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A bstract: The paper presents the results o f  four-year studies o f  C 0 7 emission in the presence o f  plants, after 
their cutting, as well as from the soil surface in bare fallow totally deprived o f  plants. C 0 2 emission 
m easurements were made using the method o f static elosed chambers. M ean CO emission from the gras
sland ccosystcm on peat-muck soil during the growing season was 2334 mg-m"2*h in the presence o f plants, 
1439 mg-m“2-h_1 after their cutting and 443 mg-m"2*h_1 under the conditions o f keeping soil in bare fallow. 
The mean share o f  plant aboveground parts in ecosystem respiration in the growing season was 38.4%, while 
61.6%  o f  C 0 2 was emitted from the soil surfacc. C 0 2 emission from soil kept in bare fallow in relation to the 
total ecosystem respiration activity was 19.5%. C 0 2 emission from the grassland ecosystem  on peat-m uck 
soil was linked m ainly with the respiration activity o f plants and rhizosphere microorganisms.

Słow a kluczow e : em isja C 0 2, ekosystem  łąkowy, gleba torfowo-m urszow a.
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WSTĘP

Gleby zawierają dwa razy więcej węgla niż atmosfera i trzy razy więcej niż rośliny. 
Szacuje się, że około jedna trzecia węgla zmagazynowanego w glebach znajduje się w 
torfowiskach położonych na półkuli północnej [Gorham, 1991]. Regulacja stosunków 
wodnych w użytkowanych rolniczo torfowiskach, która jest związana najczęściej z 
obniżeniem poziomu wody gruntowej, powoduje natlenienie powierzchniowej warstwy 
profilu glebowego i inicjuje procesy murszenia i mineralizacji masy organicznej. Końcowym 
produktem mineralizacji masy organicznej jest między innymi CO^ [Chapman, Thurlow, 
1996; Kuzyakov, Cheng 2001; Nieveen i in. 2005]. Oprócz emisji C 0 2 związanej z 
rozkładem masy organicznej w wyniku działalności mikroorganizmów glebowych, część 
emitowanego z ekosystemów C 02 powstaje w wyniku rozkładu produktów fotosyntezy 
w procesie oddychania roślin i mikroorganizmów ryzosfery. Sumaryczna emisja C 02 
obejmująca oddychanie roślin oraz mikroorganizmów glebowych określana jest jako ogólna 
emisja ekosystemu -  TER (total ecosystem respiratioń) [Alm i in. 1997; Maljanen i in. 
2004]. Parametr ten jest miarą aktywności respiracyjnej ekosystemu. Słabo poznany jest 
natomiast udział poszczególnych składników strumienia emisji C 02 z ekosystemu łąkowego.
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Celem badań było określenie udziału poszczególnych składników strumienia emisji 
C 02 z ekosystemu łąkowego na glebie torfowo-murszowej.

OBIEKT I METODY BADAŃ

Badania prowadzono w latach 2006-2009 w Dolinie Noteci na glebie pobagiennej 
właściwej Mtllbb. Miąższość warstwy murszowej w tej glebie wynosiła około 30 cm. W 
warstwie murszowej średnia zawartość masy organicznej wynosiła 80,0% s.m., azotu 
ogólnego 2,85% s.m., gęstość objętościowa 0,297 Mg-rrT3 i pH 5,9. Warstwa murszu 
zalegała na średnio rozłożonym torfie szuwarowym. Średni poziom wody gruntowej wynosił 
63 cm. Obiekt był użytkowany jako łąka dwukośna, natomiast trzeci odrost runi był 
spasany. Każdego roku w momencie ruszenia wegetacji stosowano nawożenie mineralne 
na poziomie 30 kg N, 40 kg P i 40 kg K. W okresie badań wiosną w latach 2006 i 2009 r. 
zastosowano nawożenie obornikiem w dawce około 10 Mg*ha_1.

Emisję C 0 2 z powierzchni gleb oznaczano metodą komór zamkniętych statycznych. 
Metoda ta polega na rejestracji przyrostu stężenia C 02 w jednostce czasu w powietrzu 
szczelnej komory, umieszczanej na powierzchni gleby. Do badań zastosowano komorę 
pleksiglasową o wymiarach 40x40x35 cm, wyposażoną w wentyl, zapewniający 
wyrównanie ciśnienia między atmosferą a komorą. Uszczelnienie między glebą i atmosferą 
zapewniała stalowa ramka z ostrzem, zagłębianym w glebę na głębokość 5 cm i płaszcz 
wodny na styku ramki i komory. Pomiary emisji C 0 2 prowadzono od początku kwietnia 
do końca października, w odstępach dekadowych.

Pomiar stężenia C 02 w komorze wykonywano wyposażonym w rejestrator danych, 
przenośnym miernikiem dyfuzyjnym, działającym na zasadzie pomiaru podczerwieni 
nierozproszonej (NDIR). Miernik wewnątrz komory był umieszczany w połowie jej 
wysokości na wbijanym w glebę stojaku wyposażonym w wentylator. Stężenie C 02 w 
komorze rejestrowano przez około 15 minut w odstępach minutowych. Do oceny wielkości 
emisji C 02 wykorzystywano pomiar z pierwszych kilku minut, w których przyrost stężenia 
CO był liniowy.

Ogólną emisję CO^ (TER) oznaczano w warunkach obecności roślin i braku dopływu 
światła. Po zakończeniu pomiaru TER, komorę zdejmowano i ścinano nadziemne części 
roślin, a następnie kontynuowano pomiar emisji C 0 2. Ścięte rośliny suszono w warunkach 
laboratoryjnych w temperaturze 40°C w celu określenia plonu suchej masy. W pierwszym 
roku prowadzenia badań z powierzchni gleby o wymiarach 1,5 x 1,5 m ścięto warstwę 
darni w celu określania emisji C 0 2 z powierzchni gleby pozbawionej roślin. Pojawiające 
się rośliny usuwano herbicydem Roundup.

Dodatkowo w trakcie pomiarów emisji C 0 2 określano temperaturę powietrza w 
komorze, temperaturę i wilgotność gleby (TDR) oraz poziom wody gruntowej.

WYNIKI I DYSKUSJA

Określana na podstawie emisji C 0 2 ogólna aktywność respiracyjna ekosystemu 
łąkowego na glebie torfowo-murszowej wynosiła w okresie wegetacyjnym średnio w 
okresie badań 2334 mg-m“2*h_1. W poszczególnych latach emisja C 02 wynosiła od 2109 
mg*m-2*h_1 w 2007 r. do 2579 mg*m~2*h_1 w 2009 r. (tab. 1). Największe wartości emisji 
C 02 stwierdzono w latach 2006 i 2009, w których zastosowano nawożenie organiczne.
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TABELA 1. Średn ia  em isja CO^ z ekosystem u  łąkow ego na glebie torfow o-m urszow ej 
[mg-m~2 'h_1]
TABLE 1. M ean  C O , em ission from  grassland eco sy stem  on a p eat-m uck  soil [m g-irf^h -1]

iRok -  Year Em isja C 0 7 z: -  CO., em ission from:

ugoru 
bare  fallow

gleby po ścięciu roślin 
soil after cutting plants

(oddychania roślin 
I plant resp iration

gleby i roślin 
soil and plants

12006
12007
12008 
:2009

534 ±  273 
415 ±  179 
467  ± 208 
354  ± 152

I 461 ±  517 
1 208 ± 636 
1  4 4 4  ±  400  
1 642  = 507

|l 060 ±  718 
| 901 ± 863 
1 681 ±  510 
| 937 ± 801

2 521 ± 1108 
2 109 ± 1264 
2 125 ±  712 
2 579 ±  1175

Średnia  M ean 443 ± 217 1 439  ± 534 I 895 = 744 2 334 = 1065

Wartości ogólnej emisji CO w Dolinie Noteci były większe niż uzyskane przez 
Maljanena i in. [2004] na glebach torfowych w Finlandii. Średnia emisja C 0 2 z 
ekosystemu łąkowego w Finlandii wynosiła w okresie wegetacyjnym 325 mg 
C-CO -m^-h-1 (1266 mg C 0 2*m“2-h-1). Większe wartości ogólnej emisji C 0 2 uzyskane 
w Dolinie Noteci niż w Finlandii były związane z wyższą temperaturą powietrza i gleby 
w trakcie prowadzenia badań oraz z większą troficznością siedliska w związku ze 
stosowaniem nawożenia mineralnego i organicznego.

W poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego największą aktywność 
respiracyjną ekosystemu stwierdzono w kwietniu i w czerwcu, odpowiednio 3008 i 2932 
mg C 02-m_2h 1. Mniejsza respiracja stwierdzona w maju (2667 mg-m“2*h_1) była związana 
ze zbiorem I pokosu siana i zmniejszeniem udziału C 0 2 wytwarzanego w nadziemnych 
częściach roślin (tab. 2). W kolejnych miesiącach okresu wegetacyjnego, tj. lipcu, sierpniu 
i wrześniu średnia aktywność respiracyjna systematycznie się zmniejszała, osiągając swoje 
minimum w październiku (1001 mg-m 2-h-1). Zmniejszenie się tej aktywności było związane 
z mniejszym dopływem energii słonecznej i obniżeniem się temperatury gleby i powietrza.

Ogólna aktywność respiracyjna charakteryzowała się dużą zmiennością. Minimalną 
wartość emisji CO (401 mg C 02 -m 2*h_1) stwierdzono w październiku 2007 r., natomiast 
wartość maksymalną (5467 mg*nr2*h_1) pod koniec czerwca 2009 r. (rys. 1).

Uzyskane wartości emisji CO w Dolinie Noteci były większe niż w badaniach Lohili i in. 
[2003] prowadzonych w Finlandii. W tych badaniach maksymalna emisja C 02 na glebie torfowej 
użytkowanej łąkowo wynosiła 1,1 mg*m“2*s_1 (3960 mg*m_2*h_1).

W celu określenia 
udziału nadziemnych 
części roślin w ogólnej 
emisji C 02 pomiar emisji 
C 02 prowadzono po ich 
ścięciu. Średnia emisja 
CO^ z powierzchni gleby 
po ścięciu roślin wynosiła 
1439 mg-nr2-h“1 (tab. 1).
Na podstawie różnicy 
pom iędzy ogólną 
aktywnością respiracyjną 
ekosystemu mierzoną w 
warunkach obecności

TABELA 2. Średnia em isja CO^ z ekosystem u łąkow ego 
w kolejnych m iesiącach [m g-m ^-h '1]
TABLE 2. M ean  CO., em ission from  grassland ecosystem  
in successive m onths [mg-m“2 -h_1]

M iesiąc
M onth

R ok - Year Średnia

2006 ;2007 2008 2009 M ean

IV 2 511 3 869 2 214 3 437 3 008
V 3 524 !2 647 2  181 2 316 2 667
VI 12 916 12 773 1 882 4 156 2 932
VII 2 921 12 047 2 564 2 483 2  504
V III 1 581 2 344 2 734 2  448 2 277
IX 2  612 1 305 1 863 1 994 1 944
X 1 577 471 990 966 ; 1 0 0 1
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TABELA 3. Średnia em isja CO^ z ekosystem u  łąkow ego na 
glebie to rfow o-m urszow ej w kolejnych m iesiącach po ścięciu  
roślin [m g -n f2-h"1]
TABLE 3. M ean  C O , em ission from  grassland ecosystem  
on a pea t-m u ck  soil in successive m onths after cutting plants 
[m g-m ^-h"1]__________________________________________________

, M iesiąc 
M onth

R ok -  Year Średnia
M ean2 0 0 6 2007 |2008 2009

!iv 1 407 1 247 |l 460 1 734 1 462
iv 1 766 1 223 1 353 1 690 1 508
;v i 1 758 1 806 1 544 2 158 1 817
V II 1 492 1 487 1 354 1 751 1 521
jvm 1 138 1 031 1 807 1 933 1 477
jix 1 689 685 il 459 1 628 1 366
lx 942 334 | 814 623 678

roślin i po ich ścięciu można stwierdzić, że w okresie wegetacyjnym średni udział 
nadziemnych części roślin w ogólnej respiracji ekosystemu wynosił 38,4%, natomiast 
61,6% emitowanego C 02 było wytwarzane w glebie jako produkt oddychania korzeni 
roślin i mikroorganizmów glebowych. Jest to wartość bardzo podobna do tej, którą 
uzyskali Lohila i in. [2003]. Autorzy ci określili udział C 02 emitowanego z gleby na poziomie 
62% emisji ogólnej. Berglund i in. [2007] określili maksymalną wartość ogólnej emisji 
CO w uprawie życicy na torfie, metodą ciemnych komór, mierzonąjeden dzień po ścięciu 
roślin, na poziomie 1064 mg C 0 2-m_2-h_1.

W poszczególnych latach średnia emisja C 02 po ścięciu roślin, podobnie jak w przypadku 
emisji CO mierzonej w warunkach ich obecności, była najmniejsza w 2007 r., tj. 1208 
mg-nT2* h , a największa w 2009 r. -  1642 mg-m“2- h-1 (tab. 1). W poszczególnych 
miesiącach emisja C 02 była zależna od temperatury gleby i stanu roślin. Średnia emisja C 02 
zwiększała się od kwietnia do czerwca, natomiast w kolejnych miesiącach okresu wegetacyjnego 
emisja C 02 zmniejszała się osiągając minimum w październiku -  678 mg-m“2-h_1 (tab. 3).

Udział nadziemnych części roślin w ogólnej emisji C 02 z powierzchni gleby w okresie 
wegetacyjnym był bardzo zróżnicowany (rys. 1). Na początku okresu wegetacyjnego i w 
okresie prowadzenia pomiarów bezpośrednio po pokosach udział roślin w ogólnej emisji 
C 02 nie przekraczał kilku procent. W okresach występowania optymalnych warunków 
dla przebiegu fotosyntezy i dużej biomasy roślin udział nadziemnych części roślin w ogólnej 
emisji C 02 wynosił nawet 65%.

Emisja C 02 z gleby całkowicie pozbawionej roślin (czarny ugór) określa aktywność 
mikroorganizmów heterotroficznych, głównie bakterii i grzybów [Kuzyakow 2006]. W 
warunkach utrzymywania gleby w czarnym ugorze średnia emisja C 02 wynosiła 443 
mg-m“2-h_1 (tab. 1). W przypadku emisji C 0 2 z powierzchni gleby utrzymywanej w 
warunkach czarnego ugoru stwierdzono wyraźne zmniejszanie się aktywności respiracyjnej 
w czasie. W pierwszym roku prowadzenia badań (2006 r.) emisja C 0 2 wynosiła 534 
mg-m_2-h_1, natomiast w 2009 roku tylko 354 mg-m 2-h_1. Spadek aktywności respiracyjnej 
był związany z brakiem dopływu do gleby świeżej masy organicznej wytwarzanej przez 
rośliny w procesie fotosyntezy [Turbiak 2009].

Udział emisji CO? z gleby utrzymywanej w czarnym ugorze w stosunku do ogólnej 
aktywności respiracyjnej ekosystemu wynosił 19,0%. Można więc przyjąć, że aktywność 
respiracyjna gleby pozbawionej roślin była pięciokrotnie mniejsza niż ogólna aktywność 
respiracyjna ekosystemu. Około 42,6% C 02 (61,6-19,0%) wyemitowanego z powierzchni
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RYSUNEK 1. Em isja C 0 2 [mg-m 2-h Y] z ekosystem u łąkow ego na glebie torfow o-m urszow ej w latach 
2006-2009
FIG URĘ 1. CO em ission [mg-m"2 h_1] from  grassland ccosystem  on apea t-m uck  soil in thc years 2 0 0 6 -  
2009

gleby pozbawionej roślin zostało wytworzone w wyniku respiracji korzeni oraz 
mikroorganizmów ryzosferowych, które rozkładały wydzieliny korzeniowe, obumarłe 
korzenie, a dodatkowo także organiczną masę zawartą w glebie.

Emisja C 02 w warunkach utrzymywania gleby w czarnym ugorze była związana z 
mineralizacjąorganicznej masy glebowej. Przy średniej emisji C 02 w okresie wegetacyjnym 
na poziomie 443 mg-m 2-h_1 mineralizacji ulegało 10,9 Mg-ha_1 masy organicznej o 
zawartości 56% węgla.

WNIOSKI

1. Średnia w okresie badań emisja C 0 2 z ekosystemu łąkowego na glebie torfowo-mur
szowej w okresie wegetacyjnym wynosiła 2334 mg-nr2-h_1 w warunkach obecno
ści roślin, 1439 mg-mf2-h_1 po ich ścięciu i 443 mg-m 2-h-1 w warunkach utrzymy
wania gleby w czarnym ugorze.

2. Średni udział nadziemnych części roślin w ogólnej respiracji ekosystemu w okresie 
wegetacyjnym wynosił 38,4%. Udział roślin w ogólnej emisji C 0 2 w okresie wegeta
cyjnym wynosił od 3 ^ %  na początku okresu wegetacyjnego i po pokosach do 65% 
w okresach intensywnego przyrostu biomasy roślin.

3. Średnia emisja C 02 z powierzchni gleby po ścięciu roślin wynosiła 61,6% ogólnej 
emisji C 0 2 z ekosystemu. Około 43,0% emitowanego C 02 zostało wytworzone w
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wyniku respiracji korzeni roślin oraz mikroorganizmów ryzosferowych, które roz
kładały wydzieliny korzeniowe, obumarłe korzenie, a dodatkowo także organiczną 
masę glebową.

4. Aktywność respiracyjna gleby całkowicie pozbawionej roślin (utrzymywanej w czar
nym ugorze) była prawie pięciokrotnie mniejsza niż ogólna aktywność respiracyjna 
ekosystemu.

5. Emisja C 02 z ekosystemu łąkowego na glebie torfowo-murszowej była związana 
głównie z aktywnością respiracyjną roślin oraz stymulującym wpływem korzeni na 
aktywność respiracyjną mikroorganizmów ryzosferowych.
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