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Abstract: Post-arable, sandy soils (Cambic Arenosols) under 38, 54 and 70 years old pine 
forests were compared with neighbouring arable soils. Afforestation influenced both quan
tity and quality o f organic matter in the humus horizon o f the soils. These horizons most 
important features were: higher content of total Corg, lower percentage of carbon in NaOH 
(humus acids) and H2S 0 4 (C hydrolysing) fractions in relation to Corg, higher percentage 
of carbon in residue fraction and slightly lower С o f humic to С o f fulvic acids ratio than 
in compared horizon o f the arable soils. Soil solution o f the forest soils showed higher 
concentration o f dissolved organic carbon (DOC) -  especially in A horizon, higher electri
cal conductivity (EC)," greater amounts o f NH4 and S 0 4, in jnost cases higher concentra
tions of Mn, Fe# Zn and Cu than in related solution of the arable soils. No clear afforesta
tion effect on the concentration o f the other soil solution constituents was observed.
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WSTĘP

Zalesienie gleb porolnych zmienia radykalnie sposób ich użytkowania. Wywołuje 
to zmiany pH, zmianyjakościowe i ilościowe materii organicznej, pojemności sorpcyjnej, 
zawartości i przemian azotu, właściwości wodnych, gęstości gleby i jej warunków 
oksydo-redukcyjnych, a także aktywności biologicznej [Brożek 1993; Maciaszek, 
Zwydak 1996a,b; Smal i in. 2003].
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Można przypuszczać, że zadrzewienie gleb porolnych spowoduje stopniowe prze
kształcenie się ich w gleby leśne. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak szybko te zmiany 
zachodzą, zanim ekosystem ustabilizuje się i czy przebiegają one przez cały czas w takim 
samym tempie i kierunku oraz jaki wpływ wywierają na nie różne gatunki drzew. Nie są 
dokładnie poznane procesy przemian, zwłaszcza jakościowych, materii organicznej po 
zalesieniu gleb w miarę upływu czasu. Literatura krajowa wykazuje ponadto zupełny 
brak danych o zmianach w składzie roztworu glebowego zalesionych gleb porolnych. 
Znajomość chemii fazy ciekłej gleby jest bardzo ważna dla zrozumienia pedogenezy. Jest 
to bowiem faza ruchliwa, która odpowiada za transport w glebie rozpuszczonych 
składników, stąd kontroluje i różnicuje jej profil. Szczególnie ważny jest rozpuszczony 
węgiel organiczny. Składnik ten, tworząc związki kompleksowe z metalami, odgrywa 
kluczową rolę w krążeniu pierwiastków w ekosystemach [Wolt 1994].

Celem badań było określenie wpływu zalesienia sosną gleb lekkich porolnych na 
zmiany ich właściwości. Badano trzy profile gleb leśnych oraz dwa profile gleb ornych. 
W pracy Smal i in. [2003] analizowano zmiany podstawowych właściwości fizycznych 
i fizykochemicznych tych gleb, natomiast w niniejszym opracowaniu jakość materii 
organicznej oraz skład chemiczny roztworu glebowego.

TEREN I METODY BADAŃ
W badaniach porównywano gleby leśne porolne pod drzewostanem 38-, 54- i 70- 

letnim z sąsiadującymi z nimi glebami pola uprawnego. Stanowiska badań zlokalizowane 
były w miejscowości Siostrzytów, nadleśnictwo Świdnik, woj. Lubelskie. Gleby 
zaklasyfikowano do rzędu gleb bielicoziemnych, typu rdzawych, podtypu właściwych. 
Podstawowe właściwości gleb przedstawiono w tabeli 1.

Wszystkie punkty badawcze znajdowały się w niedalekiej odległości od siebie (w 
promieniu około 100 m). W bezpośrednim sąsiedztwie pola uprawnego nr 1 znajdował 
się las 3 8-letni ( 1 a), do którego z kolei przylegał las 54-letni (lb). Druga porównywana 
para gleb znajdowała się w pobliżu gleb stanowiska nr 1 i obejmowała pole uprawne 
(2) i las 70-letni (2a). Typ siedliskowy lasu wszystkich stanowisk określony jest jako 
bór mieszany świeży, drzewostan sosnowy z niewielkim udziałem dębu.

Próbki gleb pobrano jesienią, gdy po zbiorach roślin uprawnych pole pozostawało 
jako ugór i nie było nawożone. Uniknięto w ten sposób bezpośredniego wpływu 
nawożenia i wegetacji roślin na skład roztworu glebowego. W wybranych, reprezen
tatywnych dla danego obszaru miejscach na polu i w lesie, wykonano odkrywki glebowe. 
Z każdego mineralnego poziomu genetycznego pobrano próbki gleby do metalowych 
cylindrów w celu oznaczenia pełnej pojemności wodnej. Materiał do pozostałych analiz 
(około 10 kg) pobierano z całej miąższości poziomów.

W powietrznie suchych próbkach gleb oznaczono skład granulometryczny metodą 
Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, wilgotność przy pF 0,0 w komorach 
niskociśnieniowych na porowatych płytach ceramicznych, pH w KCl (1 mol • dm-3) metodą 
elektrometryczną. Całkowitą pojemność sorpcyjną obliczono jako sumę kwaso-wości 
hydrolitycznej (oznaczonej metodą Kappena) oraz zasadowych kationów wymiennych 
(ekstrahowanych roztworem CH3COONH4 o stężeniu 1 mol • dm-3 i pH 7,0).
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Jakość materii organicznej W tabela  1. Podstawowe właściwości badanych gleb
poziomach A i Bv gleb określono TABLE 1. Basic properties of the studied soils
wydzielając następujące frakcje 
węgla (wg zmodyfikowanej 
metody Griffitha i Schnitzera 
[1975]): całkowity węgiel orga
niczny (Corg), węgiel frakcji 
rozpuszczalnej w NaOH o stęże
niu 0,1 mol • dm-3 (kwasy hu
musowe, tj. huminowe i fulwowe,
CKH+CKF), węgiel frakcji 
rozpuszczalnej w I^SC^ o stęże
niu 0,5 mol • dm-3 (węgiel 
hydrolizujący, Ch) oraz węgiel 
pozostałości -  humin (CH) obli
czony z różnicy. W wyciągu 
alkalicznym, po zakwaszeniu do pH 
= 2,0 wytrącono i oznaczono 
węgiel kwasów huminowych 
(CKH), natomiast z różnicy obli
czono zawartość węgla frakcji 
kwasów fulwowych (CKF).
Zawartość węgla we frakcjach 
oznaczono zmodyfikowaną 
metodą Tiurina [Ostrowska i in.
1991].

Roztwór glebowy wydzielono 
metodą odwirowania próbek inku- 
bowanych przez 48 godz. o wil
gotności równej pełnej pojemności 
wodnej (pF 0,0). W wilgotnej glebie 
przed odwirowaniem oznaczono 
wartość pH, natomiast bezpoś
rednio po odwirowaniu mierzono 
przewodność elektryczną właści
wą roztworu glebowego (EC).
Próbki roztworu do pozostałych 
analiz przesączono przez filtr 
membranowy o średnicy porów 
0,45 \sm.

W otrzymanych roztworach oznaczono całkowite stężenie składników chemicznych: 
rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) z wykorzystaniem automatycznego analizatora 
węgla TOC 5050A (Shimadzu); Ca, K, Na metodą fotometrii płomieniowej; Mg, Mn,

Poziom
Hori
zon

i

Głębo
kość
Depth
[cm]

Grupa 
granulo
me try- 
czna 
Texture

Zawar
tość 
wody 
Water 
content 
pF 0,0 
[%w/w]

P̂ KCI T*
CEC* 
[cmol(+) 
• kg *]

1 -  Pole uprawne - Arable field

Ap 0-27 ps 23,8 3,99 3,72
Bv 27-52 ps 22,3 4,61 1,99
С >52 Pi 22,6 5,09 0,98

la -  Las 38-letni -- Forest 38 -years -old

0 0-5 n.o.** n.o. n.o. n.o.
Ah 5-25 ps 34,0 3,50 5,48
Bv 25-51 Pi 24,4 3,84 3,27
BvC 51-75 Pi 24,9 3,97 2,18
С >75 Pi 23,8 4,30 1,45

lb -  Las 54-letni - Forest 54 -years -old

0 0-4 n.o. n.o. n.o. n.o.
Ah 4-22 ps 41,7 3,30 7,58
Bv 22-51 pgmp 21,9 4,98 3,03
С >51 pi 24,3 5,38 1,35

2 -  Pole uprawne -- Arable field

Ap 0-24 pgi 27,3 3,54 4,06
Bv 24-48 ps 17,4 3,93 2,52
С >48 pg>p 17,2 4,68 1,60

2a -  Las 70-letni - Forest 70- years-old

0 0-5 ao. n.o. n.o. n.o.
Ah 5-25 ps 38,9 3,33 6,94
Bv 25-45 ps 25,2 3,92 2,69
С >48 Pi 22,4 3,99 2,25

* całkowita pojemność sorpcyjna -  cation exchange capacity ; 
** nie oznaczono -  not determined
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Fe, Zn, Cu metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej; azot amonowy metodą 
kolorymetryczną z odczynnikiem Nesslera; siarczany, chlorki, azotany oraz fosforany 
metodą chromatografii cieczowej.

Stężenie azotu amonowego, azotanowego, fosforanów i siarczanów w roztworze 
wyrażono odpowiednio jako stężenie jonów: NH4, N 0 3, P 04, S04.

WYNIKI
Uzyskane wyniki wykazały, że w glebach zalesionych zawartość węgla organicznego 

w poziomie próchnicznym badanych gleb była 1,9,2,9,3,0 razy większa (odpowiednio 
pod drzewostanem 38-, 54- i 70-letnim) w porównaniu z jego zawartością w poziomie 
Ap gleb uprawnych (tab. 2). Nie zaobserwowano różnic zawartości Corg w głębszych 
poziomach profili glebowych.

Analiza składu frakcyjnego materii organicznej wykazała wpływ drzewostanów na 
jej jakość w poziomach próchnicznych gleb leśnych porolnych. Zawartość węgla frakcji 
kwasów humusowych (CKH + CKF) w poziomach Ah gleb zalesionych stanowiła 
około czterdzieści do czterdzieści kilka procent ogólnej zawartości Corg i była niższa 
niż w poziomach Ap gleb ornych (60-65% Corg). Również procentowy udział węgla 
frakcji kwasów huminowych i węgla kwasów fulwowych w stosunku do Corg był 
mniejszy w glebach leśnych w porównaniu z uprawnymi.

Wśród wydzielonych frakcji materii organicznej najmniejszą część całkowitej 
zawartości Corg (<10%) stanowiła frakcja węgla hydrolizującego. Ponadto, podobnie 
do kwasów humusowych, udział węgla tej frakcji (%Corg) w poziomach Ah gleb leśnych 
był niższy niż w poziomach Ap gleb ornych. W odniesieniu do frakcji pozostałości 
stwierdzono prawidłowości odwrotne. Udział węgla humin w poziomach Ah glebach 
leśnych był znacznie wyższy (czterdzieści kilka do pięćdziesiąt kilka procent) niż w 
poziomach Ap gleb uprawnych (dwadzieścia do trzydzieści kilka procent).

Ogólnie materia organiczna poziomów próchnicznych gleb leśnych charakteryzowała 
się dużo niższym stopniem humifikacji (ok. 50%) w porównaniu z odpowiednimi 
poziomami gleb ornych (ok. 70%) oraz nieco niższą wartością stosunku CKH : C^,.

Analiza roztworu glebowego wykazała, że przerwanie uprawy i zadrzewienie pól 
wpłynęło na jego skład chemiczny (tab. 3). Stwierdzono wyższe stężenia rozpuszczonego 
węgla organicznego (DOC) w tej fazie gleby, we wszystkich poziomach (z wyjątkiem 
jednego) w porównaniu z odpowiednimi roztworami gleb ornych. Dotyczyło to w 
szczególności poziomu próchnicznego, gdzie stężenie DOC w roztworze było 3,1-, 4,1- 
i 3,9-krotnie wyższe (odpowiednio dla lasu 38-, 54- i 70-letniego) w porównaniu z 
odpowiednim roztworem gleby uprawnej. Różnice te były więc większe niż w przypadku 
С organicznego w tych poziomach gleb.

Roztwory glebowe gleb leśnych (z wyjątkiem roztworu poziomu Bv lasu 70-letniego) 
miały większą przewodność elektryczną właściwą w porównaniu z roztworami 
odpowiednich poziomów gleb ornych.



TABELA 2. Całkowita zawartość Corg w glebie oraz zawartość węgla we frakcjach w g • kg-1 oraz w % Corg 
TABLE 2. Total organic carbon and carbon of fractions content in g • kg-1 and in % of Corg

Poziom
Hori
zon

Corg. Frakcja NaOH 
NaOH fraction 
CKH+CKF

Kwasy huminowe 
Humic acids 
CKH

Kwasy fuhvowe 
Fulvic acids 
CKF

Frakcja HjS04 
HjS04 fraction 
Ch

Pozostałość
Residue
CH

CKH:
CKF*

Stopień 
humifi- 
kacji** 
[% Corg]

[g ' kgT1] [g-kgT1] [% Corg] [g-kg-1] [% Corg] [g * kg'1] [% Corg] [g ' kg"1] [% Corg] [g kg-'] [% Corg)

1 -  Pole uprawne -  Arabie field 0

Ap 5,8 3,8 65,5 2,0 34,5 1,8 31,0 0,5 8,6 1,5 25,9 1,1 74,1
Bv 1,7 1,1 64,7 0,6 35,3 0,5 29,4 0,2 11,8 0,4 23,5 1,2 76,5

la -  Las 38-letni -  Forest 38-years -old

Ah 11,0 4,5 40,9 2,2 20,0 2,3 20,9 0,6 5,5 5,9 53,6 1,0 46,4
Bv 2,0 1,2 60,0 0,8 40,0 0,4 20,0 0,3 15,0 0,5 25,0 2,0 75,0

lb -  Las 54-fetni -  Forest 54 -years -old

Ah 16,7 7,8 46,7 3,8 22,8 4,0 24,0 1,2 7,2 7,7 46,1 1,0 53,9
2,8 1,4 50,0 0,9 32,1 0,5 17,9 0,3 10,7 1,1 39,3 1,8 60,7

2 -  Pole uprawne -  Arable field

Ap 5,6 3,3 58,9 1,7 30,4 1,6 28,6 0,5 8,9 1,8 32,1 1,1 67,8
Bv 1,9 1,0 52,6 0,5 26,3 0,5 26,3 0,2 10,5 0,7 36,8 1,0 63,1

2a -  Las 70-letni -  !Forest 70 -years -old

Ah 16,9 7,0 41,4 3,3 19,5 3,7 21,9 0,6 3,6 9,3 55,0 0,9 45,0
Bv 2,3 1,4 60,9 0,7 30,4 0,7 30,4 0,1 4,3 0,8 34,8 1,0 65,2

* stosunek węgla kwasów hurrrinowych do węgla kwasów fiilwowych -  С of humic to С of fiilvic acids ratio;
** suma иНтЫп С frakcji NaOH i С frakcji HjSC  ̂(w % Corg) -  humification degree as a sum of С in NaOH and С in HjSC  ̂fractions (in % Corg)
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TABELA 3. Przewodność elektryczna właściwa (EC), pH oraz całkowite stężenie składników chemicznych w roztworze glebowym 
TABLE 3. Electrical conductivity (EC), pH and total concentration of chemical constituents in the soü solution

Po
ziom
Hori
zon

EC
[dS • nr1]

pH DOC* Ca Mg Na К NH.4 s o 4 CI N 0 3 po 4 Mn Fe Zn Cu

[mmol • dm-3] [fimol • dm"3]

1 Ap 0,157 5,12 3,66 0,19 0,06 0,20 0,14 0,19 0,06 0,05 0,067 0,024 3,64 6,03 4,61 1,01
Pole Bv 0,190 5,37 2,55 0,22 0,06 0,18 0,13 0,08 0,03 0,05 0,218 0,076 0,40 3,80 1,51 1,01
Field С 0,127 5,23 1,26 0,30 0,11 0,20 0,19 0,06 0,05 1,55 0,083 0,058 Ś1** 2,68 1,93 0,81

la Ah 0,280 4,26 11,22 0,31 0,18 0,45 0,07 0,24 0,25 0,13 0,060 0,045 53,74 23,91 10,87 2,23
Las 38 1 Bv 0,229 4,12 2,81 0,30 0,12 0,25 0,05 0,30 0,26 0,06 0,031 0,021 16,57 6,03 5,64 1,83
Forest 38 y BvC 0,186 4,60 2,01 0,18 0,06 0,21 0,02 0,44 0,19 0,05 0,013 0,024 5,66 3,80 3,72 0,81

С 0,168 5,19 1,3 0,22 0,07 0,48 0,04 0,09 0,30 0,09 0,005 0,022 0,81 2,68 2,20 0,61

lb Ah 0,317 4,30 15,77 0,37 0,22 0,44 0,10 0,62 0,19 0,10 0,225 0,027 23,44 23,91 15,14 5,89
Las 54 1 Bv 0,355 5,32 2,50 0,88 0,21 0,26 0,21 0,60 0,13 0,75 0,517 0,013 1,21 2,68 1,03 1,01
Forest 54 y С 0,130 6,08 1,09 0,19 0,05 0,11 0,01 0,05 0,08 0,05 0,052 0,044 0,40 Ś1 Ś1 0,61

2 Ap 0,i 03 4,41 3,88 0,09 0,03 0,26 0,21 0,26 0,18 0,09 0,080 0,051 11,7 6,03 4,96 1,22
Pole Bv 0,108 4,82 0,89 0,16 0,06 0,15 0,13 0,16 0,14 0,05 0,322 0,031 24,4 1,34 4,54 1,01
Field С 0,083 5,85 1,01 0,14 0,05 0,14 0,04 0,11 0,06 0,04 0,339 0,004 40,40 Ś1 0,21 0,61

2a Ah 0,175 4,06 15,04 0,38 0,04 0,28 0,06 0,54 0,28 0,12 0,368 0,023 46,47 14,97 12,87 3,04
Las 70 1 Bv 0,093 4,25 2,93 0,14 0,08 0,25 0,03 0,23 0,15 0,07 0,175 0,005 18,99 4,92 8,26 2,44
Forest 70y С 0,114 4,05 2,89 0,18 0,04 0,26 0,03 0,21 0,30 0,07 0,061 0,002 13,33 3,80 10,74 1,62

* rozpuszczony węgiel organiczny -  dissolved organic carbon, ** ŚL -  stężenia śladowe -  traces
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Stwierdzono wyższe stężenie Ca, Mg, Na w roztworach poziomu Ah gleb leśnych 
niż Ap uprawnych, natomiast w poziomach głębszych nie zaobserwowano wyraźnych 
prawidłowości. W przypadku К roztwory wszystkich poziomów gleb leśnych wykazały 
niższe stężenia tego pierwiastka niż w glebach uprawnych.

Analiza form azotu wykazała, że w większości roztworów stężenie azotu amonowego 
było wyższe niż azotanowego. Porównanie gleb różnie użytkowanych wykazało ponadto 
większą koncentrację NH4w roztworach wszystkich poziomów gleb leśnych w 
porównaniu z odpowiednimi poziomami gleb uprawnych. W przypadku N 0 3 nie 
stwierdzono jednoznacznych prawidłowości. Stężenie tego składnika w roztworach gleby 
lasu 38-letniego było niższe niż w odpowiadających im roztworach gleby uprawnej. W 
pozostałych glebach zależność taka wystąpiła w roztworach niektórych poziomów, 
natomiast w niektórych była odwrotna.

Stwierdzono większe stężenie jonów siarczanowych w roztworach gleb leśnych niż 
odpowiednich roztworach gleb ornych (z wyjątkiem jednego przypadku). Nie zauważono 
natomiast jednoznacznych różnic w koncentracji jonów chlorkowych i fosforanowych 
między roztworami gleb różnie użytkowanych.

W roztworach glebowych gleb pod drzewostanami zaobserwowano większe 
stężenia Mn, a także Fe, Zn (z wyjątkiem roztworu z poziomu Bv lasu lb) i Cu (z 
wyjątkiem dwóch przypadków) niż w odpowiednich roztworach gleb uprawnych.

DYSKUSJA
Badania wykazały, że w glebach leśnych porolnych po około 40 i więcej latach po 

zadrzewieniu, nastąpiło wyraźne wzbogacenie poziomu próchnicznego w materię 
organiczną w porównaniu z glebami ornymi, co przedyskutowano w pracy Smal i in. 
[2003]. Zaobserwowano również zmiany jakościowe materii organicznej tego poziomu. 
W poziomie Ah gleb leśnych stwierdzono niższy procentowy udział С frakcji kwasów 
humusowych w stosunku do całkowitej zawartości Corg., nieco niższą wartość stosunku 
Ckh * ^kf’ a także wyraźnie większy udział węgla frakcji pozostałości (humin) w 
porównaniu z odpowiednim poziomem Ap gleb ornych. Sugeruje to, że w poziomie Ah 
procesy akumulacji materii organicznej przeważały nad procesami jej rozkładu i humifikacji. 
Mniejszy stopień zhumifikowania materii organicznej w glebach leśnych oraz niższa 
wartość stosunku Сш : C ^  wskazuje na przemiany materii organicznej prowadzące do 
powstania próchnicy charakterystycznej dla naturalnych siedlisk borowych. Cechuje się 
ona na ogół niższym stopniem humifikacji jak również węższym stosunkiem węgla kwasów 
huminowych do fiilwowych niż gleb uprawnych [Skłodowski 1994, Turski 1988].

Stopień humifikacji mi. erii organicznej w trzech badanych glebach leśnych 
kształtował się na zbliżonym poziomie, co pozwala przypuszczać, że stopień jej 
przetworzenia był podobny mimo różnic wieku drzewostanu.

Przeprowadzone badania wykazały wpływ zalesienia dawnych gleb uprawnych na 
skład chemiczny roztworu glebowego. Spowodowało ono przede wszystkim wzrost 
stężenia DOC w roztworach poziomu próchnicznego. Nastąpił on wskutek znacznego 
wzrostu zawartości materii organicznej w tym poziomie, a także powstania poziomu 
organicznego po zalesieniu gruntu. Poziom O jest ogromnym źródłem DOC w glebach
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leśnych [Guggenberger, Zech 1993; Michalzik, Matzner 1999]. Stąd też wydaje się, że 
znacznie większe różnice stężenia DOC w roztworze glebowym poziomów Ah i Ap w 
porównaniu z różnicami w zawartości Corg w glebie tych poziomów można wyjaśnić 
dodatkowym dopływem DOC z poziomu organicznego.

Stwierdzone stężenia DOC w roztworach poziomu Ah gleb zalesionych (rzędu 
kilkunastu mmol • dm-3) były porównywalne z danymi dla roztworów podobnych gleb 
pod lasami borowymi o ustabilizowanym ekosystemie [Smal 1999].

We wszystkich badanych glebach, stężenie DOC w roztworach glebowych spadało 
w głąb profilu, co jest znaną prawidłowością [Bergkvist 1987; Smal 1999]. Zauważono 
przy tym, że stężenie DOC w roztworach poziomów Bv było we wszystkich glebach 
zbliżone, podczas gdy w roztworach poziomów próchnicznych gleb leśnych było 
wielokrotnie większe niż w ornych. Wynikać to może stąd, że uruchomiony w poziomie 
O i A węgiel organiczny był w większości zatrzymywany w poziomie В gleby. Takie 
wyjaśnienie sugerują badania Guggenberga i Zecha [1993], Guggenberga i in. [1998] 
oraz modelowe doświadczenia Vance’a i Davida [1991]. Autorzy ci stwierdzili na 
podstawie badań polowych i laboratoryjnych gleb leśnych, że stężenie DOC po kontakcie 
roztworu glebowego z poziomem В obniżało się wielokrotnie. Działo się to głównie na 
skutek abiotycznych mechanizmów, tj. jego strącania oraz adsorpcji na tlenkach Fe i 
Al, które w poziomie В występują w dużych ilościach. Podobne obserwacje poczynili 
także inni autorzy [Berggren 1992; Zysset, Berggren 2001].

W przeprowadzonych badaniach wystąpiła prawidłowość wyższego stężenia Mn, Fe, Zn 
oraz Cu w roztworach gleb zalesionych w porównaniu z ornymi, szczególnie w poziomie 
próchnicznym. Świadczyć to może o tym, że po zalesieniu dawnych gleb uprawnych wzrosła 
mobilność tych pierwiastków, prawdopodobnie wskutek spadku pH gleby wywołanego zmianą 
użytkowania. Podobne zależności (wyższego stężenia pierwiastków śladowych w roztworach 
glebowych gleb leśnych niż uprawnych) obserwowane były w badaniach porównawczych 
gleb piaszczystych, jak i lessowych pod naturalnymi zespołami leśnymi oraz sąsiadujących z 
nimi gleb ornych [Smal i in. 1996; Smal 1999].

Uwolnienie do roztworu jonów żelaza, manganu oraz DOC -  składników ważnych 
w genezie gleb bielicoziemnych może mieć wpływ na przebieg procesu glebotwórczego. 
Metale te, występujące w roztworach głównie w postaci kompleksów z kwasami 
próchnicznymi [Wolt 1994], będą przemieszczać się w głąb profilu glebowego i 
zatrzymywać się w poziomach wzbogacenia. W strefie klimatyczno-glebowej borealnej 
procesy bielicowania są procesami naturalnymi. Można przypuszczać, że zalesienie 
gleb rdzawych porolnych sosną może przyczynić się do uruchomienia i zintensyfikowania 
procesów bielicowania.

WNIOSKI
1. Około i ponad czterdziestoletnie użytkowanie leśne dawnych gleb uprawnych spo

wodowało zmiany ilościowe (wzbogacenie) i jakościowe materii organicznej w po
ziomie próchnicznym. Materia organiczna poziomu Ah gleb leśnych w porównaniu z 
poziomem Ap gleb uprawnych charakteryzowała się:
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-  mniejszym procentowym udziałem węgla frakcji kwasów humusowych w stosunku 
do Corg.,

-  mniejszym procentowym udziałem frakcji węgla hydrolizującego,
-  około dwa razy większym procentowym udziałem węgla frakcji pozostałości (hu-

min),
-  nieco niższym stosunkiem С kwasów huminowych do С kwasów fulwowych.
2. Roztwory glebowe gleb leśnych w porównaniu z roztworami odpowiednich pozio

mów gleb ornych wykazały:
-  wyższe stężenia DOC, szczególnie w roztworach poziomów próchnicznych,
-  większą przewodność elektryczną właściwą roztworu większości poziomów,
-  w roztworach z poziomów Ah wyższe stężenia Ca, Mg, Na natomiast mniejsze K,
-  większe stężenia NH4, S04, w roztworach wszystkich poziomów oraz niejedno

znaczne różnice, jeśli chodzi o N 0 3, Cl i P 04,
-  w roztworach zdecydowanej większości poziomów wyższe stężenia Mn, Fe, Zn i Cu.
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