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POJEMNOŚĆ WODNA ORAZ ZDOLNOŚCI RETENCYJNE 
GLEB HYDROGENICZNYCH DOLINY GRÓJECKIEJ

WATER CAPACITY AND RETENTION CAPABILITY 
OF HYDROGENIC SOILS IN THE GRÓJECKA VALLEY

Katedra Gleboznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

A bstract: The paper contains the analysis o f  water and retention capabilities o f  13 hydrogenic soil 
profiles in the Grójecka Valley. The undisturbed soil samples were collected from selected genetic 
horizons. The samples were used to determine water capacities at the follow ing pF values: 0.0; 1.6; 
2.0; 2.5; 3.7; 4.2; 4.5. On their basis, retention capabilities within easily plant available water (EPAW), 
were defined. In the calculations o f  EPAW, a pF range o f  1 .6-3.7 was employed. Investigated soils 
showed high retention capabilities with an average between 282.99 mm and 425.52 mm.

Słowa kluczow e’, g leby hygrogen iczne, pojem ność wodna, w spółczynn ik  pF.

K ey  w o rd s : hydrogenic so ils, water retention capacity, pF coefficient.

WSTĘP

Ewolucyjne przemiany i przekształcenia gleb hydrogenicznych na skutek postę
pującego odwodnienia terenu zachodzą zwykle z różną intensywnością, nawet na 
stosunkowo małym obszarze, w zależności od lokalnej zmienności ukształtowania 
powierzchni, przepuszczalności wodnej skał glebotwórczych i podścielających, stopnia 
zamulenia czy zapiaszczenia oraz podatności na rozkład nagromadzonej substancji 
organicznej [Rząsa i in. 1999]. Tego rodzaju warunki rozwoju oraz przekształceń gleb 
hydrogenicznych decydują w ogólności o tym, że poziom wody gruntowej występuje 
na różnej głębokości profilu glebowego i ulega ciągłym fluktuacjom. Sprawia to, że z 
różną intensywnością przebiegają procesy rozkładu, syntezy czy przekształceń substan
cji organicznej. Wymienione uwarunkowania kształtują i różnicują ewolucyjne przemiany 
i rozwój gleb hydrogenicznych. W konsekwencji na małym niekiedy obszarze można 
obserwować i badać różne etapy rozwoju tych gleb [Gajewski 2005; Owczarzak i in. 
2003]. Problem ten jest ważny zarówno z naukowego, jak również społecznego punktu 
widzenia, szczególnie w rejonach dużych przekształceń geomechanicznych i hydrogeo
logicznych. Przekształcenia te są związane z działalnością wydobywczą różnego rodzaju 
kopalin, zwłaszcza kopalnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.
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W naszych warunkach fizjograficznych, tj. w pradolinach dużych rzek, w rozległych 
rynnach polodowcowych, w podmokłych obniżeniach terenowych itp., można już na 
obszarze kilkuset hektarów stwierdzić występowanie w bliskim sąsiedztwie gleb 
torfowych o różnej miąższości i zamuleniu, gleb torfowo-murszowych o różnym 
stopniu rozkładu, gleb mineralno-murszowatych, gleb murszastych, a nawet piasków 
murszastych silnie zdegradowanych. Taką specyfiką i kompleksowością wyróżniają się 
również gleby Doliny Grójeckiej, będące obiektem badań i analiz omówionych w 
niniejszej pracy.

OBIEKT I METODYKA

Dolina Grójecka pod względem administracyjnym położona jest we wschodniej 
części województwa wielkopolskiego, a także w centralno-wschodnim rejonie powiatu 
konińskiego. Jest to teren o długości około 20 km i szerokości 1,5-4,5 km, który 
stanowi część Doliny Warty, należącą do makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. 
Podstawowym elementem ukształtowania terenu są liczne obniżenia pojeziome oraz 
kotlinowate zagłębienia wypełnione przeważnie utworami torfowymi. Obszar Doliny 
Grójeckiej pokrywają w większości gleby hydrogeniczne, pośród których dominują 
gleby torfowo-murszowe i mineralno-murszowate. W obrębie tych gleb, na niewielkich 
wyniesieniach wytworzyły się gleby murszowate właściwe i murszaste. W latach 
2002-2005 badaniami objęto 21 profili gleb hydrogenicznych (rys.l) [Gajewski 2005]. 
Z wybranych poziomów genetycznych pobrano próbki o strukturze nienaruszonej za 
pomocą naczynek Nitzscha o objętości 100 cm3. Pobrany m ateriał posłużył do 
określenia zawartości wody przy następujących wartościach pF: 0,0, 1,6, 2,0, 2,5, 
3,7, 4,2, 4,5. Potencjał wody glebowej oznaczono w komorach nisko- i wysokociś
nieniowych [Kłute 1986]. Ze względu na duże analogie w budowie morfologicznej 
niektórych typów gleb do analizy zdolności retencyjnych wybrano 13 najbardziej 
charakterystycznych profili. Do obliczeń zapasu wody w profilach o miąższości 150 
cm przyjęto przedział pojemności wodnej w zakresie pF od 1,6 do 3,7. Ponadto w 
pracy określono porowatość rzeczywistą, a także zawartość materii organicznej. W 
poziomach murszowych, torfowych i mułowych zawartość materii organicznej ozna
czono metodą strat prażenia, natomiast w poziomach mineralnych wykorzystano metodę 
Tiurina [Mocek i in. 2006].

WYNIKI I DYSKUSJA

Podstawowym źródłem wody w glebie są opady atmosferyczne. Woda wypełniająca 
pory glebowe jest związana różnymi siłami: sorpcyjnymi, osmotycznymi, kapilarnymi 
lub pozostaje pod wpływem sił grawitacji. Zasoby wody dostępnej dla roślin mogą w 
różnych glebach kształtować się odmiennie, gdyż udział poszczególnych postaci wody 
w ogólnej jej zawartości nie jest jednakowy [Rząsa i in. 1999]. Charakterystycznym 
stanem uwilgotnienia jest maksymalna pojemność wodna odpowiadająca wartości pF , 
która odpowiada maksymalnej ilości wody, jaką może zatrzymać dana gleba [Мосек 
i in. 2006]. Ta pełna pojemność wodna jest mniejsza o 2-4%  od całkowitej porowa
tości, co jest związane z niecałkowitym wyparciem powietrza z porów glebowych 
podczas nasycania próbek wodą [Ilnicki 2002].
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RYSUNEK 1. Obszar terenu badań z lokalizacją punktów badawczych 
FIGURE 1. The research area with the analyzed points indicated
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TABELA 1 Zapas wody glebowej w poziomach genetycznych zalegających do 150 cm 
TABLE 1 Soil water storage in the genetic horizons up to 150 cm below ground level

Nr
prof.
Profile
No.

Poziom
genet
Genetic
horizon

Miąższ.
Thick
ness
[cm]

Mat.org
Organic
matter
[%]

Porowat.
Porosity
[%]

Zapas wody przy 
Water storage at [mm]

ERU * 
[mm]

pF 0,0 pF 1,6 pF 3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P -l M

m
D,
D "
d JS

32
23
23
10
32
30

63 .24  
41 ,69
54.25
5.32  
5,02
4 .32

74,66
78,06
86,90
55,02
54,92
53,87

231,46
171,37
193,94
54,12

164,02
153,75

229,41
160,38
190,30
34,02

162,94
93,00

154,40
124,04
153,89

7,02
114,75

19,50

75,01
36,34
36,41
27,00
48 ,19
73,50

Suma/Total 968 ,66 870,05 573 ,60 296,45

P-3 M,
OM

DÖ

25
15
45
65

79,65
82,21
82,32
5,64

78,45
85,43
90,09
60,23

188,15
124,68
397,94
374,63

186,73
117,03
385,43
373,36

125,03
67,56

194,45
249,99

61,70
49,47

190,98
123,37

Suma/Total 1085,4 1062,54 637,02 425 ,52

P-4 M,
OM  
0  . 
o mi
0 ergy2

23
17
50
40
20

79,41
81,69
86,22
82,67
81,02

75,59
84,32
87,21
90,23
89,45

168,12
136.92  
417,25
360.92  
178,9

161,05
121,48
407,00
341,60
168,40

109,02
79,36

326 ,10
237 ,60
114,80

52,03
42,13
80,90

104,00
53,60

Suma/Total 1262,1 1199,53 866,88 332,65

P-6

Ma
° mi

о Г
D f f

15
17
18 
17 
28 
55

71 ,54
70 ,39
46 ,02
13,01
11,05
1,03

79,45
83,01
86,55
55,98
59,87
50,06

115,84
134,99
146,21
88,64

160,16
265 ,26

109,58
123,69
136,10
87,13

146,72
176,22

75,30
83.93  
60,86
62.93  

106,96  
39,05

34,28
39 .76  
75,24  
24,19
39.76  

137,17

Suma/Total 911,1 779,43 429,03 350 ,40

P-8 M

o ,i,
D,
D ;e

24
42
54
30

77,23
58,46
7,91
1,06

80,89
88,26
51,34
48,98

193.34  
349,61
271 .34  
142,23

166,01
328,61
270,76
94,62

110,09
149,52
175,18

18,60

55,92
179,09
95,58
76,02

Suma/Total 956,52 859,99 453 ,38 406,61

P-9 M,
OM

d 8

24
42
54
30

79.23
69.23  
57,65

1.12

78,44
85,13
87,53
49,43

185.08  
337,00
448 .09  
142,68

183,50  
314,62  
441 ,07  
9 0 ,6C

121,99
230 ,66
331,18
20 ,40

61,51
83,96

109,89
70,20

Suma/Total 1112,85 1029,80 704 ,24 325 ,56

*ERU -  Efektywna retencja użyteczna -  Easy plant available water [mm]
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TABELA 1 cd. -  TABLE 1 continued

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-10 M 18 65,23 80,23 144,41 130,32 86,76 43,56
0  M 22 16,98 77,96 166,12 154,62 118,16 36,45
0 36 15,01 74,39 263,23 260,17 194,72 65,45
0  t . 19 30,55 79,02 148,47 138,78 104,73 34,05
DG 55 1,13 52,87 282,81 167,20 31,35 135,85

Suma/To tal 1005,04 851,08 535,72 315,36

P-12 M 23 77,28 82,01 187,86 186,88 144,99 41,88
0 17 87,35 86,67 147,34 139,64 111,21 28,42

° t n i l
25 85,87 84,23 205,37 198,50 151,00 47,50

0 «ni2
75 88,45 87,20 625,68 589,28 443,93 145,35

^ tn i3
10 77,28 83,23 80,14 77,27 57,44 19,83

Suma/Total 1246,39 1191,56 908 ,57 282 ,99

P-13 Mt 20 57, 01 85,70 167,12 158,94 111,92 47 ,02
OM 30 67,05 88,20 246 ,42 241 ,26 153,87 87,39

° ы
20 80,75 87,17 170,28 156,82 100,40 56,42

D , 20 2,73 53,40 104,04 61 ,60 12,80 48 ,80

d 2g 60 1,23 55,43 319 ,26 188,40 43 ,20 145,20

Suma/Total 1007,12 807,02 4 22 ,19 384,83

P - 14 M , 20 63,98 79,10 144,82 123,40 81,82 41 ,58
O M 10 76,92 78,23 76,20 60 ,44 39,12 21,32
° t„i, 30 85,06 84,83 247,38 241 ,29 164,28 77,01

0 .nB
50 88,56 91,31 427 ,30 410 ,30 279 ,90 130,40

^ ln i3 10 44 ,52 87,12 85,40 84,30 56,02 28,28

Suma/Total 981,1 919,73 621 ,14 2 98 ,59

P-16 M , 15 79,22 83,63 117,68 112,11 67 ,56 44,55

° . » l
40 91,12 83,19 324,4 304,08 193,68 110,40

° * >
15 69,12 89,22 127,28 119,16 89,28 29,88

tn\l
0 , , 20 51,23 88,51 170,38 160,02 120,44 39,58

tni3

D | G 60 6,02 50,75 288,72 194,40 43 ,20 151,20

Suma/Total 1028,46 889,77 514,16 375,61

P-19 M 20 64,45 83,12 156,84 134,16 74 ,84 59,32

°mil 22 59,34 91,12 196,11 176,97 111,76 65,21

° Ü 2
23 52,04 90,65 198,79 189,68 147,57 42,11

D 1G 25 1,14 51,34 125,3 76,00 15,50 60,50
D ; G 60 1,12 52,12 301,02 187,20 44 ,40 142,80

Suma/Total 978 ,06 764,01 394,07 369,94

P-20 M , 25 77,25 84,83 201 ,12 194,93 141,35 53,58
O M 20 77,55 83,23 162,28 158,40 116,44 41 ,96
o t . 30 75,32 87,63 246.99 242,61 195,30 47,31
d ‘g 453 5,92 65,23 284,4 271 ,98 135,36 136,62

1 gyca
d 2g 0 1,15 60,23 174,36 154,32 102,66 51,66

Suma/Total 1069,15 1022,24 691,11
i

331,13
. . . . .
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TABELA 2. Graniczne minimalne i maksymalne 
wartości pojemności wodnej przy pF ( i pF3 
różnych poziomów genetycznych gleb hydro
genicznych
TABLE 2. Border minimal and maximal water
capacities at pF j6 and pF3 ? 
horizons in hydrogenic soils

o f  various genetic

Poziom
Horizon

M ,

AÓM
OM
О
° ;ntill
D

Pojemność wodna 
Water capacity at

przy pF 
pF [m3-m '

1,6
min -  max (A)

0 ,6 3 -0 ,8 1  
0 ,4 7 -0 ,7 2  
0 ,6 9 -0  86 
0 ,7 0 -0 ,8 7  
0 ,6 9 -0 ,8 1  
0 ,2 6 -0 ,5 7

(0 ,18)
(0 ,25 )
(0 ,17 )
(0 ,17 )
(0 , 12)
(0 ,31 )

3,7
min -  max (Д)

0 ,3 9 -0 ,6 3  (0 ,24)  
0 ,2 8 -0 ,4 9  (0 ,21)  
0 ,3 7 -0 ,6 8  (0 ,31)  
0 ,5 9 -0 ,7 3  (0 ,14)  
0 ,3 5 -0 ,6 5  (0 ,30  
0 ,0 2 -0 ,4 0  (0,38)

W analizowanych glebach poziomy 
organiczne charakteryzowały się znacznie 
większą maksymalną pojemnością wodną 
niż poziomy mineralne, co wynika z 
większej ich porowatości (tab.l). Średni 
zapas wody przy pełnej pojemności 
wodnej, który mógłby być teoretycznie 
zatrzymany w 150 cm miąższości gleb 
Doliny Grójeckiej, wynosił aż 1047 mm. 
Podobne wartości, w analogicznych 
poziomach gleb hydrogenicznych, uzyskali 
także inni autorzy [Unicki 2002; Jaros 2003; 
Paivanen 1973; Rovdan i in. 2002].

Ubytek wody pomiędzy pełnym wy- 
syceniem a potencjałem wody przy pF( 
był bardzo zróżnicowany. Przyjmując, jak 
proponuje Marcinek [1976], połową 
pojemność wodną na poziomie pFJ6 

badane gleby wykazały niewielką ilość wody grawitacyjnej, bowiem charakteryzowały się 
one wysokimi zdolnościami retencyjnymi (od 764,01 mm do 1199,53 mm); średni zapas 
wody potencjalnie możliwej do zatrzymania wynosił aż 942 mm. Był więc niewiele mniejszy 
od pełnego wysycenia. Stąd też zapas wody nieodciekającej pod wpływem sił grawitacji 
był bardzo duży. Wysoką połową pojemność wodną wprawdzie dla pF stwierdzają 
także inni autorzy [Giedrojć 1985; Smólczyński i in. 2000; Bieniek i in. 2006]. Szczególnie 
interesujący jest jednak zapas wody silnie związanej, a więc wody, która nie jest w 
większości dostępna dla roślin. Zdolności retencyjne analizowanych gleb w zakresie tej 
wody były już wyraźnie niższe w stosunku do polowej pojemności wodnej, Ciągle jednak 
były to ilości wysokie (od 394,07 mm do 908,57 mm) i wynosiły średnio 605 mm. 
Gdyby, jak proponują Smólczyński i współautorzy [2000], granicę tę przyjąć dla pF9?, to 
wartość ta byłyby wyższa nawet o 20-30%. W wyniku szczegółowej analizy krzywych 
desorpcji wody zaobserwowano określone prawidłowości, charakteryzujące poszczególne 
poziomy genetyczne badanych gleb, które przedstawiono w tabeli 2 i graficznie zobrazowano 
na rysunku 2.

Na ogół szersze przedziały pojemności wodnej występują przy pF3?. Szczególnie 
dotyczy to poziomów Mt, OM i Otij, w mniejszym stopniu poziomów AOM i Om, w 
których pojemności wodne mieszczą się w nieco węższych zakresach. Natomiast przy 
potencjale pFj zdecydowanie większe różnice pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi 
wartościami pojemności wodnej wystąpiły w poziomach murszowych M i AOM, a 
najmniejsze w utworach torfowych (O ). Szerokie przedziały wartości pojemności 
wodnej podłoża mineralnego wynikają z bardzo dużego zróżnicowania jego składu 
granulometrycznego od piasków luźnych do iłu pylastego.

Na podstawie uzyskanych krzywych wodnej retencyjności określono zdolność gleb 
Doliny Grójeckiej do zatrzymywania wody łatwo dostępnej dla roślin. Efektywna retencja 
użyteczna w tych glebach była wysoka (od 282,99 mm do 425,52 mm) i wynosiła średnio 
346 mm. Była więc większa niż średni (za okres wegetacyjny) opad z wielolecia ( 1968— 
2004) dla tego obszaru wynoszący 318 mm [Owczarzak, Mocek 2004].
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RYSUNEK 2. Przedziały krzywych desorpcji wody oraz graniczne minimalne i maksymalne wartości 
pojemności wodnej przy pF] 6 i pF3? dla charakterystycznych poziom ów genetycznych badanych gleb 
hydrogenicznych
FIGURE 2. Water retention curves as well as minimal and maximal water capacities at pF ] 6 and pF 7 for 
the typical genetic horizons in the analyzed hydrogenic soils
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Analizowane gleby hydrogeniczne charakteryzowały się bardzo wysoką zdolnością 
magazynowania wody dostępnej dla roślin. Na uwagę zasługuje względnie mały udział 
makroporów, a więc i zawartej w nich wody grawitacyjnej. Z kolei zawartość mezoporów, 
a tym samym wody kapilarnej prawie w całości dostępnej dla roślin, jest znacznie wyższa. 
Uwagę zwraca również duża ilość wody silnie związanej (pF > 3,7), wskazująca na 
duży udział mikroporów w porowatości ogólnej analizowanych gleb, co jest charak
terystyczne dla gleb hydrogenicznych [Walczak i in. 2001, 2002]. Stosunkowo niewielka 
ilość wody grawitacyjnej przy jednocześnie bardzo wysokich zdolnościach retencyjnych 
analizowanych gleb, a przede wszystkim duża ilość wody silnie związanej, skutecznie 
ograniczy możliwość szybkiego odwodnienia tych gleb, a tym samym zmniejszy tempo 
decesji materii organicznej [Owczarzak i in. 2003].

Dolina Grójecka już od dziesięcioleci ulegała systematycznemu powolnemu odwod
nieniu. Wskazuje na to treść map glebowo-rolniczych wykonanych w latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia oraz opisy profili glebowych zawarte 
w aneksach do tych map. W ogólności obserwuje się zachodzenie procesów naturalnej 
odwodnieniowej degradacji gleb na całym Niżu Srodkowopolskim, gdzie szczególnie 
postępowało obniżanie się lub całkowite niekiedy zanikanie wód gruntowych w glebach 
hydrogenicznych. Ten naturalny, „geologiczny”, nieunikniony i postępujący proces 
obniżania się poziom u wód gruntowych, powodujący nadm ierne degradacyjne 
wysychanie wierzchnich warstw gleby, był często na znacznych obszarach potęgo
wany różnego rodzaju melioracjami odwadniającymi, za którymi nie zawsze postę
powało odpowiednie zagospodarowanie terenu, co również miało miejsce w obrębie 
Doliny Grójeckiej [Gajewski i in. 2006].

W świetle przedstawionych faktów nasuwa się pytanie: czy stan degradacji gleb 
hydrogenicznych Doliny Grójeckiej może zostać w najbliższej przyszłości pogłębiony przez 
działające w sąsiedztwie doliny górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego? Jeśli tak, to w 
jakim stopniu i w jakim rozmiarze? Pytanie to jest zasadne nie tylko z merytorycznego, 
ale przede wszystkim z formalno-prawnego, a także społecznego punktu widzenia. W 
praktyce problem sprowadza się bowiem do rozstrzygnięcia, czy zmiany w stosunkach 
po wietrzno-wodnych gleb wywołane działalnością kopalnictwa odkrywkowego prowadzą 
do naruszenia ich reżimu wodnego i czy ma to wpływ na spadek produktywności gleb.

WNIOSKI

1. Analizowane poziomy torfowe i murszowe gleb hydrogenicznych charakteryzowały 
się dużymi zdolnościami retencyjnymi. Wzajemna zależność średnich zawartości wody 
grawitacyjnej, wody łatwo dostępnej dla roślin oraz wody silnie związanej kształtowała 
się w stosunku odpowiednio: 0,1; 0,32 i 0,58.

2. Uwagę zwraca wysoka, średnio na poziomie 60% zawartość wody niedostępnej dla roślin. 
Ta duża ilość wody silnie związanej w glebach hydrogenicznych, przy jednocześnie nie
wielkiej zawartości wody grawitacyjnej może wydatnie wydłużyć okres ewapotranspira- 
cji, a tym samym skutecznie ograniczyć tempo decesji substancji organicznej.

3. W wyniku wieloletnich obserwacji, badań i własnych analiz wydaje się słuszne, aby górną 
granicę wody dostępnej dla roślin w glebach hydrogenicznych przyjmować dla potencjału 
pF, 6. Wydaje się to być również konieczne, bowiem gdyby granicę tę przyjąć na poziomie 
pF 2,0 czy też 2,5, ilości wody łatwo dostępnej byłyby nieprawdopodobnie niskie. Po
twierdzają to również wyniki badań holenderskich i niektórych badań krajowych.
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