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Streszczenie. Omówiono zagadnienie wêgla organicznego (C-org), jako niezbêdnego sk³adnika gleby
kszta³tuj¹cego jej jakoæ, na tle dynamiki jego wymiany z wêglem atmosferycznym w ujêciu regionalnym i globalnym. Przedstawiono jego ród³a, formy wystêpowania, funkcjê i rolê, jak¹ spe³nia w glebie
i rodowisku, ze szczególnym uwzglêdnieniem ekosystemów ³¹kowych. Podano i wyjaniono przyczyny i drogi strat wêgla organicznego z gleby wskutek emisji gazowych  CO2, CH4 (gazów cieplarnianych) oraz z powodu wymywania rozpuszczalnego wêgla organicznego (RWO). Ponadto, podano
sposoby sekwestracji wêgla w glebie i sprzyjaj¹ce jej metody gospodarowania materi¹ organiczn¹
(MO) w rolnictwie. Na podstawie literatury i badañ w³asnych, przedstawiono u¿ytki zielone, jako
sposób rolniczego wykorzystania gruntów przyjazny zachowaniu wêgla organicznego w glebie. Wykazano, i¿ ekosystemy ³¹kowe, maj¹ce znaczny udzia³ w wymianie C-org w glebie i CO2 z atmosfery,
sprzyjaj¹ ograniczeniu jego strat z gleby i spe³niaj¹ znacz¹ca rolê w zrównowa¿onym gospodarowaniu
tym pierwiastkiem w rodowisku.

WSTÊP
Gleba, jako siedlisko ¿ywych organizmów, dziedzictwo cz³owieka i jego dzia³alnoci oraz kszta³tuj¹ca krajobraz jest nieodnawialnym zasobem, wymagaj¹cym ochrony.
W nowej strategii dzia³añ UE, przedstawionej w Komunikacie Komisji  COM(2006)231
[2006] oraz w Dyrektywie COM(2006)232 [2006] powiêcono temu zagadnieniu szczególn¹ uwagê. Wród raportów dotycz¹cych strategii ochrony gleby, przygotowanych
przez Grupy Robocze Komisji UE, materia organiczna gleby, jej wi¹zanie i przeciwdzia³anie stratom stanowi oddzielne opracowanie obok takich problemów, jak erozja, zanieczyszczenie gleby i jej u¿ytkowanie oraz monitoring [Reports 2004].
Materia organiczna (MO) stanowi, w g³ównej mierze, o fizycznych, chemicznych
oraz biologicznych w³aciwociach gleby i o jej kluczowej funkcji w rodowisku. Bardzo z³o¿one pochodzenie i sk³ad oraz przemiany MO kszta³tuj¹ klimat, tj. temperatura i
zawartoæ wody oraz u¿ytkowanie gleby, co sprawia, i¿ zawartoæ. wêgla organicznego (C-org) w glebach jest bardzo zró¿nicowana. Gleby lene i ³¹kowe, z uwagi na swoistoæ u¿ytkowania, s¹ zasobniejsze w C-org ni¿ gleby orne, których uprawa, a zw³aszcza orka, sprzyja jego stratom w wiêkszym stopniu [Reports... 2004]. Straty C-org w
wyniku przebiegaj¹cych procesów glebowych, g³ównie mineralizacji, to emisje gazowe
dwutlenku wêgla (CO2) i metanu (CH4)  gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wymywanie do wody gruntowej rozpuszczalnego wêgla organicznego (RWO) [Lal 2000].
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Zmiany u¿ytkowania ziemi oraz intensyfikacja produkcji rolniczej, równie¿ w Europie, prowadz¹ce do degradacji gleby i strat C-org., a tak¿e przyczyniaj¹ce siê, obok
innych róde³, do tzw. efektu cieplarnianego wymagaj¹ skutecznych dzia³añ oraz
wyprzedzaj¹cych je badañ naukowych w celu ochrony glebowej materii organicznej,
której rola w zmieniaj¹cych siê warunkach przyrodniczych i socjalno-ekonomicznych
nie jest do koñca poznana [Lal 2000]. Zgodnie z pogl¹dem Smitha [2004], ilociowa
ocena zmian zawartoci wêgla w glebach w wyniku obecnie obserwowanych zmian
klimatycznych wymaga analizy licznej populacji ró¿norodnych próbek, w tym z wielu
lat poprzedzaj¹cych obserwowane zmiany.

WÊGIEL ORGANICZNY  NIEZBÊDNY SK£ADNIK GLEBY
ród³a. Wêgiel organiczny zawarty w glebie stanowi istotny wk³ad w globalny
bilans tego pierwiastka. Rozpatruj¹c zasoby wêgla organicznego w kontynentalnej biosferze, ca³kowity udzia³ C-org w glebie, szacowany na 1500 Gt, jest znacznie wiêkszy
od zasobów biomasy  650 Gt oraz od jego zasobu w atmosferze  750 Gt [Raports
2004]. Zgodnie z definicj¹ Prusiñkiewicza [1999], glebowa materia organiczna zawiera
resztki rolinne i zwierzêce w ró¿nych stadiach mineralizacji i humifikacji oraz organiczne produkty dzia³alnoci ¿yciowej organizmów glebowych. ród³em wêgla w glebie jest wnoszona doñ nadziemna i podziemna biomasa rolin oraz masa organiczna
wprowadzana w ró¿nej postaci nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w formie kompostów, osadów ciekowych itp. W zale¿noci od rodzaju MO jej
obrót i trwa³oæ w glebie wynosi od niespe³na roku do tysi¹ca lat. wie¿y materia³
rolinny (ció³ka, resztki po¿niwne) oraz mikroorganizmy glebowe ulegaj¹ mineralizacji
oraz przemianom najszybciej (tab. 1). Proces darniowy przebiegaj¹cy w glebach ³¹kowych sprzyja wzbogacaniu w MO górnej warstwy profilu takich gleb, nieraz o znacznej mi¹¿szoci. [Reports... 2004]
Rola (funkcja). Materia organiczna w glebie jest g³ównym sk³adnikiem kszta³tuj¹cym jej jakoæ oraz, co z tym zwi¹zane, wp³ywa na tworzenie i trwa³oæ agregatów
glebowych. Ponadto, od jej zawartoci zale¿¹, miêdzy innymi, glebowa retencja wodna
i bioró¿norodnoæ oraz gêstoæ gleb, zw³aszcza mineralnych. Po³¹czenia organicznomineralne stanowi¹ pokarm ¿yj¹cych organizmów glebowych i rolin. W wyniku mineralizacji MO, która odbywa siê w warunkach tlenowych i najczêciej z udzia³em
Tabela 1. Czas obrotu i trwa³oci ró¿nego rodzaju materii organicznej w glebie (wg Reports of the
Technical Working Groups... 2004)
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procesów mikrobiologicznych, powstaj¹ dostêpne formy sk³adników pokarmowych
rolin, a jej zdolnoæ buforowa i sorpcyjna przeciwdzia³a nadmiernemu zakwaszeniu
gleby oraz stabilizuje zanieczyszczenia gleby rodkami ochrony rolin i metalami ciê¿kimi [Stevenson 1994]. Zdolnoæ produkcyjna i ¿yznoæ gleby zale¿y od wymienionych
w³aciwoci zawartej w niej materii organicznej, która odgrywa swoist¹ rolê w utrzymaniu zrównowa¿onego i dobrej jakoci rodowiska.
Formy wystêpowania w glebie. Wêgiel organiczny w glebie wystêpuje w postaci
substancji humusowych odpornych na rozk³ad  próchnicy oraz substancji niehumusowych  t³uszczowców, wêglowodanów i ligniny, z której w wyniku przemian i procesów chemicznych przebiegaj¹cych w glebie tworzy siê próchnica [Gorlach i Mazur
2002]. Organiczne zwi¹zki wêgla, jak i po³¹czenia organiczno-mineralne mog¹ znajdowaæ siê w glebie w formie nierozpuszczalnej, zwi¹zanej z mas¹ glebow¹ (C-org) oraz
w formie rozpuszczalnej (RWO). W procesie mineralizacji MO w warunkach tlenowych wêgiel ulega reakcji chemicznej utlenienia, a jej produktem jest nieorganiczna,
gazowa forma wêgla CO2, który to gaz zawarty jest równie¿ w powietrzu glebowym.
W okrelonych warunkach temperatury i cinienia oraz jego stê¿enia w glebie ulega on
emisji do atmosfery.

GLEBA JAKO RÓD£O EMISJI I WI¥ZANIA WÊGLA
ORGANICZNEGO
Przyczyny i drogi strat wêgla organicznego z gleby. Wêgiel organiczny w glebie
jest silnie reaktywnym sk³adnikiem, pozostaj¹cym w dynamicznej równowadze ze rodowiskiem. Ta równowaga mo¿e byæ ³atwo naruszona w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, zw³aszcza wskutek zmian u¿ytkowania terenu lub niezrównowa¿onej dzia³alnoci
rolniczej. Nieprzemylane i zbêdne wylesianie terenów, a tak¿e zamiana naturalnych
ekosystemów na rolnicze powoduje zanikanie C-org w glebie, czemu w tych warunkach sprzyja nasilenie erozji wodnej i wietrznej. Gleby naturalnych ekosystemów po
w³¹czeniu ich do produkcji rolniczej trac¹ od 2550% pocz¹tkowej zawartoci MO
[Lal 2000, Sapek B. 2000]. Lal [2000] wyró¿nia czynniki oraz procesy, które wp³ywaj¹
na zanikanie i straty wêgla organicznego w glebie. Wród wymienionych ju¿ powy¿ej
czynników biotycznych, Autor wyró¿nia czynniki socjalno-ekonomiczne takie, jak:
1) inwestowanie w ziemiê,
2) instytucjonalna pomoc,
3) dostêp do rynku.
Poza procesami fizycznymi, jak wspomniana ju¿ erozja, wymywanie RWO sprzyja
zubo¿eniu gleby w wêgiel. Z wymienionych przez Autora procesów chemicznych,
zakwaszenie gleby, a tak¿e jej usuwanie przez nieracjonalne wapnowanie mog¹ byæ
znacznym ród³em strat C-org z gleby.
Straty wskutek emisji gazowych  CO2,i CH4 (gazów cieplarnianych). Emisji
CO2 z gleby do atmosfery, spowodowanej reakcj¹ utlenienia C-org wêgla, sprzyjaj¹
wszystkie zabiegi zwiêkszaj¹ce dostêp do niej tlenu oraz wzrost temperatury. Podwy¿-
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szenie temperatury gleby o 10 oC podwaja wydajnoæ mineralizacji i utlenienia C-org.
Takie zabiegi, jak orka, mieszanie ró¿nego rodzaju biomasy z powierzchniow¹ warstwa
gleby lub usuwanie z niej nadmiaru wody sprzyjaj¹ tym procesom i s¹ ród³em CO2
emitowanego do atmosfery. Gleby trwa³ych u¿ytków zielonych s¹ znacznie mniej wydajnym ród³em emisji tego gazu z uwagi na brak orki i s¹, obok lasów, sposobem
gospodarowania sprzyjaj¹cym zatrzymywaniu wêgla w glebie. Jednak zabiegi agrotechniczne takie, jak nawo¿enie i wapnowanie sprzyjaj¹ce mineralizacji zwiêkszaj¹ emisjê CO2, co dokumentuj¹, miêdzy innymi, wyniki badañ Corré, Sapek B, Sapek A.
[2000] na d³ugoletnim dowiadczeniu ³¹kowym, za³o¿onym w 1981 r.. Stê¿enia tego
gazu w powietrzu glebowym by³o najwiêksze na obiekcie kontrolnym bez nawo¿enia.
Nawo¿enie gleby azotem powodowa³o zwiêkszenie emisji CO2 i trzykrotne zmniejszenie jego stê¿enia w glebie. Podobne warunki stworzy³o wapnowanie gleby wykonane
jednorazowo, na pocz¹tku dowiadczenia (tab. 2).
Zmiana u¿ytkowania ³¹k na grunty orne oraz wylesianie powoduj¹ ci¹g³y przyrost emisji CO2, któr¹ szacuje siê na oko³o 23% ca³kowitej emisji tego gazu do atmosfery [Sapek 2000]. Gleby torfowe, ze swej natury bogate w MO, w warunkach sprzyjaj¹cych natlenieniu s¹ wydajnym ród³em emisji CO2. Jak wykazali Czaplak i Dembek
[2000], z ³¹k nienawadnianych na polskich torfowiskach emitowane jest w ci¹gu doby
ponad 80 ton CO2 , a z ³¹k nawadnianych, o mniej korzystnych warunkach tlenowych,
ta emisja wynosi ponad 60 t w ci¹gu doby (tab. 3).
W warunkach niedostatku tlenu, w glebie przebiega reakcja chemiczna redukcji
zwi¹zków wêgla organicznego, której gazowym produktem jest metan. Jest on bardziej

Tabela 2. Stê¿enie dwutlenku wêgla w powietrzu mineralnej gleby ³¹kowej; wp³yw wapnowania i
nawo¿enia azotem (wg Corré, Sapek B, Sapek A. 2000)
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Tabela 3. Iloæ emitowanego dwutlenku wêgla do atmosfery z polskich torfowisk nielenych
(wg Czaplak, Dembek 2000)
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aktywnym gazem cieplarnianym w porównaniu z dwutlenkiem wêgla. Potencja³ ocieplania CH4 jest 58-krotnie wiêkszy od CO2. Jednak, w porównaniu z tym ostatnim,
metan przebywa w atmosferze tylko oko³o 12 lat, a dwutlenek wêgla od 50200 lat [Lal
2000]. Dlatego emisja CO2 ma tak wa¿ne znaczenia dla rodowiska w skali globalnej.
ród³em emisji metanu, zwanego gazem b³otnym, s¹ mokrad³a, tereny zabagnione i
zalewane, jak np. zalewane ³¹ki naturalne czy uprawa ry¿u. Metan tworzy siê przy
udziale bakterii metanogennych, których optymalne dzia³anie wystêpuje przy pH = 7.
Dlatego emisja tego gazu z ³¹k kwanych jest ma³a [Sapek 2000].
Straty z powodu wymywania  rozpuszczalny wêgiel organiczny RWO. Straty
C-org z gleby jako skutek erozji wodnej to zmyw powierzchniowy i podpowierzchniowy frakcji lekkiej MO, intensywny w warunkach braku okrywy rolinnej. Gleby ³¹kowe
z uwagi na ca³oroczne zadarnienie s¹ w mniejszym stopniu nara¿one na straty C-org t¹
droga. Natomiast du¿a zawartoæ w nich MO i mikroorganizmów glebowych sprzyja z
regu³y tworzeniu rozpuszczalnej formy wêgla organicznego (RWO), co zwraca obecnie szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na straty glebowego wêgla oraz rolê rodowiskowego oddzia³ywanie RWO. Powsta³e, rozpuszczalne i ruchliwe po³¹czenia RWO ze sk³adnikami mineralnymi gleby stwarzaj¹ mo¿liwoæ ich wymywania w g³¹b profilu gleby, a
dalej do wód gruntowych [Lal 2000, Weil i Magdoff 2004, Zaujec 2001, Zsolnay 2001].
W glebach u¿ytków zielonych, organicznych i mineralnych, ze swej natury bogatych w zwi¹zki wêgla w wyniku procesu darniowego, wymywanie RWO i jego zwi¹zków mo¿e odbywaæ siê ze znaczn¹ intensywnoci¹, zw³aszcza w z wierzchniej warstwy 010 cm, bogatej w makroskopow¹ materiê organiczn¹ [Burzyñska i in. 2000,
Patra i in. 1999, Sapek i Burzyñska 1996]. Wydajnoæ i dynamika tych procesów zale¿y od sposobu u¿ytkowania gleb ³¹kowych. Tam, gdzie zaniechano ich rolniczego
wykorzystania i pozostawiono b¹d to jako od³ogi lub tzw. u¿ytki ekologiczne mo¿na
siê spodziewaæ odmiennego kierunku i nasilenia procesów mineralizacji i przemian
zwi¹zków wêgla, co jest jeszcze obecnie ma³o rozpoznane. [Weil i Magdoff 2004,
Zaujec 2001]. Zmiany zawartoæ RWO w wierzchniej, 25 cm warstwie gleby mineralnej z d³ugoletniego dowiadczenia ³¹kowego wykaza³y odmienny wp³yw nawo¿enia
azotem w formie saletry amonowej (AN) i saletry wapniowej (CN) w przypadku rolniczego u¿ytkowania ³¹ki i po jego okresowym zaniechaniu. W warunkach nieu¿ytkowania, obserwowano zmniejszenie zawartoæ RWO w glebie uprzednio nawo¿onej azotem w formie CN, co wskazuje na ochronne dzia³anie wapnia z nawozu i zmniejszenia
ryzyka wymycia i strat wêgla z gleby (rys. 1. a, b, c). Pozosta³y z uprzedniego nawo¿enia CN zapas jonów wapnia w glebie stabilizowa³ strukturê materii organicznej, co w
tych warunkach zmniejsza³o uwalnianie z niej RWO [Schuman 2000]. To zmniejszenie
zawartoci RWO mo¿e wskazywaæ na sekwestracjê wêgla, natomiast zwiêkszenie zawartoci tej formy wêgla mo¿e sprzyjaæ jego wymywaniu i stratom [Zsolnay 2001].
Wymywanie RWO z gleby potwierdza wykazywane stê¿enie tej formy wêgla w
roztworze glebowym i w wodzie gruntowej. Z utworów torfowych jest ono zazwyczaj
intensywniejsze, co wykaza³y, miêdzy innymi, wyniki badañ Sapka i in. [2006] wykonanych w latach 20012005 na torfowisku Kuwasy. W roztworze glebowym pozyskanym z warstwy 030 cm rednia stê¿enie RWO by³o równe 62 mg·dm-3, w wodzie
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Rys. 1. rednie z 6 obiektów nawozowych zawartoci rozpuszczalnego wêgla organicznego (RWO)
w 5 cm warstwach gleby z dowiadczenia na ³¹kowego na tle dzia³ania saletry amonowej (AN)
i saletry wapniowej (CN): a) w warunkach u¿ytkowania gleby ³¹ki konej (2000 r.),
b) i c) po zaniechaniu jej rolniczego u¿ytkowania (2004 r. i 2007 r.)

gruntowej z w warstwy torfowej  41 mg·dm-3, a z warstwy mineralnej podcielaj¹cej
torf równe 34 mg·dm-3. Wyniki te wskazuj¹, i¿ mobilna forma wêgla  RWO mo¿e byæ
dobrym oraz prostym w oznaczeniu wskanikiem dynamiki wêgla organicznego w
glebie i w szeroko pojêtym rodowisku przyrodniczym [Zsolney 2001].

PRZECIWDZIA£ANIE STRATOM I SEKWESTRACJA WÊGLA
W GLEBIE
Czynniki sprzyjaj¹ce stratom wêgla z gleby. Lal [2000] stwierdza, ¿e straty
wêgla w wiêkszoci gleb na wiecie w wyniku zamiany terenów naturalnych na rolnicze szacuje siê, w ujêciu historycznym, na 50%. Te straty w obszarze klimatu umiarkowanego nast¹pi³y w ci¹gu ostatnich 4050 lat. Autor uwa¿a, i¿ uzupe³nienie tych
strat jest mo¿liwe w wiêkszoci gleb w 6080%. Jednak zwiêkszenie zawartoci C-org
jest mo¿liwe czêciej w warunkach ekosystemów na nowo zagospodarowanych ni¿ w
ekosystemach naturalnych, z uwagi na ograniczenia wynikaj¹ce z w³aciwoci ich gleb
[Lal 2000].
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Zanikanie wêgla obserwowano, miêdzy innymi, w glebie mineralnej, zasobnej w
C-org (38 g·kg-1) i o korzystnych warunkach wilgotnociowych z d³ugoletniego dowiadczenia ³¹kowego, za³o¿onego w 1982 r. w IMUZ. Szczegó³owy opis dowiadczenia zawiera oddzielna praca [Sapek, 2006]. Stwierdzono zmniejszanie zawartoci
C-org w latach badañ 19832007, w warunkach gleby ulegaj¹cej w tym czasie silnemu
zakwaszeniu (pH-KCl 4,43,7) To zmniejszanie w miarê up³ywu lat by³o statystycznie
istotne (r = 0,70*) z wykluczeniem roku 1995, znacznie odbiegaj¹cego od pozosta³ych lat badañ. Znacznie mniej intensywne zmniejszenie C-org obserwowano w tym
czasie w glebie uprzednio wapnowanej, w której zmiana pH-KCl mieci³a siê w zakresie
6,45,1. Zmiany te ilustruj¹ wykrelone linie trendu, na których podstawie mo¿na oszacowaæ rednie zmniejszenie zawartoci C-org po 24 latach o 8 g·kg-1 na silnie kwanej
glebie i o 1,5 g·kg-1 na glebie o mniej kwanym odczynie. W obydwu przypadkach,
straty C-org z gleby by³y istotnie skorelowane z obni¿eniem poziomu wody gruntowej
(r1 = 0,83*, r2 = 0,82*) (rys. 2).
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Rys. 2. rednie roczne zawartoci wêgla organicznego (C-org) w 010 cm warstwie gleby mineralnej
z obiektów nawo¿onych 240 kg N·ha-1, niewapnowanych (Ca0N2) i wapnowanych (Ca2N2),
dowiadczenia ³¹kowego oraz rednie roczne poziomy wody gruntowej ( -pwg)
w latach 19832007; zaznaczone linie trendu zmian w latach badañ

Pojêcie sekwestracji wêgla i sprzyjaj¹ce jej gospodarowanie MO w rolnictwie. Stwierdzany proces zanikania C-org w glebach wskutek emisji gazowych i wymywania spowodowa³ dzia³ania w kierunku odnowy MO gleby i zwiêkszenia wi¹zania
glebowego wêgla organicznego  jego sekwestracji. To pojêcie, które ukaza³o siê w
naukowej literaturze anglosaskiej, wprowadzono g³ównie w odniesieniu do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Stosuje siê je równie¿ do procesów
glebowych ograniczaj¹cych emisje i straty wêgla [Lal 2000].
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Jak podaje Lal [2000], mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne kierunki dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia wi¹zania wêgla w glebie. Pierwszy z nich to przeciwdzia³anie
procesom erozyjnym (mulczowanie gleby, utrzymywanie na niej okrywy rolinnej,
racjonalna gospodarka pastwiskowa) oraz ograniczenie intensywnoci mineralizacji
MO w glebie (zachowanie w³aciwej struktury i zasobnoci gleby w sk³adniki nawozowe, odmiany rolin uprawnych trudniej ulegaj¹cych rozk³adowi). Drugim kierunkiem dzia³añ s¹ wszelkie sposoby zwiêkszaj¹ce zawartoæ C-org w glebie (zwrot do
gleby wiêkszej iloci biomasy, stosowanie nawozów organicznych, polepszenie gospodarowania wod¹ i sk³adnikami pokarmowymi rolin). W tym zakresie dzia³añ mieci
siê doskonalenie obiegu sk³adników nawozowych. Trzeci kierunek prowadzi do zwiêkszenia zawartoci wêgla w plonach przez intensyfikacjê produkcji rolnej, równie¿ na
terenach marginalnych i stosowanie praktyk rolniczych sprzyjaj¹cych zwiêkszeniu
iloci biomasy i dodatniemu bilansowi wêgla.
Gospodarowanie glebow¹ materi¹ organiczn¹ (MO) w rolnictwie. Zrównowa¿one gospodarowanie w rolnictwie glebow¹ materi¹ organiczn¹ polega na dzia³aniach
zwiêkszaj¹cych wnoszenie MO do gleby i równolegle zmniejszaj¹cych jej straty z gleby
[Robert 2001]. Produkcja rolinna oraz pozosta³oci po plonach s¹ g³ównym ród³em
wnoszenia MO do gleby. Sprzyjaæ temu bêd¹: i/ zwiêkszenie produkcji biomasy przez
stosowanie odpowiedniej selekcji odmian, nawo¿enie i nawodnienia, ii/ zmiana struktury wykorzystania gruntów tj. zalesianie i u¿ytki zielone, iii/ zwiêkszenia resztek po¿niwnych, mulczowanie, stosowanie nawozów organicznych, obornika, iv/ stosowanie
kompostów z osadów ciekowych. Zmniejszenie strat MO z gleby zmierza przede
wszystkim w kierunku ograniczenia jej mineralizacji i wynikaj¹cej z tego emisji CO2
oraz przeciwdzia³anie erozji, co mo¿na osi¹gn¹æ przez:
1) stosowanie praktyk rolniczych sprzyjaj¹cych temu ograniczeniu, orkê zachowawcz¹
lub braku orki,
2) utrzymywanie okrywy rolinnej gleby lub pozostawienie na niej resztek rolinnych,
3) warunki anaerobiozy (rys. 3) [Robert 2001].
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Rys. 3. Praktyki rolnicze sprzyjaj¹ce ograniczeniu strat materii organiczne (MO) z gleby (wg Robert 2001)
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GLEBY £¥KOWE  SPOSÓB U¯YTKOWANIA PRZYJAZNY
ZACHOWANIU WÊGLA ORGANICZNEGO W GLEBIE
Dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego gospodarowania glebow¹ MO, mog¹ one byæ
spe³nione w wiêkszym stopniu na glebach ³¹kowych ze wzglêdu na ich swoist¹ naturê.
W przypadku trwa³ych u¿ytków zielonych, ca³oroczne pokrycie gleby rolinnoci¹ sprzyja
wi¹zaniu wêgla z atmosfery w procesie asymilacji dwutlenku wêgla przez roliny, niezbêdnego do wytworzenia biomasy zarówno naziemnej, jak i korzeniowej [Reports...
2004. Proces darniowy to kolejne ród³o wi¹zania MO w glebach ³¹kowych. W tych
warunkach równolegle przebiega, odwrotny do mineralizacji, proces immobilizacji wêgla
organicznego, który to sk³adnik jest niezbêdnym materia³em energetycznym dla mikroorganizmów heterotroficznych w glebie, której s³abo kwany odczyn sprzyja wzmo¿onej ich aktywnoci [Robson i Abbot 1989].
W przypadku silnego uwodnienia gleb ³¹kowych, zw³aszcza torfowych, zmniejsza
siê dostêp tlenu, czemu towarzyszy wysoki poziom wody gruntowej. Skutkiem tego
jest zmniejszenie zawartoci produktu utlenienia wêgla organicznego  CO2 i jego emisji
do atmosfery oraz strat z gleby. Mniejsze jest równie¿ wymywanie RWO, a tak¿e azotanów i fosforanów z gleby, co ilustruj¹ wyniki oznaczeñ stê¿enia tych sk³adników w
wodzie gruntowej spod ³¹k i lasu brzozowego na torfowym obiekcie Kuwasy (tab. 4)
[Jaszczynski i in. 2006]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e warunkom anaerobiozy towarzyszy reakcja chemiczna redukcji azotanów, czego skutkiem bêdzie emisja podtlenku
azotu (N2O), równie¿ gazu cieplarnianego [Sapek 2000].
Tabela 4. redni poziom wody gruntowej (p.w.g.) oraz stê¿enie rozpuszczalnego wêgla organicznego
(RWO), azotanów(NO3) i fosforanów (PO4)w wodzie gruntowej spod lasu brzozowego
i ³¹k na glebach torfowych (wg Jaszczyñski i in.)
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Nawo¿enie mineralne i organiczne, zw³aszcza azotem, zwiêkszaj¹c plony runi ³¹kowej, jednoczenie sprzyja intensywniejszemu wykorzystania atmosferycznego CO2 i
wi¹zaniu wêgla [Lal 2000]. Ilustruj¹ to, miêdzy innymi, zawartoci C-org w 010 cm
warstwie mineralnej gleby z dowiadczenia ³¹kowego nawadnianego deszczowniano
po up³ywie 10 lat od jego za³o¿enia [Burzyñska i in. 2000]. W warunkach gleby ³¹kowej, pozbawionej stresu suszy, stosowanie najwiêkszej dawki azotu  360 kg N·ha-1,
zarówno w formie mineralnej (saletry amonowej), jak i mineralno-organicznej (z dodatkiem przefermentowanej gnojówki) najbardziej wzbogaci³o glebê w C-org (tab. 5).
Mimo, ¿e nawo¿enie saletr¹ amonow¹, zw³aszcza wiêkszymi dawkami, powoduje zakwaszenie gleby, nie stwierdzono ujemnego jego wp³ywu w warunkach ³¹ki nawadnianej.
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Tabela 5. Zawartoæ wêgla organicznego (C-org) w warstwie 010 cm z dowiadczenia nawadnianego
deszczowniano po dziesiêciu latach od jego za³o¿enia
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  Nawo¿enie mineralne, mo  nawo¿enie mineralno-organiczne.
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Jak podaje Opitz von Boberfeld [1994], optymalne ze wzglêdu na korzystny sk³ad botaniczny runi i jej wartoæ pokarmow¹ pH gleby, mieci siê rednio w zakresie 5,06,5.
Utrzymanie s³abo kwanego odczynu przez racjonalne wapnowanie gleb ³¹kowych,
mniej aktywn¹, wêglanow¹ form¹ wapna, a tak¿e stosowanie nawozów zawieraj¹ce
wapñ, np. saletry wapniowej, stymuluje wi¹zanie wêgla w glebie, zw³aszcza ma³o zasobnej w ten sk³adnik [Sapek, Burzyñska, 1996]. rednie z lat 19832007 zawartoci
C-org w silnie kwanej glebie (pH-KCl 3,8) nawo¿onej azotem w iloci 240 kg·ha-1
(N2) obiektu niewapnowanego (Ca0) z d³ugoletniego dowiadczenia ³¹kowego o opadowej gospodarce wod¹ i obiektów wapnowanych jednorazowo, przy zak³adaniu dowiadczenia (pH-KCl 4,95,8) by³y podobne (17,918,0 g·kg-1). Zmniejszenie dawki
zakwaszaj¹cego glebê nawozu azotowego do 120 kg·ha-1 (N1) przy jednoczesnym zastosowaniu nawozu wapniowego utrzymuj¹cego optymalne dla u¿ytków zielonych pH
gleby sprzyja³o wzbogaceniu gleby w C-org (tab. 6).
W przypadku ³¹k u¿ytkowanych pastwiskowo warunkiem ograniczenia strat i wi¹zania wêgla w glebie, poza koniecznoci¹ zrównowa¿onego nawo¿enia, jest racjonalna
obsada byd³a, na co wskazuj¹ w swej pracy Soussana i in. [2004]. Jest to konieczny
warunek, aby kolejnym ród³em strat wêgla nie sta³a siê emisja metanu. Wed³ug opinii
Autorów, w przypadku Francji, zwiêkszenie sekwestracji wêgla w glebach jest mo¿liwe rezygnuj¹c z przemiennego u¿ytkowania gleb w rotacji uprawy polowe  trawy na
Tabela 6. rednia zawartoæ wêgla organicznego (C-org) w 010 cm warstwie gleby niewapnowanej i
wapnowanej z d³ugoletniego dowiadczenia w miejscowoci Janki w warunkach nawo¿enia
saletr¹ amonow¹, w latach 19832007
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rzecz przywrócenia trwa³ych u¿ytków zielonych i znacznego ograniczenia intensywnej
hodowli byd³a.
Ekosystemy ³¹kowe odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê zarówno w regionalnej, jak i globalnej wymianie wêgla atmosferycznego (CO2) i wêgla organicznego (C-org) w glebie.
Dynamika tej wymiany, w ujêciu historycznym, w obecnych czasach jak i jej prognozy
na przysz³oæ s¹ wa¿nym zagadnieniem ze wzglêdu na obserwowane zmiany klimatyczne. Badania, które wykonali Follet, Paul i Leavitt [http://www.Itrr...], z zastosowaniem izotopu wêgla 14C, na 9 ró¿nych obiektach ³¹kowych w Stanach Zjednoczonych
wskaza³y na wa¿n¹ rolê warstw gleby najbli¿szych powierzchni w przeciwdzia³aniu
stratom wêgla glebowego. Autorzy wykazali, miêdzy innymi, ¿e redni czas przebywania w glebie po³owy C-org, która ulega sekwestracji poni¿ej 20 cm od powierzchni jest
wiêkszy ni¿ 10002000 lat. Ten czas przebywania wêgla glebowego, zalegaj¹cego na
g³êbokoci oko³o 200 cm wynosi od 9000 do 13000 lat, lecz jest to tylko oko³o 5%
ca³kowitej zawartoci wêgla w glebie. Tak wiêc ogromne iloci wêgla glebowego, które uleg³y raz sekwestracji pozosta³y w profilu gleby na bardzo d³ugi czas [Follet, Paul,
Leavitt, http://www.Itrr...].
Gill i in [2002] wykazali, i¿ zwiêkszenie zasobów wêgla glebowego w ekosystemach ³¹kowych w wyniku wi¹zania CO2 atmosferycznego w przesz³oci by³o znacznie
wiêksze w porównaniu z bie¿¹cym stuleciem. Jak s¹dz¹ Autorzy, ró¿nica miêdzy wra¿liwoci¹ magazynowania wêgla atmosferycznego w tych ekosystemach w ujêciu historycznym i w przysz³oci, jak i zwiêkszone ograniczenie sk³adników pokarmowych
rolin sugeruj¹, ¿e pasywna sekwestracja wêgla w glebie mog³a byæ istotna w ujêciu
historycznym. Natomiast zdolnoæ gleb ekosystemów ³¹kowych do kontynuowania
obecnie roli pu³apki na CO2 jest ograniczona. Zhang i in. [2007] stwierdzili, ¿e zatrzymywanie wêgla w glebie i wymiana miêdzy wêglem atmosferycznym jest procesem
bardzo dynamicznym i zró¿nicowanym oraz zale¿nym od zmian klimatu glebowego.
Autorzy, prowadz¹c badania empiryczne i modelowe na omiu typowych u¿ytków
zielonych z rejonu P³askowy¿u w Tybecie, wykazali zró¿nicowan¹, czasow¹ zmiennoæ tej wymiany w latach 19602002 w przyk³adowych ekosystemach. Wyniki oznaczeñ C-org w 020 cm warstwie gleb górskich u¿ytków zielonych
odpowiada³y zmianom klimatu w ci¹gu 42 lat badañ. Ponadto stwierdzono, i¿ szybkoæ wymiany wêgla netto miêdzy górskimi ekosystemami ³¹kowymi i wêglem atmosfery w latach 19902000 zwiêkszy³a siê w porównaniu z okresem przed rokiem 1990
[Zhang i in. 2007]

PODSUMOWANIE
Zawartoæ wêgla w materii organicznej stanowi w g³ównej mierze o ¿yznoci gleby. Jest wskanikiem jej jakoci oraz oddzia³ywania cz³owieka na agroekosystemy,
równie¿ na ekosystemy naturalne. Skutkiem tego oddzia³ywania s¹ zazwyczaj straty
glebowego wêgla organicznego (C-org) w wyniku emisji gazowych  dwutlenku wêgla (CO2) i metanu (CH4), a tak¿e na drodze wymywania z gleby rozpuszczalnego
wêgla organicznego (RWO).
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Warunki wodne panuj¹ce w glebie oraz, z tym zwi¹zane, procesy redukcyjno-oksydacyjne decyduj¹ o rodzaju emitowanego gazu. Skutkiem procesu mineralizacji organicznych zwi¹zków wêgla przebiegaj¹cego w warunkach dobrego natlenienia gleby
jest CO2, koñcowy produkt reakcji chemicznej utlenienia C-org. Emitowany do atmosfery CO2 asymiluj¹ roliny tworz¹c biomasê, która w okrelonych warunkach wraca
do gleby, by ponownie ulec mineralizacji. Czêæ ca³kowitej zawartoci glebowego wêgla organicznego obecna w niej w formie rozpuszczalnej (RWO) mo¿e ulec wymyciu
w sprzyjaj¹cych warunkach fizyczno-wodnych panuj¹cych w glebie, zwiêkszaj¹c straty
wêgla powodowane emisj¹ jego zwi¹zków gazowych.
Najkorzystniejsze warunki do pewnego domkniêcia tego obiegu wêgla stwarzaj¹
ekosystemy ³¹kowe, zw³aszcza trwa³e u¿ytki zielone ze wzglêdu na przebiegaj¹cy w
nich proces darniowy i ca³oroczn¹ okrywê rolinn¹ bêd¹c¹ konsumentem zarówno
dwutlenku wêgla, jak i rozpuszczalnego wêgla organicznego. W naturalnych ekosystemach ³¹kowych, mokrad³ach, w wiêkszoci usytuowanych na glebach torfowych,
panuj¹ce warunki wodne i tlenowe w wiêkszym stopniu sprzyjaj¹ emisji metanu, a tak¿e
stratom RWO. W warunkach rolniczego u¿ytkowania ³¹k, konego b¹d to pastwiskowego, stosowane praktyki rolnicze mog¹ zmierzaæ zarówno w kierunku zwiêkszenia
lub ograniczenia strat C-org z gleby, jak równie¿ do jego wi¹zania i sekwestracji. Dzia³ania zwiêkszaj¹ce plony runi ³¹kowej, takie jak nawo¿enie mineralne oraz organiczne,
zw³aszcza nawo¿enie azotem, a w przypadku suszy nawodnienie zwiêkszaj¹ pobieranie
wêgla atmosferycznego i sprzyjaj¹ jego zatrzymywaniu w glebie. Usuwanie nadmiernej
kwasowoci gleby i utrzymanie korzystnego dla rolinnoci ³¹kowej s³abo kwanego
odczynu przez racjonalne wapnowanie i stosowanie nawozów zawieraj¹cych w swym
sk³adzie wapñ, sprzyja utrzymaniu optymalnego statusu wapnia sprzyjaj¹cego aktywnoci mikrobiologicznej gleby ³¹kowej i w ten sposób jego wi¹zaniu i sekwestracji.
U¿ytkowanie pastwiskowe spe³nia podobn¹ rolê w gospodarowaniu wêglem glebowym jak u¿ytkowanie kone. Jest jednak ono uwarunkowane ograniczeniem intensywnoci hodowli i obsady byd³a. W przeciwnym bowiem razie prowadzi do degradacji
gleby i darni, co niszczy jej zdolnoæ do zatrzymywania wêgla i sprzyja stratom w
wyniku emisji gazowych.
Wymiana wêgla miêdzy atmosfer¹ i ekosystemami zarówno l¹dowymi, jak i wodnymi odbywa siê nieustannie. Dynamika tej wymiany nabiera szczególnego znaczenia
w obecnych czasach w zwi¹zku z obserwowanymi zmianami klimatycznymi spowodowanymi, jak siê uwa¿a, tzw. efektem cieplarnianym. Wykazano, i¿ ekosystemy ³¹kowe
maj¹ znaczny udzia³ w tej wyminie, a z uwagi na swoiste cechy sprzyjaj¹ce ograniczeniu strat glebowego wêgla organicznego spe³niaj¹ znacz¹ca rolê w zrównowa¿onym
gospodarowaniu tym pierwiastkiem w rodowisku.
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PREVENTION AND SEQUESTRATION OF THE ORGANIC CARBON LOSSES
IN GRASSLAND SOILS
Summary
The problem of organic carbon (C-org), as an essential soil element that forms its quality was discussed
on the background of the exchange with atmospheric carbon at the regional and global scale. There were
presented the sources, forms, function and role of C-org that plays in the soil and in the environment,
particularly in the grassland ecosystems. There were shown and explained the reasons and ways of
losses of organic carbon from the soil on the account of gaseous emission  CO2, CH4  greenhouse
gases and as an effect of the leaching of dissolved organic carbon (DOC). Moreover, it was shown the
mode of carbon sequestration in soil and a sound methods of organic matter (OM) management in
agriculture. On the literature basis and on our own investigations, grasslands were presented as a
friendly mode of soil use for organic carbon preservation. It was shown, that grassland ecosystems,
playing an important part in the exchange between C-org in soil and CO2 in atmosphere, favours the
limitation of carbon losses from the soil and takes part a significant role in the sustainable management
of this element in the environment.
Key words: grassland soils, losses, organic carbon, sequestration, counteraction.
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