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Abstract: The aim of this work was to compare the influence of the different tree species and soil texture 
on C:N ratio in forest soil. Investigations were carried out on six pairs of plots, one of each pair was 
always pure pine stand, whereas the neighbouring plots were established on oak (3 plots), spruce, beech 
and hornbeam stands. In each plot the samples were taken from soil profiles and, additionally, from 10 cm 
of the upper mineral horizon sampled in sixteen points of 4 x  4 m grid. The studies indicated that in 
mineral soils under a plant community with homogeneous species composition (forest species composi
tion), the relation between C and N is linear and described by the following equation: N = a CQr + p. 
Higher values of functional parameters (a, ) result in a lower C:N ratio at a given content of organic
carbon. The function intercept (fi) is considered relatively stable and assumed at 0.028, while the gradient 
(a ) is strongly related to species composition and soil texture, varying from 0.024 to 0.062.
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WSTĘP

Wymierna ocena żyzności gleby jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, którzy 
swoje prace ukierunkowali na opracowanie liczbowego wskaźnika trofizmu gleby [np. Karlen 
i in. 1997; Trasar-Cepeda 1998; Brożek 2007; Zomoza i in. 2007]. Proponowane wskaźniki 
uwzględniają różnorodne właściwości chemiczne i fizyczne gleb, aktywność biologiczną, 
ukształtowanie terenu itd. Jednym z najważniejszych elementów wielu z tych indeksów 
jest wartość stosunku C:N będąca miarą dostępności azotu [Schoenholtz i in. 2000; Brożek 
2007], czy aktywności enzymatycznej gleby [Trasar-Cepeda i in. 1998]. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wartości większości wskaźników dotyczą analizy wierzchniej, 10-centymetrowej 
warstwy gleby [np. Zomoza i in. 2008]. Wartość stosunku C:N jest również ujęta we 
wskaźniku proponowanym przez Brożka i in. [2007] jako jedna z czterech składowych 
formuły, przy czym trzy z nich są obliczane do głębokości 150 cm, natomiast wartość
♦Badania były finansowane w ramach projektu PNRF-68-AI-1/07 finansowanego przez Polish- 
Norwegian Research Found.
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stosunku C:N dotyczy tylko pierwszego poziomu mineralnego. Jest to rodzaj wskaźnika, 
który w założeniu ma odzwierciedlać potencjalną żyzność gleby, tak aby mógł być 
stosowany do oceny np. siedlisk zdegradowanych lub gleb rolniczych przeznaczonych 
do zalesień. Zastosowanie wartości stosunku C:N jako elementu indeksu potencjalnego 
trofizmu gleby może budzić pewne kontrowersje, ponieważ jego wartość jest związana z 
rodzajem szaty roślinnej i jakości dopływającej materii organicznej [Stump, Binkley 1993], 
wyraża zatem aktualny stan gleby i bez wątpienia ulegnie zmianie przy zmianie składu 
gatunkowego roślinności. Bardziej stabilnym elementem tego wskaźnika, decydującym 
również o wartości stosunku C:N, jest uziamienie gleby mające wpływ na udział frakcji 
stabilnej materii w glebie charakteryzującej się wyższym stopniem mineralizacji i mniejszą 
wartością stosunku węgla do azotu [Rumpel i in. 2004].

Celem pracy było porównanie wpływu różnych gatunków drzew leśnych oraz 
uziamienia na wartość stosunku C:N w mineralnych poziomach gleb dwunastu stanowisk 
badawczych założonych we fragmentach drzewostanów o różnym składzie gatunkowym 
i glebach o zróżnicowanym uziamieniu.

METODY BADAŃ

Do badań wytypowano sześć par powierzchni reprezentujących jednolite gatunkowo 
(w miarę możliwości) fragmenty drzewostanu dębowego (trzy powtórzenia), świerko
wego, bukowego i grabowego (po jednym powtórzeniu) oraz zlokalizowane w pobliżu 
powierzchnie odniesienia w jednogatunkowych fragmentach z drzewostanem sosnowym 
(sześć powierzchni). Ważnym elementem wyboru powierzchni było podobieństwo 
warunków glebowych, określone na podstawie odwiertów świdrem glebowym (tab. 1). 
Na każdej z powierzchni wykonano profil glebowy do głębokości 140 cm oraz pobrano 
próbki gleby reprezentujące poszczególne poziomy genetyczne. Dodatkowo, na każdej 
powierzchni pobrano 16 próbek (w siatce kwadratów 4 X 4 m) z wierzchniej, 10- 
centymetrowej warstwy poziomu mineralnego (10 cm od granicy z poziomem 
organicznym, jeśli występował).

W próbkach pochodzących z profili glebowych analizę uziamienia wykonano metodą 
Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego [Ostrowska i in. 1991]. Aby uzyskać jedną 
wartość charakteryzującą uziamienie całego profilu, obliczono średnią z zawartości 
poszczególnych frakcji z poziomów genetycznych. Wartość ta była ważona miąższością 
poziomów. Dla próbek pobranych z poziomu powierzchniowego przyjęto wyniki analizy 
uziamienia uzyskane w analogicznym poziomie w profilu glebowym (czyli poziomie A lub 
AEes). pH oznaczono w zawiesinie gleba : H^O przy zastosowaniu proporcji jak 1:5, 
metodą potencjometry czną. Całkowite zawartości węgla (Ct) i azotu (N ) wykonano przy 
użyciu aparatu Leco 2000 CNS. Ponieważ wszystkie próbki były kwaśne, przyjęto, że 
oznaczono tą metodą całkowity węgiel organiczny (Ct = CQrg).

WYNIKI

Pary powierzchni badawczych założone w drzewostanach dębowych, sosnowych i 
świerkowym reprezentują siedliska borów mieszanych. Badania wykazały, że pomimo 
starań o zachowanie podobieństwa warunków glebowych w parach, wybrane fragmenty 
litych drzewostanów dębowych rosły na glebach nieznacznie zasobniejszych w drobniejsze 
frakcje (szczególnie w głębszych poziomach glebowych), podczas gdy gleby otaczających



TABELA 1. Lokalizacja i charakterystyka powierzchni badawczych oraz zakres wartości stosunku C:N w warstwie gleby 0-10 cm 
(dane z 16 próbek)
TABLE 1. Localization and characteristics of the investigation sites as well as range of C:N ratio in the top 0-10 cm layer 
(data from 16 samples)
Pary profili 
Profile pairs

Symbol powierzchni 
Plot's symbol

Lokalizacja
Localization

Drzewostan 
Forest stand

Typ i podtyp gleby
Type and sub-type of soil IUSS 2006]

C:N

1 Db 1 
Sol

N50 03.778 E20 36.405 
N50 03.729 E20 36.474

Dąb -  Oak 100% 
Sosna -  Pine 100%

Rdzawa bielicowa -  Albie Arenosol 
Bielicowa właściwa -  Haplic Podzol

15-26
20-30

2 Db 2 
So 2

N50 03.761 E20 36.253 
N50 03.877 E20 36.359

Dąb -  Oak 100% 
Sosna -  Pine 100%

Rdzawa bielicowa -  Albie Brunic Arenosol 
Bielicowa właściwa -  Haplic Podzol

18-22
25-40

3 Db 3 
So 3

N50 01.697 E20 22.315 
N50 01.732 E20 22.370

Dąb -  Oak 100% 
Sosna -  Pine 100%

Bielicowa właściwa -  Haplic Podzol 
Rdzawa bielicowa -  Albie Brunic Arenosol

17-21
25-35

4 Św 
So 4

N50 02.849 E20 22.589 
N50 02.863 E20 22.707

Świerk -  Spruce 100% 
Sosna -  Pine 100%

Glejo-bielicowa właściwa -  Gleyic Albie Podzol 
Glejo-bielicowa właściwa -  Gleyic Albie Podzol

25-32
21-44

5 Bk 
So 5

N50 06.456 E l9 46.418 
N50 06.799 E19 46.713

Buk -  Beech 90% 
Sosna -  Pine 100%

Płowa typowa -  Haplic Luvisol 
Płowa typowa -  Haplic Luvisol

14-19
15-22

6 Gb 
So 6

N50 06.842 E19 46.938 
N50 06.729 El 9 46.784

Grab -  Hornbeam 80% 
Sosna -  Pine 100%

Płowa typowa -  Haplic Luvisol 
Płowa typowa -  Haplic Luvisol

12-14
17-23

Stosunek 
C:N 

a 
skład 

gatunkowy 
drzewostanu 

i 
uziarnienie 

gleby



TABELA 2. Wartości pH oraz uziarnienie badanych gleb: 1) pH uśrednione (mediana) z 16 próbek powierzchniowych, 2) zakres pH 
(maksimum i minimum) w profilu glebowym. Wartości udziału poszczególnych frakcji uśrednione dla całych profili (ważone 
miąższością poziomów) oraz wartości maksymalne i minimalne w profilach badanych gleb
TABLE 2. Values of pH and texture of the investigated soils 1) pH averaged (median) from 16 topsoil samples, 2) range o f pH in soil 
profile (minimum and maximum). Values of averaged share of particle size fractions from the profile (weighted with 
the horizon's thickness) and their extreme values (maximum and minimum)
Powierz. PHH2Q Frakcje uziarnienia -  Particle size fractions [mm] Gatunek
Plot 1) 2) 2-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,005 0,005-0,002 <0,002 Texture

Dbl 4,15 (4,01-4,61) 84 (88-80) 4 (7-3) 5 (8-2) 3 (4-2) 2 (3-1) 1 (1-0) Pl
So 1 3,73 (3,60-4,74) 91 (95-86) 3 (4-2) 2 (4-1) 1 (2-0) 2 (3-1) 1 (2-0) Pl
Db 2 4,29 (4,33-4,34) 79 (86-68) 6 (12-3) 5 (7-3) 5 (5-4) 1 (2-0) 4 (7-2) ps
So 2 3,63 (3,71-4,63) 93 (99-89) 2 (4-0) 1 (1-0) 2 (4-0) 0 (0-0) 2 (2-1) Pl
Db 3 4,37 (4,12-4,71) 77 (80-69) 6 (6-5) 5 (7-5) 5 (7-4) 3 (5-0) 5 (8-3) Pg
So 3 3,76 (3,72-4,71) 85 (90-81) 6 (8-5) 3 (6-1) 3 (4-1) 1 (1-0) 2 (3-1) Pl
Św 3,80 (3,76-4,62) 86 (90-82) 5 (7-3) 4 (6-2) 2 (4-1) 2 (5-1) 1 (2-0) Pl
So 4 3,84 (3,98-4,51) 89 (95-85) 4 (6-2) |2 (5-1) 3 (4-1) 0 (0-0) 1 (2-1) Pl
Bk 4,25 (4,00-5,41) 22 (28-16) 18 (20-15) 35 (39-33) 13 (19-9) 7 (8-4) 6 (9-4) pyg
So 5 4,06 (3,79-5,53) 17 (23-12) 19(21-14) 39 (44-35) 12 (16-7) 6 (6-4) 9 (11-7) pyg
Gb 4,97 (4,33-5,72) 16 (19-13) 18 (26-13) 33 (37-30) 18 (26-13) 7 (9-4) 8 (13-4) pyg
So 6 4,21 (4,08-5,22) 15 (17-14) 16(20-14) [41 (44-38) 15 (17-13) 7 (9-5) 7 (10-4) pyg
pl: piasek luźny -  sand, ps: piasek słabogliniasty -  sand, pg: piasek gliniasty -  loamy sand, pyg: pył gliniasty -  silt loam



Stosunek C:N a skład gatunkowy drzewostanu i uziarnienie gleby 61

ze wszystkich stron drzewostanów sosnowych cechowały się wyższą zawartością frakcji 
piasków (tab. 2). Powierzchnie badawcze założone na glebach płowych to siedliska lasów 
wyżynnych.

Wartość stosunku C:N w próbkach gleby pobranych z warstwy 0-10 cm cechowała 
się znaczną zmiennością przestrzenną (16 punktów pomiarowych na powierzchni 144 
m2) (tab. 1). Na podstawie graficznej interpretacji danych uzyskanych z analizy 
laboratoryjnej próbek gleb z poszczególnych poziomów mineralnych zaobserwowano, że 
w obrębie jednego stanowiska badawczego kształtuje się wysoko skorelowana zależność 
liniowa pomiędzy zawartością węgla i azotu. Stwierdzono także, że próbki z poziomów 
powierzchniowych (0-10 cm) wpisują się ściśle w zależność stwierdzoną w profilach 
glebowych. Dlatego parametry funkcji liniowych relacji pomiędzy C i N dla próbek z 
profili glebowych zostały przedstawione na wykresach łącznie z danymi pochodzącymi z 
próbek powierzchniowych; przy założeniu, że:

N = a C  (1)t org r  v 7

Aby uwidocznić wpływ składu gatunkowego drzewostanu, uzyskane wyniki zostały 
przedstawione parami na rysunkach 1-6.

RYSUNEK 1. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (Cq ) i azotu ogółem (N) w profilach 
gleb i próbkach powierzchniowych porównywanych stanowisk badawczych z drzewostanem sosnowym 
(1) i dębowym (1)
FIGURĘ 1. Relationship between the content of organie carbon (CQr) and total nitrogen (N) in soil 
profiles and surface samples of the compared sites with pine (1) and oak (1) forest
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RYSUNEK 2. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (Cor) i azotu ogółem (Nt) w profilach 
gleb i próbkach powierzchniowych porównywanych stanowisk badawczych z drzewostanem sosnowym
(2) i dębowym (2)
FIGURE 2. Relationship between the content of organic carbon (CQr) and total nitrogen (Nt) in soil 
profiles and surface samples of the compared sites with pine (2) and oak (2) forest

RYSUNEK 3. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (Cq ) i azotu ogółem (N^ w profilach 
gleb i próbkach powierzchniowych porównywanych stanowisk badawczych z drzewostanem sosnowym
(3) i dębowym (3)
FIGURE 3. Relationship between the content of organic carbon (Cor) and total nitrogen (Nt) in soil 
profiles and surface samples of the compared sites with pine (3) and oak (3) forest
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RYSUNEK 4. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (Cq ) i azotu ogółem (N) w profilach 
gleb i próbkach powierzchniowych porównywanych stanowisk badawczych z drzewostanem sosnowym
(4) i świerkowym
FIGURE 4. Relationship between the content of organic carbon (CQr) and total nitrogen (N^ in soil 
profiles and surface samples of the compared sites with pine (4) and spruce forest

RYSUNEK 5. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (Cq ) i azotu ogółem (N) w profilach 
gleb i próbkach powierzchniowych porównywanych stanowisk badawczych z drzewostanem sosnowym
(5) i bukowym.
FIGURE 5. Relationship between the content of organic carbon (C r ) and total nitrogen (N^ in soil 
profiles and surface samples of the compared sites with pine (5) and^eech forest
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RYSUNEK 6. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (CQr) i azotu ogółem (Nt) w profilach 
gleb i próbkach powierzchniowych porównywanych stanowisk badawczych z drzewostanem sosnowym 
(6) i grabowym
FIGURE 6. Relationship between the content of organic carbon (C r ) and total nitrogen (Nt) in soil 
profiles and surface samples of the compared sites with pine (6) andliombeam forest

Surm frakcji $ <0,005 mm

RYSUNEK 7. Zależność pomiędzy wartością a  (równanie (1)) a uśrednioną sumą frakcji <0,005 mm 
(0,005-0,002 + <0,002)) w profilach badanych gleb
FIGURE 7. Relationship between a  (equation 1) and averaged sum of fine fractions <0.005 mm 
(0.005-0.002 + <0,002)) from the investigated soil profiles
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RYSUNEK 8. Teoretyczna zmiana stosunku C i N dla zmiennej zawartości węgla, na tle wartości stosunku 
C:N z powierzchni Gb i So 4. Założono, że N = a  CQr + fi , za fi przyjęto wartość 0,028, tj. średniej z 
badanych powierzchni, wartości a  są zbliżone do granic zakresu uzyskanego w badaniach 
FIGURE 8. Theoretical change of C:N ratio with changing C content on background of data from the 
investigation plots Gb and So 4. It was assumed that N = a C +  p  where ft is 0.028, i.e. an average/? from 
the investigated plots, and a  values are close to the borders of range obtained from the investigations

Parametr /J (wyraz wolny równania (1)) charakteryzował się relatywnie dużą 
stabilnością, jego wartość średnia wynosiła 0,28, współczynnik zmienności 20% (n=12 
powierzchni badawczych). Nie stwierdzono wyraźnego związku pomiędzy wartością/? a 
składem gatunkowym drzewostanu, ani zawartością iłu koloidalnego w badanych glebach. 
Wartość parametru a  (współczynnika kątowego funkcji) wykazywała natomiast wyraźną 
zależność od składu gatunkowego drzewostanu, tj. malała w kolejności: Gb, Bk, So 5, Db 
3, So 6, Db 2, Dbl, So 3, So 1, Św, So 2, So 4. Powierzchnie badawcze So 5 i So 6 są 
to stanowiska odniesienia założone na zasobnych w minerały ilaste glebach płowych 
wytworzonych z lessu (siedlisko lasu wyżynnego). Aby zbadać sugerowany tu związek 
pomiędzy zawartością drobnych frakcji, przy podobnym składzie gatunkowym 
drzewostanu testowano zależność między a  uśrednionym udziałem poszczególnych frakcji 
(R2 = 0,96; p = 0,000). Najwyższą wartość współczynnika korelacji stwierdzono dla 
zależności pomiędzy zawartością frakcji <0,005 mm (0,005-0,002 + <0,002) i wartością 
a . Zależność ta była szczególnie wyraźna dla danych populacji pochodzących z 
drzewostanów iglastych (sosnowych i świerkowego), natomiast dane z drzewostanów 
liściastych i z sosnowych na glebach płowych (So 5 i So 6) były wyraźnie przesunięte w 
kierunku wyższych wartości a  (rys. 7).
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DYSKUSJA

Jeśli przyjąć, że wartość stosunku C:N w obrębie płatu gleby o jednorodnej szacie 
roślinnej jest fimkcją liniową to z matematycznego punktu widzenia jej parametry są 
kluczowe dla wartości stosunku C:N w poszczególnych poziomach, jak również dla 
wartości tej cechy w tym samym poziomie, przy założeniu, że zawartość materii organicznej 
w warstwie o tej samej głębokości jest zmienna w płaszczyźnie horyzontalnej. Wartość 
parametru a  w równaniu 1, wahająca się w badanych glebach w granicach 0,024-0,062, 
jest związana z procentową zawartością azotu w materii organicznej, która jest zbliżona 
do 5% [McBride 1994]. Jednak przy założeniu, że wzrostowi zawartości węgla towarzyszy 
równomierny przyrost zawartości azotu, we wszystkich poziomach profilu glebowego 
wartość stosunku C:N byłaby taka sama, podczas gdy powszechnie znanym zjawiskiem 
jest zmniejszanie się wartości stosunku C:N wraz z głębokością. O intensywności tej 
zmiany decyduje wartość /J, odzwierciedlająca wzrastający wraz z głębokością stopień 
mineralizacji materii organicznej. Aby ująć znaczenie a  i /? dla wartości stosunku C:N w 
poszczególnych poziomach, na rysunku 8 przedstawiono hipotetyczne zmiany C:N przy 
zmieniającej się zawartości C i założeniu, że /3 ma wartość stałą 0,028 (wartość średnia 
uzyskana na podstawie uzyskanych danych). Uzyskane krzywe teoretyczne prezentowane 
są na tle danych z profili glebowych dwóch przykładowych powierzchni, gdzie wartość 
a  była zbliżona do 0,06 (Gb) i 0,03 (So 4).

Dane przedstawione na rysunku 7 wskazują że wartość a  jest czynnikiem zależnym od 
obu zmiennych: zawartości drobnych frakcji w glebie i składu gatunkowego drzewostanu. 
Wyjaśnia to w pewnym stopniu podobieństwo wartości stosunku C:N dla drzewostanu 
bukowego i sosnowego (5) (rys. 5), gdzie potencjalne zróżnicowanie wartości a  pomiędzy 
drzewostanami jest rekompensowane wyższą średnią zawartością drobnych frakcji.

Mechanizm wpływu składu gatunkowego drzewostanu na wartość stosunku C:N jest 
najprawdopodobniej związany z jakością materii organicznej poszczególnych gatunków 
drzew [Augusto i in. 1998], a w szczególności stosunkiem zawartości lignin do azotu w 
tkankach [Stump, Binkley 1993; Scott, Binkley 1998; Binkley, Giardina 1998], czy proporcji 
grup alkylowych do O-alkylowych we frakcji lekkiej (<1,8 g • cm-3) materii organicznej 
[Leifeld, Kógel-Knabner 2005]. Zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym 
najważniejszym źródłem materii organicznej w ekosystemie leśnym są tkanki korzeni, 
produkujące 50-70% biomasy, podczas gdy liście stanowią tylko około 15% [Helmisaaria 
i in. 2002].

Pomocne w wyjaśnieniu wpływu frakcji iłu na stopień akumulacji azotu jest odniesienie 
do koncepcji podziału materii organicznej na frakcje za pomocą gęstościowej metody 
separacji [np. Rumpel i in. 2004; Leifeld, Kógel-Knabner 2005]. Według tej koncepcji, 
frakcja ciężka materii organicznej związana z najdrobniejszymi frakcjami gleby (głównie 
iłem koloidalnym) jest bardziej stabilna (odporna na utlenianie) oraz charakteryzuje się 
mniejszą wartością stosunku C:N, podczas gdy w glebach piaszczystych dominuje tzw. 
frakcja lekka, charakteryzująca się m.in. wyższą wartością stosunku C:N [Six i in. 2002]. 
Przedstawienie udziału poszczególnych frakcji w profilu glebowym w formie wartości 
uśrednionych jest daleko idącym uogólnieniem, daje jednak pewien spójny obraz uziamienia 
profilu glebowego. Obserwując jednak, jak ważny jest wpływ zawartości drobnych frakcji 
na wartość stosunku C:N, można oczekiwać, że przedstawiona w tej pracy dość ścisła 
profilowa zależność liniowa pomiędzy zawartością węgla i azotu ulegnie zaburzeniu w 
przypadku wystąpienia znacznych zmian w uziamieniu. Przykładem może być poziom 
wmycia gleby bielicowej Bhfe So4 (rys. 8).
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Zastosowanie wartości stosunku C:N jako wskaźnika żyzności siedliska powinno 
uwzględniać przestrzenną zmienność tego parametru, a próbki powinny być pobrane z 
różnych miejsc, szczególnie na uboższych siedliskach. W przypadku powierzchni So 4, 
gdzie stwierdzono największą zmienność wartości stosunku C:N, liczba 12 próbek jest 
wystarczająca, aby błąd bezwzględny średniej z 95% prawdopodobieństwem nie 
przekroczył jednej jednostki C:N. W przypadku siedlisk żyźniejszych (Bk, Gb, So5, So 6) 
wystarczą już 4 próbki. Z przeprowadzonych badań wynika również ograniczenie 
zastosowania wartości stosunku C:N jako elementu potencjalnych wskaźników żyzności 
gleby ze względu na wyraźny wpływ drzewostanu.

PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w glebie drzewostanu o 
jednorodnym składzie gatunkowym relacja pomiędzy zawartością węgla i azotu jest funkcją 
liniową: Nt = a  CQr + /J. Trend liniowy obserwowano zarówno dla próbek pobranych z 
poszczególnych poziomów genetycznych profilu glebowego, jak i szesnastu prób 
pobranych z warstwy 0-10 cm w siatce kwadratów 4 X 4 m w pobliżu odkrywki 
glebowej. Stwierdzono, że wartość parametru /J cechowała się niewielką zmiennością a 
wartość średnia wynosiła 0,028, natomiast wartość parametru a  cechowała się większą 
zmiennością i wykazywała wyraźny związek ze składem gatunkowym drzewostanu i 
uziamieniem skały macierzystej. Rozważając możliwość włączenia wartości stosunku 
C:N jako elementu wskaźników żyzności gleby można mieć nadzieję, że poznane zależności 
pozwolą w pewnym stopniu przewidzieć potencjalną zmianę wartości stosunku C:N przy 
zmianie składu gatunkowego drzewostanu na skale macierzystej o określonym uziamieniu.
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