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Abstract: The investigations comprised determination of phosphate and ammonia in soil solu
tion and groundwater samples taken at selected points on peat soils localized in Biebrza Natural 
Park and its vicinity. The measurements made by means o f automatic station shown that the 
increase in redox potential in peat layer below 60 cm was accompanied with an increase of 
phosphate concentration in the soil solution. The higher concentrations o f phosphate in 
groundwater were observed only in samples taken at low groundwater level, nevertheless this 
low level was necessary, through not sufficient cause to appear a higher concentration o f  
phosphate in groundwater.
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WSTĘP

Odwodnienie dużych połaci gleb bagiennych wykonane w przeszłości celem zwiększenia 
powierzchni gleb uprawnych skutkowało ich wzbogaceniem w fosfor (P) w wyniku 
nawożenia i mineralizacji masy organicznej. Podejmowane obecnie działania na rzecz 
renaturalizacji bagien i ochrony gleb torfowych użytkowanych rolniczo zmierzają do 
podwyższania poziomu wody gruntowej w ekosystemach naturalnych do poprzedniego 
stanu oraz gospodarowania na podwyższonym poziomie w glebach użytkowanych rolniczo. 
Przyjmuje się, iż skutkiem tych działań może być uruchomienie i wymywanie fosforu (P) 
wynikające, między innymi, z redukcji Fe111 i uwolnienia związanych z nim fosforanów.
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Określenie rozmiarów tego uwalniania było celem projektu EVK1-CT-1999-00036. 
PRO WATER -  “Program fo r  the prevention o f  diffuse pollution with phosphorus 
from degraded and re-wetted peat soils”, w którym uczestniczyli partnerzy z 5 państw.

Tezy projektu „Prowater” zakładały, że:
1 ) odwodnienie i rolnicze użytkowanie torfów prowadzi do nagromadzenia się dużych 

ilości fosforu w glebie, którego część jest związana z tlenkami żelaza i manganu;
2) po powtórnym uwodnieniu i obniżeniu potencjału redoks tlenki żelaza(III) i manga- 

nu(IV) ulegają redukcji i rozpuszczeniu, co uwalnia zasorbowany fosfor do otacza
jących wód;

3) podwyższenie poziomu wody gruntowej uwalnia fosfor w postaci jonów ortofosfo- 
ranowych lub związanego z materią organiczną;

4) z tych względów wtórne uwodnienie torfowisk, uprzednio użytkowanych rolniczo, 
może powodować niepożądane wymycie fosforu i przyspieszoną eutrofizację eko
systemów wodnych [Kalbitz i in. 1999, Robinson, Reddy 1998].
Głównym celem badań prowadzonych w Polsce było wykazanie wpływu zmian 

poziomu wody gruntowej na stężenie fosforanów w wodzie gruntowej oraz wpływu 
potencjału redukcyjnego, siły ssącej gleby oraz jej wilgotności i temperatury na stężenie 
fosforanów w roztworze glebowym.

MATERIAŁ I METODY

Obszary objęte badaniami umiejscowiono na pograniczu Środkowego i Dolnego 
Basenu rzeki Biebrzy Obejmowały one dwa obiekty: Kuwasy i Bagno Ławki. Kuwasy 
zajmują obszar ponad 6 000 ha, z którego 1000 ha stanowi gospodarstwo rolne ZDUMZ. 
Badania umiejscowiono w tym zakładzie, w którym prowadzi się intensywną gospodarkę 
na użytkach zielonych ukierunkowaną na produkcję mleka. Kuwasy odwadniano kolejno 
w latach od 1933 do 1988. Występują tam głównie gleby murszowo-torfowe o średnim 
stopniu zmurszenia (80% powierzchni). Gleby te wytworzyły się na średnio lub silnie 
rozłożonych torfach olesowych, szuwarowych i turzycowiskowych o miąższości od 
1,5 do 7 m. Wszystkie grunty Zakładu doświadczalnego są objęte systemem nawodnień 
podsiąkowych, a poziom wody gruntowej utrzymuje się obecnie na możliwie najwyższym 
poziomie, na jaki tylko pozwala gospodarka na trwałych użytkach zielonych. Bagno 
Ławki znajduje się wewnątrz Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN). Teren ten 
uległ tylko niewielkim zmianom antropogenicznym. Przeważają tu gleby bagienne -  
torfowe, średnio i silnie rozłożone, o małej miąższości od 0,5 do 1,5 m, wytworzone 
głównie z torfów turzycowiskowych, szuwarowych i olesowych. Wytypowano tu dwa 
obiekty badawcze -  Groblę Honczarowską (Grobla H) i Gugny. Grunty Grobli 
Honczarowskiej były częściowo wykorzystywane przez rolników do lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, a obecnie zaniechano tam gospodarowania rolniczego. Grunty obiektu 
Gugny są do dnia dzisiejszego wykorzystywane przez około 60 rolników jako 
ekstensywne, nisko produkcyjne łąki. Wybrane obiekty różniły się średnim poziomem 
wody gruntowej, najwyższy był na Grobli H -  23 cm, pośredni na Gugnach -  42 cm i 
najniższy na Kuwasach -  54 cm.
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Badania obejmowały pomiary za pomocą automatycznej stacji (UGT) i obserwacje 
w 7 punktach badawczych na Kuwasach i 15 punktach w BPN.

Stację (UGT) usytuowano na glebie torfowej na Kuwasach. Wykonywano w niej 
automatyczny pomiar temperatury gleby, ciśnienia ssącego wody i aktualnej wilgotności 
na trzech głębokościach -  30,60 i 90 cm oraz potencjału redukcyjno-oksydacyjnego do 
głębokości 1 m w 10 cm odstępach. Pomiary te prowadzono w sposób ciągły. Średnie 
wartości z jednogodzinnych pomiarów zapisywano w pamięci przyrządu. Równolegle 
wykonywano codzienny pomiar poziomu wody gruntowej obok stacji oraz rejestrowano 
dzienne opady i średnią temperaturę powietrza. Ponadto, z głębokości 30, 60 i 90 cm 
pobierano w sposób ciągły próbki roztworu glebowego za pomocą aparatów ssących z 
kubkami ceramicznymi umieszczonych na każdej wymienionej głębokości w trzech 
powtórzeniach. Analizowano próbki zbiorcze z 21 dni pobierania. Równocześnie 
pobierano próbki wody z najbliższego rowu melioracyjnego i wody gruntowej z 
piezometru, do którego dopływ wody odbywał się w mineralnym spągu na głębokości 
170 cm i studzienki kontrolnej.

Badania terenowe polegały na systematycznym pobieraniu próbek wody gruntowej 
z 22 studzienek kontrolnych w odstępach sześciotygodniowych. W próbkach wody 
mierzono pH i absorbancję (A) w 1 cm warstwie przy 280, 476 i 664 nm, jak też 
stężenie P 0 4, N 0 3, NH4, Cl, Na, K, Mg, Ca, Fe i Mn oraz rozpuszczalnego węgla 
organicznego (RWO-DOC). Ze wszystkich punktów badawczych pobierano próbki 
gleby torfowej, w których oznaczano P-P04, N -N 03 i N-NH4 w wyciągu 1% K2S 0 4 
oraz P, Na, K, Mg, Ca, Fe i Mn w wyciągu 0,5 mol HC1 • dm-3, a także całkowite 
zawartości tych pierwiastków [Sapek & Sapek, 1997].

WYNIKI 

Fosfor w glebie

Średnie całkowite zawartości fosforu w powierzchniowej warstwie gleby badanych 
obiektów nie różniły się istotnie, różniły się natomiast średnie zawartości fosforu 
rozpuszczalnego w wyciągu 1% K2S 0 4, które były największe w glebach z Kuwas, 
intensywnie użytkowanych rolniczo (tab. 1). Nie obserwowane żadnej korelacji między 
zawartością całkowitego fosforu a innymi parametrami mierzonymi w próbkach gleb z

TABELA 1. Średnie pH i zawartości składników w glebie 
TABLE 1. Mean pH and content of components in soil

Obiekt
Object

Liczba próbek 
Sample number

PHKC1 Popiół
Ash
[% sm -  DM]

P in K ,S04 
[% sm" -  DM]

pcałkowity
Ptotal
[% sm -  DM]

Fccałkowite
^ Ctolal
[% sm -  DM]

Grobla H 24 5 ,6 2 8 ,2 0 ,113 0 ,1 5 1,7
Gugny 18 5,5 14,9 0 ,241 0 ,1 7 2 ,9
Kuwasy 2 4 5,1 17 ,7 0 ,6 1 0 0,12 3 ,2
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TABELA 2. Współczynniki korelacji między zawartością fosforu całkowitego w glebie a pozo
stałymi mierzonymi parametrami
TABLE 2. Correlation coefficient between total phosphorus content in soil and other measured 
parameters

Obiekt
Object

Liczba prób 
Sample number

P H KC1 Popiół
Ash

n -nh4 P in 
K2S 0 4

Fe B .calkowitc

F e total

Grobla H 24 0,27 -0,09 0,03 0,31 -0,06
Gugny 18 -0,67* 0,90* 0,38 0,80* 0,64*
Kuwasy 24 -0.09 0,24 0,69* 0,51* 0,83*

* istotne przy -  significant by p <0,05

Grobli H. Korelację taką stwierdzono między zawartością fosforu w wyciągu K2S 0 4 i 
całkowitą zawartością żelaza w próbkach z Gugien i Kuwas, a w próbkach z Gugien 
także z zawartością części mineralnych (popiołu) i pH (tab. 2). Zależność między 
zawartością fosforu i żelaza jest zrozumiała, gdyż omawiane torfowiska powstały w 
wyniku oddziaływania wody gruntowej dopływającej z wyżej położonych gleb mineralnych. 
Woda ta wnosiła i nadal wnosi do torfowiska rozpuszczone weń fosforany i żelazo(II). 
Dlatego główna teza projektu PRO WATER głosiła, iż redukcja żelaza(III) w fosforanach 
odłożonych w torfach uruchomi te ostatnie i stworzy ryzyko ich przemieszczenia do wód 
poza torfowiskiem. Przemieszczanie obydwóch składników w kierunku przepływu wody 
gruntowej obrazuje ich zawartość w glebie wzdłuż przekroju w Gugnach (rys. 1). Podobnie 
z wraz z fosforanami przemieszczał się mangan(II) (rys. 2).

RYSUNEK 1. Zmiany zawartości całkowitego 
fosforu i żelaza w próbkach gleby torfowej pobie
ranych w kierunku spływu wody gruntowej na 
obiekcie Gugny
FIGURE 1. Changes of the total phosphorus and 
iron content in peat soil samples taken in the 
direction of groundwater runoff

RYSUNEK 2. Zmiany zawartości całkowitego 
fosforu i manganu w próbkach gleby torfowej 
pobieranych w kierunku spływu wody gruntowej 
na obiekcie Gugny
FIGURE 2. Changes of the total phosphorus and 
manganese content in peat soil samples taken in 
the direction of groundwater runoff
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Badania za pomocą automatycznej stacji

Stężenia P-P04 w próbkach roztworu glebowego z trzech poziomów były stosunkowo 
małe i nie różniły się istotnie, największe były w warstwie 30 cm (tab. 3). Stężenie 
P -P04 w wodzie gruntowej i rowie melioracyjnym przy stacji pomiarowej były istotnie 
skorelowane z tym stężeniem w roztworze glebowym, zwłaszcza z poziomu 90 cm.

Obliczenie współczynników korelacji między stężeniem P-P04 w próbkach roztworu 
a pozostałymi pomiarami stwarza problemy metodyczne. Próbki wody były pobierane 
z mniej lub bardziej stałą częstotliwością, pozostałe pomiary były wykonywane w sposób 
ciągły. Przy stosowaniu standardowych metod korelacji liniowej lub wielokrotnej serie 
danych z pomiarów ciągłych nie miały w większości przypadków odnośnych danych 
chemicznych i dlatego były opuszczane w obliczeniach. Dlatego w celu zastępowania 
opuszczonych danych zastosowano metodę interpolacji na podstawie sąsiednich punktów. 
Wyniki obliczeń tą metodą wykazały, że podwyższaniu potencjału redoks w warstwach 
gleby torfowej poniżej 60 cm towarzyszyło zwiększanie stężenia P -P04 w roztworze 
glebowym z tych głębokości, a zwiększanie wilgotności powierzchniowej warstwy gleby 
sprzyjało zwiększaniu stężenia P-P04 w roztworze glebowym z tej warstwy (tab. 4).

TABELA 3. Średnie dane ze stacji pomiarowej UGT z lat 2001-2002 
TABLE 3. Data from UGT measurement station from 2001-2002

n Głębokość - Depth [cm]

30 60 90

Wilgotność objętościowa [% obj.] 186 74 86 87
Volumetric water content [% voL]
Siła ssąca gleby [kPa] 670 2,52 -0,78 -3,74
Soil water tension [kPa]
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny gleby [mV] 670 243 -174 -145
Soil redox potential [mV]
Temperatura gleby [°C] 670 9,3 9,2 9,3
Soil temperature [°C]

Stężenie fosforanów -  Phosphate concentration [mg P • dm 3]

Roztwór glebowy 35 0,034 0,031 0,025
Soil solution
Woda gruntowa ze studzienki 36 0,044
Groundwater from well
Woda gruntowa z piezometru 37 0,064
Groundwater from piezometer
Woda powierzchniowa 35 0,100
Surface water

Poziom wody gruntowej -  Groundwater level [cm]

Studzienka kontrolna -  Control well 143 64
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TABELA 4. Współczynniki korelacji Pearsona obliczone dla stężenia fosforanów w roztworze 
glebowym
TABLE 4. Pearson's coefficients of correlation for the concentration of phosphate in soil 
solution

Liczba
próbek
No.of
samples

Stężenie fosforanów 
Phosphate concentration 
[mg P • dm-3]

Głębokość -  Depth [cm] 30 60 90
Poziom wody gruntowej [cm] 835 0,06 0,10* 0,19*
Groundwater level [cm]
Siła ssąca gleby -  Soil water tension [kPa] 835 -18* 0,06 0,22*
Wilgotność objętościowa [% obj.] 170 0,82* 0,33* -0,5*
Volumetric water content [% vol.]
Temperatura gleby -  Soil temperature [°C] 835 0,17* 0,40* 0,22*
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny gleby [mV] 835 0,04 0,18* 0,42*
Soil redox potential [mV]
Stężenie Fe w roztworze glebowym [mg • dm"3] 835 -0,33* -0,20* -0,6*
Fe concentration in soil solution [mg • dm-3]
Stężenie P w wodzie gruntowej [mg • dm-3] 835 0,42* 0,42* 0,55*
P concentration in groundwater [mg • dm“3]
Stężenie P w wodzie powierzchniowej [mg • dm-3] 846 0,32* 0,40* 0,63*
P concentration in surface water [mg • dm-3]

* istotne przy -  significant by p <0,05

Fosfor w wodzie gruntowej

Stężenie P-P04 w wodzie gruntowej było bardzo duże na obiekcie Gugny i Kuwasy 
oraz znacznie mniejsze na obiekcie Grobla H (tab. 5). Stężenie to było skorelowane 
tylko ze stężeniem amonu i potasu (tab. 6). Nie stwierdzono zależności między stężeniem 
P-P04 a stężeniem żelaza oraz poziomem wody gruntowej. Wprawdzie obliczone 
współczynniki korelacji były dodatnie i istotne, jednak ich wartość nie przekraczała 0,2. 
Dlatego otrzymane wyniki rozpatrywano w odniesieniu do niskich stanów wody 
gruntowej i osobno dla wybranych punktów pobierania próbek.

TABELA 5. Średni poziom wody gruntowej i stężenie w niej składników 
TABLE 5. Mean groundwater level and concentrations of compounds

Obiekt
Object

Liczba
próbek
Sample
number

Poziom
wody
gruntowej
Ground
water
level [cm]

P N-NH.4 К Fe RWO.DOC 
[mg С • dm-3]

[mg • dm 3]

Grobla H 191 23 0,240 1,3 2,1 1,33 42,1
Gugny 139 34 0,702 1,5 6,8 1,60 29,3
Kuwasy 372 56 0,706 5,6 5,8 2,01 59,9
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TABELA 6. Współczynniki korelacji między stężeniem 
fosforanów i amonu oraz potasu w wodzie gruntowej 
TABLE 6. Correlation coefficient between phosphate and 
ammonium and potassium concentrations in groundwater

Obiekt
Object

Liczba
próbek
Sample
number

nh4 К

Grobla H 19 0,626* 0,337*
Gugny 139 0,337* 0,800*
Kuwasy 372 0,450* 0,536*

* istotne przy -  significant by p <0,05

Uporządkowanie próbek w kierunku obniżania się poziomu wody gruntowej wykazało 
częstsze występowanie podwyższonego stężenia P-P04 w próbkach pobranych przy 
niskich poziomach. Liczba takich próbek była niewielka z obiektu Grobla H (rys. 3) i 
zwiększała się w miarę intensywności produkcji rolnej w Gugnach (rys. 4) i Kuwasach 
(rys. 5). W znacznej liczbie próbek wystąpiło rzadko spotykane w wodach gruntowych 
duże stężenie fosforanów (tab. 7). Podwyższone stężenie fosforanów obserwowano 
w próbkach z określonych punktów badawczych w okresie obniżonego poziomu wody 
gruntowej (rysunki 5-8). Podwyższone stężenia fosforanów występowały zawsze przy 
obniżonym poziomie wody gruntowej, natomiast nie zawsze przy każdym jego obniżeniu.

Stwierdzone istotne współczynniki korelacji dla stężenia fosforu i amonu oraz stężenia 
fosforu i potasu wynikały z faktu, iż w próbkach o stosunkowo dużym stężeniu fosforu 
stwierdzano na ogół bardzo duże, rzadko spotykane w wodach gruntowych stężenie 
amonu (rysunki 9-12) i potasu (rysunki 13-16). Być może obniżanie poziomu wody 
gruntowej sprzyja uwalnianiu z kompleksu sorpcyjnego masy torfowej kationów 
amonowych i potasowych mających podobnie duży promień jonowy.

TABELA 7. Procentowy udział próbek w klasach stężeń P-P04 
TABLE 7. Percent of samples in P-P04 concentration groups

Obiekt
Object

Liczba 
próbek 
No. of 
samples

Procent próbek o stężeniu 
Percent of samples at concentration

>0,5 >1,0 >2,0 >5,0

[%]

Grobla H 191 5,6 3,7 2,1 1.0
Gugny 136 16 10 8,1 1,5
Kuwasy 373 19 12 7,0 3,5
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RYSUNEK 3. Występowanie zwiększonego stężenia fosforanów w próbkach wody gruntowej w 
zależności od poziomu wody gruntowej: a) obiekt Grobla H, b) obiekt Gugny, c) obiekt Kuwasy 
FIGURE 3. Occurrence of the higher concentration of phosphate in the groundwater samples related to 
groundwater table: a) object Grobla H, b) object Gugny, c) object Kuwasy
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RYSUNEK 4. Zależność między poziomem wody gruntowej a stężeniem fosforanów w próbkach wody 
gruntowej z wybranych punktów badawczych z obiektów Grobla H (H7), Gugny (G2) i Kuwasy (K4 i K9) 
FIGURE 4. Relationship between groundwater level and the phosphate concentrations in groundwater samples 
from selected investigation points from objects Grobla H (H7), Gugny (G2) and Kuwasy (K4 and K9)

RYSUNEK 5. Zależność między stężeniem fosforanów i amonu w próbkach wody gruntowej z wybranych 
punktów badawczych z obiektów Grobla H (H7), Gugny (G6) i Kuwasy (K4 and K9)
FIGURE 5. Relationship between the concentrations of phosphate and ammonia in the groundwater 
samples from selected investigation points from objects Grobla H (H7), Gugny (G6) and Kuwasy (K4 and 
K9)
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RYSUNEK 6. Zależność między stężeniem fosforanów i potasu w próbkach wody gruntowej z 
wybranych punktów badawczych z obiektów Grobla H (H9), Gugny (G7) i Kuwasy (K4 i K5) 
FIGURE 6. Relationship between the concentrations of phosphate and ammonia in the groundwater 
samples from selected investigation points from objects Grobla H (H9), Gugny (G7) and Kuwasy (K4 
and K5)

DYSKUSJA

Wody zasilające torfowiska wnoszą do nich fosfor i żelazo, co prowadzi często do 
nagromadzenia się w torfach liczących się ilości tych towarzyszących sobie składników, 
zwłaszcza żelaza. Można przypuszczać, że warunki, które sprzyjają transportowi fosforu 
z wodami zasilającymi, mogą uruchamiać fosfor z gleb torfowych i podnosić jego 
stężenie w wodzie gruntowej, stwarzając zagrożenie wymycia P-P04 do zasobów wody 
poniżej torfowiska. Wydaje się, iż takim warunkiem jest zmniejszanie potencjału 
redukcyjno-oksydacyjnego w glebie ułatwiające rozpuszczanie fosforu żelaza(III) oraz 
zmiany poziomu wody gruntowej, które mogą przyspieszyć mineralizację i uruchamianie 
fosforu organicznego z torfu.

Badania przeprowadzone za pomocą automatycznej stacji UGT wykazały, że 
podwyższaniu potencjału redoks towarzyszyło zwiększanie się stężenia P -P04 w 
roztworze glebowym, zwłaszcza w głębi profilu. Podobny skutek miały zmiany 
wilgotności gleby, zwłaszcza w powierzchniowej jej warstwie (tab. 2). Obserwacje w 
22 punktach pomiarowych wykazały, iż podwyższone stężenia P -P04 w wodzie 
gruntowej, niekiedy bardzo duże (tab. 7), znajdowano tylko w próbkach pobieranych 
w czasie niskiego poziomu wody gruntowej, lecz obniżenie tego poziomu nie było 
wystarczającym warunkiem zwiększonego stężenia fosforanów w próbkach. Być może
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bliższe wyjaśnienie tego zjawiska będzie można uzyskać po zwiększeniu częstotliwości 
pobierania próbek w krytycznych terminach. W próbkach o zwiększonym stężeniu 
P -P04 nie stwierdzano spodziewanego większego stężenia żelaza. Obserwowano 
natomiast wyższe stężenia amonu i potasu.

Średnia zawartość całkowitego fosforu w próbkach gleby z trzech obiektów objętych 
badaniami była podobna, natomiast średnie stężenie P-P04 w próbkach wody gruntowej 
z Grobli H było wyraźnie mniejsze. Wysokie stężenie P-P04 występowało najczęściej 
w próbkach z Gugien i Ku was.

Stwierdzane równolegle w niektórych próbkach pobieranych przy niskim stanie wody 
gruntowej stężenie P-P04 przekraczające 2 mg P ■ dm-3, am onu- przekraczające 10 
mg N-NH4 dm-3 oraz potasu -  przekraczające 15 mg K- dm-3 wynika prawdopodobnie z 
tego samego procesu uruchamiania składników mineralnych w czasie szybkiej zmiany 
warunków wilgotnościowych w torfie. Wyjaśnienie tego procesu wymaga dalszych badań.

WNIOSKI
1. W warunkach pomiarowych stacji automatycznej wzrostowi potencjału redoks w 

warstwach gleby torfowej poniżej 60 cm towarzyszyło zwiększone stężenie fosfora
nów w roztworze glebowym z tych głębokości, a zwiększanie wilgotności powierzch
niowej warstwy gleby sprzyjało wzrostowi stężenia fosforanów w roztworze glebo
wym z tej warstwy.

2. Wysokie stężenie fosforanów w badanych wodach gruntowych obserwowano tylko 
w próbkach pobranych przy niskim stanie wody gruntowej, lecz niski stan wody 
gruntowej nie był wystarczającym warunkiem, aby zwiększało się stężenie tych 
jonów w próbkach.

3. Zwiększonemu stężeniu fosforu w próbkach wody gruntowej towarzyszyło znacznie 
większe od przeciętnego stężenie amonu i potasu.

4. Otrzymane wyniki potwierdzają główną tezę projektu PRO WATER, że zmiana po
ziomu wody gruntowej w glebach torfowych może uruchomić zawarty w nich fosfor 
w ilościach mogących nasilać eutrofizację zasobów wody poniżej torfowiska.

LITERATURA
KALBITZ K., RUPP H., MEISSNER R., BRAUMAN F. 1999: Folgewirkungender Renaturierung 

eines Niedermoores auf die Stickstoff-, Phosphor- and Kohlenstoffgehalte im Boden und 
Grundwasser. Z. /  Kulturtechnik und Landesentwicklung 40: 22-28.

ROBINSON J.S., REDDY K.R. 1998: Phosphorus release kinetics of soil in restored wetland soils. 
W: Practical and innovative measures for the control of agricultural phosphorus los-ses. Foy 
R.H. i Dills R. (red.) OECD Workshop Proceedings, Antrim/Northern Ireland: 118-119. 

SAPEK A., SAPEK В. 1997: Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Materiały Instruk
tażowe 115, Wydaw. IMUZ: 7-80.

p r o f  dr hab. Andrzej Sapek,
Instytut M elioracji i Użytków Zielonych w Falentach 
05-090 Raszyn. 
a.sapek@ imuz. edu.pl




