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Abstract: Some properties o f arable soils from two catena localized in the Central Sudety Moun
tains developed from different parent materials were analyzed in the presented paper. It has been 
stated that the amounts o f phosphorus available for plants were lower in the upper parts o f hill- 
slope in both catena. The Rile wasn’t valid for potassium and magnesium. Simultaneously it was 
stated that the amounts o f available phosphorus and organic matter calculated for one square 
meter are greater in the catena o f acid brown soils with the lower slope o f hill side.
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WSTĘP
Gleba odgrywa szczególną rolę w układzie elementów środowiska przyrodniczego. 

Jest źródłem składników pokarmowych i wody dla roślin, równocześnie tworzy 
środowisko ich przetwarzania i magazynowania. Istotnąjest jej rola jako buforu i filtru 
dla wszelkiego rodzaju biogennych składników środowiska przyrodniczego w różnych 
formach i ilościach [Klimowicz, Uziak 2001 ; Paluszek, Słowińska-Jurkiewicz 2004]. 
Pokrywa glebowa aktywnie uczestniczy w kształtowaniu gospodarki wodnej środowiska 
przyrodniczego, decydując w znacznym stopniu o infiltracji wód opadowych i spływach 
powierzchniowych [Fatyga 2001; Phustinen i in. 2005]. Charakter pokrywy glebowej 
decyduje również o ilościach przemieszczanych z wodami pierwiastków: fosforu, potasu
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i magnezu do cieków zlewni [de Alba i in. 2004; Tasz i in. 2005]. Zasady ochrony 
środowiska zgodne ze standardami Unii Europejskiej zakładająracjonalizację gospodarki 
tymi składnikami celem ograniczenia ich odpływu z gleb do rzek, jezior i Bałtyku 
[Chodak 2004,2005].

Celem niniejszej pracy jest określenie w glebach uprawnych objętych erozją wodną 
związków pomiędzy niektórymi właściwościami tych gleb i warunkami topograficznymi 
a zawartością przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebach, a także 
niektórych jonów w wodach cieków u podnóży badanych toposekwencji.

OBIEKTY I M ETODYKA BADAŃ

Na obszarze gminy Bystrzyca Kłodzka analizowano dwie toposekwencje gleb o 
średnim spadku stoku 13,6% oraz 9,5% reprezentowane przez rędzinę brunatną (obiekt 
Nowy Waliszów) oraz glebę brunatną kwaśną (obiekt Stary Waliszów). Obiekt nr 1 
(Nowy Waliszów) zlokalizowany był na wysokości 445-495 m n.p.m. natomiast obiekt 
nr 2 (Stary Waliszów) na wysokości 360-395 m n.p.m. W rejonie położenia obu 
badanych obiektów roczna suma opadów (średnia z wielolecia 1971-2000) wynosi 
704 mm, średnia roczna temperatura wynosi +6°C, temperatura najzimniejszego 
miesiąca stycznia-4 ,0°C, a najcieplejszego lipca+14,5°C. Badania terenowe obejmo
wały wykonanie odkrywek glebowych, opis profili oraz pobranie próbek do badań 
laboratoryjnych. Analizy podstawowych właściwości gleb i wody wykonano metodami 
stosowanymi w pracowniach gleboznawczych. Oznaczenie zawartości przyswajalnych 
form fosforu i potasu wykonano metodą Egnera-Riehma, a magnezu metodą Schacht- 
schabela.

Wodę pobierano z cieków Piotrówka i Spławna płynących w dnach dolin, u podnóża 
badanych toposekwencji. Fosforany w wodzie oznaczano za pomocą aparatury firmy 
Hach, natomiast pozostałe jony za pomocą aparatu fotopłomieniowego.

W YNIKI BADAŃ

Gleby tworzące toposekwencję nr 1 (rędziny) charakteryzowały się składem 
granulometrycznym (wg PN-R-04033) glin średnich pylastych oraz glin średnich 
pylastych słabo, średnio, silnie i bardzo silnie szkieletowanych (rys. la-b).

Zawartość części ilastych wynosiła od 26 do 53% całości części ziemistych, a w 
tym iłu koloidalnego od 6 do 24%. Szkieletowość gleb rosła wraz z głębokością, natomiast 
wraz z wysokością na stoku malała miąższość profilu glebowego mierzona do poziomu 
skały litej.

Gleby tworzące toposekwencję nr 2 (gleby brunatne kwaśne) również charaktery
zowały się uziamieniem iłów pylastych, glin średnich pylastych oraz glin średnich pylastych 
słabo szkieletowatych (rys. 2 a-b). Zawartość części ilastych wynosiła od 20 do 55% 
całości części ziemistych, a w tym iłu koloidalnego od 6 do 24%. Szkieletowość gleb 
nie wykazywała systematycznej zależności od głębokości w profilu. Obecności skały 
litej nie stwierdzono do głębokości 150 cm w żadnym z badanych profili (rys. 2).
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RYSUNEK 1. Krzywe uziarnienia badanych rędzin brunatnych (obiekt Nowy Waliszów) dla 
poszczególnych poziomów genetycznych: a) gleba położona w dolnej części stoku, b) gleba położona w 
górnej części stoku
FIGURE 1. Cumulative granulometric composition curves o f examined brown rendzinas (object Nowy 
Waliszów) for individual soil horizons: a) soil located in the lower part o f slope, b) soil located in the 
upper part of slope
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a - profil 1

średnica ziaren [mm]
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RYSUNEK 2. Krzywe uziamienia badanych gleb brunatnych kwaśnych (obiekt Stary Waliszów) dla 
poszczególnych poziomów genetycznych: a) gleba położona w dolnej części stoku, b) gleba położona w 
górnej części stoku.
FIGURE 2. Cumulative granulometric composition curves o f examined acid brown soils (object Stary 
Waliszów) for individual soil horizons: a) soil located in the lower part o f slope, b) soil located in the 
upper part o f slope
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TABELA 1 a. Zawartość przyswajalnych form makroelementów w poziomach akumulacyjnych 
gleb z obiektu nr 1 (Nowy Waliszów)
TABLE la. Available macroelements content in the humus horizons of soils from object no. 1 
(Nowy Waliszów)

Profil
nr

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu
[cm]

Położenie na stoku Fosfor Potas Magnez

[mg - 100 g ł]

1 A 0-27 Podnóże stoku 1,57 10,54 17,79

2 A 0-32 Środek-dół stoku 1,05 14,11 15,98

3 A 0-20 Środek-góra stoku 1,66 15,77 18,39

4 A 0-15 Góra stoku 0,65 12,45 9,95

TABELA 1 b. Zawartość przyswajalnych form makroelementów w poziomach akumulacyjnych 
gleb z obiektu nr 2 (Stary Waliszów)
TABLE lb. Available macroelements content in the humus horizons of soils from object no. 2 
(Stary Waliszów)

Profil
i

Poziom
genetyczny

Miąższość 
poziomu [cm]

Położenie na stoku Fosfor Potas Magnez

[m • 100 g 1 ]

1 A 0-27 Podnóże stoku 3,23 18,10 11,76

2 A 0-24 Środek stoku 1,44 16,60 11,16

3 A 0-22 Góra stoku 1,66 16,35 7,84

Zawartość przyswajalnych form fosforu w poziomach próchnicznych badanych gleb z 
toposekwencji rędzin brunatnych (Nowy Waliszów) kształtowała się w zakresie od 0,65 
mg • 100 g_1 gleby w glebie położonej w górnej części stoku do 1,66 mg • 100 g_1 w glebie 
położonej w środkowej części stoku (tab. la)

Zawartość form przyswajalnych fosforu w toposekwencji nr 2 (Stary Waliszów -  
gleby brunatne kwaśne) była wyższa i mieściła się w granicach od 1,44 mg • 100 g" 1 w 
glebie położonej w środkowej części stoku do 3,23 mg • 100 g”1 w glebie położonej w 
dolnej części stoku (tab. Ib). Wykresy За i 3b przedstawiają całkowitą zawartość 
fosforu przypadąjącąna 1 m2 powierzchni gleby w poszczególnych profilach glebowych 
do głębokości skały macierzystej w przypadku gleb brunatnych kwaśnych oraz do 
skały litej dla rędzin brunatnych.

Zawartość całkowita fosforu wykazuje w obu toposekwencjach tendencję spadkową 
wraz ze wzrostem wysokości na stoku.

Przyjmuje się, że w glebach omych około 50% fosforu występuje w związkach 
próchnicznych. Dlatego też dla określenia zmian zawartości substancji organicznej 
porównano ilości związków próchnicznych na 1 m2 gleby obliczone na podstawie ich 
zawartości (tabele 2 a i b), gęstości gleby oraz miąższości poszczególnych poziomów 
genetycznych. Porównanie to zilustrowano na rysunkach 4 a, b. Jak widać zawartość 
związków próchnicznych w glebie maleje w obu toposekwencjach wraz ze wzrostem 
wysokości na stoku.
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TABELA 2a. Odczyn i zawartość węgla organicznego w toposekwencji rędzin brunatnych 
TABLE 2a. Values pH and organie carbon content in the sequence of brown rendzinas

Profil
nr

Poziom
genetyczny

Miąższość 
poziomu [cm]

Położenie na stoku pH Zawartość [%]

H20 1 MKC1 С org próchnicy

1 A 0-27 Podnóże stoku 7,3 7,1 2,19 3,78
Bbr 27-43 7,6 7,3 1,05 1,81

2 A 0-32 Środek -  dół stoku 7,2 6,3 1,80 3,10
Bbr 32-66 7,6 7,3 0,39 0,67

3 л 0-20 Środek -  góra stoku 7,0 6,2 2,13 3,67
1 Bbr/Cca 20-45 6,8 5,6 0,90 1,55

4 A 0-15 Góra stoku 8,0 7,3 1,56 2,69
Bbr/Cca 15-40 8,2 7,6 0,39 0,67

TABELA 2b. Odczyn i zawartość węgla organicznego w toposekwencji gleb brunatnych kwaśnych 
TABLE 2b. Values o f pH and organic carbon content in the sequence of acid brown soils

Profil
nr

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu
[cm]

Położenie 
na stoku

pH Zawartość [%]

H2° 1 M KC1 С org próchnicy

5 A 0-27 Podnóże stoku 5,70 5,10 1,83 3,15
Bbr 27-63 6,20 5,60 1,35 2,33

6 A 0-24 Środek stoku 5,10 4,10 1,89 3,26
! i Bbri : i24-50 5,40 4,80 0,84 1,45

! 7 : A ! 0-22 Góra stoku 5,10 4,00 1,74 3,00
!Bbi* j22-45 5,30 4,70 0,44 0,76

Porównując zawartość substancji próchnicznych na 1 m2 w dolnej części stoku 
toposekwencji rędzin brunatnych z taką samą zawartością związków próchnicznych 
toposekwencji gleb brunatnych kwaśnych, należy zauważyć, że w toposekwencji gleb 
brunatnych kwaśnych jest o 42% więcej tych związków niż w toposekwencji rędzin 
brunatnych przy podobnym składzie granulometrycznym. Zatem zarówno fosfor 
przyswajalny, jak i związki próchniczne występują w większych ilościach na stoku o 
mniejszym nachyleniu.

Formy przyswajalne potasu i magnezu wykazujązróżnicowanie profilowe wynikające 
z odmienności rozwojowej badanych gleb (tabele la  i b). W przeciwieństwie do 
koncentracji fosforu, zawartość tych makroskładników nie wykazuje również systema
tycznego zróżnicowania w toposekwencji.

Uzyskane wyniki badań właściwości wód płynących w ciekach badanych obiektów 
przedstawia tabela За i 3b.

W cieku „Piotrówka” płynącym u podnóża obszaru obejmowanego przez rędziny 
brunatne zawartość fosforanów mieści się w granicach od 0,15 do 0,5 mg • dm "3. Są to 
wartości mieszczące się w kategorii Al wód powierzchniowych. Tylko wiosenny pobór 
wody (08.04.2003) wykazał kategorię A2.
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a -  obiekt Nowy Waliszów b -  obiekt Stary Waliszów

RYSUNEK 3. Sumaryczna zawartość przyswajalnych form fosforu [kg • m"2]w poszczególnych profilach 
gleb z obiektów: a) Nowy Waliszów, b) Stary Waliszów
FIGURE 3. Total content of available phosphorus [kg • irf2] in soil profiles for the objects: a) Nowy 
Waliszów,. b) Stary Waliszów

a -  obiekt Nowy Waliszów b -  obiekt Stary Waliszów

RYSUNEK 4. Sumaryczna zawartość związków próchnicznych [kg ■ m-2] w poszczególnych profilach 
gleb z obiektów: a) Nowy Waliszów, b) Stary Waliszów
FIGURE 4. Total content of humic compounds [kg • m“2] in soil profiles for the objects: a) Nowy 
Waliszów, b) Stary Waliszów

W cieku „Spławna” płynącym u podnóża toposekwencji gleb brunatnych kwaśnych 
stwierdzono podobne stężenia fosforanów mieszczące się w granicach od 0,14 do 0,30 
mg • dm-3.

Zawartość badanych kationów i anionów w wodzie cieku płynącego u podnóża rędzin 
brunatnych jest niższa niż w wodach cieku płynącego u podnóża gleb brunatnych kwaśnych. 
Analogiczna tendencja dotyczy zasolenia wód obu cieków. Wyższe pH rędzin brunatnych 
w istotny sposób obniża wymywanie badanych jonów z gleby (tab. 2a i b, За i b).
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TABELA За. Zawartość wybranych kationów i anionów w cieku Piotrówka u podnóża 
toposekwencji rędzin brunatnych
TABLE За. Content o f some cations and anions in the Piotrówka creek at the base o f sequence 
of brown rendzinas

Data pobrania 
próby

pH Zasolenie Zawartość [mg • dm 3]

kationów anionów

//S- cm 1 mg • dm 3 K+ Na+ p o 3-4 SC> 2"4 N 0 2" N 0 3"

03-04-08 7,5 150 90 1,25 5,7 0,50 29 0,020 2,0
03-05-09 7,1 160 96 2,42 4,8 0,15 37 0,017 1,4
03-05-21 7,4 150 90 1,45 3,43 0,20 35 0,020 1,8
03-06-02 7,3 190 114 1,87 5,42 0,15 42 0,022 2,0
03-06-12 7,1 230 138 1,60 5,16 0,20 40 0,035 2,8

TABELA 3b. Zawartość wybranych kationów i anionów w cieku Spławna u podnóża toposekwencji 
gleb brunatnych kwaśnych
TABLE 3b. Content of some cations and anions in the Spławna creek at the base o f sequence 
of acid brown soils

Data
pobrania
próby

pH Zasolenie Zawartość [mg • dm 3]

kationów anionów

/jS- cm 1 mg • dm 3 K+ Na+ p o  3-4 S O 2"4 N 0 2" N 0 3"

03-04-08 7,2 520 312 0,79 7,41 0,20 85 0,025 6,0
03-05-09 7,0 350 210 3,52 5,60 0,25 75 0,025 2,2
03-05-21 7,3 310 186 2,01 4,56 0,20 35 0,021 3,5
03-06-02 7,4 420 252 1,70 6,27 0,14 70 0,028 3,2
03-06-12 7,2 500 300 2,00 5,99 0,30 80 0,050 4,0

W NIOSKI

Przeprowadzone badania nad zawartością przyswajalnych form fosforu, potasu i 
magnezu w toposekwencjach gleb o stwierdzonej dużej podatności na erozję wodną 
zróżnicowanych typologicznie i rodzajowo w warunkach górskich Sudetów pozwalają 
na sformułowanie następujących wniosków:
1. Zróżnicowanie rodzajowe badanych gleb w sposób istotny wpłynęło na ich od

mienne właściwości fizyko-chemiczne; w szczególności pH i zawartość soli łatwo 
rozpuszczalnych.

2. Z badanych form przyswajalnych makroskładników fosfor występował w mniej
szych ilościach w glebach położonych w górnej części stoku (na obu obiektach), 
natomiast potas i magnez nie wykazywały systematycznej tendencji w zależności 
od położenia na stoku.

3. Stwierdzono, że zarówno przyswajalne formy fosforu jak też substancje próchniczne 
występują w większych ilościach (w przeliczeniu na 1 m2) w toposekwencji gleb 
brunatnych kwaśnych charakteryzującej się mniejszym nachyleniem stoku.
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4. Wyniki badań składu chemicznego wód płynących u podnóża badanych topose
kwencji glebowych nie wskazują na wpływ nachylenia stoku, natomiast uwidacz
niają istotną rolę odczynu gleby w kształtowaniu ilości wymywanych kationów.

5. W przypadku obu badanych toposekwencji ekstensywna uprawa gleb bardzo po
datnych na erozję wodną nie powoduje istotnej eutrofizacji cieków w zlewni.
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