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A b stra c t: The objective o f  the perform ed investigations was to determ ine essential chem ical 
properties and soil solution com position o f  the so ils which occur in the region o f  the W ielkopol
ski National Park frequented by acid rains. Long-term research results o f  precipitations in this 
region confirm  their acid character; norm ally pH < 4.5 som etim es even below  3.5. Content o f  
anions originated from  acids com prised in the range: S 0 4"2 3 .2 4 - 4 .0 4 ,  N 0 3" 1 .5 7 -2 .5 7 , СГ
0 .6 3 -1 .3 1  mg'dm"3. Investigations included A renosols developed from sands as w ell as Luvi- 
sols developed from loam y sands deposited on boulder loam. Soils sim ilar w ith regard to soil 
origin (and texture) but utilized for long-tenn differently: as arable land and forest, were situated 
from one another at the distance not exceed ing 100 m. The results indicate distinctly lower pH 
o f  all horizons in the so il profiles occurring in forest areas. The recorded differences usually  
amount to more than one pH unit. A s to the chem ical com position o f  soil solutions, the m ost 
significant d ifferences concerned their salinity measured as electrolitical conductivity and the 
content o f  such cations as: K+, A l3+ (in A horizons also N H 4+) and, with regard to anions -  
m ainly NO  ”. The content o f  potassium  and calcium  are higher in the agriculturally utilised soils  
than in sim ilar forest soils. The reverse relations concern alum inium  ions. The recorded dom i
nance o f  sulphates am ong anions reflects the dom ination o f  these anions w ithin acid precipita
tion in this region.

Słow a k lu czo w e : roztw ór g lebow y, pasta nasycona, kw aśne opady, grunty orne i leśne.

K ey w ords: soil solution, saturated paste, acid rain, arable and forest soils.

WSTĘP

W ieloletnie badania właściwości i składu chemicznego opadów na obszarze 
Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) wskazują na ich kwaśny lub bardzo 
kwaśny charakter. pH w okresie 1992-2006 wynosiło średnio około 4,33, przy 
wahaniach od 3,93 do 4,80 [Walna, Siepak 2005; Walna, Kurzyca 2007]. Wartości
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TABELA 1. Wartości pH i suma opadów atmosferycznych 
w W PN w latach 1992-2006
TABLE 1. Values o f  pH and sum o f  precipitations in the W PN
in the years 1 9 9 2-2006  (wg/acc.to Walna, Kurzyca [2007

pH

śred *
min.
max.

O pady*51

pH

śred 5
min.
max.

Opady*

1992

4 ,54
3,89
7,10

395

2000

4,43
3,67
5,81

596

1993

4 ,26
3,53
6,03

623

2001

4 ,32
3,39
5,87

562

1994

3,92
2,94
5,63

621

2002

4 ,34
3,23
6,17

639

1995

4 ,24
3,65
6,81

463

2003

4 ,47
3,43
6,96

338

1996

4,31
3,48
6,27

576

2004

4.37
3.38 
6,40

431

1997

4,53
3,27
6,79

513

2005

4,42
3,73
6,0

527

1998

4,59
3,70
6,45

591

2006

4,80
3,85
6,74

548

1999

4,64
3,70
6,60

495

minimalne w tym okresie często 
nie przekraczały pH 3,5. W 
ostatnich latach obserwuje się 
wprawdzie niewielki wzrost 
odczynu opadów w tym regio
nie, niemniej w dalszym ciągu 
są to opady kwaśne, co 
przedstawiono w tabeli 1. 
Większość opadów na obsza
rze WPN wykazuje pH w 
zakresie 4,1^4,6. Tak kwaśne 
opady niewątpliwie wpływają w 
zróżnicowany sposób na wiele 
elementów ekosystemu glebo
wego. Istotne zmiany nastąpiły 
w różnych właściwościach 
gleb, zwłaszcza były związane 
z kompleksem sorpcyjnym i 
odczynem [Siepak i in. 1999;

Walna i in.l998a,b, 2000,2001,2002]. Cytowani autorzy uzyskali interesujące wyniki, dotyczące 
ilości wymywanych składników, w doświadczeniach laboratoryjnych z symulacją kwaśnych 
opadów na naturalne monolity glebowe. Również w składzie chemicznym roztworu glebowego 
niewątpliwie zachodzą zmiany. Czy można je zaobserwować przy zastosowaniu wyciągów 
wodnych z tzw. pasty nasyconej -  najbardziej zbliżonych do roztworu glebowego -  było 
głównym założeniem niniejszej pracy.

Celem badań było określenie składu chemicznego roztworu glebowego wybranych 
gleb leśnych i ornych (podobnych pod względem typologii i uziamienia) występujących 
w obrębie WPN, będących pod wieloletnim wpływem oddziaływania kwaśnych opadów 
-  na tle ich podstawowych właściwości fizyko-chemicznych.

* średnia ważona — weighted mean 
**Opady -  Precipitation [mm]

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto gleby rdzawe, wytworzone z piasków luźnych i słabo gliniastych, oraz 
gleby płowe powstałe z piasków gliniastych zalegających na glinie zwałowej. Badane gleby są 
od wielu lat użytkowane jako gleby ome (prof. 1 i 3) i leśne (prof. 2 i 4). Na reprezentatywnych 
powierzchniach wykonano odkrywki glebowe parami w odległości nieprzekraczającej 100 m, 
wydzielono i opisano poziomy genetyczne, z których pobrano próbki do analiz. Do badań 
podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych zastosowano powszechnie stosowane 
w gleboznawstwie metody [Mocek i in. 2006], przy czym С i N oznaczano metodą analizy 
elementarnej przy użyciu aparatu Variomax firmy Elementar.

Roztwór glebowy uzyskano po dodaniu do próbek o dużej masie (2-3 kg) i 
naturalnej wilgotności takiej ilości wody aż uzyskano tzw. glebową pastę nasyconą, z 
której przy zastosowaniu lejków Buchnera i pompy podciśnieniowej uzyskano ekstrakt 
do analiz. W uzyskanym roztworze zmierzono przewodność elektryczną kondukto- 
metrem Orion, natomiast zawartość kationów i anionów oznaczono metodą chromato
grafii jonowej na aparacie DIONEX 120 w Zakładzie Analizy Wody i Gruntów UAM 
Poznań (szczegóły metodyczne zawarte są w pracy Walna i in. [2004]). Glin w 
roztworach oznaczano na spektrometrze Yarian Spectra 220 FS.
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TABELA 2. Stężenie kationów i anionów (średnie ważone) w  
opadach atmosferycznych w WPN w latach 20 0 2 -2 0 0 5  
TABLE 2. Concentration o f  cations and anions (weighted mean) 
o f  precipitations in WNP in the years 200 2 -2 0 0 5

Rok
Year

Stężenie kationów i anionów 
Concentration o f  cations and anions [mg, • dm - 3]

N a+ K + Ca2+ M g2+ N H .+4 СГ N 3~ S 0 24- F-

2002
2003
2004
2005

0,25
0 ,74
0 ,36
0,29

0 ,44
0,77
0,77
0,50

0,74
1,40
1,05
0,90

0,12
0,22
0,19
0,10

0,93
2,74
1,67
0,89

0,63
1,31
1,00
0,85

1,57
2,65
2 ,00
2,08

3,64
4 ,04
3,43
3,24

0,003
0 ,036
0,02
0,02

WYNIKI I DYSKUSJA

Wybrane do badań gleby występujące w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodo
wego należą do 2 typów: gleb rdzawych wytworzonych z piasków i gleb płowych o 
uziarnieniu piasków gliniastych zalegających na glinie. Prawie wszystkie poziomy 
genetyczne tych gleb charakteryzują się bardzo kwaśnym odczynem (tab. 3), przy 
czym gleby w uprawie rolnej wykazywały odczyn wyższy niż gleby leśne nawet o 
jedną (i więcej) jednostkę pH. Dość zaskakujący jest fakt, że gleby płowe odznaczają 
się niższym odczynem niż gleby rdzawe. W profilowym rozkładzie odczynu obserwuje 
się lekki jego wzrost wraz z głębokością.

TABELA 3. Podstawowe właściwości chemiczne gleb 
TABLE 3. The basic properties o f  soils

Nr
profilu
Profile
N o.

Poziom
genet.
Genetic
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

pH Pył
Silt

Ił
Clay

С N C:N

KC1 H20 %

Gleby rdzawe -  Arenosols

1 Ap 0-3 0 4,31 5,30 9 3 0,921 0,065 14,1
Bv 3 0-50 5,46 6,59 6 2 0 ,197 0 ,018 11,2
С 50 -1 0 0 5,79 6,52 5 2 0,035 0,007 5,1

2 A/E 0-6 3,34 3,49 8 3 1,375 0,063 21,9
Bv 6 -2 0 3,59 4,17 5 4 0,647 0,030 21,6
C l 2 0 -5 0 4,12 4,69 3 2 0,279 0,016 17,3
C2 5 0-100 4,46 4,67 2 2 0,039 0,006 6,1

Gleby płowe -  Luvisols

3 Ap 0-30 4,48 5,57 16 3 0,657 0,052 12,6
E 30-55 4,33 5,41 16 4 0,078 0,010 7,5
Bt 55-95 4 ,70 6,01 15 17 0,088 0,020 4,4
BC 9 5 -1 3 0 4,65 6,43 18 23 0,079 0,023 3,4

4 A1 0-5 3,36 4,00 22 3 2,648 0,142 18,7
A2 5-10 3,42 4,11 19 4 1,873 0,101 18,6
E 10-60 3,97 4,73 16 5 0,357 0,025 14,0
Bt 60-100 3,81 5,26 16 14 0,174 0,018 9,9
BC 100-120 3,81 5,31 14 15 0,496 0,041 12,0
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Porównując odczyn kwaśnych opadów na badanym terenie z pH gleb mierzonym w 
H20  zauważyć można, że w glebach leśnych odczyn wierzchnich warstw jest wyraźnie 
niższy (3,49-4,11) niż średnie pH tych opadów wynoszące 4,33. Natomiast gleby 
użytkowane rolniczo wykazują wyższe pH (5,30-5,57) aniżeli pH opadów. Nadmienić należy, 
że pH gleby mierzone klasyczną metodą -  przy stosunku gleba : H90  jak 1: 2,5 -  było 
niemal identyczne z pH roztworu glebowego uzyskanego z „pasty nasyconej”. Inne 
podstawowe właściwości, takie jak: uziamienie, zawartość С i N gleb wybranych do badań 
roztworu glebowego przedstawiono w tabeli 3.

Głównym założeniem przeprowadzonych badań było określenie wpływu kwaśnych 
opadów na chemizm roztworów glebowych poprzez porównanie ich składu chemicznego. 
Wyniki badań wskazują że skład chemiczny roztworu glebowego w pewnym tylko stopniu 
odzwierciedla skład chemiczny kwaśnych opadów (tab. 2,4,5). Spośród badanych anionów 
we wszystkich poziomach genetycznych, podobnie jak w opadach, dominują siarczany 
(S042-), przy czym stężenie tych jonów w roztworze glebowym jest około 10-krotnie 
większe niż w opadach (opady około 3,5, a roztwory glebowe około 33 mg-dirf3).

Na drugim miejscu wśród anionów w opadach znajdują się azotany (N 0 3"), których 
stężenie zawiera się w przedziale 1,57-2,65 mg-dm"3 i ponad 2-krotnie przewyższa 
stężenie chlorków (СГ), które wynosi 0,63-1,31 mg-dm-3. Natomiast relacje pomiędzy 
tymi anionami w roztworze glebowym są odmienne. Nieco w większym stężeniu 
występują chlorki, które w profilach są bardziej równomiernie rozmieszczone (tab. 5).

TABELA 4. Zawartość kationów w roztworze glebowym [m g • dm'3] 
TABLE 4. Concentration o f  cations in soil solution [mg dm 3]

Nr
profilu
Profile
N o.

Poziom
genet.
Genetic
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Na* K* Ca2‘ MgTł n h ; AP1

Gleby rdzawe -  Arenosols

1 Ap 0-30 3,0 23,3 15,3 2,6 ślady 6,1
Bv 3 0-50 1,9 10,1 7,3 0,9 0,07 21,9
С 5 0-100 2,4 9,6 11,5 1,4 0,34 9,7

2 A/E 0-6 3,5 3,2 12,4 3,2 3,13 3,9
Bv 6-20 2,7 2,3 8,9 2,5 ślady 3,5
C l 20 -5 0 2,1 1,8 6,7 1,6 ślady 3,5
C2 50-1 0 0 1,7 0,6 7,1 1,7 0,28 0,1

Gleby płowe -  Luvisols

3 Ap 0-30 1,5 17,0 14,9 3,6 0,33 4,6
E 30-55 2,1 13,8 28,7 10,2 1,20 0,3
Bt 55-95 3,4 6,2 32,1 9,1 ślady 0,2
BC 95-1 3 0 2,7 1,1 20,2 4,2 ślady 0,3

4 A1 0-5 2,6 4,0 11,3 3,4 3,95 1,7
A2 5-10 2,1 4,1 7,6 2,1 0,94 2,4
E 10-60 1,8 1,3 3,9 0,8 ślady 10,3
Bt 60-100 2,7 2,7 4,9 0,8 ślady 6,1
BC 100-120 3,2 3,8 7,6 1,2 ślady 12,2
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TABELA 5. Przewodność elektryczna -  ЕС i zawartość anionów w 
roztworze glebowym [mg -dm 3]
TABLE 5. Electrical conductivity -  EC and concentration o f  anions in soil 
solution [mg • dm 3]

Nr
profilu
Profile
No.

Poziom
genet.
Genetic
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

EC
[pS-cm ■’]

Cl N 0 3 S 0 42 p o / F

Gleby rdzawe -  Arenosols

1 Ар 0-30 201 52,9 36,33 36,8 1,98 1,56
Bv 30-50 101,5 18,3 6,02 30,8 0,21 0,59
С 50-100 127,9 13,2 1,42 36,5 0,63 0,43

2 A/E 0-6 138,5 28,3 29,55 52,7 2,16 0,93
Bv 6-20 115,5 22,3 8,95 56,5 1,35 1,03
C l 20-50 75,7 21,0 1,11 41,8 0,57 0,63
C2 50-100 67,3 7,1 1,46 53,5 0,15 1,27

Gleby płowe -  Luvisols

3 Ap 0-30 171,4 5,2 6,47 15,3 3,75 0,37
E 30-55 291 14,9 26,40 10,5 3,36 0,27
Bt 55-95 250 8,3 9,97 15,4 1,29 0,04
BC 95-130 190 9,2 0,66 22,9 0,45 0,05

4 Al 0-5 162,7 8,6 9,79 14,1 2,76 0,04
A2 5-10 102,4 5,3 14,2 11,4 2,64 0,06
E 10-60 45,3 5,3 67,9 20,4 2,22 0,31
Bt 60-100 82,1 16,6 39,3 40,6 0,75 0,38
BC 100-120 105,4 23,1 90,97 50,1 0,36 0,12

Zawartość azotanów w roztworach glebowych waha się w bardzo szerokich przedzia
łach: w glebach rdzawych od 1 do 36 mg-dm"3, a w glebach płowych od 0,7 do 
ponad 26 mg-dm“3.

Maksymalne stężenia N 0 3" w glebach, występujące w wierzchnich poziomach (A i 
E), przekraczają nawet 15-krotnie średnie stężenia w opadach, natomiast najniższe ich 
zawartości, zwykle w poziomach głębszych (BC i C), są nawet niższe niż w opadach 
(gleby rdzawe profile 1 i 2). W rozmieszczeniu azotanów w badanych glebach 
uwidacznia się ich silna zależność od zawartości materii organicznej i procesów mikro
biologicznych (nitryfikacji, denitryfikacji itp.), czym można między innymi tłumaczyć ich 
duże zróżnicowanie -  znacznie większe niż w przypadku chlorków i siarczanów. Dość 
zaskakujący jest fakt, potwierdzający jedynie złożoność zachowania się azotanów w 
glebie, że gleby rdzawe wytworzone- z » utworów piaszczystych wykazują wyższą 
zawartość N 0 3" niż gleby płowe o uziamieniu piasków gliniastych zalegających na glinie.

W składzie chemicznym opadów odnoszącym się do kationów najwyższe wartości 
dotyczą jonu amonowego (NH4+), którego stężenie zawiera się w przedziale 0,89-2,74 
mg-dm'3 i wapniowego (Ca2+) 0,74-1,40 mg-dm"3. Dominacja jonów NH4+w opadach 
nie jest często spotykana [Rustad i in. 1993], gdyż składnik ten w największym stopniu 
związany jest z intensywnym rolnictwem i produkcją żywności. Na trzecim miejscu 
wśród kationów w opadach znajduje się potas, którego stężenia przewyższają wyraźnie 
zawartość sodu (średnio: K+ 0,61, Na+ 0,41 mg-dm"3).
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W roztworach glebowych bezwzględnie dominującym kationem jest Ca2+, pomimo 
że wszystkie badane gleby (i poziomy) są bardzo kwaśne. Na uwagę zasługują niskie 
stężenia jonów magnezowych -  niższe niż potasu, a nawet niekiedy sodu. Zawartość 
tych kationów mieści się w przedziale 1,5-3,5 dla Na+ i 0,8-10,2 mg-dm-3 dla Mg2+. 
W rozmieszczeniu kationów potasu uwidacznia się wpływ użytkowania rolniczego 
(nawożenie). Zdecydowanie najwyższą koncentracją K+odznaczają się poziomy Ap gleb 
uprawnych, czego nie obserwuje się w analogicznych glebach pod lasami.

Najniższym stężeniem w roztworach glebowych charakteryzuje się kation amonowy. 
W większości poziomów genetycznych NH4+ występuje w znikomej (śladowej) ilości 
-  zupełnie odwrotnie niż ma to miejsce w opadach. Wyjątkiem w tym względzie są 
poziomy wierzchnie A w glebach leśnych, w których stężenie jonu amonowego wynosi 
3,13-3,95 mg-dm-3. Trudno o jednoznaczną interpretację tych wyników. Jon ten podle
ga w glebie tak różnym przemianom zarówno chemicznym, jak i biologicznym, że 
często obserwuje się duże wahania i mocno zróżnicowane wyniki [Szmal, Misztal 1996; 
Walna i in. 2000, 2002]. Stężenie glinu rozpuszczalnego w wodzie Jest zdecydowanie 
wyższe w glebach leśnych niż glebach uprawnych (tab. 4), co zapewne ma związek 
ze znacznie większą kwasowością gleb leśnych.

Zróżnicowanie pomiędzy glebami użytkowanymi rolniczo i pod lasami widoczne 
jest też w ogólnym zasoleniu roztworu glebowego wyrażonym w wynikach pomiarów 
przewodności elektrolitycznej W tym względzie roztwory wodne gleb użytkowanych 
rolniczo, jak można było oczekiwać, charakteryzują się wyższą przewodnością (zasole
niem). Porównując ogólne zasolenie roztworów glebowych z tym parametrem w 
kwaśnych opadach dla badanego terenu, średnie ważone EC opadów w okresie 
1992-2006 mieszczą się w przedziale 30-50 jiS/cirf1, a przewodność elektryczna w 
środowisku glebowym jest z reguły kilkakrotnie wyższa (tab. 5) [Walna, Siepak 2005].

WNIOSKI

Z porównania składów chemicznych roztworów glebowych, tj. wyciągów z tzw. 
pasty nasyconej i kwaśnych opadów w obrębie WPN, na podstawie przeprowa
dzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Skład chemiczny kwaśnych opadów różni się zasadniczo od składu chemicznego roztworów 
glebowych tak w glebach leśnych, jak i użytkowanych rolniczo. Różnice te dotyczą przede 
wszystkim parametrów ilościowych, tj. zawartości (stężenia) poszczególnych składników (ka
tionów i anionów), a w znacznie mniejszym stopniu parametrów jakościowych.

2. Stężenie prawie wszystkich badanych kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) i niektórych 
anionów (N 0 3-, Cl', S 0 42-, F") w roztworach glebowych było kilka do kilkunastu 
razy wyższe niż stężenie tych jonów w opadach. Jedynym wyjątkiem w tym wzglę
dzie jest kation amonowy, który dominował w składzie chemicznym opadów, wystę
pując w ilości 0,89-2,74 mg-dm"3, natomiast stężenie NH4+ w roztworach glebowych 
w większości poziomów genetycznych było „śladowe”, a maksymalne zanotowane 
stężenie wyniosło 3,95 mg-dm"3.

3. Oddziaływanie kwaśnych opadów na roztwór glebowy można badać przy zastosowa
niu wyciągów z tzw. pasty nasyconej. Niemniej dla osiągnięcia bardziej precyzyjnych 
i jednoznacznych wyników, konieczne wydają się badania „ciągłe” (monitoringowe ) z 
badaniami lizymetrycznymi włącznie.
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