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WSTÊP

Gleby posiadaj¹ zdolno�æ przeciwdzia³ania nie-
korzystnym, nag³ym zmianom sk³adu jonowego roz-
tworu glebowego � s¹ to tak zwane zdolno�ci bufo-
rowe gleby. Maj¹ one szczególne znaczenie w utrzy-
mywaniu wzglêdnie sta³ego poziomu pH, mimo dzia-
³ania czynników zakwaszaj¹cych lub alkalizuj¹cych
[Bednarek i in. 2004]. Buforowo�æ gleb zale¿y od
w³a�ciwo�ci fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych, przebiegu procesów glebotwórczych, rodzaju i
charakteru siedliska, uwarunkowañ klimatycznych,
tak¿e wp³ywu czynników antropogenicznych [Mal-
czyk 1998; Miechówka i in. 1995; Miechówka, Mi-
ko³ajczyk 1994; Walenczak i in. 2009]. Buforowo�æ
zale¿y te¿ od wielko�ci pojemno�ci sorpcyjnej gleb,
ilo�ci zasorbowanych kationów zasadowych oraz od
sk³adu roztworu glebowego [Bednarek i in. 2004].
Na zdolno�ci buforowe gleb oraz ich odporno�æ na
zanieczyszczenia chemiczne, ma wp³yw procentowa
zawarto�æ koloidów organicznych i mineralnych oraz
ich rodzaj i charakter, równie¿ zawarto�æ wêglanu
wapnia [Sk³odowski 1995].

Znajomo�æ w³a�ciwo�ci buforowych gleb ma du¿e
znaczenie, w aspekcie oceny wp³ywu oddzia³ywania
czynników degraduj¹cych i prognozowania stopnia

degradacji �rodowiska glebowego [Baran 1995; Bed-
narek i in. 2004; Jaworska i in. 2005; Malczyk i in.
2008]. Wyznaczenie stopnia zbuforowania gleby ma
równie¿ du¿e znaczenie dla okre�lenia w³a�ciwego
poziomu nawo¿enia. Mo¿na wykorzystaæ je tak¿e w
praktyce rolniczej do wyznaczania potrzeb wapno-
wania gleb [Jaworska i in. 2005].

Celem pracy by³o okre�lenie wp³ywu sposobu
u¿ytkowania gleb (pole uprawne, ogród warzywny
oraz ³¹ka) na kszta³towanie siê ich w³a�ciwo�ci bufo-
rowych.

MATERIA£ I METODY

Badania w³a�ciwo�ci buforowych gleb przepro-
wadzono w trzech wybranych miejscowo�ciach wo-
jewództwa podkarpackiego, po³o¿onych na obszarze
Kotliny Jasielsko-Kro�nieñskiej.

Do badañ wybrano 3 ogrody warzywne oraz 3 pola
uprawne po³o¿one w Przybówce i Szebniach oraz ³¹kê
w Korczynie.

Próbki z poletek w Przybówce pobrano z 2 ogro-
dów warzywnych (ogród warzywny I i II) i 1 pola
uprawnego (pole uprawne I). Ogrody obsadzone by³y
warzywami (burak æwik³owy, ogórki, cebula, mar-
chew oraz pietruszka). Pole uprawne by³o obsiane
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rzepakiem. Wszystkie obiekty by³y zlokalizowane w
terenie równinnym. W Szebniach, po³o¿onych w ob-
ni¿eniu oddzielaj¹cym Beskid Niski od Pogórza, po-
brano próbki z 1 ogrodu warzywnego (ogród warzyw-
ny III)  oraz 2 pól uprawnych (pole uprawne II i III).
W ogrodzie uprawiano warzywa (truskawki, ogórki,
cebulê oraz marchew). Jedno pole uprawne by³o ob-
siane pszenic¹, na drugim uprawiano ziemniaki. W
miejscowo�ci Korczyna próbki pobrano z trwa³ego
u¿ytku zielonego � ³¹ki. Próbki do badañ z ka¿dego
obiektu pobierano z poziomu próchnicznego. Anali-
zie poddano �redni¹ próbkê mieszan¹ z trzech powtó-
rzeñ.

W pobranych próbkach glebowych wykonano na-
stêpuj¹ce analizy:
� sk³ad granulometryczny metod¹ Casagrande�a w

modyfikacji Prószyñskiego,
� pH w 1 mol KCl×dm�3 � potencjometrycznie,
� w³a�ciwo�ci buforowe gleb metod¹ Arrheniusa w

modyfikacji Brennera i Kappena.
Powierzchniê buforowania w zakresie zasadowym

(PNaOH) i kwasowym (PHCl) oraz ca³kowit¹ powierzch-
niê buforowania (PNaOH + PHCl) wyra¿ono w cm2 [Tur-
ski  i in. 2001].

Obliczono tak¿e stosunek wielko�ci powierzch-
ni buforowania w zakresie zasadowym do wielko-
�ci powierzchni buforowania w zakresie kwasowym
(PNaOH/PHCl).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, ob-
liczaj¹c wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy
w³a�ciwo�ciami buforowymi a badanymi w³a�ciwo-
�ciami gleb (pomiêdzy wielko�ciami powierzchni
zbuforowania w zakresie zasadowym, kwasowym,
powierzchni¹ ca³kowit¹ i stosunkiem powierzchni
zbuforowania w zakresie zasadowym do wielko�ci
powierzchni buforowania w zakresie kwasowym a
warto�ci¹ kwasowo�ci wymiennej oraz zawarto�ci¹
frakcji ilastej).

WYNIKI I DYSKUSJA

Objête badaniami gleby pod wzglêdem sk³adu gra-
nulometrycznego to gleby ciê¿kie, jedynie gleba
³¹kowa nale¿y do kategorii agronomicznej � gleby �red-
nie (tab. 1). Najwiêksz¹ zawarto�æ czê�ci <0,02 mm
stwierdzono w glebie z ogrodu warzywnego I (58%),
a najmniejsz¹ w glebie ³¹kowej (28%). W pozosta-
³ych badanych glebach zawarto�æ tych czê�ci waha³a
siê od 45 do 47%.

Odczyn badanych gleb by³ zró¿nicowany, bez
wzglêdu na sposób u¿ytkowania. Warto�ci pH mie-
�ci³y siê w przedziale od 4,11 do 6,94 (tab. 2). Domi-
nowa³y gleby bardzo kwa�ne i kwa�ne, tylko gleba z
ogrodu warzywnego III mia³a odczyn obojêtny.

Wyniki badañ odczynu pokrywaj¹ siê z badania-
mi Okrêgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rze-
szowie, które wskazuj¹, ¿e 70% gleb w powiatach
jasielskim i kro�nieñskim ma odczyn bardzo kwa�ny
i kwa�ny, prawie taki sam odsetek gleb wymaga wap-
nowania w stopniu koniecznym i potrzebnym [Ha-
dam i in. 2002].

Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e w³a�ciwo�ci buforo-
we poszczególnych gleb by³y zró¿nicowane (tab. 2).
Wielko�æ powierzchni zbuforowania w zakresie za-
sadowym mie�ci³a sie w przedziale od 36,85 (pole
uprawne III) do 95,0 cm2 (³¹ka). Wiêkszo�æ badanych
gleb charakteryzowa³a siê du¿¹ powierzchni¹ bufo-
row¹ zasadow¹ (>70 cm2), a tylko gleba z ogrodu
warzywnego I i pola uprawnego II i III wykazywa³a

tkeibO
tcejbO

]%[noitcarF�]%[ijckarf³aizdU

mm1,0�1 mm20,0�1,0 mm20,0<

IynwyzrawdórgO
InedragelbategeV

33 9 85

IIynwyzrawdórgO
IInedragelbategeV

8 54 74

IIIynwyzrawdórgO
IIInedragelbategeV

32 03 74

IenwarpueloP
IsporcdleiF

01 54 54

IIenwarpueloP
IIsporcdleiF

83 51 74

IIIenwarpueloP
IIIsporcdleiF

03 32 74

ak¹£
wodaeM

8 46 82

TABELA 1. Sk³ad granulometryczny badanych gleb
TABLE 1. Particle size distribution of studied

TABELA 2. Odczyn (pH) i w³a�ciwo�ci buforowe badanych gleb
TABLE 2. Reaction (pH) and buffering properties of researched
soils

tkeibO
tcejbO

Hp lCK P HOaN P lCH
P HOaN P+ lCH P HOaN / P lCH

mc[ 2]

IynwyzrawdórgO
InedragelbategeV

82,6 01,93 75,58 76,421 5,0

IIynwyzrawdórgO
IInedragelbategeV

68,4 05,77 67,44 62,221 7,1

IIIynwyzrawdórgO
IIInedragelbategeV

49,6 42,27 03,34 45,511 7,1

IenwarpueloP
IsporcdleiF

73,6 87,77 44,03 22,801 6,2

IIenwarpueloP
IIsporcdleiF

57,4 37,34 58,271 85,612 3,0

IIIenwarpueloP
IIIsporcdleiF

84,4 58,63 82,09 31,721 4,0

ak¹£
wodaeM

11,4 00,59 00,33 00,821 9,2
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znacznie mniejsz¹  warto�æ tego wska�nika. Malczyk
i in. [2008] analizuj¹c zale¿no�ci miêdzy wybranymi
w³a�ciwo�ciami gleb i pojemno�ci¹ buforow¹ ró¿nych
typów gleb uprawnych regionu Kujaw i Pomorza w
powierzchniowych poziomach, uzyskali znacznie
mniejsz¹ wielko�æ powierzchni zbuforowania zasa-
dowego (15,67�28,62 cm2).

Powierzchnia kwasowa badanych gleb by³a bardziej
zró¿nicowana ni¿ powierzchnia zasadowa, jej wielko�æ
mie�ci³a siê w przedziale 30,44 cm2 (pole uprawne I)
do 172,85  cm2 (pole uprawne II). Malczyk i in. [2008]
dla powierzchniowych poziomów ró¿nych gleb upraw-
nych Kujaw i Pomorza otrzymali powierzchniê kwa-
sow¹ znacznie mniejsz¹ (10,75�33,15 cm2). Otrzyma-
ne wyniki s¹ natomiast zbie¿ne z badaniami innych
autorów [Bednarek i in. 2004; Szulc 2004; Walenczak
i in. 2009], którzy stwierdzili, ¿e im w glebie jest wiê-
cej jonów wodorowych, tym gleba ma wiêksze w³a-
�ciwo�ci buforowe wzglêdem zasad.

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono
ukierunkowanych zmian w kszta³towaniu siê wiel-
ko�ci powierzchni buforowych � zasadowej i kwaso-
wej. W wiêkszo�ci badanych gleb (ogrodowych,
uprawnych i ³¹kowej), powierzchnia zasadowa by³a
wiêksza od powierzchni kwasowej.

Wielko�æ stosunku powierzchni zbuforowania
zasadowej do powierzchni kwasowej waha³a siê od
0,3 do 2,9, co wskazywa³o na du¿e zdolno�ci buforo-
wania w zakresie alkalicznym (trzy czwarte próbek
badanych gleb) i ma³e w zakresie kwasowym. Takie-
go samego rodzaju zale¿no�æ, miêdzy powierzchni¹
zbuforowania zasadow¹ i kwasow¹, stwierdzili w po-
wierzchniowej warstwie (5�10 cm) w ró¿nych jed-
nostkach systematycznych gleb Parku Szczytnickie-
go, Walenczak i in. [2009]. Wed³ug wymienionych
autorów, takie gleby s¹ ma³o odporne na zakwasze-
nie, a powodowane jest to przede wszystkim ich bar-
dzo kwa�nym i kwa�nym odczynem.

Zdolno�ci buforowe gleb zale¿¹ od odczynu, zawar-
to�ci wêgla organicznego i obecno�ci i³u koloidalnego
[Adamczyk i in. 1983; Bednarek i in. 2004; Miechów-
ka, Dziurzyñska 1990; Walenczak i in. 2009]. Obliczo-
na korelacja miêdzy zawarto�ci¹ czê�ci <0,02 mm a ich
buforowo�ci¹, wykaza³a istotn¹ ujemn¹ korelacjê z
powierzchni¹ buforowania zasadow¹ oraz stosunkiem
powierzchni zbuforowania zasadowej do powierzch-
ni kwasowej. Wed³ug tych obliczeñ, wraz ze zwiêk-
szaj¹c¹ siê zawarto�ci¹ czê�ci <0,02 mm, powiêksza³a
siê powierzchnia buforowania kwasowa (tab. 3).

Walenczak i in. [2009] w powierzchniowej war-
stwie (g³êboko�æ 5�10 cm) w ró¿nych jednostkach
systematycznych gleb Parku Szczytnickiego, stwier-
dzili miêdzy tymi cechami tak¿e dodatni¹ korelacjê
(0,84). Powierzchnia zbuforowania w zakresie zasa-

dowym wykaza³a ujemn¹ korelacjê z pH. Podobnie
Walenczak i in. [2009] dla tych cech otrzymali ujemn¹
korelacjê (-0,77). W przeprowadzonych badaniach
stwierdzono równie¿ istotn¹ ujemn¹ korelacjê pomiê-
dzy pH a stosunkiem powierzchni zbuforowania za-
sadowej do powierzchni kwasowej.

WNIOSKI

1. Sposób u¿ytkowania badanych gleb nie wykazy-
wa³ ukierunkowanego, jednoznacznego wp³ywu
na powierzchniê zbuforowania.

2. W wiêkszo�ci badanych gleb (ogrodowych, upraw-
nych i ³¹kowej), powierzchnia zasadowa by³a wiêk-
sza od powierzchni kwasowej. Gleba ³¹kowa wy-
kaza³a znacznie wiêksz¹ powierzchniê buforowa-
nia zasadow¹ i znacznie mniejsz¹ kwasow¹ ni¿
gleby pól uprawnych i ogrodów warzywnych

3. Analizowane gleby mia³y wiêksze zdolno�ci prze-
ciwstawiania siê alkalizacji ni¿ zakwaszeniu. Sto-
sunek powierzchni buforowej w zakresie zasado-
wym do powierzchni kwasowej kszta³towa³ siê w
zakresie od 0,3 do 2,9.

4. Powierzchnia zbuforowania zasadowa oraz war-
to�ci PNaOH/PHCl by³y istotnie ujemnie skorelowa-
ne z zawarto�ci¹ czê�ci <0,02 mm i z pH. Po-
wierzchnia zbuforowania kwasowa istotnie dodat-
nio korelowa³a z zawarto�ci¹ czê�ci <0,02 mm.
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