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A bstract: In the present study an attempt to assess sorption properties and content o f exchan
geable cations in soils o f various texture has been done. The main objective was to assay the 
effect o f bipartition o f  particle-size distribution in profiles on sorption properties o f arable soils. 
The contents o f  exchangeable  cations w ere in the order: C a2+> M g2+> K +> N a+. The h ighest 
concentration o f  C a2+ cations was observed in the C, Bt horizons, w hile the Eet ones were 
identified as poor in that cation. Statistically significant correlation was found betw een concen
tration o f calcium cations and amounts o f clay fraction. Profile distribution o f  m agnesium  sho
wed the highest values in the parent rock horizons, while those in the Bt ones were the lowest. 
E xchangeable po tassium  occurred  in the h ighest concen tra tions in the hum us horizons as 
com pared w ith the deeper ones. Its concentration was significantly positively correlated with 
the content o f organic carbon. C oncentrations o f  sodium  ions varied and did not show  any 
regularity. The sum o f basic cations ranged from 10.13 to 38.42 cinol(+) kg_1. The highest values 
were recorded in the Bt and С horizons and were connected with accum ulation o f clay fraction 
while the lowest concentrations were observed in the Eet horizons o f  studied soils.
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WSTĘP

Właściwości sorpcyjne gleb oraz zawartość kationów zasadowych odgrywają ważną rolę 
jako czynnik regulujący procesy wymywania składników pokarmowych z gleby [Hartmann i 
in. 1998]. Decydująone o efektywności nawożenia, co ma znaczenie w procesach odżywiania 
roślin, szczególnie w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo, gdzie stosowane zabiegi 
agrotechniczne mogą modyfikować tempo i kierunek zmian właściwości chemicznych i 
fizycznych gleb [Reiman i in. 1974; Skłodowski, Zarzycka 1995].

*Badania finansow ane z grantu KBN nr 0700/P06/2003/25.
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Uziamienie gleb jest jednym z czynników znacząco wpływających na zdolności 
sorpcyjne gleb, co ma szczególne znaczenie w glebach niecałkowitych.

Celem badań było oznaczenie zawartości kationów wymiennych w profilach gleb 
użytkowanych rolniczo o zróżnicowanym uziamieniu. Niniejsze badania stanowią integralną 
część projektu badawczego dotyczącego oceny cech użytkowych gleb brunatnoziemnych 
wybranych mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego.

MATERIAŁ I METODY

Do badań wybrano 4 profile 
uprawnych gleb płowych, wytwo
rzonych z pyłów zalegających na 
glinie, zlokalizowanych na obszarze 
Pojezierza Południowopomorskie- 
go [Kondracki 2002]. Lokalizację 
wybranych profili glebowych ok
reślono z wykorzystaniem systemu 
GPS:
P/2-Glewo 52°40’56,06 N;
19°1Г39,12 E;
P/3-Dyblin 52°40’0,15 N; 19°15’16,4E;
P/4-Strachoń 52°39’14,47 N;
19°187,84 E;
P/7-Bachoizewo 52°38’51,07 N;
19°17’7,29 E (rys.l).

Próbki do badań pobrano z 
wyodrębnionych morfologicznie 
poziomów genetycznych profili 
glebowych i oznaczono w nich: 
uziarnienie, odczyn, kwasowość 
hydrolityczną, C-org. metodami 
powszechnie stosowanymi w labo
ratoriach gleboznawczych. RYSUNEK 1. Lokalizacja badanych profili glebowych

Kationową pojemność sorpcyj- FIGURE 1. Localisation of investigated soil profiles 
ną oraz zawartość kationów wy
miennych oznaczono przy użyciu chlorku baru wg normy ISO 11260.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie analizy morfologicznej wybranych profili glebowych obejmującej 
charakterystykę: barwy, uziamienia, struktury oraz głębokości występowania poszcze
gólnych poziomów i charakteru przejść pomiędzy nimi, badane gleby zaliczono do gleb 
płowych typowych niecałkowitych [Systematyka Gleb Polski 1989].

Przeprowadzona analiza uziamienia (tab.l ) pozwala na zaliczenie badanych gleb do pyłów 
piaszczystych, podścielonych gliną występującą na głębokości poniżej 40 cm (PN-R-04033 ).

Zlodowacenie Wisły(Wurm) 
Zlodowacenie Warty (Riss)
Zlodowacenie południowopolskie(Mindel) 
Teren badań
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Poziomy powierzchniowe badanych profili TABELA 1. Uziarnienie gleb wg PN-R-04033
zawierały 4 3 -5 5 %  frakcji o średnicy ziaren TABLE 1. Texture o f soils acc. to PN-R-04033
0,05-0,002 mm, co odpowiada pyłom 
piaszczystym. Poziomy wzbogacenia i skały 
macierzystej zawierały 20-35% frakcji o śr.
0,05-0,002 mm i 7-17% frakcji o śr. <0,002 
mm, co odpowiada glinom (tab. 1). Zróż
nicowanie uziarnienia w analizowanych 
profilach gleb płowych wskazuje na ich 
wyraźną dwudzielność. Widoczne jest to 
również w zubożeniu poziomów eluwialnych 
badanych gleb we frakcję o śr. <0,002 mm w 
stosunku do poziomów argillic, co wynika z 
ich dwuczłonowej budowy oraz jest cechą 
diagnostyczną tych poziomów [Anderson 
1987] i znajduje potwierdzenie w wyzna
czonych wskaźnikach typologicznych.
Stwierdzona dwudzielność uziarnienia bada
nych gleb może mieć charakter pierwotny 
związany z pochodzeniem substratu mineral
nego może być również cechą wtórną -  
związaną z pedogenezą.

Analizowane gleby charakteryzowały się 
niezbyt wysoką próchnicznością i w pozio
mach akumulacyjnych zawierały od 9,94 do 
12,98 g • kg-1 węgla organicznego (tab. 2), co 

jest typowe dla gleb płowych tego regionu 
[Dąbkowska-Naskręt, Jaworska 1997].
Można je zaliczyć do gleb o niskiej zawartości 
węglanu wapnia, gdyż jedynie w profilach P/2, P/3, P/4 w skale macierzystej występował CaC03, 
a jego zawartość mieściła się w zakresie od 2,6 do 4,4% (tab. 2). Pod względem odczynu analizowane 
gleby należą do gleb lekko kwaśnych i obojętnych. Niższe wartości pH stwierdzono w poziomach 
powierzchniowych o uziamieniu pyłów piaszczystych (tab. 1). W poziomach skały macierzystej 
(glina) pH oznaczone w 1 M KC1 wahało się od 6,77 do 7,87. Kwasowość hydrolityczna była 
zbliżona, a w obrębie poszczególnych profili (tab. 3) zwykle malała wraz z głębokością, przyjmując 
najwyższe wartości w poziomach próchnicznych. Wyjątek stanowił jedynie profil P/2, gdzie 
najwyższą wartość kwasowości hydrolitycznej stwierdzono w poziomie wzbogacenia, a najniższą 
w poziomie eluwialnym (tab. 3). Podobną prawidłowość jak w profilu P/2 podaje Raczuk [2001] 
dla gleb płowych wytworzonych z osadów stadiału Warty.

Zawartość kationów wymiennych w badanych glebach (tab. 3) wykazywała pewną 
prawidłowość występowania, na tej podstawie można je  uszeregować następująco: 
Ca2+>Mg2+>K+>Na+. Głównym kationem wymiennym w badanych glebach jest Ca2+, co 
jest charakterystyczne dla gleb o odczynie bliskim obojętnego. Podobnie inni autorzy 
[Laskowski, Tołoczko 2001 ] stwierdzili przewagę kationów Ca2+ nad wymiennymi kationami 
Mg2+, K+, Na+ w glebie płowej wytworzonej z pyłu zalegającego na utworze gliniastym.

Najwyższą zawartość kationów Ca2+ stwierdzono w skale macierzystej profili P/2, 
P/3 i P/4 oraz w poziomie przejściowym profilu P/7. Najuboższe w kationy wapnia były 
poziomy eluwialne, co wiązać należy z przebiegającym w tych glebach procesem płowienia.

N r
No

Poziom
Horizon

Głęb.
Depth
[cm]

Zawartość [%] frakcji 
o śr. [mm]
[%] Content 
o f fraction [mm]

2-
0,05

0,05-
0,002

<0,002

P/2 Ap 0-25 46 46 8
Eet 25-43 46 49 6
IIBt 43-110 57 28 15
IICcal 110-130 65 21 14
IICca2 130-150 66 21 13

P/3 Ap 0-25 48 48 4
Eetg 25-40 40 55 5
HBtg 40-95 62 21 17
IICcagI 95-125 56 29 15
IICca2 125-150 55 30 15

P/4 Ap 0-30 42 49 9
Eet 30-50 36 50 4
IIBt 50-80 63 25 12
IICcal 80-120 67 23 10
IICca2 120-150 68 25 7

P/7 Ap 0-23 49 43 8
Eet 23-43 36 54 10
IIEBg 43-61 69 23 8
HBtg 61-111 63 20 17
IlCg 111-150 38 55 7
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TABELA 2. Niektóre właściwości fizyko-chemiczne 
badanych gleb
TABLE 2. Some physical and chemical properties o f 
investigated soils

Nr
No

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok.
Depth
[cm]

pH CaC03 C-org.

H20 KC1 [%] [g’kg ']

P/2 Ар 0-25 7,24 7,03 - 10,00
Eet 25-43 7,51 7,14 - 1,85
IIBt 43-110 7,35 6,30 - 1,50
IICcal 110-130 7,95 7,46 3,8 -

IICca2 130-150 7,93 7,59 4,2 -

P/3 Ap 0-25 6,21 5,80 _ 12,98
Eetg 25-40 6,84 6,44 - 1,74
IIBtg 40-95 8.07 7,21 - 1,19
IlCcagl 95-125 8,48 7,87 3,5 _

IICca2 125-150 8,48 7,85 4,4 -

P/4 Ap 0-30 5,98 5,50 — 11,59
Eet 30-50 6,45 5,94 - 3,18
IIBt 50-80 7,81 6,92 - 1,22
IICcal 80-120 7,84 7,04 - -

IICca2 120-150 7,59 6,77 2,6 -

P/7 Ap 0-23 7,23 6,65 — 9,94
Eet 23-43 8,02 7,59 - 3,17
IIEBg 43-61 8,02 7,15 - 1,30
IIBtg 61-111 7,82 6,65 - -

HCg 111-150 8,06 7,54 - -

TABELA 4. Istotne współczynniki korelacji, p<0,05 
TABLE 4. Significant correlation coefficients, p<0.05

Zmienna
Parameter

Kationy wymienne 
Exchangeable cations

Ca2' K ‘

Ił koloidalny 
Clay fraction

0,527

(S) 0,996

C-org. 0,731

Potwierdzeniem tego jest stwierdzona 
istotna statystycznie dodatnia korelacja 
pomiędzy zawartością kationów wapnia 
a zawartością iłu koloidalnego (tab. 4). 
W rozmieszczeniu profilowym magnezu 
wymiennego największe zawartości 
stwierdzono w poziomach skały macie
rzystej z wyjątkiem profili P/2 i P/4, w 
których to profilach najzasobniejsze w 
Mg2* były poziomy próchniczne, a naj
uboższe poziomy С 1 z wyjątkiem profilu 
P/7, gdzie najmniej zasobny w wymienny 
magnez był poziom IIEBg. Więcej potasu 
wymiennego stwierdzono w poziomach 
próchnicznych w porównaniu z po
ziomami głębszymi. Zawartość ka
tionów potasu była istotnie dodatnio 
skorelowana z zawartością węgla orga
nicznego, co wiązać należy z zastoso
wanym nawożeniem tym pierwiastkiem. 
Zawartość jonów sodu w badanych gle
bach jest zbliżona i nie wykazuje 
większego zróżnicowania w profilu 
glebowym. Suma zasadowych kationów 
wymiennych (S) mieściła się w zakresie 
od 10,13 do 38,42 cmol(+)-kg_l i była 
najwyższa w poziomach С i Bt, co wiązać 
należy z akumulacją frakcji ilastej w tych 
poziomach. Zdecydowanie najniższą 
zawartość kationów zasadowych 
stwierdzono w poziomach Eet oraz Ap 
badanych gleb. Podobnie kształtują się 
wartości T odpowiadające pojemności 
sorpcyjnej gleb.

Przeprowadzone badania właściwości 
sorpcyjnych oraz zawartości kationów 
wymiennych gleb płowych dwuczło
nowych (pył piaszczysty na glinie) 
wykazały współzależność między 
zawartością kationów wapnia oraz sumy 
kationów zasadowych a zawartością 
frakcji ilastej.
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TABELA 3. Zawartość kationów wymiennych, kwasowość hydrolityczna (Hh), suma 
zasadowych kationów wymiennych (S), pojemność sorpcyjna (T) gleb 
TABLE 3. Content o f exchangeable cations, value o f hydrolytic acidity (Hh), sum of 
exchangeable cations (S), cation exchange capacity (T)

Nr
No

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Ca2+ Mg2* K+ Na+ (Hh) (S) (T)

cmo^+J-kgr1

P/2 Ap
Eet
IIBt
IICcal
IICca2

0-25
25-43
43-110

110-130
130-150

18,20
11,55
22,40
22,30
35,85

2,42
1,67
1,52
0,95
1,94

0,69
0,19
0,34
0,35
0,36

0,35
0,22
0,25
0,25
0,27

0,57
0,38
0,77
0,68
0,65

21,66
13,63
24,51
23,85
38,42

22,23
14,01
25,28
24,53
39,07

P/3 Ap
Eetg
HBtg
HCcagl
IICca2

0-25
25-40
40-95
95-125

125-150

9,25
7,80

25.95 
28,30
28.95

1,79
1,90
0,56
0,35
2,42

0,58
0,23
0,36
0,33
0,34

0,19
0,20
0,32
0,27
0,29

0,79
0,64
0,27
0,15
0,13

11,81
10,13
27,19
29,25
32,00

12,60
10,77
27,46
29,40
32,13

P/4 Ap
Eet
IIBt
IICcal
IICca2

0-30
30-50
50-80
80-120

120-150

8,50
9,10

19,20
17,50
23,00

2,40
2,26
0,95
0,94
1,66

0,39
0,25
0,37
0,31
0,25

0,16
0,15
0,36
0,28
0,26

0,94
0,35
0,63
0,28
0,27

11,45
11,76
20,88
19,03
25,17

12,39
12,11
21,51
19,31
25,44

P/7 Ap
Eet
IIEBg
IIBtg
HCg

0-23
23-43
43-61
61-111

111-150

9,88
10,36
18,44
17,59
16,84

1,19
1,22
0,98
1,24
1,31

0,47
0,38
0,30
0,21
0,21

0,21
0,19
0,33
0,26
0,21

0,73
0,54
0,38
0,19
0,14

11,75
12,15
20,05
19,30
18,57

12.48 
12,69 
20,43
19.49 
18,71

WNIOSKI

1. Cechy morfologiczne oraz analiza uziamienia pozwoliły na zaliczenie badanych gleb do 
podtypu gleb płowych typowych niecałkowitych (pył piaszczysty na glinie).

2. Zawartość kationów wymiennych układała się w następującym szeregu Ca2+>Mg24>K +>Na+.
3. Głównym kationem wymiennym występującym w kompleksie sorpcyjnym badanych 

gleb był wapń, jest to charakterystyczne dla gleb o odczynie zbliżonym do obojętnego.
4. Zawartość kationów wapnia oraz wartości sumy kationów zasadowych były staty

stycznie istotnie dodatnio skorelowane z zawartością frakcji ilastej.
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