreny dennej wytworzyły się czarne ziemie różnych 
podtypów, najczęściej czarne ziemie właściwe, zbrunatniałe i glejowe. W poziomach 
próchnicznych tych gleb (przeważnie o miąższości 40-50 cm) zawartość С organicznego 
kształtuje się najczęściej w granicach 18-24 g С * kg-1.

Na podstawie bilansu wodnego opracowanego przez Kędziorę [1996] dla zlewni 
Rowu Wyskoć, w obrębie której zlokalizowano obiekty badawcze, można stwierdzić, 
że teren ten wyróżnia się sumą opadów rocznych jednąz najniższych w Polsce (średnia 
za wielolecie 1981-1995 wynosiła 594 mm). W półroczu zimowym wartości te wynosiły 
240 mm, a w półroczu letnim -  354 mm. Na odpływ roczny przypada od 13 do 19,5% 
rocznej sumy opadów (średnio około 70 mm w półroczu zimowym i około 25 mm w 
półroczu letnim). W okresie 1992-2002 najniższe roczne sumy opadów charakteryzowały 
lata 1992, 2001 i 2002, natomiast największą ilością opadów rocznych wyróżniały się 
lata 1993 i 1998 (rys. 2).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lata - Years

RYSUNEK 2. Suma opadów rocznych oraz średnia roczna głębokość lustra wody gruntowej w latach 
1993-2002
FIGURE 2. Annual precipitation sum and mean depth of ground water in 1993-2002 years
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Badania zlokalizowano na gruntach należących uprzednio do sektora uspołecznionego, 
gdzie dawki nawozów mineralnych na poziomie 300 kg NPK na hektar stosowane były już 
od lat sześćdziesiątych. W okresie badań (w latach 1993-2002) dawki nawozów mineralnych 
kształtowały się [w układzie płodozmianowym] w granicach 200-250 kg NPK na hektar.

W okresie 10-letnim (1993-2002) sezonowe i przestrzenne zmiany stężenia azotanów 
w wodach gruntowych gleb uprawnych analizowano pobierając próbki z czterech 
studzienek kontrolnych. Trzy z nich zainstalowano w obrębie pola o powierzchni około 
3 hektarów (obiekt I; rys. 1). Pod względem pokrywy glebowej jest to fragment terenu 
reprezentujący gleby płowe, dominujące na obszarze Równiny Kościańskiej. Ponadto 
w tych samych terminach pobierano próbki wody z jednej studzienki zainstalowanej w 
obrębie kilkuhektarowego wydzielenia czarnych ziem wytworzonych w obniżeniu terenu 
z materiałów aluwialno-deluwialnych (obiekt II). Na tym obiekcie w roku 1997 
zainstalowano dodatkowo dwie studzienki kontrolne, co umożliwiło analizę zmienności 
przestrzennej chemizmu wód gruntowych w okresie sześcioletnim również w obrębie 
tej mikrozlewni.

Pomiary głębokości lustra wody gruntowej oraz pobieranie próbek wody do analizy 
chemicznej prowadzono w odstępach 3-(6)-tygodniowych. Zawartość azotanowej formy 
azotu oznaczono kolorymetrycznie (z brucyną).

WYNIKI I DYSKUSJA

Średnie roczne wartości stężenia azotanów w wodzie gruntowej w latach 1993— 
2002 na obiekcie I (pkt. a,b,c,) i na obiekcie II (pkt d) przedstawiono na rysunku 3. 
Świadczą one, iż na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, gdzie również 
obecnie dawki nawozów mineralnych utrzymują się na poziomie wyraźnie wyższym 
od średniej krajowej, wody gruntowe agroekosystemów charakteryzują się wysokim 
stężeniem azotanów. W okresie 10-letnim zakres wahań średnich rocznych stężeń 
tej formy azotu w wodach gruntowych gleb płowych uprawnych kształtował się 
najczęściej w granicach 10-50 mg N -N 03 • dm-3. Najwyższe stężenia N -N 03 w 
wodach gruntowych na obu obiektach obserwowano w latach 1994 i 1995. W wodach 
gruntowych obiektu I (gleby płowe) średnie roczne stężenia tego składnika kształtowały 
się w granicach 38-59 mg N -N 03 • dm-3, a na obiekcie II (czarne ziemie) wartości 
te sięgały 100 mg N -N 03 • dm-3. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, iż badania 
prowadzone w latach 1972-1976 w obrębie sąsiednich pól wykazały średnie stężenie 
tego składnika w wodach gruntow ych na poziom ie 12 mg N -N 0 3 ■ dm -3 
[Bartoszewicz 1979]. W wyniku stosowania wysokich dawek nawozów mineralnych 
(w układzie płodozmianowym 250-300 kg NPK • ha-1) po 20 latach poziom 
zawartości tego składnika wzrósł 2-3-krotnie. Natomiast po kilku latach stosowania 
zmniejszonych dawek nawozowych (o około 80 kg NPK • ha-1) nie stwierdzono 
wyraźnych zmian w poziomie stężenia łatwo migrującego jonu N 0 3“ w wodach 
gruntowych pod polami uprawnymi. Według Hallberga [ 1989] nawet przy całkowitym 
zaprzestaniu nawożenia nie należy się spodziewać istotnych zmian w stężeniu 
składników nawozowych na skutek różnych procesów zachodzących w profilu 
glebowym, opóźniających wgłębną migrację roztworu glebowego.
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Lata - Years

RYSUNEK 3. Średnie roczne wartości stężenia azotanów (mg N-N03” • dm-3) w wodzie gruntowej gleb 
uprawnych w latach 1993-2002
FIGURE 3. Mean annual concentrations of nitrate (mg N-N03” • dm"3) in ground waters in 1993-2002 
years

Największą dynamiką zmian chemizmu, jak i głębokości zalegania charakteryzowały się 
wody gruntowe obu mikrozlewni w latach 1993 i 1994 (rys. 2 i 3). Na podkreślenie zasługuje, 
iż tak dużą dynamikę zmian stężenia łatwo migrującej formy azotu stwierdzono po okresie dwu 
lat różniących się znacznie sumą opadów (1992 -  437 mm i 1993 -  695 mm; rys. 2). W 
rezultacie nastąpiły wyraźne zmiany głębokości lustra wody gruntowej na obu obiektach 
badawczych (rys. 2) oraz mniej lub bardziej dynamiczny wzrost stężenia azotanów w wodzie 
gruntowej w dwóch następnych latach (rys. 3). Największe ilości tego składnika zostały wymyte 
do wód gruntowych zalegających najpłycej (obiekt П). Również na obiekcie I zlokalizowanym 
na glebach płowych, gdzie lustro wody gruntowej kształtowało się na większej głębokości, 
stwierdzono, iż opady przekraczające w roku 1993 średniąwieloletniąo 100 mm spowodowały 
wyraźnie (od około 0,5 m do 1,0 m) płytsze jej zaleganie w dwóch następnych latach (rys. 2). 
Zmianom tym towarzyszył wzrost zawartości azotanów (z reguły o 20-30 mg N-N03 • dm-3). 
W latach 1996-1997 obserwowano tendencję obniżania się lustra wody i spadek zawartości 
azotanów na obu obiektach badawczych pomimo ilości opadów przekraczających średnią 
wieloletnią (lys. 2 i 3). Jednak na podkreślenie zasługuje, iż lata te wyróżniały się wyjątkowo 
ulewnymi jednodniowymi opadami (8 lipiec 1996 -  81 mm i 29 sierpień 1997 -  87 mm). Opady 
te nie mogły być w znaczącym stopniu zretencjonowane w profilu glebowym, a tym samym 
wpłynąć na ilość roztworu glebowego perkolującego w głąb gleby do poziomu lustra wody
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TABELA 1 Wartości współczynników korelacji [ r ] 
pomiędzy badanymi parametrami w latach 1993-2002 
TABLE 1 Coefficients of correlation [ г ] between 
investigated parameters in years 1993-2002

gruntowej. Dopiero opady wyższe о 80 
mm od średniej wieloletniej, które wystąpiły 
w roku 1998, spowodowały wyraźne 
zmiany głębokości zalegania lustra wody 
gruntowej (o około 0,5 m) w roku 2000, a 
wzrost stężenia azotanów obserwowano 
w latach 2001 i 2002 roku.

W tabeli 1 przedstawiono współ
czynniki korelacji charakteryzujące 
współzależność zmian głębokości zale
gania lustra wody gruntowej w odnie
sieniu do trzech studzienek kontrolnych 
zlokalizowanych w obrębie jednego pola 
oraz zgodność wahań azotanów Świad
czą one, iż pomimo zróżnicowanych 
głębokości lustra wody gruntowej w 
poszczególnych studzienkach na tym 
samym polu zmiany w poziomie jego 
zalegania zachodzące w odstępach kilkutygodniowych wykazują wspólne tendencje (wartości 
współczynników korelacji od 0,73 do 0,90). W przestrzennym zróżnicowaniu przebiegu 
zmian stężenia azotanów w wodzie gruntowej w obrębie jednego pola stwierdzono większą 
rozbieżność (współczynniki korelacji wynosiły od 0,19 do 0,55).

Porównywane studzienki 
Compared wells

r

Głębokość lustra wody gruntowej 
Depth of ground water

a - b 0,90
a - с 0,75
b - с 0,73

Stężenie N -N 03 -  Concentration of N -N 03

a - b 0,55
a - с 0,19
b - с 0,44

M icsiijcc - Months

RYSUNEK 4. Średnie miesięczne 
stężenia azotanów (mg N-N03" • dm-3) 
i głębokości lustra wody gruntowej (cm) 
w latach 1993-2002 
FIGURE 4. Mean monthly concentra
tions of nitrate (mg N-N03" • dm-3) and 
depths of ground waters (cm) in 1993— 
2002 years
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Zmiany stężenia azotanów w cyklu rocznym analizowano na podstawie średnich 
miesięcznych wartości stężeń tego składnika dla 10-letniego okresu (rys. 4). Wody 
gruntowe obu porównywanych obiektów charakteryzowały się odrębnym rytmem zmian. 
Na obiekcie II, zlokalizowanym na czarnych ziemiach, wyraźnie wyższe stężenia tej 
formy azotu utrzymywały się w okresie od lutego do lipca z wyraźnym maksimum w 
kwietniu i w maju. Na obiekcie 1 wahania stężenia tego składnika w poszczególnych 
miesiącach były znacznie mniejsze. Zwraca uwagę duża rozbieżność w rytmie 
wzbogacania wód gruntowych w ten składnik w obrębie jednego pola. Na przykład w 
rocznym cyklu zmian zawartości azotanów w dwóch sąsiednich punktach oddalonych 
o około 100 m w jednym z nich w sierpniu najczęściej obserwowano wzrost (pkt. b), a 
w drugim spadek (pkt. c). Natomiast w rytmie zmian głębokości lustra wody na tym 
samym polu stwierdzono znacznie większą zgodność. Świadczy o tym przedstawiony 
na rysunku 4 przebieg tych zmian na podstawie średnich miesięcznych wartości w

Lata - Years

RYSUNEK 5. Miesięczne sumy opadów (mm), stężenia azotanów (mg N-N03~ • dm-3) oraz głębokości 
lustra wody gruntowej (cm) w dwóch okresach badawczych
FIGURE 5. Monthly precipitation (mm), concentrations nitrate (mg N-N03“ • dm-3) and depths of 
ground water (cm) in two investigated periods
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okresie 1993-2002. Pomimo dużych różnic w sumie opadów i ich rozkładzie w ciągu 
roku (1993-2002) stwierdzono roczną cykliczność wahań głębokości zalegania lustra 
wody gruntowej. Najczęściej powtarzającą się prawidłowością był wzrost poziomu 
wody w okresie wiosennym (marzec-kwiecień) świadczący o regeneracji zapasów 
wody w profilu glebowym w okresie zimowo-wiosennym. Prawidłowość ta dotyczyła 
wszystkich badanych studzienek kontrolnych niezależnie od głębokości lustra wody. W 
okresie wegetacyjnym w wyniku ewapotranspiracji i odpływu zaznacza się mniej lub 
bardziej wyraźny spadek głębokości lustra wody. Podobną prawidłowość w dynamice 
rocznych zmian lustra wody gruntowej stwierdziła również Komisarek [2000] w 
odniesieniu do gleb wytworzonych z glin średnich na terenie Równiny Szamotulskiej.

W celu porównania zmian obu analizowanych parametrów (głębokość lustra wody 
gruntowej oraz stężenie azotanów) w warunkach analogicznego następstwa roślin 
uprawnych wybrano dwa dwuletnie okresy (1993-1994 oraz 1999-2000), w których 
na obiekcie I pszenżyto uprawiano po rzepaku. Stwierdzono dużą zgodność przebiegu 
zmian głębokości lustra wody w obu studzienkach, jak również w stężeniu azotanów 
(rys. 5). Jednak pomimo analogicznej uprawy analiza rytmu wahań w porównywanych 
okresach wykazała znaczne rozbieżności w odniesieniu do obu parametrów. Świadczy 
to o dominującej roli takich czynników, jak: suma i rozkład opadów w ciągu roku oraz 
ilość zretencjonowanej wody w profilu glebowym i głębokość lustra wody na początku 
badawczego okresu. Na uwagę również zasługuje wyższe stężenie azotanów w wodzie 
gruntowej zalegającej płycej (studź. Ib). Podobną prawidłowość kumulacji azotanów 
w stropowej części warstwy wodonośnej obserwowano w badaniach chemizmu wód 
gruntowych obejmujących próby pobierane ze studzienek „zafiltrowanych” na trzech 
głębokościach I warstwy wodonośnej Sandru Junikowskiego [Margowski i in. 1987]. 
Większe stężenia tej formy azotu w wodach gruntowych gleb uprawnych w wyżej 
położonych partiach terenu stwierdziła również Komisarek [2000] na terenie Równiny 
Szamotulskiej w latach 1993-1998.

WNIOSKI

Wyniki dziesięcioletnich badań zawartości azotanów w wodzie gruntowej gleb 
uprawnych przeprowadzone w latach 1993-2002 na terenie Równiny Kościańskiej 
w obrębie zlewni intensywnie użytkowanej rolniczo wykazały:
1. Zróżnicowanie pokrywy glebowej w obrębie falistej moreny dennej miało wyraźny

wpływ na głębokość zalegania lustra wody gruntowej i jej chemizm:
a) W wodach gruntowych gleb płowych (dominujących na tym terenie) poziom 

stężenia azotanów nie uległ zasadniczym zmianom w okresie dziesięcioletnim. Śred
nie roczne stężenia tego składnika kształtowały się w tym okresie z reguły w 
granicach 20-40 mg N -N 03 • dm-3.

b) Wykształcone w obniżeniach terenu czarne ziemie, charakteryzujące się wyraź
nie płytszym zaleganiem lustra wody gruntowej, wyróżniały się większą dynamiką 
zmian stężenia tej formy azotu oraz okresowo kilkakrotnie wyższą jego zawarto
ścią w porównaniu z glebami płowymi.
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2. Największą dynamiką zmian głębokości lustra wody gruntowej oraz jej chemizmu 
obserwowano w dwóch kolejnych latach najbardziej różniących się sumą opadów 
rocznych Opady przekraczające średnią wieloletnią o 100 mm spowodowały 
zmniejszenie głębokości jej zalegania o 0,5-1,0 m oraz wzrost średnich rocznych 
wartości stężenia azotanów w granicach od 20 do 30 mg N -N 03 • dm-3.

3. Przebieg zmian stężenia azotanów w wodzie gruntowej w warunkach analogiczne
go następstwa roślin uprawnych w dwóch okresach na tym samym polu charakte
ryzował się dużą rozbieżnością.
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