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Abstract: The sorption properties and buffer properties o f the soils o f spring niches in the valley of 
Jarosławianka River (Sławicńska Plain) were investigated. The cation exchange capacity was correlated to 
the concentration of soil organic matter and specific surface area. The most developed soil sorption 
complex was noticed in the profiles o f peat-mud soils, less developed in peat-like soils, and the weakest 
in proper gley soils. Base cations (>99,3%), especially calcium dominated in the soil sorption complex. 
Moreover, calcium was the basic ion o f waters supplying investigated spring niches. Certain differences 
were also observed in soil buffer properties. The lowest buffer properties were noted in proper gley soils 
and the highest in peat-mud soils. The ion exchange buffer was the basic buffer which counteracted the 
acidification o f the soils.

Słowa kluczowe: nisze źródliskowe, gleby hydrogeniczne, właściwości sorpcyjne, właściwości buforo
we, Jarosławianka.
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WSTĘP

Nisze źródliskowe stanowią strefę przejściowąpomiędzy podziemną a powierzchniową 
częścią obiegu wody z zlewni rzecznej [Jekatierynczuk-Rudczyk 2005; Mazurek 2006]. 
W funkcjonowaniu ekosystemów nisz źródliskowych podstawową rolę odgrywa woda. 
Ilość i właściwości wód zasilających decydują o składzie gatunkowym roślinności 
[Osadowski 2006, Wołejko 1996], a także o kierunku rozwoju procesów glebotwórczych. 
Typowy dla nisz źródliskowych nadmiar wody stwarza warunki dla rozwoju gleb 
hydrogenicznych, których właściwości wynikają przede wszystkim z charakteru 
roślinności oraz chemizmu i intensywności przepływu wód zasilających [Jonczak, 
Cysewska 2010]. Gleba, jako podstawowy składnik strukturalny i funkcjonalny eko
systemów nisz źródliskowych, wpływa na właściwości wód przepływających przez nisze 
[Jekatierynczuk-Rudczyk 2005, 2006, 2007]. O kierunku i zakresie transformacji
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przepływających wód decyduje kompleks właściwości fizycznych i chemicznych gleb 
oraz charakter i intensywność zachodzących w nich procesów biochemicznych. Kluczową 
rolę odgrywają właściwości sorpcyjne i buforowe.

W pracy przedstawiono charakterystykę właściwości sorpcyjnych i buforowych gleb 
nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska) w kontekście ich 
funkcjonowania w strefie przejściowej pomiędzy podziemną a powierzchniową częścią 
obiegu wody w zlewni rzecznej.

MATERIAŁY I METODY

Badania prowadzono w dolinie Jarosławianki -  lewobrzeżnym dopływie dolnej Wieprzy 
(Równina Sławieńska). Jarosławianka jest rzeką o charakterze źródłowym, której cechą 
charakterystyczną jest głębokie wcięcie doliny w osady wysoczyzny polodowcowej. 
Wskutek gwałtownego odpływu wód jeziora polodowcowego nastąpiło przecięcie pierwszej 
warstwy wodonośnej, zalegającej na głębokości około 5 metrów. Współcześnie wzdłuż 
stoków doliny występują liczne wysięki i wycieki wód stanowiące podstawę zasilania 
rzeki. Lokalnie powodująone zabagnienie terenu i rozwój nisz źródliskowych o niewielkich 
rozmiarach. Badaniami objęto gleby pięciu nisz źródliskowych w dolnym odcinku 
Jarosławianki (rys. 1). W centralnej części każdej z nisz wykonano jedną odkrywkę

RYSUNEK 1. Lokalizacja nisz źródliskowych w dolnym odcinku Jarosławianki 
FIGURE 1. Locations of spring nichcs in the lower part o f Jarosławianka River
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glebową, sporządzono jej dokumentację i pobrano próbki do analiz. W pobranych próbkach 
oznaczono szereg właściwości fizycznych i chemicznych, które zostały szczegółowo 
scharakteryzowane w pracy Jonczaka i Cysewskiej [2010]. Ponadto oznaczono:

-  zawartość wymiennych zasad [Ca2+, Mg2+, K+, Na+] w wyciągu CH3COONH4 o 
stężeniu 1 mol-dm-3 i pH = 7,0; stężenie wapnia, potasu i sodu oznaczano metodą emisyjnej 
fotometrii płomieniowej, zaś magnezu miareczkowo, metodą wersenianową;

-  kwasowość wymienną [H i Alw] metodą Sokołowa,
-  właściwości buforowe metodą Arrheniusa.
Na podstawie uzyskanych wyników obliczono sumę zasad wymiennych [TEB], 

pojemność wymienną kationów [CEC], stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi [BS] oraz wykreślono krzywe buforowe.

WYNIKI I DYSKUSJA

Gleby nisz źródliskowych, funkcjonując w strefie przejściowej pomiędzy podziemną a 
powierzchniową częścią obiegu wody w zlewni rzecznej, pozostają pod wpływem 
przepływających w kierunku obniżeń terenu wód stokowych. Woda wpływa na morfologię 
oraz właściwości gleb [Jonczak, Cysewska2010], podlegając jednocześnie mniej lub bardziej 
głębokiej transformacji w zakresie składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych 
[Jekatierynczuk-Rudczyk 2005, 2006, 2007]. Wody stokowe zasilające nisze źródliskowe 
w dolinie Jarosławianki są średnio zmineralizowane, a ich odczyn mieści się w granicach od 
obojętnego do słabo zasadowego [Jonczak 2010]. W bilansie jonowym dominują jony 
HCO"3, Ca2+ i S 02_4 (tab. 1). Skład chemiczny wód wykazuje względną stabilność w 
czasie, co zapewne wynika z małej przepuszczalności utworów budujących zlewnię i 
porównywalnego okresu kontaktu wody z osadami litosfery w różnych porach roku.

Gleby nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki są zróżnicowane pod względem 
właściwości sorpcyjnych. Pojemność wymienna kationów (CEC) wykazuje związek z 
zawartościąmaterii organicznej oraz powierzchnią właściwągleb (tab. 2,3,4). Niewielkie 
zdolności sorpcyjne gleb grunto- 
wo-glejowych właściwych (CEC 
5,20-12,14 cmol(+)*kg_1) wyni
kają z małego udziału materii 
organicznej oraz iłu (tab. 2). Małe 
zdolności sorpcyjne obserwowano 
również w podłożu mineralnym 
gleb torfowo-mułowych oraz po
ziomie glejowym gleb torfiasto- 
glejowych. Znacznie większymi 
zdolnościami sorpcyjnymi charak
teryzują się poziomy organiczne 
gleb torfowo-mułowych (tab. 3), 
w których stwierdzono stosun
kowo dużą powierzchnię właściwą 
(tab. 2). W kompleksie sorpcyjnym 
gleb dominują kationy zasadowe 
(powyżej 99,3%), a wśród nich 
podstawową rolę odgrywa wapń

TABELA 1. Właściwości wód stokowych w dolinie 
Jarosławianki w latach 2007-2008  [Jonczak 2010] 
TABELA 1. Properties o f  slope waters in the valley 
o f Jarosławianka River during 2007-2008
[Jonczak 2010]
Parametr Stężenie - Concentration [g-dm 3] V [%]*
Parameter min max średnia -  mean

pH 6,8 8,0 7,6 3,8

Ca2+ 68,0 98,9 79,2 7,7
Mg2" 1,8 16,1 10,5 39,6
K+ 0,6 2,8 2,1 26,5
N a+ 2,5 8,1 6,7 21,3

H C O - 195,2 271,5 245,6 7,6
so42- 13,0 32,0 25,4 21,3
cr 0,0 29,9 8,3 82,0
n o ,- 0,7 9,8 4,7 50,7
* współczynnik zmienności w czasie -  coefficient 
o f  variability in time
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TABELA 2. Wybrane właściwości gleb nisz źródliskowych [Jonczak, Cysewska 2010] 
TABLE 2. Selected properties o f  the soils o f  spring niches [Jonczak, Cysewska 2010]
Poziom
Horizon

Głębok.
Depth

Gatunek
gleby
Textural
group

Zawartość 
frakcji iłu 
Clay 
content

Straty 
prażenia 
Loss on 
ignition

!

Stopień 
humifikacji 
materii org. 
Degree o f  
humification 
o f  org. matter

Pow.
właściwa
Specific
surface
area

PH

cm % m V 1 h 2o KC1

Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa /Niche N o 1 -  proper gley soil

Agg 0-20 Pg 4,1 5,0 17,0 22,6 6,99 6,35
Gl 20-44 gP 6,4 3,3 19,8 7,52 6,59
G2 44-62 Pg 6,3 3,1 - 15,6 7,69 6,70
G3 62-110 ps 2,0 1,1 - 8,6 7,35 6,30
Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa/Niche N o 2 -  peat-mud soil
POtmn 0-15 - - 50,6 12,6 - 6,55 6,19
Oltmn 15-42 - - 34,1 15,1 40,1 6,44 6,01
02tm n 42-70 - - 36,5 14,4 33,8 6,82 6,01
n 70-90 gl 8,9 16,0 24,9 38,1 7,10 6,14
03m n 90-110 - - 23,2 26,2 40,6 6,87 6,08
D 110-150 gl 12,3 1,4 - - - -
Nisza nr 3 -  gleba to rfiasto-glejowa/nic he N o 3 - peat-like soil
Ae 0-24 Pg 3,1 8,6 il7,7 26,4 6,49 6,02
Agg 24-54 Pg 0,0 8,8 15,9 23,5 6,71 6,48
G 54-80 gP 6,6 1,7 r 14,5 6,96 6,26
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa/Niche N o 4 -- peat-mud soil
POtmn | 0-34 - - 30,9 15,5 45,3 6,12 5,41
Otmn 34-70 gP 9,5 25,6 11,0 36,4 6,56 5,86
n 70-82 gP 6,4 10,4 37,3 40,6 6,57 5,48
D 82-110 gl 12,3 1,7 - 19,1 7,50 6,40
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Nic he N o 5 -- peat-mud soil
POtmn 0-22 gP 12,0 26,4 25,7 38,1 6,70 6,20
Otmn 22-47 - 51,0 9,8 46,5 6,50 6,10
D 47-80 gP 8,3 1,7 L 18,3 7,04 6,15
*nie oznaczono/ not determined; ps -  piasek słabo gliniasty / sand; pg -  piasek gliniasty / loamy 
sand; gp -  glina piaszczysta / sandy loam; gl -  glina lekka / loam

(tab. 3). Wysoki stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb jonami wapnia jest efektem 
wpływu wód gruntowych, w których pierwiastek ten jest jednym z głównych składników. 
Wysokie wysycenie kompleksu sorpcyjnego jonami wapnia jest typowe dla gleb o odczynie 
zbliżonym do obojętnego lub zasadowym [Laskowski, Tołoczko 2001; Jaworska i in. 
2008]. Małe wysycenie kompleksu sorpcyjnego jonami K+ może wynikać z dużej 
ruchliwości tych jonów i ich wypłukiwania przez przepływającą wodę, a także wpływu 
roślinności. Zawartość wapnia, magnezu, wodoru i glinu w kompleksie sorpcyjnym gleb 
wykazuje wysoką dodatnią korelację z zawartością materii organicznej, zaś potasu z 
zawartością iłu. Stężenie sodu wymiennego jest skorelowane dodatnio zarówno z 
zawartością materii organicznej, jak i iłu (tab.4).
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RYSUNEK 2. Krzywe buforowe gleby gruntowo-glejowej właściwej [NI], gleby torfiasto-glejowej [N3] 
i gleby torfowo-mułowej [N4]; linia ciągła -  krzywa buforowa dla piasku kwarcowego 
FIGURE 2. Buffer curves o f proper gley soil [N l], peat-like soil [N3] and peat-mud soil [N4]; solid line 
-  buffer curve o f quartz sand

Gleby badanych nisz źródliskowych są zróżnicowane pod względem zdolności 
buforowych (rys. 2). Najmniejsze możliwości buforowania zarówno kwasów, jak i zasad 
mają gleby gruntowo-glejowe właściwe oraz poziomy G i D pozostałych gleb. Najwięk
szymi zdolnościami buforowymi charakteryzują się gleby torfowo-mułowe. Podstawowym 
układem buforowym w analizowanych profilach jest bufor wymiany jonowej oraz materia 
organiczna. Bufor węglanowy nie odgrywa znaczącej roli, gdyż węglany występują tylko 
w niektórych poziomach w śladowych ilościach -  poniżej 0,1% [Jonczak, Cysewska 
2010]. Wzrost zdolności buforowych analizowanych gleb następował wraz ze wzrostem 
zawartości materii organicznej i CEC. Na dużą efektywność działania buforu wymiany 
jonowej zwracają uwagę Malczyk i in. [2008]. W badanych przez tych autorów glebach 
płowych bufor ten efektywnie przeciwdziałał zakwaszeniu przy wartości CEC rzędu 
7,96-37,42 cmol(+)-kg_1. W glebach nisz źródliskowych, szczególnie torfowo-mułowych 
obserwowano znacznie wyższe wartości CEC, co wobec prawie całkowitego wysycenia 
kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi oraz braku węglanów czyni bufor wymiany 
jonowej głównym mechanizmem przeciwdziałającym zakwaszeniu.

WNIOSKI

1. Zdolności sorpcyjne gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki były zróżnico
wane i wykazywały związek z zawartością materii organicznej, zawartością iłu oraz 
powierzchnią właściwą. Największą pojemnością wymienną kationów charaktery
zowały się gleby torfowo-mułowe, mniejszą torfiasto-glejowe, a najmniejszą grunto
wo-glejowe właściwe.

2. W kompleksie sorpcyjnym gleb dominowały jony zasadowe stanowiące powyżej 
99,3% sumy kationów wymiennych. Wśród zasad podstawową rolę odgrywał wapń, 
który był również jednym z głównych składników wód stokowych zasilających ana
lizowane nisze źródliskowe.
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TABELA 3. Zawartość kationów wymiennych w kompleksie sorpcyjnym gleb, suma zasad 
wymiennych (TEB), pojemność wymienna kationów (CEC) i stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego zasadami (BS)
TABLE 3. Concentration o f  exchangeable cations, sum o f  exchangeable basis (TEB), 
cation exchange capacity (CEC) and base saturation (BS)
Poziom
Horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Kationy wymienne -  Exchangeable cations 
[cmol(+)-kg_1]

TEB CEC BS

Ca2+ |Mg2+ N a+ K+ H* Al3+ cmol(+)*kg 1 %

Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa / Niche N o 1 -  proper gley soil

Agg
G1
G2
G3

0-20
20-44
44-62
62-110

10,90 0,90 
11,16 |0,93 

8,51 0,81 
3,5811,42

0,20
0,27
0,13
0,12

0,12
0,19
0,10
0,07

0,026
0,018
0,009
0,013

0,005
0,005
0,002
0,003

12,12
12,56
9,55
5,19

12,14
12,57
9,56
5,20

99.8
99.9
99.9  
99,7

Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa / Niche N o 2 - peat-mud soil
POtmn
Oltmn
02tm n
n
03m n
D

0-15
15-42
42-70
70-90
90-110

110-150

130,09 10,68 
60,98 14,40 
53,25 jl,62  
27,50 11,22 
49,30 |2,84

0,85
0,38
0,32
0,23
0,34

0,87
0,26
0,17
0,30
0,12

0,350
0,263
0,219
0,035
0,109

0,050
0,050
0,050
0,004
0,013

132,48
66,00
55,36
29,25
52,60

132,83
66,35
55,58
29,28
52,71

99.7
99.6
99.6  
99,9
99.8

Nisza nr 'I -  gleba torfiasto-glejowa / Niche N o 3 - peat-like soil
Ae
Agg
G

0-24
24-54
54-80

17,70 ll ,22  
21,90 1,02 
6,90 |0,81

0,19
0,22
0,11

0,10
0,12
0,13

0,018
0,035
0,021

0,003
0,005
0,007

19,21
23,25
7,96

19,22
23,29

7,98

99,9
99,8
99,7

Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa / Niche No 4 -  peat-mud soil
POtmn
Otmn
n
D

0-34
34-70
70-82
82-110

42,30 |8,93 
49,77 13,45 
35,19 12,44 

8,20 10,41

0,39
0,38
0,23
0,28

0,28
0,14
0,17
0,22

0,350
0,219
0,026
0,009

0,050
0,025
0,001
0,001

51,90
53,74
38,03

9,11

52,25
53,96
38,05

9,12

99,3
99,6
99.9
99.9

Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa / Niche N o 5 -  peat-mud soil
POtmn
Otmn
D

0-22
22-47
47-80

67,46 14,06 
89,26 13,65 

7,37:0,81

0,57
0,61
0,15

0,13
0,10
0,15

0,219
0,219
0,018

0,025
0,050
0,003

72,22
93,63

8,48

72,44
93,85

8,50

99.7
99.8
99.8

TABELA 4. Istotne statystycznie (p<0,05) współczynniki korelacji pomiędzy zawartością 
materii organicznej (OM), iłu i powierzchnią właściwą (P) a zawartością kationów 
wymiennych i CEC
TABLE 4. Statistically significant (p<0.05) coefficients o f  correlations between soil 
organic matter (OM) and clay content and specific surface area (P) vs concentration o f  
exchangeable cations and CEC

Ca Mg Na |K H A1 CEC
OM 0,96 0,89 0,82 1— 0,91 0,85 0,96
Ił /  clay - - 0,58 ;0,56 - - -

P 0,77 - 0,87 :o,7i 0,74 0,67 0,88
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3. Zdolność buforowania gleb nisz źródliskowych wzrastała wraz ze wzrostem pojem
ności wymiennej kationów, powierzchni właściwej i zawartości materii organicznej. 
Najmniejsze zdolności buforowe stwierdzono w glebach gruntowo-gl ej owych wła
ściwych, zaś największe w glebach torfowo-mułowych. Podstawowym mechani
zmem przeciwdziałającym zakwaszeniu gleb był bufor wymiany jonowej.
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ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 3 WARSZAWA 2010:

ERRATA

DO ROCZNIKÓW GLEBOZNAWCZYCH NR 3 Z 2010 R.

Na str 47 w tabeli 1 jest Stężenie -  Concentration [g*dm 3] 
powinno być Stężenie -  Concentration [mg*dm 3]

poniżej tabela w poprawnej formie

TABELA 1. Właściwości wód stokowych w dolinie 
Jarosławianki w latach 2 007 -2008  [Jonczak 2010] 
TABELA 1. Properties o f  slope waters in the valley 
o f Jarosławianka River during 2007-2008
Jonczak 2010]

Parametr Stężenie - Concentration [mg-dm 3] V [%]*
Parameter min max średnia -  mean

pH 6,8 8,0 7,6 3,8
Ca2+ 68,0 98,9 79,2 7,7
Mg2+ 1,8 16,1 10,5 39,6
K+ 0,6 2,8 2,1 26,5
N a+ 2,5 8,1 6,7 21,3
H C O - 195,2 271,5 245,6 7,6
so42- 13,0 32,0 25,4 21,3
cr 0,0 29,9 8,3 82,0
NO," 0,7 9,8 4,7 50,7
* współczynnik zmienności w czasie -  coefficient 
o f  variability in time


