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A b s tra c t: This paper presents the results o f  application o f  the soil water balance sim ulation  
m odel SW AP to evaluate soil water content o f  the Typic G lossudalfs. The field  researches were  
carried out in the south part o f  the Poznań Lakeland in the so ils, w hich were located in sum m it 
o f  a topoh ydrosequ en ce. The sim ulated data o f  so il water content w ere com pared w ith the 
measured data, and according to the research results, the field m easurem ents o f  the soil m oistu
re were in a good  agreem ent with the m odel prediction. The obtained results indicated a great 
usefu lness o f  the SW AP m odel to assess the water content in the Typic G lossudalfs.

Słowa k luczow e : m odel SWAP, gleby płow e zaciekow e, zawartość w ody w  glebie, reżim wodny  
gleb.

K ey w o rd s : SW AP m odel, Typic G lossudalfs, soil water content, so il water regim e.

WSTĘP
Eksploatacyjna działalność odkrywkowa i związane z tym uruchomienie barier od

wodnieniowych przyczynia się do obniżenia poziomu zalegania zwierciadła wód grunto
wych w bezpośrednio przylegającym obszarze, co w konsekwencji niejednokrotnie 
prowadzi do zmiany reżimu wodnego gleb z gruntowo-retencyjnego na opadowo- 
retencyjny [Mocek i in. 2002; Rząsa i in. 2000]. Również gleby, tworzące się z pogór- 
niczego materiału macierzystego w wyniku rolniczej rekultywacji, charakteryzują się 
głębokim zaleganiem odbudowanego zwierciadła wód gruntowych [Stachowski 2004], 
a tym samym typowo opadowo-retencyjnym reżimem wodnym [Mocek i in. 2002; 
Przybyła, Stachowski 1994; Szafrański, Stachowski 1997]. Ponadto, w perspektywie 
zmian klimatycznych [IPCC 2001, 2007] można przypuszczać, że prognozowane 
obniżanie się poziomu zwierciadła wód gruntowych spowoduje zmianę reżimu wodnego 
gleb na opadowo-retencyjny.
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Nie tylko gleby znajdujące się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania eksploatacyj
nej działalności odkrywkowej, charakteryzują się typowym opadowo-retencyjnym reżi
mem wodnym, ale także uprawne gleby płowe, a w szczególności te, które w warun
kach gemorfologiczych młodoglacjalnego obszaru Niziny Wielkopolskiej tworzą pokrywę 
glebową wyniesień dennomorenowych [Komisarek 2000; Kozłowski 2007; Marcinek, 
Komisarek 2000, 2004; Marcinek i in. 1994].

Z kolei zmiany systemów i technologii uprawy oraz użytkowania gleb w celu intensy
fikacji produkcji roślinnej, uzasadniają potrzebę szczegółowego śledzenia zmian uwilgot
nienia gleb w sezonie wegetacyjnym. Jest to ważne zagadnienie nie tylko w aspekcie 
produkcji roślinnej, ale także z punktu widzenia ochrony i kształtowania zasobów 
wodnych i glebowych [Eitzinger i in. 2004; Rao 1998]. Określenie czasowych zmian 
stanów retencji wodnej gleb, wymaga prowadzenia czaso- i energochłonnych pomiarów 
terenowych, których częstość może zostać zmniejszona poprzez zastosowanie modeli 
symulacyjnych. Jednak praktyczne możliwości aplikacyjne danego modelu w określonych 
warunkach dobrze zdefiniowanej, jakościowo i ilościowo pokrywy glebowej, poprzedzone 
musi być jego weryfikacją, przeprowadzaną na podstawie danych pomiarowych [Bacsi, 
Zemankovics 1995; Diekkrüger, Aming 1995; Eitzinger i in. 2002, 2004; Elmaloglou, 
Malamos 2000; Jarvis 1995; Wegehenkel 2000; Wu i in. 1999].

W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania modelu 
SWAP do symulacji dynamiki wody w glebach płowych zaciekowych wyniesień denno
morenowych o typowo opadowo-retencyjnym reżimie wodnym. Uzyskane wyniki 
modelowej symulacji dynamiki wody glebowej zostały porównane z pomierzonymi 
wielkościami zawartości wody w glebie.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na terenie gminy Granowo na gruntach ornych południo- 
wo-środkowej części Pojezierza Poznańskiego w obrębie Równiny Opalenickiej (rys.l). 
Pod względem geomorfologicznym teren ten stanowi fragment płaskiej moreny dennej 
zlodowacenia bałtyckiego fazy leszczyńskiej.

RYSUNEK 1. Lokalizacja terenu badań 
FIGURE 1. Location o f  investigated area
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W okresie od 01-03-2004 do 31-10-2006 r. badaniami hydropedologicznymi objęto 
trzy pedony (rys. 2) zlokalizowane w typowym dla Pojezierza Poznańskiego układzie 
topohydrosekwencyjnym gleb płowych i czarnych ziem. Pomiary dynamiki uwilgotnienia 
gleb w strefie korzeniowej roślin wykonywano w odstępach jedno- i/lub dwutygodnio
wych przy zastosowaniu sondy typu FDR. Równolegle prowadzono pomiar zalegania 
zwierciadła wód gruntowych. W pracy przedstawiono wyniki badań dla gleby płowej 
zaciekowej (Ga3), zlokalizowanej na kulminacyjnym wyniesieniu (S) badanego układu 
topohydrosekwencyjnego (rys. 2), która charakteryzuje się typowym opadowo- 
retencyjnym reżimem wodnym. Zwierciadło wód gruntowych zalega poniżej 4 m i 
nie oddziałuje w ogóle na strefę korzenienia się roślin.

W sezonach wegetacyjnych 2005 i 2006 roku symulację dynamiki wody glebowej 
przeprowadzono dla 1 -metrowej strefy korzenienia się roślin przy zastosowaniu modelu 
SWAP [Dam i in. 1997, 1998]. Zmiany retencji wody w profilu glebowym porównano 
z wynikami uzyskanymi z pomiarów bezpośrednich.

W symulacyjnym modelu SWAP {Soil Water Atmosphere Plant) [Dam i in. 1997, 
1998] do obliczeń strumienia przepływu wody w glebie zastosowano równanie 
Richardsa z członem źródłowym określającym pobór wody przez rośliny (S):

gdzie: C(h) = SO I Sh -  różniczkowa pojemność wodna, в  -  wilgotność gleby 
[cm3-cm~3], h -  siła ssąca gleby [cm], K(h) -  przewodność hydrauliczna gleby w 
funkcji siły ssącej gleby [crrrs-1], S(h) -  objętość wody pobranej przez korzenie roślin 
z jednostki objętości gleby w jednostce czasu [cm3-cm_3-s_I]. Powyższe równanie 
rozwiązuje się stosując numeryczną dyskretyzację metodą różnic skończonych.

Dane meteorologiczne pochodziły ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej na tere
nie badań. Krzywe wodnej retencyjności gleb (krzywe pF) w zakresie ciśnień do 
1 bara oznaczono metodą komór ciśnieniowych Richardsa [Kłute 1986], natomiast w 
zakresie niskich potencjałów metodą prężności pary wodnej nad roztworem kwasu 
siarkowego [Kłute 1986; Rawlins, Campbell 1986]. Krzywe te zostały przedstawione 
w postaci równania van Genuchtena [1980], a wartości parametrów tego równania 
wyznaczono przy zastosowaniu programu RETC [Genuchten i in. 1991]. Ponadto 
oznaczono współczynnik filtracji metodą stałego spadku hydraulicznego wody [Kłute, 
Dirksen 1986].

Przydatność modelu symulacyjnego SWAP do określenia dynamiki wody glebowej 
w strefie korzenienia się roślin analizowano przy zastosowaniu następujących miar 
statystycznych: błąd średni (AE), indeks zgodności modelu (d), indeks sprawności 
modelu (EF), średnia kw adratow a (RMS), błąd średni kwadratow y (RMSE) i 
współczynnik rezydualnej wartości (CRM) [Loague, Green 1991; Willmott 1981].

&
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1 . 0,

gdzie: Р  -  wartość oszacowana, О. -  wartość pomierzona, О. -  średnia wartość 
pomierzona, n -  liczba par obserwacji

Parametry statystyczne AE, RMS, RMSE i CRM przyjmują tym mniejsze wartości, 
im większa jest zgodność wielkości obliczonych z rzeczywistymi pomiarami. Dodatnie 
wartości AE i CRM wskazują na przeszacowanie, natomiast ujemne na niedoszacowanie 
wielkości symulacyjnych w porównaniu z pomiarami terenowymi. Współczynniki EF 
i d określają efektywność modelu, która dla optymalnego dopasowania wartości 
obliczonych z wartościami pomiarowymi osiąga wartość zbliżoną do 1 [Hack-ten 
Broeke, Hegmans 1995; Willmott 1981].

WYNIKI

Najwyższe położenie w analizowanym układzie topohydrosekwencyjnym -  na wynie
sieniu dennomorenowym (S), zajmują gleby płowe zaciekowe (1A) reprezentowane 
przez pedon Ga3 (rys. 2,1 A). Są to gleby mające spiaszczone i dobrze wykształcone 
poziomy ochric (Ap) i luvic (Eet) wytworzone z piasków słabogliniastych i piasków 
gliniastych. Poziomy te przeważnie płytko (średnio na głębokości 44 cm) przechodzą 
w zaciekowy endopedon glossic (E/B lub/i B/E), wykazujący uziamienie gliny piasz
czystej, sporadycznie gliny lekkiej. Poniżej zalega iluwialny poziom argillic, wykazujący 
uziarnienie od glin piaszczystych do glin lekkich, który dalej przechodzi w gliny 
piaszczyste skał macierzystych. Cechą charakterystyczną tych gleb jest występowanie 
okresowych cech zubożeń redoksymorficznych, które zanikają wraz z głębokością. 
W części poziomów argillic (Bt) występują brunatnoczame (7,5 YR 2/2 i 2/1) konkrecje



RYSUNEK 2. Przekrój pedogenetyczny badanej kateny: 1 -  piasek, 2 -  piasek słabogliniasty, 3 -  piasek gliniasty, 4 -  glina 
piaszczysta, 5 -  glina lekka, 6 -  glina, 7 -  glina średnia, 8 -  strop węglanów, 9 -  punkty pomiarów stacjonarnych, S -  kulminacja stoku, 
S2 -  stok swobodny, T -  pedyment (stok usypiskowy), A -  podnóże stoku, 3D -  czarne ziemie glejowe, Al -  gleby płowe zaciekowe, 
A2 -  gleby płowe zaciekowe gruntowo-glejowe
FIGURE 2. Pedological cross-section of investigated soil catena: 1 -  sand, 2 -  slightly loamy sand, 3 -  loamy sand, 4 -  sandy loam, 
5 -  light loam, 6 -  loam, 7 -  sandy clay loam, 8 -  top of calcium carbonate accumulation, 9 -  stationary measurement points, S -  
summit, S2 -  shoulder, T -  pediment, A -  footslope, 3D -  Typic Endoaquolls, Al -  Typie Glossudalfs, A2 -  Aquic Glossudalfs



Zastosowanie modelu symulacyjnego SWAP do określania uwilgotnienia gleb... 123

TABELA 1. Podstawowe fizyczne właściwości poziomów genetycz nych gleby płowej 
TABLE 1. Basic physical properties o f  genetic horizons o f  the Typic Glossudalfs

Po
ziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Procentowa zawartość frakcji о 
średnicy
Percentage o f  soil separates at 
diameter [mm]

Grupa
granulometryczna 
Soil texture

Gęstość 
Density 
[Mg • m 4

Porow.
Total
porosity
[irf-nr3]

2 ,0 0 -0 ,0 5 0 ,0 5 -0 ,0 0 2 <0,02 PN -R -
4033

US DA  
975

Pc Ps f
С

Ga3 -- Gleba płowa zaciekowa -  Typic Glossudalfs

Ap 0-25 77 15 8 PG LS 1,610 2,626 0,387
Eet 2 5 -3 4 76 16 8 PG LS 1,750 2,635 0,336
E/B 3 4-46 67 20 13 GP SL 1,760 2,648 0,335
B/E 46-55 64 17 19 GL SL 1,770 2,630 0,327
B it 55-88 62 15 23 GL SL 1,805 2,627 0,313
B2t 88-107 60 17 23 GL SL 1,821 2,611 0,303

żelazisto-m anganow e, a niekiedy w poziomie luvic i glossic, okresowe plamy 
opadowego oglejenia. Są one spowodowane małą wodoprzepuszczalnością poziomu 
argillic wskutek dużego zagęszczenia tego poziomu (tab. 1 i 2). Spiaszczenie oraz 
miąższość poziomów ochric, luvic i glossic zadecydowały o zdolnościach retencyjnych 
gleb kulminacji dennomorenowej. Poziomy te charakteryzują się małymi zdolnościami 
retencyjnymi zarówno przy polowej pojemności wodnej (0,185-0,218 m3-m-3), jak i 
wilgotności trwałego więdnięcia (0,038-0,077 m3*irf3). W poziomie iluwialnym argillic 
zdolności retencyjne przy górnej granicy wody łatwo dostępnej dla roślin (0ppw) 
zwiększają się do 0,246 m3*m-3, natomiast przy dolnej granicy wody potencjalnie 
dostępnej dla roślin (9WTW) do 0,118 m3-m-3. Związane jest to z większą zawartością 
frakcji ilastej oraz trwałą strukturą foremnowielościenną. Dlatego też, zdolności

TABELA 2. W łaściwości hydrauliczne poziomów genetycznych gleby płowej 
TABLE 2. Hydraulic properties o f  horizons o f  the Typic Glossudalfs

Poziom
Horizon

G łębokość  
Depth [cm]

0 c
û
°P PW

û
°YVTW 0 D

K s a n

cm3 • cm 3 cm • d 1

Ga3 -  Gleba płowa zaciekowa -  Typic Glossudalfs

Ap 0-2 5 0,368 0,207 0,046 0,161 39,6 0,04687 1,35279
Eet 2 5 -3 4 0,326 0,185 0,038 0,141 40,6 0,04454 1,35687
E/B 34 -4 6 0,321 0,209 0,051 0,112 23,8 0,03900 1,28919
B/E 46-55 0,323 0,218 0,077 0,105 9,7 0,04816 1,23418
B it 5 5-88 0,312 0,246 0,114 0,071 5,2 0,04301 1,15808
B2t 88-107 0,303 0,223 0,081 0,080 4,6 0,03802 1,20736

0c -  pełna pojemność wodna -  saturated moisture content, 0 ppw -  polowa 
pojemność wodna -  field water capacity, 0 WTW -  wilgotność trwałego więdnięcia -  
permanent wilting point, 0 D -  pojemność drenażowa -  drainage capacity,
K s -  współczynnik filtracji -  saturated hydraulic conductivity; a i  n -  parametry 
równania van Genuchtena -  parameters o f  van Genuchten equation
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R [mm]

R [mm] Data - Date

Data - Date

RYSUNEK 3. Porównanie wartości pomierzonych i obliczonych stanów retencji w 1 OO-centymctrowcj 
warstwie gleby płowej zaciekowej
FIGURE 3. Comparison o f  values o f measured and simulated water storages in 100 cm soil layer o f the 
Typic Glossudalfs

retencyjne 1-metrowej strefy korzenienia się roślin przy górnej granicy wody łatwo 
dostępnej dla roślin (PPW) wynoszą 221 mm, natomiast przy dolnej granicy wody 
łatwo dostępnej dla roślin (WTW + l/3-(PPW-WTW)) -  124 mm.

Symulację dynamiki wody glebowej przy zastosowaniu modelu SWAP przeprowa
dzono dla 1-metrowej strefy korzenienia się roślin w następujących okresach: 
26.03.2005-9.11.2005 oraz 10.4.2006-25.10.2006.

Danymi wejściowymi do modelu SAWP były parametry określające warunki mete
orologiczne, pokrywę roślinną, właściwości gleby, z których najważniejsze to. geometria 
profilu, właściwości fizyko-wodne poszczególnych poziomów genetycznych, początkowy 
rozkład zawartości wody w glebie w funkcji potencjału wody glebowej oraz parametry 
określające górne i dolne warunki brzegowe. Początkowy warunek ustalony został jako rozkład 
uwilgotnienia gleby w strefie obliczeniowej, który otrzymano z bezpośrednich pomiarów.

• o b lic z o n e  sta n y  retencji - pred icted  so il w ater s to r a g e s  
p o m ier zo n e  sta n y  retencji - m ea su red  so il w ater s to r a g e s

■ o b lic z o n e  s tan y  retencji - pred icted  so il w ater s to r a g e s  
p o m ier zo n e  śtariy r e te n c j i: m ea su red  so il w ater s to r a g e s '
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Górny warunek brzegowy określony został przez opad (opad skorygowany według 
Jaworskiego [1979]) i ewapotranspirację rzeczywistą, natomiast dolny, jako wartości potencjału 
macierzystego na dolnej granicy obliczeniowej uzyskane z rzeczywistych pomiarów.

Z rysunku 3 wyraźnie wynika, że uzyskano dużą zbieżność pomiędzy stanami 
retencji obliczonymi przy zastosowaniu modelu SWAP a pomierzonymi zawartościami 
wody w 100 cm warstwie obliczeniowej. Potwierdzają to uzyskane wartości paramet
rów statystycznych przedstawione w tabeli 3. Indeks zgodności (d) wynosił od 0,831 
do 0,991 kolejno dla roku 2005 i 2006. Ujemna wartość AE uzyskana w roku 2005 
oraz dodatnia w 2006 roku świadczy o tym, że w pierwszym przypadku zostały 
oszacowane zbyt niskie stany retencji wody glebowej, natomiast w drugim stany zbyt 
wysokie. Średni błąd obliczonych stanów retencji w okresach bilansowych wynosił 
2,3 mm oraz 4,6 mm (odpowiednio dla roku 2005 i 2006). Różnica pomiędzy 
rzeczywistą zawartością wody w glebie a obliczoną przy zastosowaniu symulacyjnego 
modelu SWAP była statystycznie nieistotna na poziomie a  = 0,05 zarówno dla roku 
2005, jak i 2006. Potwierdzają to także małe wartości RMS, RMSE i CRM oraz wysokie 
wartości EF. Wysoka zgodność stanów retencji obliczonych i pomierzonych wskazuje 
na możliwość stosowania symulacyjnego modelu SWAP do prognozowania w okresie 
wegetacyjnym zmian stanów retencji wodnej w płowych glebach zaciekowych 
wyniesień dennomorenowych, o opadowo-retencyjnym reżimie wodnym.

Na rysunku 3 wyraźnie zaznaczyły się okresy wyczerpywania wody łatwo dostępnej 
dla roślin w sezonie wegetacyjnym. Szczególnie w lipcu 2006 roku obserwowano stany 
retencji wody w 100-centymetrowej strefie korzenienia się roślin poniżej dolnej granicy 
wody łatwo dostępnej dla roślin.

W tabeli 4 przedstaw iono bilans wodny gleb obliczony przy zastosow aniu 
symulacyjnego modelu SWAP. Ewapotranspiracja kumulatywna na końcu okresu 
obliczeniowego wynosiła od 379 mm do 339 mm (odpowiednio dla lat 2005 i 2006), 
natomiast odpływ wgłębny 11 mm (2006 r.) i 36 mm (2005 г.), a dopływ kapilarny 
od 8 mm do 9 mm. Mały dopływ kapilarny spowodowany był głęboko zalegającym 
zwierciadłem wód gruntowych, które w całym okresie pomiarowym występowało na

TABELA 4. Parametry obliczonego bilansu wodnego gleby płowej zaciekowej 
TABLE 4. Predicted parameters o f  the soil water balance o f  Typie Glossudalfś

Parametry bilansu wodnego gleb -  Parameters o f  soil water balance 2005 2006

Rp -  początkowy stan retencji -  initial soil water storage [mm] 242 226

AP -  opad -  precipitation [mm] 356 318

+Aq -  dopływ kapilarny -  capillary inflow [mm] 8 9

-A q  -  odpływ wgłębny -  bottom percolation [mm] 36 33

AI -  intercepcja -  interception [mm] 26 11

AETR -  ewapotranspiracja -  e wap о transpiration [mm] 379 339

Rk -  końcowy stan retencji -  final water storage [mm] 164 170
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głębokości poniżej 4 m. Niewielkie ilości wody dopływające do 1-metrowej strefy 
korzenienia się roślin z poziomów głębiej zalegających świadczą o typowym opadowo- 
retencyjnym reżimie wodnym gleb płowych wyniesień dennomorenowych.

DYSKUSJA

Badania niniejsze potwierdziły występowanie gleb płowych zaciekowych na wy
niesieniach dennomorenowych [Komisarek 2000; Kozłowski 2007; Marcinek, Komisarek 
2000; Marcinek i in. 1998; Marcinek, Wiślańska 1984]. Charakteryzują się one dobrymi 
warunkami naturalnego drenażu w poziomach ochric, luvic oraz glossic, natomiast ze 
względu na wzrost zagęszczenia i charakter uziamienia iluwialnego poziomu argillic, 
w glebach tych występuje niedostateczny drenaż wewnętrzny. Poziom argillic charakte
ryzuje się małą pojemnością drenażową (0D < 0,1 m3- m"3) oraz małymi wartościami 
w odoprzepuszczalności (tab. 2), co utrudnia perkolację wód opadow ych. W 
konsekwencji okresowa stagnacja wód opadowych na mniej przepuszczalnym poziomie 
argillic przyczynia się do powstania niewłaściwych stosunków powietrzno-wodnych, 
które widoczne są w postaci okresowo w ystępujących cech zubożeń redoksy- 
morficznych. Cechy te w analizowanych glebach płowych zaciekowych zanikały wraz 
z głębokością, co z jednej strony świadczy o ich episaturacyjnym pochodzeniu, nato
miast z drugiej -  o braku oddziaływania zwierciadła wód gruntowych na uwilgotnienie 
profilu. Gleby te m ają typowo opadowo-retencyjny reżim wodny, co wydaję się 
potwierdzać nie tylko morfologia profilu, lecz także mały udział wód podsiąku 
kapilarnego w kształtowaniu uwilgotnienia strefy korzenienia się roślin. Obliczonego 
przy zastosowaniu symulacyjnego modelu SWAP dopływu wody do 1-metrowej 
warstwy z poziomów poniżej zalegających nie należy wiązać z typowym podsiąkiem 
kapilarnym, a raczej z występowaniem gradientu potencjału hydraulicznego w strefie 
nienasyconej, zwłaszcza że w okresie przeprowadzania badań wody gruntowe zalegały 
na głębokości poniżej 4 m. Typowy podsiąk kapilarny w glebach płowych Równiny 
Szamotulskiej obserwował Spychalski [1998]. Jednak w badaniach przeprowadzonych 
przez tego autora dopływy te rozpatrywane były w odniesieniu do wynoszącej 2,5 m 
miąższości obliczeniowej, a jak sam autor podaje, głębokość ta charakteryzowała średnie 
zaleganie zwierciadła wód gruntowych w tych glebach.

Przedstawione wyniki badań wskazują na praktyczne możliwości zastosowania 
modelu SWAP do symulacji zmian uwilgotnienia gleb o opadowo-retencyjnym reżimie 
wodnym. Duża zgodność obliczonych stanów retencji wody glebowej z rzeczywistymi 
zawartościami wody w 100-centymetrowej strefie korzenienia się roślin została 
udokumentowana statystycznie, co wydaje się potwierdzać wcześniejsze doniesienia 
Komisarek i Kozłowskiego [2005]. Niewielkie wartości AE charakteryzujące błąd 
oszacowania są zbliżone z wynikami badań Eitzingera i in. [2002, 2004] oraz 
Elmaloglou'a i M alaosa [2000], w których symulację dynamiki wody glebowej 
przeprowadzono przy zastosowaniu modelu SWAP oraz CERES.

Biorąc pod uwagę, że gleby rozwijające się z pogómicznego materiału macierzy
stego charakteryzują się opadowo-retencyjnym reżimem wodnym [Mocek i in. 2002; 
Przybyła, Stachowski 1994; Szafrański, Stachowski 1997], można przypuszczać, że
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model SWAP jest dobrym narzędziem służącym do szczegółowego śledzenia zmian 
uwilgotnienia tych gleb; szczegółowa analiza dynamiki uwilgotnienia gleb terenów 
pogórnicznych, jest ważnym zagadnieniem z punktu widzenia zagospodarowania i 
rekultywacji zwałowisk [Szafrański, Stachowski 1997].

WNIOSKI

Przeprowadzone badania wykazały:
1. Gleby płowe zaciekowe wyniesień dennomorenowych charakteryzują się opadowo- 

retencyjnym reżimem wodnym, w którym głównym źródłem wody dostępnej dla ro
ślin jest woda opadowa.

2. W glebach płowych zaciekowych zlokalizowanych na kulminacji układu topohydrose- 
kwencyjnego występują w sezonie wegetacyjnym okresy, kiedy stany retencji wodnej 
w 1 OO-centymetrowej strefie korzenienia się roślin są mniejsze od retencji przy dolnej 
granicy wody łatwo dostępnej dla roślin.

3. Duża zgodność obliczonych wartości stanów retencji wody glebowej z danymi pomiaro
wymi potwierdza przydatność symulacyjnego modelu SWAP do śledzenia zmian uwilgot
nienia gleb w strefie korzenienia się roślin o opadowo-retencyjnym reżimie wodnym.
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