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Wspó³czesne u¿ytkowanie lasów nie zaspokaja
potrzeb pokarmowych zwierzyny le�nej. Siedliska
charakteryzuj¹ce siê niewielk¹ ilo�ci¹ zió³ i traw w
runie oraz wystêpuj¹ca monokultura sosny wyra�nie
pogarszaj¹ warunki bytowania zwierzyny le�nej. Dla-
tego te¿, w celu polepszania naturalnych warunków
¿erowych, du¿e znaczenie maj¹ le�ne zabiegi ³owiec-
ko-hodowlane. Niezbêdna okaza³a siê uprawa, tzw.
poletek ³owieckich, które zlokalizowane s¹ wewn¹trz
kompleksu le�nego, czêsto w pobli¿u dziennych ostoi
i ¿erowisk zwierzyny. G³ównym ich zadaniem jest
wzbogacenie bazy ¿erowej o atrakcyjn¹ dla zwierzy-
ny ro�linno�æ rolnicz¹ [Okarma, Tomek 2008].

�ród³em glebowej materii organicznej, zarówno
na polach uprawnych, jak i w glebach le�nych, jest
materia³ ro�linny w ró¿nych stadiach rozk³adu i prze-
tworzenia. Podstawowym �ród³em materii organicz-
nej w lasach jest opad ro�linny drzew, krzewów, jak i
obumieraj¹ce podziemne czê�ci ro�lin [Dziadowiec i
in. 2004; Gonet 2003]. G³ównym sk³adnikiem mate-

rii organicznej jest humus, czyli naturalna mieszani-
na ciemno zabarwionych, bezpostaciowych, odpor-
nych na mineralizacjê produktów procesu humifika-
cji. Przemiany materii organicznej w glebie zale¿¹
od sk³adu mineralnego, granulometrycznego i che-
micznego substratu glebowego oraz �ci�le zwi¹zane
s¹ z kszta³towaniem siê poszczególnych typów gleb
[Sk³odowski 1986].

Charakterystyki substancji humusowych dokonu-
je siê na podstawie badañ w³a�ciwo�ci ekstraktów
glebowych otrzymanych za pomoc¹ selektywnie dzia-
³aj¹cych rozpuszczalników, a tak¿e przez analizê w³a-
�ciwo�ci wyodrêbnionych grup zwi¹zków, najczê�ciej
kwasów huminowych i fulwowych. Kryterium cha-
rakteryzuj¹cym z³o¿on¹ budowê substancji humuso-
wych s¹ warto�ci absorbancji ich roztworów w za-
kresie promieniowania ultrafioletowego i widzialne-
go (UV i VIS) [Gonet i in. 1993; Kumada 1987]. Istot-
nych informacji na temat zaawansowania procesu
humifikacji dostarczaj¹ warto�ci wspó³czynników
absorbancji: A2/4, A2/6, A4/6 i Dlog K [Chen i in. 1977;
Kumada 1985]. Metod¹ analityczn¹, która równie¿
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mo¿e przyczyniæ siê do poszerzenia wiedzy o proce-
sach transformacji substancji humusowych zachodz¹-
cych w glebach, jest metoda wysoko sprawnej chro-
matografii cieczowej (HPLC). Zastosowanie HPLC
do analizy kwasów huminowych ró¿nego pochodze-
nia pozwala otrzymaæ rozdzia³ na frakcje o krótszym
i d³u¿szym czasie retencji [Dêbska 2004; Preuße i in.
2000; Woelki i in. 1997].

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu zabiegów
agrotechnicznych na w³a�ciwo�ci fizykochemiczne
materii organicznej gleb rdzawych, w obrêbie pole-
tek uprawnych (³owieckich) Nadle�nictwa Szubin.

MATERIA£ I METODYKA

Próbki gleb rdzawych pobrano z 6 poletek ³owiec-
kich i 2 powierzchni lasów Nadle�nictwa Szubin, woj.
kujawsko-pomorskie. Ponad 50% powierzchni le�nej
to siedliska naturalne, w których dominuje sosna.
Powierzchnia poletek uprawnych (³owieckich) by³a
zró¿nicowana od 0,9 do 2,4 ha. Na poletkach tych od
ponad 60 lat wykonywane by³y podstawowe zabiegi
agrotechniczne wraz z nawo¿eniem mineralnym. Gle-
by te by³y obiektem wcze�niejszych badañ dotycz¹-
cych zawarto�ci metali ciê¿kich [Kobierski i in. 2011].
Do niniejszych badañ wykorzystano próbki pobrane
z poziomu orno-próchnicznego i próchnicznego o
mi¹¿szo�ci do 20 cm. W dalszej czê�ci pracy zasto-
sowano nastêpuj¹ce oznaczenia próbek: gmina £abi-
szyn, okolice miejscowo�ci Smarzyn � poletka upraw-
ne S1 i S2 oraz spod lasu � S0; gmina Szubin, okoli-
ce miejscowo�ci Drogos³aw, Smolniki, Wieszki, Eli-
zewo, � poletka uprawne D, S, W, E oraz spod lasu �
E0. Wybrane w³a�ciwo�ci oznaczono wed³ug po-
wszechnie obowi¹zuj¹cych metod w naukach glebo-
znawczych. W próbkach oznaczono nastêpuj¹ce pa-
rametry: sk³ad granulometryczny metod¹ areome-
tryczn¹ i sitow¹; pH w 1 M KCl×dm�3, potencjome-
trycznie (1:2,5 gleba/roztwór); kwasowo�æ hydroli-
tyczn¹ metod¹ Kappena; zawarto�æ kationów wy-
miennych metod¹ z BaCl2 (zawarto�æ poszczególnych
kationów zasadowych oznaczono technik¹ ASA apa-
ratem Philps PU 9100X); zawarto�æ wêgla organicz-
nego (Corg) oraz azotu ogó³em (Nt) analizatorem
TOCN FormacsTM firmy Scalar.

Dla kwasów huminowych (KH) wyseparowanych
metod¹ Schnitzera [1978] wykonano oznaczenia:
� W³a�ciwo�ci optycznych w zakresie UV-VIS spek-

trofotometrem Lambda 20 firmy Perkin-Elmer. Na
podstawie wyznaczonych warto�ci absorbancji
przy d³ugo�ciach fal 280 nm (A280), 400 nm (A400),
465 nm (A465), 600 nm (A600), 665 nm (A665) ob-
liczono warto�ci wspó³czynników:

A2/4 � stosunek warto�ci absorbancji przy d³ugo-
�ci fal 280 i 465 nm,
A2/6 � stosunek warto�ci absorbancji przy d³ugo-
�ci fal 280 i 665 nm,
A4/6 � stosunek warto�ci absorbancji przy d³ugo-
�ci fal 465 i 665 nm,
DlogK = log A400 � log A600.

� Podatno�æ kwasów huminowych na chemiczne
utlenianie: w tym celu przygotowano 0,02% roz-
twory kwasów huminowych w 0,1M NaOH, któ-
re zalano 1,5% H2O2 w stosunku 1:1. Przed i po
utlenieniu (po up³ywie 24 godzin) wykonano po-
miary warto�ci absorbancji przy d³ugo�ci fali 465
i 665 nm spektrofotometrem Lambda 20 firmy Per-
kin-Elmer. Obliczony zosta³ spadek warto�ci ab-
sorbancji roztworów kwasów huminowych
(DAu) po reakcji, wyra¿ony w procentach wyj�cio-
wej absorbancji roztworu porównawczego:
DAu= [(A0 � Au) / A0] * 100%
gdzie: A0 � absorbancja roztworu przed utlenie-
niem; Au � absorbancja roztworu po utlenieniu.

� Rozdzia³ chromatograficzny kwasów huminowych
na frakcje hydrofilowe i hydrofobowe wykonano
za pomoc¹ chromatografu cieczowego HPLC Se-
ries 200 firmy Perkin-Elmer, wyposa¿onego w de-
tektor DAD (diode array detector). Zastosowano
kolumnê analityczn¹ X-Terra C18 o wielko�ci cz¹-
stek 5 mm i wymiarach 250×4,6 mm I.D. Próbki
kwasów huminowych rozpuszczono w 0,01 M
NaOH, tak by otrzymaæ stê¿enie 2 g×dm�3 i pozo-
stawiono na oko³o 24 h. Do rozdzia³u stosowano
eluent o sk³adzie: acetonitryl-woda i gradientowy
program elucji. Nastrzyk wynosi³ 100 ml, detek-
cjê prowadzono przy d³ugo�ci fali 254 nm [Dêb-
ska 2004; Preuße i in. 2000; Woelki i in. 1997].
Na podstawie wyznaczonych powierzchni pod pi-
kami obliczono w cz¹steczkach kwasów humino-
wych udzia³ frakcji hydrofilowych (HIL) i frakcji
hydrofobowych (HOB1, HOB2) oraz parametr
HIL/(HOB1+HOB2).
Przeprowadzono równie¿ analizê statystyczn¹

wyników, stosuj¹c metodê skupieñ � Warda [1963].

WYNIKI I DYSKUSJA

Badane gleby rdzawe w poziomach powierzchnio-
wych charakteryzowa³y siê bardzo silnie kwa�nym
odczynem. Najni¿sze warto�ci pH odnotowano dla
próbek spod lasów, w których g³ówny drzewostan
stanowi³a sosna (tab. 1). Bardzo silnie kwa�ny od-
czyn gleb le�nych powodowany jest przez kwa�ne
produkty rozk³adu i humifikacji szcz¹tków ro�lin-
nych, nagromadzonych w poziomie próchnicy nad-
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k³adowej [Dziadowiec i in. 2004]. Na odczyn gleb
wp³yw ma przede wszystkim sk³ad mineralny sub-
stratu glebowego oraz charakter zakumulowanych
szcz¹tków organicznych [Pokojska 1986]. Nieco
wy¿sze warto�ci pH odnotowane dla próbek gleb z
poletek uprawnych, �wiadcz¹ o wp³ywie u¿ytkowa-
nia rolniczego na odczyn analizowanych gleb. W
próbkach gleb rdzawych, wystêpuj¹cych w warun-
kach naturalnych pod ro�linno�ci¹ le�n¹, stwierdzo-
no najwy¿sz¹ kwasowo�æ hydrolityczn¹ (Hh) oraz
najni¿sze warto�ci sumy zasadowych kationów wy-
miennych (S). Poziomy powierzchniowe gleb w la-
sach by³y sorpcyjne, nienasycone. Na podstawie wy-
ników w³a�ciwo�ci fizyko-chemicznych przeprowa-
dzono analizê skupieñ Warda [1963], która pozwoli-
³a na wydzielenie dwóch grup (rys. 1). Wykonana
analiza potwierdzi³a wp³yw rodzaju u¿ytkowania gleb
rdzawych na wybrane w³a�ciwo�ci fizykochemiczne.
Zbli¿onymi parametrami charakteryzowa³y siê prób-

ki poletek ³owieckich, w których stwierdzono dwie
podgrupy. Poletka S, S2 i E nale¿¹ce do jednej z nich
ró¿ni³y siê od pozosta³ych sk³adem granulometrycz-
nym. Wszystkie badane gleby wytworzone by³y z pia-
sków o zró¿nicowanym udziale poszczególnych frak-
cji granulometrycznych [Kobierski i in. 2011]. Pia-
sek s³abogliniasty stwierdzono w próbkach S2, S i E,
natomiast piasek gliniasty w pozosta³ych badanych
próbkach (tab. 1). We wszystkich przypadkach by³y
to piaski drobnoziarniste. Sk³odowski [1986] poda-
je, ¿e sk³ad mineralny i granulometryczny substratu
glebowego, mo¿e byæ jedn¹ z przyczyn obserwowa-
nych ró¿nic w przemianach materii organicznej w
glebach rdzawych pod ro�linno�ci¹ le�n¹. Im ¿y�niej-
sze jest siedlisko, tym wiêksze zasoby glebowej ma-
terii organicznej zostaj¹ zakumulowane w poziomie
mineralno-próchnicznym gleb le�nych.

Przemiany zachodz¹ce w glebie, uzale¿nione s¹
od charakteru wprowadzanego materia³u ro�linnego.
Jak wynika z doniesieñ literaturowych stosowane za-
biegi agrotechniczne mog¹ przyczyniaæ siê do wzro-
stu lub spadku zawarto�ci wêgla organicznego i azo-
tu ogó³em w glebie [Jurcova i in. 1997]. Dostarczany
materia³ organiczny ulega w glebie procesom mine-
ralizacji i humifikacji, co wp³ywa na ilo�æ i jako�æ
próchnicy. Na podstawie uzyskanych wyników za-
warto�ci Corg i Nt oraz stosunku C/N mo¿na stwier-
dziæ, ¿e zarówno u¿ytkowanie rolnicze, jak i wystê-
puj¹cy drzewostan wp³ywa³ na te parametry (tab. 1).
Wy¿sz¹ zawarto�æ Corg i Nt oraz warto�æ stosunku
C/N odnotowano dla próbek gleb spod lasu. Nato-
miast stosowanie zabiegów agrotechnicznych wp³y-
nê³o na obni¿enie zawarto�ci Corg i Nt oraz warto�ci
stosunku C/N. Fotyma i in. [1987] podaj¹, ¿e im wê¿-
szy stosunek C/N tym intensywniej przebiega proces
mineralizacji. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e
w glebach poletek uprawnych proces mineralizacji

TABELA 1. Wybrane w³a�ciwo�ci gleb rdzawych
TABLE 1. Selected properties of Arenosols

akbórP
elpmaS

Hp lCK groC tN N/C )hH( )S( )CEC( erutxeT,eineinraizU .lunargapurG
puorglarutxeT50,0�0,2 200,0�50,0 ]mm[200,0<

gk·g[ 1� ] gk·lomm[ 1� ] ]%[

1S
2S

D
S

1W
E

0E
0S

76,3
03,4
89,3
02,4
89,3
54,4
06,3
55,3

00,21
94,01
49,11
30,8
21,9
07,01
00,32
52,91

98,1
35,1
28,1
26,1
86,1
75,1
76,2
03,2

3,6
8,6
6,6
9,4
4,5
8,6
6,8
4,8

5,84
2,53
5,25
7,03
7,54
5,62
5,87
2,48

2,94
0,06
1,35
5,75
6,26
4,36
3,24
2,83

7,79
2,59
6,501
2,88
3,801
9,98
8,021
4,221

78
19
88
98
68
09
68
88

7
5
5
5
6
6
7
4

6
4
7
6
8
4
7
8

rdgp
rdsp
rdgp
rdsp
rdgp
rdsp
rdgp
rdgp

Obja�nienia � Explanations: (Hh) � kwasowo�æ hydrolityczna, hydrolytic acidity; (S) � suma zasadowych kationów, basic saturation; (CEC) �
pojemno�æ sorpcyjna, cation exchange capacity, psdr � piasek s³abogliniasty, drobnoziarnisty, fine sand; pgdr � piasek gliniasty drobnoziarnisty,
loamy fine sand.
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RYSUNEK 1. Analiza skupieñ na podstawie w³a�ciwo�ci
fizykochemicznych
FIGURE 1. The cluster analysis based on the physicochemical
properties
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przebiega³ intensywniej (tab. 1). Dziadowiec [1990]
podaje, ¿e szybko�æ procesu mineralizacji determino-
wana jest morfologi¹ resztek ro�linnych. Wykazano,
¿e na wolniejszy przebieg mineralizacji w glebach spod
lasu wp³yw mia³ drzewostan, czyli monokultura so-
sny, a dok³adniej jej ig³y, tworz¹ce poziom organiczny
� próchnicy nadk³adowej. Z kolei na poletkach upraw-
nych proces mineralizacji materii organicznej przebie-
ga³ intensywniej ze wzglêdu na dostarczany sukcesyw-
nie �wie¿y materia³ organiczny, powstaj¹cy podczas
u¿ytkowania rolniczego tych obiektów. Nale¿y zwró-
ciæ uwagê na fakt, ¿e na poletkach ³owieckich nie sto-
suje siê zbioru p³odów rolnych, lecz pozostawia siê je
dla zwierzyny le�nej jako ¿er. Nastêpnie pozosta³o�ci
resztek ro�linnych zostaj¹ wprowadzone do gleby przez
zabiegi agrotechniczne.

Interpretowanie struktur kwasów huminowych na
podstawie widm absorpcji jest metod¹ trudn¹. Bada-
cze, którzy zajmuj¹ siê t¹ dziedzin¹ nauki, dziel¹
kwasy huminowe na �m³ode� i �dojrza³e�, ze wzglê-
du na ich budowê chemiczn¹ i w³a�ciwo�ci optyczne
[Kononowa 1968]. Informacji na temat zaawansowa-
nia procesu humifikacji dostarczaj¹ wspó³czynniki
absorbancji A2/4, A2/6 i A4/6 oraz parametr DlogK.
Przyjmuje siê, ¿e kwasy huminowe o niskim stopniu
humifikacji charakteryzuj¹ siê wy¿szymi warto�cia-

Gonet i Wegner [1990] podaj¹, ¿e przez dostar-
czanie do gleby �wie¿ej masy organicznej, stwarza-
ne s¹ warunki do wy¿szej podatno�ci próchnicy na
procesy mineralizacji i zwiêkszonej ilo�ci frakcji utle-
nialnych. Analizowane kwasy huminowe wykazywa³y
zbli¿on¹ podatno�æ na chemiczne utlenianie (tab. 3).
Nie odnotowano znacz¹cego wp³ywu zabiegów agro-
technicznych na strukturê analizowanych kwasów
huminowych. Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt
wzrostu warto�ci wspó³czynnika absorbancji Au4/6 po
chemicznym utlenianiu. Jak sugeruje Gonet [1989],
wzrost warto�ci tego wspó³czynnika jest konse-
kwencj¹ procesów mineralizacji i depolimeryzacji
cz¹steczek kwasów huminowych.

Wa¿nych informacji na temat struktury kwasów
huminowych dostarcza zastosowanie wysokospraw-
nej chromatografii cieczowej (HPLC). W wyniku
analizy chromatograficznej, podobnie jak Dêbska
[2004]; Preube i in. [2000] i Woelki i in. [1997] otrzy-
mano rozdzia³ kwasów huminowych na frakcje hy-
drofilowe (HIL) i hydrofobowe (HOB1 i HOB2).
Stwierdzono, ¿e udzia³ frakcji o charakterze hydrofi-
lowym (HIL) w wiêkszo�ci analizowanych kwasów
huminowych by³ wy¿szy ni¿ udzia³ frakcji hydrofo-
bowych (HOB) (tab. 4). Zaobserwowano, ¿e wy¿szy-
mi udzia³ami frakcji hydrofilowych charakteryzowa³y

TABELA 2. Wspó³czynniki absorbancji UV-VIS kwasów
huminowych
TABLE 2. Spectrometric parameters UV-VIS of humic
acids

akbórP
elpmaS

A 4/2 A 6/2 A 6/4 D Kgol

1S
2S

D
S

1W
E

0E
0S

30,5
64,5
14,5
30,5
30,5
32,5
89,4
68,4

90,52
20,23
77,03
75,52
17,12
97,72
17,52
02,22

99,4
78,5
86,5
90,5
13,4
23,5
61,5
75,4

56,0
07,0
86,0
56,0
56,0
66,0
06,0
16,0

TABELA 3. Podatno�æ na chemiczne utlenianie kwasów humino-
wych
TABLE 3. Susceptibility to oxidation of humic acids

akbórP
elpmaS

A 564u A 566u DA 564u
]%[

DA 566u
]%[

A 6/4u

1S
2S

D
S

1W
E

0E
0S

15,0
63,0
53,0
93,0
04,0
04,0
64,0
94,0

01,0
50,0
50,0
50,0
70,0
50,0
60,0
70,0

96,44
59,14
56,44
02,25
74,15
84,94
72,84
03,94

07,54
61,35
66,55
54,66
29,46
23,46
84,36
92,56

70,5
72,7
90,7
42,7
69,5
25,7
13,7
66,6

mi tych wspó³czynników w porównaniu z cz¹stecz-
kami KH o wysokim stopniu humifikacji [Chen i in.
1977; Kumada 1985]. Uzyskane warto�ci wspó³czyn-
ników absorbancji dla analizowanych kwasów humi-
nowych gleb, zarówno próbek kontrolnych, jak i po-
letek ³owieckich, by³y zbli¿one (tab. 2). Nie stwier-
dzono zatem, widocznego wp³ywu stosowanych za-
biegów agrotechnicznych na stopieñ humifikacji
kwasów huminowych. Jednak¿e ni¿sza warto�æ pa-
rametru DlogK dla kwasów huminowych próbek kon-
trolnych, czyli spod lasu, sugeruje wy¿szy stopieñ
humifikacji w porównaniu z kwasami huminowymi
gleb, na których stosowano u¿ytkowanie rolnicze.

TABELA 4. Udzia³ frakcji hydrofilowych (HIL) i hydrofobowych
(HOB) w kwasach huminowych
TABLE 4. Share of hydrophilic (HIL) and hydrophobic (HOB)
fraction in humic acids

akbórP
elpmaS

LIH 1BOH 2BOH S BOH BOH/LIH

1S
2S

D
S

1W
E

0E
0S

4,45
2,25
9,25
3,45
4,35
0,84
4,25
4,05

7,93
5,04
1,93
4,83
6,93
9,14
9,55
5,04

9,5
4,7
0,8
3,7
0,7
1,01
1,01
1,9

6,54
8,74
1,74
7,54
6,64
0,25
3,74
6,94

491,1
190,1
321,1
781,1
741,1
329,0
411,1
610,1
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siê kwasy huminowe gleb obiektów poletek upraw-
nych. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e rolnicze u¿ytkowanie
analizowanych gleb w ramach poletek ³owieckich,
wp³ywa³o na w³a�ciwo�ci struktury kwasów humi-
nowych. Dostarczany materia³ ro�linny podczas wy-
konywanych zabiegów agrotechnicznych na tych
obiektach zwiêksza³ udzia³ frakcji hydrofilowych w
kwasach huminowych. Zmiany udzia³u procentowe-
go danej frakcji w analizowanych kwasach humino-
wych obrazuje warto�æ stosunku HIL/HOB (tab. 4).
Wed³ug Dêbskiej [2004] ni¿sze warto�ci stosunku
HIL/HOB charakteryzuj¹ cz¹steczki kwasów humi-
nowych o wiêkszym stopniu alifatyczno�ci i mniej-
szej masie cz¹steczkowej, które zawieraj¹ wiêcej pro-
stych struktur aromatycznych. Natomiast, kwasy hu-
minowe o wy¿szym stopniu �dojrza³o�ci�, charakte-
ryzuj¹ siê wy¿sz¹ warto�ci¹ stosunku HIL/HOB.
Odnotowane warto�ci stosunków HIL/HOB dla ana-
lizowanych kwasów huminowych, sugeruj¹ nieznacz-
ny wp³yw stosowanych zabiegów agrotechnicznych
na ich w³a�ciwo�ci i strukturê. Otrzymane wyniki nie
pozwalaj¹ jednak na jednoznaczne stwierdzenie, ¿e
kwasy huminowe gleb poletek uprawnych charakte-
ryzowa³y siê wy¿szym stopniem �dojrza³o�ci�. Wy-
konana analiza skupieñ nie potwierdzi³a istotnego
wp³ywu rodzaju u¿ytkowania gleb na w³a�ciwo�ci
kwasów huminowych. Ma³e odleg³o�ci pomiêdzy
grupami �wiadcz¹ o niewielkim ich zró¿nicowaniu.

Analiza w³a�ciwo�ci materii organicznej gleb le�-
nych sprawia zawsze pewne trudno�ci, na które sk³a-
daj¹ siê przestrzenna zmienno�æ niektórych cech
próchnicy le�nej [Dziadowiec 2003]. Prowadzone
zabiegi agrotechniczne na glebach rdzawych w³a�ci-
wych, w ramach poletek ³owieckich, nie wp³ynê³y
znacz¹co na w³a�ciwo�ci wyseparowanych kwasów
huminowych. Gonet [1997] wskazuje, ¿e w³a�ciwo-
�ci substancji humusowych s¹ charakterystyczne dla
okre�lonego typu gleb, ale mog¹ one byæ modyfiko-
wane przez stosowane zabiegi agrotechniczne.

WNIOSKI

1. Zabiegi agrotechniczne na glebach rdzawych
wp³ywa³y na obni¿enie ich kwasowo�ci hydroli-
tycznej oraz zawarto�ci wêgla organicznego i azotu
ogó³em. Procesy mineralizacji przebiega³y inten-
sywniej na obiektach u¿ytkowanych jako poletka
³owieckie, o czym �wiadcz¹ równie¿ ni¿sze war-
to�ci stosunku C/N.

2. Ni¿sze warto�ci wspó³czynników absorbancji A2,4,
A2/6 i A4/6 oraz parametru DlogK dla kwasów hu-
minowych próbek glebowych spod lasu, wskazuj¹
na wy¿szy stopieñ humifikacji w porównaniu z
kwasami huminowymi gleb poletek uprawnych.

3. Wy¿szym udzia³em frakcji hydrofilowych charak-
teryzowa³y siê kwasy huminowe gleb poletek
uprawnych. Warto�ci stosunku frakcji hydrofilo-
wych do frakcji hydrofobowych nie pozwalaj¹ na
jednoznaczne stwierdzenie, ¿e rolnicze u¿ytkowa-
nie badanych gleb rdzawych wp³ynê³o na w³a�ci-
wo�ci struktury kwasów huminowych.
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