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WP£YW SPOSOBU U¯YTKOWANIA NA W£ACIWOCI
BUFOROWE GLEB
THE INFLUENCE OF THE TYPE OF SOIL MANAGEMENT
ON THEIR BUFFER PROPERTIES
Abstract: The work focused on specifying the influence of land management on the development of soil buffer properties.
Management of the studied soils did not reveal any direct and explicit impact on the buffering area. In the majority of the soils
studied, the alkaline area was larger than the acidic area. Meadow soil was characterized by much larger alkaline buffer area and
much smaller acidic area than soils from arable fields and vegetable gardens. The soils studied indicated a better capacity to counteract alkalinization than acidification processes. The ratio of the buffer alkaline to acidic area was 0.32.9.
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WSTÊP
Gleby posiadaj¹ zdolnoæ przeciwdzia³ania niekorzystnym, nag³ym zmianom sk³adu jonowego roztworu glebowego  s¹ to tak zwane zdolnoci buforowe gleby. Maj¹ one szczególne znaczenie w utrzymywaniu wzglêdnie sta³ego poziomu pH, mimo dzia³ania czynników zakwaszaj¹cych lub alkalizuj¹cych
[Bednarek i in. 2004]. Buforowoæ gleb zale¿y od
w³aciwoci fizycznych, chemicznych i biologicznych, przebiegu procesów glebotwórczych, rodzaju i
charakteru siedliska, uwarunkowañ klimatycznych,
tak¿e wp³ywu czynników antropogenicznych [Malczyk 1998; Miechówka i in. 1995; Miechówka, Miko³ajczyk 1994; Walenczak i in. 2009]. Buforowoæ
zale¿y te¿ od wielkoci pojemnoci sorpcyjnej gleb,
iloci zasorbowanych kationów zasadowych oraz od
sk³adu roztworu glebowego [Bednarek i in. 2004].
Na zdolnoci buforowe gleb oraz ich odpornoæ na
zanieczyszczenia chemiczne, ma wp³yw procentowa
zawartoæ koloidów organicznych i mineralnych oraz
ich rodzaj i charakter, równie¿ zawartoæ wêglanu
wapnia [Sk³odowski 1995].
Znajomoæ w³aciwoci buforowych gleb ma du¿e
znaczenie, w aspekcie oceny wp³ywu oddzia³ywania
czynników degraduj¹cych i prognozowania stopnia

degradacji rodowiska glebowego [Baran 1995; Bednarek i in. 2004; Jaworska i in. 2005; Malczyk i in.
2008]. Wyznaczenie stopnia zbuforowania gleby ma
równie¿ du¿e znaczenie dla okrelenia w³aciwego
poziomu nawo¿enia. Mo¿na wykorzystaæ je tak¿e w
praktyce rolniczej do wyznaczania potrzeb wapnowania gleb [Jaworska i in. 2005].
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu sposobu
u¿ytkowania gleb (pole uprawne, ogród warzywny
oraz ³¹ka) na kszta³towanie siê ich w³aciwoci buforowych.

MATERIA£ I METODY
Badania w³aciwoci buforowych gleb przeprowadzono w trzech wybranych miejscowociach województwa podkarpackiego, po³o¿onych na obszarze
Kotliny Jasielsko-Kronieñskiej.
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 ogrodów warzywnych (ogród warzywny I i II) i 1 pola
uprawnego (pole uprawne I). Ogrody obsadzone by³y
warzywami (burak æwik³owy, ogórki, cebula, marchew oraz pietruszka). Pole uprawne by³o obsiane
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rzepakiem. Wszystkie obiekty by³y zlokalizowane w
terenie równinnym. W Szebniach, po³o¿onych w obni¿eniu oddzielaj¹cym Beskid Niski od Pogórza, pobrano próbki z 1 ogrodu warzywnego (ogród warzywny III) oraz 2 pól uprawnych (pole uprawne II i III).
W ogrodzie uprawiano warzywa (truskawki, ogórki,
cebulê oraz marchew). Jedno pole uprawne by³o obsiane pszenic¹, na drugim uprawiano ziemniaki. W
miejscowoci Korczyna próbki pobrano z trwa³ego
u¿ytku zielonego  ³¹ki. Próbki do badañ z ka¿dego
obiektu pobierano z poziomu próchnicznego. Analizie poddano redni¹ próbkê mieszan¹ z trzech powtórzeñ.
W pobranych próbkach glebowych wykonano nastêpuj¹ce analizy:
 sk³ad granulometryczny metod¹ Casagrandea w
modyfikacji Prószyñskiego,
 pH w 1 mol KCl×dm3  potencjometrycznie,
 w³aciwoci buforowe gleb metod¹ Arrheniusa w
modyfikacji Brennera i Kappena.
Powierzchniê buforowania w zakresie zasadowym
(PNaOH) i kwasowym (PHCl) oraz ca³kowit¹ powierzchniê buforowania (PNaOH + PHCl) wyra¿ono w cm2 [Turski i in. 2001].
Obliczono tak¿e stosunek wielkoci powierzchni buforowania w zakresie zasadowym do wielkoci powierzchni buforowania w zakresie kwasowym
(PNaOH/PHCl).
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, obliczaj¹c wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy
w³aciwociami buforowymi a badanymi w³aciwociami gleb (pomiêdzy wielkociami powierzchni
zbuforowania w zakresie zasadowym, kwasowym,
powierzchni¹ ca³kowit¹ i stosunkiem powierzchni
zbuforowania w zakresie zasadowym do wielkoci
powierzchni buforowania w zakresie kwasowym a
wartoci¹ kwasowoci wymiennej oraz zawartoci¹
frakcji ilastej).

WYNIKI I DYSKUSJA
Objête badaniami gleby pod wzglêdem sk³adu granulometrycznego to gleby ciê¿kie, jedynie gleba
³¹kowa nale¿y do kategorii agronomicznej  gleby rednie (tab. 1). Najwiêksz¹ zawartoæ czêci <0,02 mm
stwierdzono w glebie z ogrodu warzywnego I (58%),
a najmniejsz¹ w glebie ³¹kowej (28%). W pozosta³ych badanych glebach zawartoæ tych czêci waha³a
siê od 45 do 47%.
Odczyn badanych gleb by³ zró¿nicowany, bez
wzglêdu na sposób u¿ytkowania. Wartoci pH mieci³y siê w przedziale od 4,11 do 6,94 (tab. 2). Dominowa³y gleby bardzo kwane i kwane, tylko gleba z
ogrodu warzywnego III mia³a odczyn obojêtny.

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

Udzia³ frakcji [%]  Fraction [%]
10,1 mm 0,10,02 mm <0,02 mm

O gród warzywny I
Vegetable garden I

33

9

58

O gród warzywny II
Vegetable garden II

8

45

47

O gród warzywny III
Vegetable garden III

23

30

47

Pole uprawne I
Field crops I

10

45

45

Pole uprawne II
Field crops II

38

15

47

Pole uprawne III
Field crops III

30

23

47

£¹ka
Meadow

8

64

28

TABELA 2. Odczyn (pH) i w³aciwoci buforowe badanych gleb
TABLE 2. Reaction (pH) and buffering properties of researched
soils

O biekt
O bject

pHKCl PNaOH PHCl

PNaOH +PHCl PNaOH/ PHCl

O gród warzywny I
Vegetable garden I

6,28 39,10 85,57

124,67

0,5

O gród warzywny II 4,86 77,50 44,76
Vegetable garden II

122,26

1,7

O gród warzywny III 6,94 72,24 43,30
Vegetable garden III

115,54

1,7

Pole uprawne I
Field crops I

6,37 77,78 30,44

108,22

2,6

Pole uprawne II
Field crops II

4,75 43,73 172,85 216,58

0,3

Pole uprawne III
Field crops III

4,48 36,85 90,28

127,13

0,4

£¹ka
Meadow

4,11 95,00 33,00

128,00

2,9

[cm2]

Wyniki badañ odczynu pokrywaj¹ siê z badaniami Okrêgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, które wskazuj¹, ¿e 70% gleb w powiatach
jasielskim i kronieñskim ma odczyn bardzo kwany
i kwany, prawie taki sam odsetek gleb wymaga wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym [Hadam i in. 2002].
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e w³aciwoci buforowe poszczególnych gleb by³y zró¿nicowane (tab. 2).
Wielkoæ powierzchni zbuforowania w zakresie zasadowym mieci³a sie w przedziale od 36,85 (pole
uprawne III) do 95,0 cm2 (³¹ka). Wiêkszoæ badanych
gleb charakteryzowa³a siê du¿¹ powierzchni¹ buforow¹ zasadow¹ (>70 cm2), a tylko gleba z ogrodu
warzywnego I i pola uprawnego II i III wykazywa³a
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znacznie mniejsz¹ wartoæ tego wskanika. Malczyk
i in. [2008] analizuj¹c zale¿noci miêdzy wybranymi
w³aciwociami gleb i pojemnoci¹ buforow¹ ró¿nych
typów gleb uprawnych regionu Kujaw i Pomorza w
powierzchniowych poziomach, uzyskali znacznie
mniejsz¹ wielkoæ powierzchni zbuforowania zasadowego (15,6728,62 cm2).
Powierzchnia kwasowa badanych gleb by³a bardziej
zró¿nicowana ni¿ powierzchnia zasadowa, jej wielkoæ
mieci³a 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 uprawnych Kujaw i Pomorza otrzymali powierzchniê kwasow¹ znacznie mniejsz¹ (10,7533,15 cm2). Otrzymane 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 wiêcej jonów wodorowych, tym gleba ma wiêksze w³aciwoci buforowe wzglêdem zasad.
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono
ukierunkowanych zmian w kszta³towaniu siê wielkoci powierzchni buforowych  zasadowej i kwasowej. W wiêkszoci badanych gleb (ogrodowych,
uprawnych i ³¹kowej), powierzchnia zasadowa by³a
wiêksza od powierzchni kwasowej.
Wielkoæ stosunku powierzchni zbuforowania
zasadowej do powierzchni kwasowej waha³a siê od
0,3 do 2,9, co wskazywa³o na du¿e zdolnoci buforowania w zakresie alkalicznym (trzy czwarte próbek
badanych gleb) i ma³e w zakresie kwasowym. Takiego samego rodzaju zale¿noæ, miêdzy powierzchni¹
zbuforowania zasadow¹ i kwasow¹, stwierdzili w powierzchniowej warstwie (510 cm) w ró¿nych jednostkach systematycznych gleb Parku Szczytnickiego, Walenczak i in. [2009]. Wed³ug wymienionych
autorów, takie gleby s¹ ma³o odporne na zakwaszenie, a powodowane jest to przede wszystkim ich bardzo kwanym i kwanym odczynem.
Zdolnoci buforowe gleb zale¿¹ od odczynu, zawartoci wêgla organicznego i obecnoci i³u koloidalnego
[Adamczyk i in. 1983; Bednarek i in. 2004; Miechówka, Dziurzyñska 1990; Walenczak i in. 2009]. Obliczona korelacja miêdzy zawartoci¹ czêci <0,02 mm a ich
buforowoci¹, wykaza³a istotn¹ ujemn¹ korelacjê z
powierzchni¹ buforowania zasadow¹ oraz stosunkiem
powierzchni zbuforowania zasadowej do powierzchni kwasowej. Wed³ug tych obliczeñ, wraz ze zwiêkszaj¹c¹ siê zawartoci¹ czêci <0,02 mm, powiêksza³a
siê powierzchnia buforowania kwasowa (tab. 3).
Walenczak i in. [2009] w powierzchniowej warstwie (g³êbokoæ 510 cm) w ró¿nych jednostkach
systematycznych gleb Parku Szczytnickiego, stwierdzili miêdzy tymi cechami tak¿e dodatni¹ korelacjê
(0,84). Powierzchnia zbuforowania w zakresie zasa-
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TABELA 3. Wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy badanymi w³aciwociami gleb
TABLE 3. Correlation coefficients between the studied soil properties
Zmienna
Parameter

PNaOH

PHCl

PNaOH+PHCl PNaOH/PHCl

Zawarto æ
- 0,87** 0,62** 0,27
czê ci <0,02 mm
The content
of the clay fraction

- 0,91**

pHKCl

- 0,61**

- 0,51*

0,24

- 0,03

Objanienia  Explanations: *poziom istotnoci p<0,1, **poziom istotnoci p<0,05; *significant values at p<0,1; **significant values at p<0,05.

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 pomiêdzy pH a stosunkiem powierzchni zbuforowania zasadowej do powierzchni kwasowej.

WNIOSKI
1. Sposób u¿ytkowania badanych gleb nie wykazywa³ ukierunkowanego, jednoznacznego wp³ywu
na powierzchniê zbuforowania.
2. W wiêkszoci badanych gleb (ogrodowych, uprawnych i ³¹kowej), powierzchnia zasadowa by³a wiêksza od powierzchni kwasowej. Gleba ³¹kowa wykaza³a znacznie wiêksz¹ powierzchniê buforowania zasadow¹ i znacznie mniejsz¹ kwasow¹ ni¿
gleby pól uprawnych i ogrodów warzywnych
3. Analizowane gleby mia³y wiêksze zdolnoci przeciwstawiania siê alkalizacji ni¿ zakwaszeniu. Stosunek powierzchni buforowej w zakresie zasadowym do powierzchni kwasowej kszta³towa³ siê w
zakresie od 0,3 do 2,9.
4. Powierzchnia zbuforowania zasadowa oraz wartoci PNaOH/PHCl by³y istotnie ujemnie skorelowane z zawartoci¹ czêci <0,02 mm i z pH. Powierzchnia zbuforowania kwasowa istotnie dodatnio korelowa³a z zawartoci¹ czêci <0,02 mm.
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