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Abstract This paper characterizes humic substances of Fluvisols of the floodplain on which currently agricul
tural activity is run, connected with growing of cereal crops and cattle grazing. Fluvisols between the Vistula 
river-bed and the flood embankment within the Unisław Basin were selected for the study. Material for the 
analyses was collected from the humus horizon of pastures and arable soils, at four distances from the river (50, 
200, 600 and 900 m). The results indicate that the properties of the studied Fluvisols were determined by 
the variable flow of floodwater through the floodplain. Humic acids extracted from the soil samples 
collected at a certain distance from the Vistula river-bed, where flood events had little influence, were 
characterized by high degree of condensation of the aromatic nuclei. The effect of cultivation on the 
content and quality of the organic matter of the studied soils was also observed. Humic acids extracted 
from samples of the arable-humus horizon were generally characterized by a higher degree of humifica
tion. The obtained results may indicate the instable character of the physicochemical processes taking 
place in the surface layer of the studied soils. Deposition of alluvial sediments of the floodplain of the 
analyzed stretch of the Vistula River is irregular, taking place during short, mostly spring flood water 
stages.

Słowa kluczowe: gleby aluwialne, kwasy huminowe, właściwości spektrofotometryczne w zakresie UV-VIS. 
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WSTĘP

Doliny rzeczne, zwłaszcza dużych rzek nizinnych Polski, są miejscem występowania 
zagrożeń środowiskowych związanych ze zdarzeniami powodziowymi i licznymi 
czynnikami antropogenicznymi [Dąbkowska-Naskręt i in. 2000; Kobierski i in. 2008]. 
Depozycja osadów fluwialnych na równinie zalewowej zachodzi nieregularnie w trakcie 
krótkich, najczęściej wiosennych wezbrań powodziowych. Ilość deponowanego materiału 
jest uzależniona od wielkości i zasięgu powodzi oraz ładunku osadu transportowanego 
przez rzekę [Kordowski 2003]. Materiał glebowy w strefie przykorytowej charakteryzuje 
się najczęściej zaburzonym warstwowaniem do głębokości 60 cm w profilu oraz 
zróżnicowaną zawartością materii organicznej w poszczególnych profilach [Babiński 1990].
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W niniejszej pracy scharakteryzowano substancje humusowe gleb aluwialnych równiny 
zalewowej, na której współcześnie prowadzona jest działalność rolnicza związana z uprawą 
zbóż i wypasem pastwiskowym bydła. Do badań wybrano gleby aluwialne między korytem 
Wisły a wałem przeciwpowodziowym w obrębie Basenu Unisławskiego.

Charakterystyki substancji humusowych dokonuje się na podstawie badań właściwości 
ekstraktów glebowych otrzymanych za pomocą selektywnie działających rozpuszczalników, 
a także przez analizę właściwości wyodrębnionych pewnych grup związków, najczęściej 
kwasów huminowych i fulwowych. Kryterium charakteryzującym złożoną budowę 
substancji humusowych są wartości absorbancji ich roztworów w zakresie promieniowania 
ultrafioletowego i widzialnego (UV i VTS) [Kumada 1987; Gonet, Dębska 1993].

Celem badań była charakterystyka kwasów huminowych wyekstrahowanych z gleb 
aluwialnych równiny zalewowej Wisły w obrębie Basenu Unisławskiego.

MATERIAŁ I METODYKA

Próbki glebowe pobrano w określonych odległościach od Wisły, tj. 50, 200, 600 oraz 
900 m, z głębokości 0-25 cm. Badane gleby należą do typu mad rzecznych z ich 
charakterystyczną budową warstwową [Systematyka gleb Polski 1989]. Przyjęta 
głębokość pobrania próbek wynika z faktu, że na obszarze równiny zalewowej badanego 
odcinka Wisły prowadzona jest połowa uprawa roślin oraz wypas pastwiskowy bydła 
[Kobierski i in. 2010].

Dla kwasów huminowych (KH) wy separowanych metodą Schnitzera [ 1978] wykonano 
oznaczenia:

-  właściwości optycznych w zakresie UV-VIS spektrofotometrem Lambda 20 firmy 
Perkin-Elmer. Na podstawie wyznaczonych wartości absorbancji przy długościach fal 
280 nm (A2g0), 400 nm (A400), 465 nm (A465), 600 nm (A600), 665 nm (A665) obliczono 
wartości współczynników:

A2/4 -  stosunek wartości absorbancji przy długości fal 280 i 465 nm,
A2/6 -  stosunek wartości absorbancji przy długości fal 280 i 665 nm,
A4/6 -  stosunek wartości absorbancji przy długości fal 465 i 665 nm,

AlogK = log A400 -  log Afi00.

-  podatność kwasów huminowych na chemiczne utlenianie: w tym celu przygotowano 
0,02-procentowe roztwory kwasów huminowych w 0,1 M NaOH, które zalano 1,5% 
H 20 2 w  stosunku 1:1. Przed i po utlenieniu (po upływie 24 godzin) wykonano pomiary 
wartości absorbancji przy długości fali 465 nm spektrofotometrem Lambda 20 firmy 
Perkin-Elmer. Obliczony został spadek wartości absorbancji roztworów kwasów 
huminowych (AAu) po reakcji, wyrażony w % wyjściowej absorbancji roztworu 
porównawczego:

AA = [(A -  A ) / A ] • 100%
u LV 0 ir 0J

gdzie:
AQ -  absorbancja roztworu przed utlenieniem;
Au -  absorbancja roztworu po utlenieniu.
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T A BELA  1. W yniki analizy spektrom etrycznej i w artości w spółczynn ików  absorbancji
w  zakresie U V -V IS  dla analizow anych k w a só w  huminowych
TABLE 1. Spectrom etric param eters U V -V IS  o f  analyzed humic acids

O d leg łość*
D istance
[m]

U żytkow anie
rolnicze
Agricultural use

a
280

A
465 ^ 6 6 5 ^ 4 0 0 ^ 6 0 0 A 2/4

Â
2 / 6 \ / 6 A log  K

50 P astw isko  
Pasture  
Pole uprawne 
Cultivation field

3 ,5 3

3 ,81

0 ,5 4

0 ,6 0

0 ,0 9

0 ,1 0

1 ,07

1,16

0 ,1 7

0 ,1 8

6 ,5 3

6 ,3 5

3 9 ,2

38,1

6 ,0 0

6 ,0 0

0 ,8 0

0,81

2 0 0 P astw isko  
Pasture 
P ole uprawne 
Cultivation field

3 ,7 3

3 ,61

0 ,5 9

0 ,5 8

0 ,0 9

0 ,1 0

1 ,10

1 .09

0 ,1 8

0 ,1 8

6 ,3 2

6 ,2 2

4 1 ,4

36,1

6 ,5 5

5 ,8 0

0 ,7 9

0 .7 7

6 0 0 Pastw isko  
Pasture 
P ole uprawne 
Cultivation field

3 ,6

3 ,8 0

0 ,5 8

0 ,6 2

0 ,1 0

0,11

1 ,10

1.17

0 ,1 8

0 ,1 9

6 ,2 2  

6 ,1 3

36 ,1

3 4 ,5

5 ,8 0

5 ,6 3

0 ,7 8

0 ,7 7

9 0 0 P astw isko  
Pasture 
P ole uprawne 
Cultivation field

3 ,6 9

4 ,4 2

0 ,5 8

0 ,7 4

0 ,1 0

0 .1 5

1,12

1,34

0 ,1 9

0 ,2 5

6 ,3 6  136,9 

5 ,9 7  129,4

5 ,8 0  0 ,7 8  

4 ,9 3  0 ,7 3

* O d leg łość  od rzeki — D istance from the river

WYNIKI I DYSKUSJA

Interpretacja struktur substancji humusowych na podstawie widm absorpcji jest metodą 
stosunkowo trudną Przyjmuje się, że wartość absorbancji przy długości fali 280 nm (A ) 
odpowiada zawartości związków typu ligninowego, wartość absorbancji przy długości tali 
465 nm (A465) określa zawartość substancji w początkowym stadium rozkładu, a przy długości 
fali 665 nm (A ) określa zawartość substancji o wysokim stopniu humifikacji. Ważnymi 
wskaźnikami określającymi stopień zaawansowania procesu humifikacji są współczynniki 
absorbancji A ^, A ^, A ^  i AlogK [Kononowa 1968; Kumada 1987; Ramunni i in. 1994].

Stwierdzono, że kwasy huminowe (KH) wyekstrahowane z poziomu próchnicznego 
pastwiska charakteryzowały się niższą intensywnością pasm 280 i 465 nm w porównaniu 
z kwasami huminowymi wyekstrahowanymi z gleb, na których uprawiane są rośliny 
zbożowe (tab. 1). Odwrotną tendencję zaobserwowano jedynie dla kwasów huminowych 
gleb pobranych w odległości 200 m od koryta rzeki. Najniższe wartości parametrów 
odnotowano dla gleb aluwialnych spod pastwisk w odległości 50 m od Wisły, odpowiednio: 
A280-  3,53; A^s -  0,54. Przy długości fali 665 nm nie odnotowano różnic w intensywności 
pasma. Wartości absorbancji przy tej długości fali analizowanych KH zarówno spod 
pastwisk, jak i z gleb uprawnych mieściły się w zakresie 0,09-0,15.

Na podstawie otrzymanych wartości absorbancji obliczono współczynniki absorbancji 
^ 2/4’ ^ 2/6’ \ / 6  oraz ^logK (tab. 1). Dla ilorazu A , który wyraża stosunek zawartości 
pochocmych związków typu lignin odpornych na numifikację do zawartości substancji 
słabo przetworzonych, odnotowano wartości w zakresie od 5,97 do 6,53. Najniższą 
wartość stosunku A2/Ą stwierdzono dla roztworu kwasów huminowych z gleby spod 
roślin zbożowych, pobranej najdalej od koryta rzeki (900 m). Odległość od koryta rzeki 
nie miała wpływu na wartość tego parametru. Stwierdzono nieznaczne zróżnicowanie 
wartości współczynnika ze względu na sposób użytkowania rolniczego gleby. Wyższymi 
wartościami ilorazu Am  charakteryzowały się kwasy huminowe wyekstrahowane z gleb
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TABELA 2. Podatność na chemiczne utlenianie Spod pastwiska. Świadczy to O zwiększonej
analizowanych kwasów huminowych (%) ilości związków odpornych na procesy humi-
TABLE 2. Susceptibility' to oxidation of humic fikacji w glebach zagospodarowanych jako
acids (%) pastwiska. Na podstawie wartości współ

czynnika A wyrażającego stosunek zawar
tości związków odpornych na rozkład do 
silnie zhumifikowanej materii organicznej, 
również odnotowano, że najwięcej substancji 
odpornych na rozkład zawierały w swej bu
dowie kwasy huminowe poziomu próch- 
nicznego gleby pastwiska. Podobne zależ
ności stwierdzono dla współczynnika absor
bancji A ^, który powszechnie uznawany jest 
za wskaźnik stopnia humifikacji materii 
organicznej i określarównieżstopieńkondesacji 
i aromatyzacji cząstek kwasów huminowych. 
Wyższe wartości ilorazu A4/6 świadczą o 
mniejszej masie cząsteczkowej i niższym 
stopniu kondensacji struktur aromatycznych 
kwasów huminowych. Dla analizowanych KH 
wyższe wartości tego wskaźnika odnotowano 
dla próbek gleb, na któiych były pastwiska i 
przy odległościach poboru prób od Wisły -  200, 
600 i 900 m. Natomiast w odległości 50 m od 
koryta rzeki, wartości współczynnika A4/6 dla 

kwasów huminowych były identyczne, co wskazuje na ich zbliżoną strukturę. Zaawansowanie 
procesu humifikacji charakteryzuje również współczynnik AlogK. Opisuje on zależność, w 
której niższa wartość charakteryzuje wyższy stopień humifikacji kwasów huminowych. Nieco 
niższe wartości tego współczynnika stwierdzono dla kwasów huminowych wyekstrahowanych 
z poziomów omo-próchnicznych badanych gleb. Wartości tego współczynnika dla 
wyekstrahowanych kwasów huminowych wahały się w zakresie od 0,73 do 0,81, co świadczy 
o ich średnim stopniu humifikacji [Kumada 1987].

O strukturze kwasów huminowych można w sposób pośredni również wnioskować 
na podstawie ich podatności na chemiczne utlenianie. Przyjmuje się, że część alifatyczna 
struktury KH jest mniej odporna, zaś część aromatyczna bardziej odporna na chemiczne 
utlenianie [Gonet 1989]. Jako miarę podatności na utlenianie przyjęto spadek absorbancji 
przy długości fali 465 nm wyrażony w procentach absorbancji roztworu wyjściowego. 
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wyższą podatnością na utlenianie 
charakteryzowały się kwasy huminowe gleb w odległości 50 m od Wisły, na których 
uprawiano rośliny zbożowe (tab. 2). Odwrotną tendencję zaobserwowano dla KH w 
odległości 900 m od koryta rzeki, gdzie niską odporność na utlenianie wykazały kwasy 
huminowe gleb spod pastwiska (67,2%). Natomiast analizowane KH gleb w odległościach 
200 i 600 m od Wisły, nie wykazały wyraźnych różnic w aspekcie ich odporności na 
utlenianie. Podatność KH na utlenianie mieściła się w zakresie 63,1-64,1%.

Uzyskane wyniki mogą wskazywać na niestabilność procesów fizykochemicznych 
zachodzących w warstwie powierzchniowej analizowanych gleb, która jest następstwem 
corocznych zdarzeń powodziowych. Transport osadów organiczno-mineralnych z wodami 
powodziowymi powoduje ich systematyczne nagromadzenie na powierzchni gleb równiny

Odległość* 
Distance [m ]

Użytkowanie
rolnicze
Agricultural use

A .,,465
Alog K

50 Pastwisko 
Pasture 
Pole uprawne 
Cultivation field

0,245

0,210

55.0

65.0

200 Pastwisko 
Pasture 
Pole uprawne 
Cultivation field

0,218

0,211

63,1

64,0

600 Pastwisko 
Pasture 
Pole uprawne 
Cultivation field

0,208

0,225

64,1

64,0

900 Pastwisko 
Pasture 
Pole uprawne 
Cultivation field

0,190

0,285

67,2

61,5

*Odlegbść od Wisty -  Distance from Wisła Riusr
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zalewowej. Właściwości badanych aluwiów były determinowane zróżnicowanym 
przepływem wód powodziowych przez strefy równiny zalewowej. Kwasy huminowe 
wyekstrahowane z gleb profili oddalonych od koryta Wisły, gdzie zasięg zdarzeń 
powodziowych był nieznaczny, charakteryzowały się wyższym stopniem kondensacji 
pierścieni aromatycznych. Odnotowano również wpływ zagospodarowania rolniczego 
równiny zalewowej na właściwości kwasów huminowych gleb aluwialnych. Kwasy 
huminowe wyekstrahowane z poziomu orno-próchnicznego charakteryzowały się 
przeważnie wyższym stopniem humifikacji.

WNIOSKI

1. Kwasy huminowe wyekstrahowane z gleb oddalonych od koryta Wisły, gdzie zasięg 
zdarzeń powodziowych był nieznaczny, charakteryzowały się wyższym stopniem kon
densacji pierścieni aromatycznych w ich strukturze.

2. Sposób użytkowania rolniczego miał wpływ na jakość kwasów huminowych analizo
wanych gleb. Kwasy huminowe wyekstrahowane z poziomu orno-próchnicznego 
charakteryzowały się przeważnie wyższym stopniem humifikacji niż z gleb pastwisk.
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