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W³a�ciwo�ci geometryczne agregatów glebowych
(ich rozmiar, kszta³t, charakter powierzchni) maj¹
du¿e znaczenie w czasie przygotowywania warstwy
gleby do wysiewu nasion. U³o¿enie agregatów i po-
zosta³e wymienione parametry wp³ywaj¹ bowiem na
opór stawiany kie³kuj¹cym ro�linom oraz przebieg
tworz¹cych siê korzeni [Dürr, Aubertot 2000]. Cha-
rakter powierzchni agregatów determinuje równie¿
sposób u³o¿enia agregatów glebowych. Agregaty o
g³adkich powierzchniach upakowuj¹ siê gê�ciej, na-
tomiast te o szorstkich � zaczepiaj¹ o siebie, zosta-
wiaj¹c znacznie wiêksze wolne przestrzenie miêdzy-
agregatowe, co warunkuje okre�lon¹ porowato�æ ró¿-
nicow¹ gleby, a zatem jej stosunki wodno-powietrz-
ne [Rz¹sa, Owczarzak 1992, 2004]. Ponadto warstwa
gleby przygotowanej do wysiewu osiada szybciej, gdy
agregaty mog¹ siê swobodniej wzglêdem siebie prze-

suwaæ, co ma miejsce w glebach tworz¹cych agrega-
ty o g³adkich powierzchniach.

Przewodnictwo wodne gleb o strukturze agrega-
towej zale¿y tak¿e od charakteru powierzchni agre-
gatów oraz sposobu ich u³o¿enia [Carminati i in.
2007]. W warunkach, kiedy pory wewn¹trzagregato-
we s¹ wype³nione wod¹, a pory miêdzyagregatowe �
powietrzem, przep³yw wody w glebie jest kontrolo-
wany przez obszary kontaktu agregatów, a wielko�æ
tych obszarów jest zwi¹zana z parametrami geome-
trycznymi agregatów.

Z tego powodu podejmowane by³y próby zmie-
rzenia szorstko�ci powierzchni agregatów glebowych.
Holden [1993] wykorzystywa³ w tym celu wymiar
fraktalny. Zgodnie bowiem z teori¹ fraktaln¹, morfo-
logiczna charakterystyka dowolnego obrysu, a wiêc
na przyk³ad obwodu przekroju agregatu, mo¿e byæ
odniesiona do jego wymiaru fraktalnego [Pachepsky
i in. 1996]. Natomiast Dürr i Aubertot [2000] szorst-
ko�æ powierzchni pojedynczych agregatów, wyselek-
cjonowanych z gleby p³owej, oceniali wizualnie w
piêciostopniowej skali. W niniejszej pracy do osza-
cowania stopnia szorstko�ci powierzchni agregatów
glebowych, wypreparowanych z czterech gleb o zró¿-
nicowanym sk³adzie granulometrycznym i genezie,
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wykorzystano analizê obrazu w oparciu o jednostron-
ne szlify glebowe.

MATERIA£ I METODY

Badaniami objête by³y cztery gleby: (1) gleba p³o-
wa typowa o uziarnieniu py³u zwyk³ego wytworzona
z lessu (PWt; Haplic Luvisol LVha) z pola uprawne-
go w miejscowo�ci Huta Turobiñska (Roztocze Za-
chodnie); (2) rêdzina w³a�ciwa typowa o uziarnieniu
gliny ilastej wytworzona z margla kredowego (SRt;
Rendzic Leptosol LPrz;) z pola uprawnego w miej-
scowo�ci Nowy Dwór (Wynios³o�æ Gie³czewska); (3)
rêdzina czarnoziemna typowa o uziarnieniu gliny ila-
stej wytworzona z kredy (CRt; Rendzic Phaeozem
PHrz) z pola uprawnego w miejscowo�ci Sielec (Pa-
góry Che³mskie); (4) czarna ziemia murszasta o uziar-
nieniu i³u pylastego wytworzona z i³u akumulacji
wodnej (CZue; Gleyic Phaeozem PHgl) z ³¹ki w miej-
scowo�ci Tarnawka (Padó³ Zamojski). Nazwy gleb
podano zgodnie z Systematyk¹ Gleb Polski [Komi-
sja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG 2011]
i WRB [IUSS Working Group WRB 2007]. Sk³ad gra-
nulometryczny okre�lono zgodnie z zaleceniami Pol-
skiego Towarzystwa Gleboznawczego [2009]. Zawar-
to�æ wêgla organicznego wyznaczono wg PN-ISO
14235 [2003].

Próbki o czê�ciowo naruszonej budowie pobrano
do kontenerów o pojemno�ci 20 dm3, z warstwy 0�
20 cm poziomów orno-próchnicznych lub próchnicz-
nego i po wysuszeniu w temperaturze pokojowej do
stanu powietrznie suchego, przesiano na sitach o �red-
nicach oczek 7 i 10 mm, w celu wydzielenia agrega-
tów o rozmiarach 7�10 mm. Agregaty wsypano lu�-
no, bez dodatkowego zagêszczania, do metalowych
pude³ek o wymiarach 8×9×4 cm i zaimpregnowano
roztworem ¿ywicy poliestrowej. Utwardzone bloki
pociêto na plastry o grubo�ci 1 cm, wyszlifowano i
wypolerowano, uzyskuj¹c zg³ady (jednostronne szli-
fy) glebowe [Bryk i in. 2000]. Powierzchnie zg³adów,
obrazuj¹ce sztucznie wytworzone struktury agrega-
towe, zosta³y zeskanowane w rozdzielczo�ci
1200×1200 dpi (1 pix = 21,2 µm) i 256 odcieniach
szaro�ci, a nastêpnie poddane analizie obrazu przy
u¿yciu programu Aphelion [ADCIS SA, AAI Inc.
1997]. Rodzaj i liczbê przeprowadzanych na obra-
zach operacji zredukowano do niezbêdnego mini-
mum, aby unikn¹æ zniekszta³cenia linii granicznej
miêdzy porami a faz¹ sta³¹. Wykonano tylko progo-
wanie � segmentacjê, dziêki czemu z obrazów wielo-
odcieniowych uzyskano obrazy binarne (dwubarw-
ne), na których wolne przestrzenie zosta³y przypo-
rz¹dkowane do barwy czarnej, natomiast faza sta³a �
do barwy bia³ej. Nastêpnie, wykorzystuj¹c operator

�HoleFill�, zape³niono otwory widoczne na przekro-
jach agregatów (przekroje porów wewn¹trzagrega-
towych), które mog³yby wp³yn¹æ na warto�ci po-
wierzchni i obwodów przekrojów agregatów. Dla
ka¿dego przekroju agregatu wyznaczono jego po-
wierzchniê przekroju A (mm2). Do dalszej analizy dla
ka¿dej gleby wybrano tylko pojedyncze, niestykaj¹ce
siê z innymi, przekroje agregatów, których pola mie�ci-
³y siê w zakresie 4,48�44,80 mm2 (10 000�100 000 pix2).
W ten sposób zmierzono parametry morfometryczne
dla N = 46 przekrojów agregatów otrzymanych z gle-
by p³owej, 93 � rêdziny w³a�ciwej, 67 � rêdziny czar-
noziemnej i 43 � czarnej ziemi. Nastêpnie dla ka¿de-
go przekroju agregatu obliczono: wska�nik wyd³u¿e-
nia ELG, zdefiniowany jako stosunek ró¿nicy do sumy
d³ugo�ci wiêkszej i mniejszej osi elipsy otaczaj¹cej
przekrój; obwód PA (mm) oraz obwód najmniejszej
elipsy otaczaj¹cej przekrój PE (mm). Do oceny szorst-
ko�ci powierzchni agregatu wykorzystano wska�nik
obliczany jako stosunek PA/PE. Obliczono �redni¹
warto�æ parametru PA/PE dla ka¿dej gleby. Oceniono
jednorodno�æ wariancji dla wszystkich otrzymanych
parametrów testem F Snedecora, a nastêpnie doko-
nano oceny jednorodno�ci uzyskanych �rednich przy
u¿yciu testu t Studenta lub Satterwhite�a. Ponadto dla
ka¿dej gleby wyznaczono ca³kowe histogramy para-
metru PA/PE i porównano je przy u¿yciu testu zgod-
no�ci l Ko³mogorowa-Smirnowa. Analizy statystycz-
ne wykonano w programie Excel, przyjmuj¹c poziom
istotno�ci a = 0,05.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na rysunku 1 zaprezentowano powiêkszone wy-
cinki zg³adów czterech omawianych gleb, wyra�nie
ukazuj¹ce budowê agregatów. Powierzchnie prze-
krojów (A) wybranych do analizy agregatów glebo-
wych dla kolejnych gleb mie�ci³y siê w zakresach
rozmiarów: 4,52�44,67 mm2 dla gleby p³owej
(PWt); 4,57�43,50 mm2 dla rêdziny w³a�ciwej
(SRt); 4,78�43,78 mm2 dla czarnej ziemi (CZue) i
4,52�42,27 mm2 dla rêdziny czarnoziemnej (CRt). Te
warto�ci odpowiada³y zakresom �rednich �rednic
przekrojów agregatów d, dla kolejnych gleb w za-
kresie: 2,40�7,54 mm (PWt); 2,41�7,44 mm (SRt);
2,47�7,47 mm (CZue) i 2,40�7,34 mm (CRt). Naj-
mniejszym zró¿nicowaniem rozmiarów charaktery-
zowa³a siê próbka pobrana z rêdziny w³a�ciwej. Wy-
konane testy statystyczne wykaza³y, ¿e badane zbio-
ry agregatów by³y porównywalne pod wzglêdem roz-
miarów (tab. 1).

Sprawdzono ponadto zró¿nicowanie kszta³tów ba-
danych przekrojów agregatów, wykorzystuj¹c wska�-
nik wyd³u¿enia ELG. Warto�æ tego wska�nika dla ko-
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lejnych gleb mie�ci³a siê w zakresach: 0,003�0,342 dla
rêdziny czarnoziemnej; 0,002�0,381 dla czarnej zie-
mi; 0,006�0,452 dla gleby p³owej i 0,000�0,467 dla
rêdziny w³a�ciwej. Przeprowadzone testy statystycz-
ne wykaza³y, ¿e zró¿nicowanie warto�ci wska�nika
wyd³u¿enia, mierzone warto�ci¹ wariancji, dla pró-
bek agregatów pobranych z czterech badanych gleb
by³o zbli¿one. Agregaty uzyskane z gleby p³owej oraz
z czarnej ziemi charakteryzowa³y siê przy tym wiêk-
szym �rednim wska�nikiem wyd³u¿enia ni¿ agregaty
otrzymane z rêdzin. Bior¹c pod uwagê warto�æ wska�-
nika wyd³u¿enia nale¿y dodaæ, ¿e stosunek d³ugo�ci
krótszej do d³u¿szej osi przekrojów agregatów
omawianych gleb mie�ci³ siê w zakresie od 1:1 (ELG
= 0) do 1:3 (ELG = 0,5), to znaczy, ¿e badane prze-
kroje mia³y obrys okr¹g³y lub owalny.

Szorstko�æ powierzchni agregatu oceniono na pod-
stawie stopnia rozwiniêcia obwodu przekroju agre-
gatu, w odniesieniu do obwodu najmniejszej elipsy
otaczaj¹cej ten przekrój. Zaproponowany w niniej-
szej pracy wska�nik PA/PE  jest bezwymiarowy, a jego
warto�ci s¹ bliskie 1 dla figur o g³adkich i ma³o skom-
plikowanych zarysach i wzrastaj¹ stopniowo wraz ze
zwiêkszaniem siê z³o¿ono�ci obrysu badanej figury.
Wzrastanie warto�ci omawianego wska�nika bêdzie
zatem zwi¹zane ze wzrastaniem szorstko�ci po-
wierzchni badanego agregatu. Dla badanych gleb
warto�æ wska�nika PA/PE mie�ci³a siê w zakresie:
1,156�2,245 (PWt); 1,221�2,699 (SRt); 1,258�2,703
(CZue) i 1,389�3,914 (CRt). Gleba p³owa charakte-
ryzowa³a siê przy tym obecno�ci¹ agregatów o naj-
mniejszych warto�ciach wska�nika PA/PE. Wyrazem
tego by³a �rednia warto�æ parametru PA/PE (tab. 1),
która dla badanych gleb wzrasta³a w szeregu: 1,352
(PWt, g³adsza powierzchnia); 1,730 (CZue); 1,770
(SRt) i 1,939 (CRt, bardziej szorstka powierzchnia).
Najmniejsze zró¿nicowanie szorstko�ci powierzchni
agregatów w próbce stwierdzono dla gleby p³owej
typowej, a najwiêksze � dla rêdziny czarnoziemnej.
Ca³kowe histogramy warto�ci parametru PA/PE
(rys. 1) dla rêdzin (SRt, CRt) i czarnej ziemi (CZue)
nie ró¿ni³y siê od siebie pod wzglêdem statystycz-
nym. Nachylenie otrzymanych krzywych by³o podob-
ne, tak¿e odpowiednio: 40,4; 41,1 i 43,3% przekro-
jów agregatów tych gleb mia³o wska�nik szorstko�ci
powy¿ej odno�nej warto�ci �redniej. Funkcja ta mia-
³a natomiast odmienny � najbardziej stromy � prze-
bieg dla gleby p³owej typowej, wytworzonej z py³u
zwyk³ego (PWt) i tylko 25,2 % badanych przekro-
jów agregatów mia³o wska�nik szorstko�ci powy¿ej
warto�ci �redniej.

Dürr i Aubertot [2000] oceniaj¹c szorstko�æ po-
wierzchni agregatów glebowych pobranych z gleby
p³owej, o nieco ciê¿szym sk³adzie granulometrycznym
(py³ ilasty � frakcja piasku 0,04; py³u 0,75; i³u 0,17
g·g�1; substancja organiczna i CaCO3 0,04 g·g�1) stwier-
dzili, ¿e znaczniejsza szorstko�æ ujawnia³a siê dopie-
ro dla agregatów o rozmiarach powy¿ej 20 mm. Agre-
gaty wybrane do badañ przez cytowanych autorów
mia³y wymiar d³u¿szej osi w zakresie 10�70 mm, a
ich szorstko�æ by³a oceniana wizualnie w piêciostop-
niowej skali (0 � ca³kowicie g³adki, 4 � bardzo szorst-
ki, przy czym agregaty o wska�niku > 2 by³y klasyfi-
kowane jako szorstkie).

Analiza morfologiczna powiêkszonych zdjêæ
struktury wykaza³a, ¿e agregaty glebowe otrzymane
z rêdzin (rys. 1c i 1d) oraz czarnej ziemi (rys. 1b)
mia³y skomplikowan¹ budowê wewnêtrzn¹. Agrega-
ty te by³y z³o¿one z daj¹cych siê wyodrêbniæ wizual-
nie elementów sk³adowych � miêdzy innymi du¿ych

lioS�abelG

rtemaraP
retemaraP

tWP
)ahVL(

euZC
)lgHP(

tRS
)zrPL(

tRC
)zrHP(

COT�OWC
gk·g 1�

0,8 2,54 1,71 5,12

dnaS�kesaiP
g·g)mm50,0�2( 1�

31,0 80,0 32,0 83,0

tliS�³yP
)mm200,0�50,0(

g·g 1�

18,0 94,0 73,0 72,0

200,0<(yalC�³I
g·g)mm 1�

60,0 34,0 04,0 53,0

�uksaipejckarfdoP
snoitcarfbusdnaS

g·g)mm1,0�2( 1�

10,0 10,0 61,0 82,0

N 64 34 39 76

V )A( a21,451 46,731 a32,99 65,121

A mm( 2) 35,12 89,81 04,02 96,91

V )d( 94,2 53,2 66,1 50,2

d )mm( 00,5 86,4 39,4 08,4

V )GLE( 110,0 800,0 310,0 900,0

GLE ba002,0 dc491,0 ca951,0 db351,0

V P( A P/ E) cba340,0 da301,0 eb321,0 edc381,0
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TABELA 1. Podstawowe dane fizykochemiczne oraz parametry
morfometryczne dla badanych gleb. Jednakowymi literami ozna-
czono pary danych ró¿ni¹cych siê statystycznie
TABLE 1. Basic physico-chemical data and morphometrical pa-
rameters for the studied soils. Identical letters denote pairs of
statistically different data

Obja�nienia � Explanations: CWO � ca³kowity wêgiel organiczny, TOC
� total organic carbon; V(x) � wariancja (variance), x � �rednia (mean),
N � liczebno�æ agregatów, aggregate number, A � powierzchnia przekro-
ju, cross-sectional area; d � �rednia �rednica przekrojów agregatów,  mean
diameter of aggregates� cross-sections; ELG � wska�nik wyd³u¿enia, elon-
gation index; PA � obwód agregatu, aggregate perimeter; PE � obwód
najmniejszej elipsy otaczaj¹cej agregat, perimeter of the minimum ag-
gregate-bounding ellipse; PA/PE � wska�nik szorstko�ci agregatów, ag-
gregate roughness index.

.
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ziaren minera³ów i okruchów ska³y macierzystej, za-
liczanych do frakcji piasku oraz jednostek zespolo-
nych ni¿szego rzêdu � mikroagregatów, zawdziêcza-
j¹cych swoje powstanie znacznemu udzia³owi frak-
cji i³u i substancji organicznej. Tak znacz¹cej hetero-
geniczno�ci wnêtrza, mimo obecno�ci porów we-
wn¹trzagregatowych, nie wykazywa³y natomiast agre-
gaty wypreparowane z gleby p³owej (rys. 1a). Wy-
mienione czynniki wywo³a³y niew¹tpliwie zwiêk-
szon¹ chropowato�æ agregatów rêdzin i czarnej zie-
mi w odniesieniu do agregatów odsianych z gleby
p³owej. Uwa¿a siê, ¿e gleby zawieraj¹ce ponad
0,12 g·g�1 i³u maj¹ tendencjê do tworzenia agrega-
tów tym trwalszych, im zawarto�æ i³u jest wiêksza
[Horn, Smucker 2005]. Agregaty powsta³e w glebach
o mniejszej zawarto�ci i³u, jak w przypadku omawia-
nej gleby p³owej, s¹ bardziej podatne na rozkrusza-
nie i rozpad mechaniczny, a zatem bêd¹ ³atwiej uzy-
skiwa³y zaokr¹glone i wyg³adzone kszta³ty.

RYSUNEK 1. Wycinki zg³adów o wymiarach 1,69 × 1,69 cm w skali 3,55:1: a � gleba p³owa typowa (PWt), b � czarna ziemia
murszasta (CZue), c � rêdzina w³a�ciwa typowa (SRt), d � rêdzina czarnoziemna typowa (CRt)
FIGURE 1. Sections of opaque block faces measuring 1.69 × 1.69 cm in the 3,55:1 scale: a � Haplic Luvisol (LVha), b � Gleyic
Phaeozem (PHgl), c � Rendzic Leptosol (LPrz), d � Rendzic Phaeozem (PHrz)

a

c

b

d

RYSUNEK 2. Ca³kowe histogramy wska�nika szorstko�ci, PA/PE
FIGURE 2. Integral histograms of the roughness index, PA/PE

Struktura gleby jest jednym z czynników deter-
minuj¹cych jej przewodnictwo wodne. W porowa-
tych o�rodkach heterogenicznych, do jakich nale¿y
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gleba, znajomo�æ stopnia po³¹czenia elementów sk³a-
dowych jest kluczow¹ informacj¹ umo¿liwiaj¹c¹
modelowanie transportu wody [Schaap i in. 2008].
Przewodnictwo wodne miêdzy pojedynczymi agre-
gatami, w porównaniu do przewodnictwa wiêkszej
objêto�ci gleby o strukturze agregatowej mo¿e byæ
nawet o cztery rzêdy wielko�ci mniejsze [Horn, Smuc-
ker 2005]. Kolejnym czynnikiem ograniczaj¹cym
przep³yw wody miêdzy agregatami bezpo�rednio sty-
kaj¹cymi siê ze sob¹ jest fakt, ¿e na powierzchni agre-
gatów tworz¹ siê czêsto zwarte warstewki zawieraj¹-
ce wiêcej frakcji ilastej i drobniejsze pory ni¿ wnê-
trze agregatu [Gerke, Köhne 2002]. Oprócz tego pory
wewn¹trzagregatowe maj¹ znacznie bardziej skom-
plikowany przebieg i wiêksz¹ krêto�æ ni¿ (na ogó³
szerokie) pory miêdzyagregatowe, a tak¿e tworz¹ nie-
ci¹g³¹ �cie¿kê transportu � urywaj¹ siê na granicy sty-
ku agregatów � co dodatkowo ogranicza przep³yw
wody miêdzy pojedynczymi agregatami. Istotne za-
tem dla zachowania prawid³owego przewodnictwa
wodnego jest m.in. istnienie dobrego kontaktu miê-
dzy agregatami. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e agregaty gle-
bowe o g³adszych powierzchniach bêd¹ do siebie �ci-
�lej przylega³y, umo¿liwiaj¹c ³atwiejszy przep³yw
wody (rys. 1).

WNIOSKI

1. Analiza morfologiczna oraz morfometryczna wy-
kaza³y odmienno�æ charakteru powierzchni agre-
gatów o rozmiarach 7�10 mm gleby p³owej (PWt)
o sk³adzie granulometrycznym py³u zwyk³ego od
agregatów pobranych z rêdzin (SRt, CRt) o sk³a-
dzie glin ilastych i gleby mu³owo-glejowej (CZue)
o sk³adzie i³u pylastego.

2. �rednia warto�æ wska�nika szorstko�ci powierzch-
ni agregatu, obliczanego jako stosunek obwodu
przekroju agregatu do obwodu najmniejszej elip-
sy otaczaj¹cej ten przekrój, wzrasta³a w szeregu:
1,352 (PWt, g³adsza powierzchnia); 1,730 (CZue);
1,770 (SRt) i 1,939 (CRt, bardziej szorstka po-
wierzchnia).

3. Najmniejsze zró¿nicowanie szorstko�ci powierzch-
ni agregatów stwierdzono dla gleby p³owej, a naj-
wiêksze � dla rêdziny czarnoziemnej.

4. Agregaty wypreparowane z gleb o wy¿szych zawar-
to�ciach podfrakcji piasku o rozmiarach 0,1�2 mm,
frakcji i³u oraz substancji organicznej � rêdzin i
czarnej ziemi, charakteryzowa³y siê zwiêkszon¹
chropowato�ci¹ w odniesieniu do agregatów uzy-
skanych z gleby p³owej.
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