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WSTĘP
Ochrona środowiska była zawsze pojęciem i kierunkiem działań ludzi rozumiejących
środowiskowe skutki cywilizacji i odpowiedzialnych za los naszego ekosystemu – Ziemi.
Jednak w miarę narastania skutków antropopresji w postaci zakłóceń obiegu materii i
przepływu energii w naszym ekosystemie, w miarę coraz większych zmian w biosferze i
zubażania różnorodności biologicznej ochrona środowiska stała się warunkiem przetrwania.
Uświadomiło to konieczność aktywnej postawy wobec zmian w środowisku – kształtowanie
środowiska, czyli unikanie zmian niekorzystnych i tworzenia optymalnych warunków do
wszechstronnego i nieograniczonego (barierami ekologicznymi) rozwoju człowieka. Jednak
harmonię między potrzebami ludzi i koniecznością zachowania środowiska w jak najlepszym
stanie, a najlepiej wzbogaconego, zapewnić mu dzisiaj ekorozwój.
Aby to osiągnąć musimy posiąść instrumenty rozpoznawania i wartościowania zmian w
środowisku (monitoring, bioindykacja) oraz naprawy szkód środowiskowych (rekultywacja i
renaturyzacja).
Jednak najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania szkodom ekologicznym są
melioracje (ulepszanie) oraz kształtowanie ekosystemów i krajobrazów. Działania
profilaktyczne i naprawcze w środowisku coraz częściej utożsamiamy z inżynierią
ekologiczną.
Niniejszy 12 tom „Inżynierii Ekologicznej” zawiera komunikaty naukowe z zakresu:
monitoringu,

melioracji,

rekultywacji,

renaturyzacji

środowiska

oraz

kształtowania

ekosystemów i krajobrazu.

Prof. dr hab. Józef Koc
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MIKROORGANIZMY GLEBOWE I ICH ZNACZENIE W
EKOSYSTEMACH DEGRADOWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA
SOIL MICROORGANISMS AND THEIR SIGNIFICANCE IN ECOSYSTEMS THAT
ARE DESTROYED BY HUMAN ACTIVITY
Lesław Badura
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Gwałtowny rozwój cywilizacji mający swój początek w XVIII wieku, skokowy przyrost
ludności w ubiegłym wieku oraz nie pełna wiedza ekologiczna o prawach rządzących eko- i
agrosystemami doprowadziły do daleko posuniętej degradacji środowisk przyrodniczych. W
związku z powyższym, obecnie na plan pierwszy, musi wysunąć się wiedza o otaczającym
nas środowisku, o ujemnych skutkach nie przemyślanej do końca działalności człowieka,
zwłaszcza o zagrożeniach, jakie ta działalność niesie dla środowisk oraz również, jak
powinniśmy zgodnie z naturą, kształtować i krajobrazy i ekosystemy. Stoi bowiem przed
nami koniecznością podjęcia trudu odbudowania już zniszczonych obszarów leśnych i
rolnych. Aby jednak móc odbudowywać je, potrzebna jest nam wiedza o zasadach
funkcjonowania tych systemów, to jest potrzebna jest nam wiedza o współzależnościach
pomiędzy glebą, mikroorganizmami i organizmami wyższymi.
I tu więc musimy łączyć wiedzę o glebie, o mikroorganizmach oraz o roślinach i ich
fizjologii. Na glebę bowiem możemy patrzeć oczyma fizyka, chemika, a nawet mineraloga,
ale bezwzględnie musimy widzieć ją w aspekcie biologicznym, w którym nie tylko występują
określone organizmy, określone gatunki czy populacje, ale widzieć ich podstawowe, pełnione
przez nie funkcje. Bez organizmów żywych, bez ich funkcji powierzchnia ziemi byłaby
rumowiskiem składników mineralnych podobnie, jak są powierzchnie otaczających ziemię
planet. Nie można z kolei widzieć przyrody tylko w aspekcie świata roślinnego i tylko
wzajemnych między nimi stosunków – fitocenoz, agrocenoz. I choć organizmy roślinne
zdolne do fotosyntezy, wykorzystują olbrzymie zasoby energii słonecznej do produkcji
biomasy, która stanowi podstawowy składnik odżywczy świata zwierzęcego, to musimy
zdawać sobie sprawę, że jest to także niezbędna cześć dla świata mikroorganizmów
bytujących w glebach. Organizmy te biorą bowiem udział nie tylko w rozkładzie materii
organicznej, w uwalnianiu składników biogennych, tak potrzebnych roślinom do normalnego
rozwoju, ale nadto są one odpowiedzialne za tworzenie układów współzależności pomiędzy
częścią abiotyczną gleby, a organizmami wyższymi. Tworzą one przecież między innymi
różnego typu symbiozy, jak ryzosfery, czy ekto- i endomikoryzy, i wreszcie współżyją, jak
np. bakterie z rodzaju Rhizobium z roślinami, wiążąc wolny azot.
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W glebach zdegradowanych, ubogich w substancję organiczną, przede wszystkim
występują mikroorganizmy bardzo wolno rosnące, oligotroficzne, wymagające minimalnych
ilości związków węgla do swego przeżycia, w przeciwieństwie do gleb zasobnych w materię
organiczną, w której dominuję mikroorganizmy eutroficzne, szybko się rozmnażające,
wymagające dużych ilości związków węgla, głownie z grupy bakterii Garm (-). Co ciekawsze
to, to, że właśnie te bakterie wchodzą w skład ryzosfery i są głównymi, z jednej strony
dostarczycielami dla roślin specyficznych związków o właściwościach hormonalnych, a z
drugiej strony poprze specyficzne wydzieliny są one obrońcami roślin przed atakami
patogenów. Rozważając te układy już na poziomie molekularnym musi się zwrócić uwagę
jeszcze na jeden element. Zarówno w procesie

rozkładu materii organicznej jak i w

kształtowaniu się różnego typu współoddziaływań powstają złożone związki chemiczne:
kompleksy i chelaty. Ligandy organiczne tworzą przeróżne połączenia z kationami, które
albo ułatwiają wnikanie poszczególnych jonów do wnętrza komórek, albo uniemożliwiają im
ten proceder. Mamy tu nadto czynienia także kompleksami hydrofobowymi rozpuszczalnymi
tylko w lipidach błon komórkowych. To one, z pominięciem specyficznych kanałów
transportowych dla biogenów wnoszą pierwiastki nie zawsze te najpotrzebniejsze. Nie można
także przejść obojętnie nad wydzielinami zarówno mikroorganizmów jak i roślin. To one
przecież warunkują w dużym stopniu właściwości allelopatyczne, oddziaływające na inne
populację mutualistycznie bądź też kompetycyjne.
W wyniku tych

wszystkich współoddziaływań powstają nadto, zarówno w procesie

rozkładu obecnej w środowisku substancji organicznej jak i w wyniku specyficznych
wydzielin, układy koloidalne posiadające zróżnicowane właściwości sorpcyjne jak i określone
ładunki elektrostatyczne. Nadto należałoby tu jeszcze wspomnieć o występowaniu w tych
układach zróżnicowanych sił van der Waalsa. W sumie więc oddziaływają tu także przeróżne
sił fizyczne, których pełnionych funkcji w ekosystemach jeszcze nie bardzo rozumiemy.
W tych rozważaniach nie bez znaczenia pojawiają się problemy związane z
różnicowaniem się zasiedlających glebę gatunków i to zarówno roślinnych jak i tych
mikroskopijnej wielkości i ich współ przystosowywaniem się do istniejących ekologicznych
warunków. Dlatego też obserwowane dziś zubożenie gleb w substancję organiczną, to nie
tylko zmniejszanie źródła potrzebnych pierwiastków biogennych, przecież w ostateczności
możne je zawsze uzupełnić nawozami mineralnymi, to nie tylko zmniejszanie związków o
właściwościach koloidalnych wiążących poszczególne struktury glebowe, ale nadto są one
niezbędnym pokarmem dla mikroorganizmów pełniących te ważne funkcje w eko- i
agrosystemach.
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ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH RÓŻNYCH FORM
GEOMORFOLOGICZNYCH OKOLIC OLSZTYNA
CONTENT OF HEAVY METALS IN SOILS OF DIFFERENT
GEOMORPHOLOGICAL FORMS IN THE ENVIRONS OF OLSZTYN
Arkadiusz Bieniek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
Zawartość metali ciężkich w glebach jest skutkiem ich naturalnej obecności w skale, bądź
wynika z działalnością człowieka. W współczesnych przemianach gleb coraz częściej
obserwuje się dominację wielokierunkowej działalności gospodarczej człowieka nad
czynnikami przyrodniczymi, kształtującymi procesy glebowe. Wynika to z sposobu
użytkowania gleb, stosowanego nawożenia oraz skażenia przemysłowego. Uważa się, że
zachodzą one wyraźniej w południowej i zachodniej części kraju, gdzie uprzemysłowienie
jest większe, a gospodarka rolna odznacza się wyższym zużyciem nawozów i środków
ochrony roślin (Starkel 1999). Mniejsze uprzemysłowienie północno-wschodniej Polski i
duża różnorodność utworów oraz form geomorfologicznych terenu, sugeruje, że gleby mają
tu swoją odrębność pod względem zawartości metali ciężkich (Czarnowska 1996).
Omówienie wyników
Prowadzono badania na glebach podmiejskich okolic Olsztyna usytuowanych w
krajobrazie sandru wewnętrznego (Bieniek 2003). Teren ten geomorfologicznie jest dość
skomplikowany gdyż obok piaszczystych, powierzchni sandrowych występują pagórki
kemowe i wzgórza morenowe. W krajobrazie tym powierzchnie sandrowe są często znacznie
skonfigurowane co wynika z zaburzonej sedymentacji fluwialnej. Na powierzchniach
sandrowych występują gleby rdzawe zbudowane z silnie przemytych piasków fluwialnych.
Wierzchowiny pagórków kemowych budują również gleby rdzawe z piasków fluwialnych,
ale są to piaski drobnofrakcyjne, zwłaszcza na zboczach pagórków gdzie występują gleby
opadowo-glejowe. Są one licznie przewarstwiane utworami pyłowymi, które ograniczają
filtrację wód opadowych. Wzgórza morenowe budują gleby brunatne z glin zwałowych, a
zbocza gleby płowe powstałe z przemytych glin zwałowych. W każdym obiekcie, wykonano
profile glebowe w podstawowych elementach rzeźby terenu (wierzchowina, zbocze) i
pobrano próbki glebowe. W laboratorium poza analizami na identyfikację utworów
oznaczono pierwiastki śladowe (Zn, Pb, Cu, Cd, Cr, Ni) techniką ASA, po trawieniu próbek
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w gorącej mieszaninie kwasów HNO3 i HClO4. Do detekcji użyto aparatu SOLAAR 969
firmy Pye Unicam.
Tab. 1. Zawartość metali ciężkich w glebach wybranych form geomorfologicznych terenu
Forma
geomorfologiczna
terenu

Gliniaste
wzgórze
morenowe

Głębokość

(cm)

0-17
17-65
65-110
110-150
0-23
23-56
56-90
90-120
120-150

Sandr

Kem

0-11
11-34
34-63
63-150
0-38
38-70
70-150

Poziom
genetyczny

Zawartość ogółem
Grupa
granulometryczna

Cu

Zn

Pb
Cd
mg⋅kg-1

Cr

Gleba brunatna wyługowana (położenie grzbietowe)
34,9 0,13 54,5
6,9
17,9
glp
Ad
15,7 120,7* 13,0 0,07 108,6
gs
Bbr
21,1 131,3* 14,6 0,07 121,8
gs
BbrC
14,6 0,07 133,4
64,0
20,1
gs
C
Gleba płowa, typowa (zbocze wzgórza)
17,2* 92,7* 15,5 0,15 32,3
pgm
Ad
15,4 98,8* 10,7 0,13 26,1
pgl
AEet
27,5* 189,8* 14,2 0,13 119,2
gc
Bt
20,3 162,6* 13,5 0,12 62,8
gs
BtC
13,3 0,10 53,1
69,3
24,8
gs
C
Gleba rdzawa właściwa (teren płaski)
70,6* 37,1* 0,60* 28,1
7,7
ps
A
29,3 0,27 13,7
31,9
3,4
ps
Abv
21,0 0,09 4,1
49,3
2,3
ps
Bv
10,1 0,27 2,7
30,5
2,0
pl
C
Gleba opadowo-glejowa właściwa (zbocze)
17,3* 97,0* 13,1 0,15 3,7
psp
Ap
9,2 0,13 3,2
14,9 65,8*
pl/płz
C
7,0 0,07 2,7
40,9
14,8
pl
Cg

Ni

35,1*
45,3*
24,9
18,3
23,9*
22,7*
48,7*
20,3
23,5
9,3
7,2
6,4
6,9
14,9*
13,4*
9,6

* - zawartość podwyższona (I stopień zanieczyszczenia);

Wnioski
1. Skały macierzyste badanych gleb wykazują naturalną zawartość analizowanych
pierwiastków, natomiast w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych (z
wyjątkiem chromu) stwierdzono podwyższoną ich zawartość – do Io zanieczyszczenia.
2. Na glebach podmiejskich okolic Olsztyna, z uwagi na podwyższoną zawartość metali
ciężkich, nie powinno się prowadzić uprawy warzyw przeznaczonych do bezpośredniej
konsumpcji dla dzieci oraz upraw na przetwory.
Literatura
BIENIEK A. 2003. Procesy glebowe w krajobrazach kulturowych okolic Olsztyna. Maszynopis pracy
doktorskiej UWM Olsztyn. ss. 122.
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BADANIA CHEMIZMU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
(ZASTOISKA I ROWY) I GLEBOWYCH NA OBSZARZE
WYSTĘPOWANIA HALOFITÓW NA WYSPIE KARSIBORSKA KĘPA
(BRAMA ŚWINY – NW POLSKI)
CHEMICAL INVESTIGATION SURFACE WATERS (DRAINAGE DITCHES AND
STAGNATION POCKETS) AND SOIL WATERS IN HALOPHYTE HABITATS IN THE
KARSIBORSKA KĘPA ISLAND (BRAMA ŚWINY AREA – NW POLAND)
Henryk Czyż1, Edward Niedźwiecki1, Mikołaj Protasowicki1
Maciej Rogalski2, Gorzysław Poleszczuk2
1

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
2
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych

Tereny lądowe na obszarze Bramy Świny, a szczególnie wyspy należące do archipelagu
delty wstecznej Świny, są miejscem występowania licznych halofitów. Występują tutaj
zbiorowiska Junocetum gerardi z halofitami charakterystycznymi dla klasy Asteretea
tripolium, a w szczególności z gatunkami: sit Gerarda (Juncus gerardi), świbka morska
(Triglochin maritimus), mlecznik nadmorski (Glaux maritima), babka nadmorska (Plantago
maritima), aster solny (Aster trioplium L.) i babka pierzasta (Plantago coronopus L.).
O ile w innych miejscach występowania halofitów w strefie wybrzeża morskiego,
zasolenie wód glebowych i wód rozlewisk i rowów związane jest z podsiąkaniem solanek z
głębszych warstw ziemi, to w przypadku terenów w Bramie Świny sprawa zasolenia wód
glebowych i wód powierzchniowych nie jest definitywnie rozstrzygnięta. Na pewno znaczny
udział w zasoleniu siedlisk roślinności miały tutaj wódy morskie. Niemniej, sprawa
niewystępowania podsiąkania solanek z głębokich warstw geologicznych nie jest jeszcze
przesądzona.
Celem określenia warunków siedliskowych, jakie mają halofity na wyspie Karsiborska
Kępa (torfowiska niskie, turzycowiska) w Bramie Świny, podjęto począwszy od wiosny 2002
do jesieni 2004 roku, badania chemizmu wód powierzchniowych (rozlewiska, rowy) i wód
glebowych w miejscach występowania wybranych stanowisk halofitów na tej wyspie. Próby
wód do badań pobierano 2 razy w roku – wiosną (w maju-czerwcu) i jesienią (we wrześniu –
październiku). Oznaczano każdorazowo 24 wskaźniki jakości co umożliwiało podjęcie próby
rozeznania stanu mineralizacji, równowag kwasowo-zasadowych, utleniająco-redukujących i
trofii badanych wód.
Na podstawie wyników zebranych w trzyletnim cyklu badawczym, ustalono że wody
powierzchniowe cechowały się podwyższonym zasoleniem (stężenie Cl- zmieniało się od 0,6
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do 1,5, a nawet do 2,0 g Cl-.dm-3 ). Równocześnie badane wody zawierały znaczne ilości
innych makroskładników wód jak SO 24 − , Mg2+, które występują obok Cl- w odpowiednio
dużych koncentracjach w wodach morskich, choć tutaj - w zdecydowanie niższych niż w
wodach morskich proporcjach ilościowych względem stężenia chlorków, co wszakże można
tłumaczyć działaniem glebowych kompleksów sorpcyjnych. Badane wody zawierały bardzo
dużo rozpuszczonej materii organicznej (mierząc ChZT-Cr: ok. 200 mg O2.dm-3 i ChZT-Mn:
ok. 20 - 30 mg O2.dm-3) oraz substancji biogennych. Stan równowag kwasowo-zasadowych i
utleniająco-redukcyjnych, był typowy dla wód powierzchniowych, w których zachodzą
intensywne procesy rozkładu materii organicznej z dominującym udziałem tlenu.
Wody glebowe cechowały się zdecydowanie wyższymi stężeniami składników
mineralnych.

Stężenie

chlorków

w

wodach

glebowych

wynosiło

od

ok.

1,5

do ok. 4,5 g Cl-.dm-3. Inne składniki jonowe wód, a w szczególności jony SO 24 − i Mg2+ w
badanych wodach glebowych występowały w proporcjach ilościowych względem chlorków
zbliżonych do proporcji, jakie aktualnie kształtują się między nimi w wodach Morza
Bałtyckiego, co może przemawiać za tym, że zasolenie wód glebowych wyspy Karsiborskiej
związane jest z zaleganiem w nich wód pochodzenia morskiego. Stężenie rozpuszczonej
materii organicznej w wodach glebowych były większe niż w wodach powierzchniowych
(ChZT-Cr: > 200 mg O2.dm-3, ChZT-Mn: 20-40 mg O2.dm-3). Obniżone wartości pH (< 7,00)
i Eh (< 100 mV) oraz brak w nich tlenu świadczył o zachodzeniu w nich procesów rozkładu
materii organicznej z udziałem innych niż tlen utleniaczy.
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OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA SIARKĄ
I OŁOWIEM W POBLIŻU ŹRÓDŁA EMISJI, NA PODSTAWIE
OKREŚLENIA ICH AKUMULACJI W IGŁACH SOSNY ZWYCZAJNEJ
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE VICINITY ON
EMISSION SOURCE ON THE BASIS OF SULPHUR AND LEAD ACCUMULATION
IN THE NEEDLES OF SCOTS PINE (PINUS SILVESTRIS L.)
Wojciech Dmuchowski, Ewa Czwakiel
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie

Huta Lucchini jest jednym z głównych emitorów zanieczyszczenia powietrza w
Warszawie [DMUCHOWSKI i in. 1998, DMUCHOWSKI i in. 2001]. Zakład zlokalizowany
jest w północnym rejonie miasta. Pochodzące z niego emisje znacząco wpływają na stopień
zanieczyszczenia środowiska w dzielnicy Bielany. W ostatnich latach Huta zmieniła
technologię wytwarzania stali i deklarowała znaczne ograniczenie emisji metali ciężkich i
innych zanieczyszczeń do powietrza.
Celem badań było porównanie zmian stopnia zanieczyszczenia środowiska w rejonie huty
w latach 1986 i 2004, ołowiem i dwutlenkiem siarki. Wybrano metodę bioindykacyjną, opartą
na określeniu akumulacji ołowiu i siarki w igłach sosny zwyczajnej (Pinus silvetris L.).
Sosna zwyczajna jest uznawana za dobry bioindykator zanieczyszczenia środowiska.
Określenie składu chemicznego igieł tego gatunku jest stosowane w Polsce i innych krajach
Europejskich jako metoda standardowa oceny stopnia zanieczyszczenia i jest rekomendowana
przez UNEP (Międzynarodowy Program Ochrony Środowiska ONZ), [ENVIRONMENTAL
DATA REPORT 1989/90].
Zawartość siarki w igłach sosny odzwierciedla zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem
siarki a zawartość ołowiu jest wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska -powietrze i gleba.
Badania wykonano dwukrotnie w 1986 i 2004 roku zbierając próbki do badań
każdorazowo w miesiącu marcu. Drzewa, z których zbierano próbki zlokalizowane były w
obu latach badań w tych samych rejonach. Ogółem w każdym roku zebrano 26 próbek w
odległości od 500 do 7700 m od źródła emisji. Zbiór próbek i przygotowanie ich do oznaczeń,
włącznie z ich myciem, wykonano zgodnie z metodą opisana przez DMUCHOWSKIEGO i
BYTNEROWICZA [1995]. W dwuletnich igłach sosny oznaczono zawartość siarki ogółem
przy zastosowaniu automatu LECO SC-132 [LECO CORPORATION, 1987], a zawartość
ołowiu metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej [PERKIN ELMER 1990; MORTON,
ROBERTS 1991]. Wyniki badań przedstawiono na wykresach w formie transektów,
uwzględniając cztery kierunki od źródła emisji.
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zanieczyszczenia środowiska ołowiem w roku 2004, w stosunku do roku 1986 wyrażone
zmniejszeniem jego akumulacji w igłach sosny. W 1986 r. odnotowano we wszystkich
czterech kierunkach, w odległości do 2 km od źródła emisji maksymalne zawartości ołowiu w
igłach na poziomie ponad 30 mg/kg. Poziom 30 mg/kg uznawany jest za toksyczny dla roślin
[KABATA PENDIAS, PENDIAS 1999], a dla Picea sp. BURTON, MORGAN [1983]
określili na 19 mg/kg. Zasięg bezpośredniego oddziaływania źródła emisji w zależności od
kierunku wynosił 2 do 3 km. Odległości te stanowiły próg po przekroczeniu którego poziom
zanieczyszczenia istotnie się zmniejszał się do poziomu tłowego dla regionu warszawskiego
[DMUCHOWSKI, BYTNEROWICZ 1995].
W 2004 roku obserwowano znaczne zmniejszenie się poziomu zanieczyszczenia ołowiem
we wszystkich kierunkach. Bezpośrednie oddziaływanie źródła emisji nie przekraczało 2 km
a zawartość ołowiu w igłach w zasadzie nie przekraczała 10 mg/kg. Obserwowano
zmniejszenie się również tła zanieczyszczeniem ołowiem w większych odległościach od
Huty. Zjawisko zmniejszenia się zanieczyszczenia powietrza ołowiem ma związek ze
zmianami technologii produkcji huty ale również zmniejszeniem emisji ołowiu pochodzenia
komunikacyjnego, w związku ze stosowaniem benzyn bezołowiowych. Zjawisko to
obserwowano również w innych rejonach Warszawy.
Zawartość siarki w igłach sosny uznana za normalny, charakterystyczny dla środowiska
niezanieczyszczonego nie przekracza 0,09%, a za poziom powodujący niekorzystne zmiany
we wzroście i rozwoju drzew 0,12% [HUTTUNEN i in. 1985; DMUCHOWSKI,
BYTNEROWICZ 1995]. We wszystkich praktycznie próbkach poziom ten został
przekroczony.
Nie stwierdzono istotnych różnić miedzy zanieczyszczeniem w 1986 i 2004 rokiem.
Zawartość siarki w igłach wskazywała, że w obu latach badań bezpośredni wpływ źródła
emisji na zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki nie przekraczał 2,5 km we
wszystkich kierunkach. W rejonie tym akumulacja siarki w igłach utrzymywała się na
poziomie 0,220-0,180%. Powyżej 3 km od huty akumulacja siarki w igłach utrzymywała się
na poziomie tłowym dla rejonu Warszawy to znaczy oscylowała wokół wartości 0,15%
[DMUCHOWSKI, BYTNEROWICZ 1995; DMUCHOWSKI i in. 1998].
Zastosowana metoda bioindykacyjna nie zastępuje monitoringu instytucjonalnego
organizowanego przez WIOŚ, ale dzięki możliwości zastosowania dużej ilości punktów
pomiarowych może być istotnym elementem informacji o stanie środowiska i uzupełnieniem
aparaturowych pomiarów, które w Warszawie są bardzo nieliczne.
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Wnioski
1. Określenie akumulacji ołowiu i siarki w igłach sosny zwyczajnej wskazywało na Hutę
Lucchini jako źródło zanieczyszczenia środowiska tymi pierwiastkami.
2. Zasięg bezpośredniego oddziaływania huty nie przekraczał 3 km, w większej odległości
poziom zanieczyszczenia utrzymywał się na poziomie tłowym dla rejonu Warszawy.
3. Stwierdzono znaczne zmniejszenie się zanieczyszczenia środowiska ołowiem w latach
1986 – 2004. I dotyczyło to strefy bezpośredniego oddziaływania (do 3 km) jak również
tła zanieczyszczenia w większych odległościach od źródła emisji. W 1986 roku w strefie
bezpośredniego oddziaływania źródła emisji zanieczyszczenie środowiska ołowiem miało
niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój sosny zwyczajnej.
4. Nie stwierdzono istotnych zmian w zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem siarki w obu
terminach badań. Poziom zawartości siarki w igłach wskazuje na niekorzystny wpływ
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na stan zdrowotny sosny zwyczajnej na
całym obszarze badań.
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JAKOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH NA
OBSZARZE SZCZEGÓLNIE NARAŻONYM (ZLEWNIA JEZIORA
MIEDWIE)
QUALITY OF SURFACE AND GROUNDWATER ON AREAS PARTICULARLY
SUSCEPTIBLE (LAKE MIEDWIE CATCHMENT)
Tadeusz Durkowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty, Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie

Wstęp
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zidentyfikowane w krajach Unii Europejskiej (UE), która ustanowiła zasady postępowania z
tym rodzajem zanieczyszczeń. Zasady te określono w dyrektywie 91/676/EEC tzw.
„azotanowej”. Polska zagadnienia wynikające z tej dyrektywy zawarła w ustawie Prawo
Wodne i stosownych rozporządzeniach wykonawczych do tego prawa. Art. 47 ust. 3 tej
ustawy wskazuje na konieczność wyznaczenia przez dyrektorów regionalnych zarządów
gospodarki wodnej w zarządzanym regionie wodnym, wód powierzchniowych i podziemnych
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
ograniczyć. W celu określenia wód wrażliwych i obszaru szczególnie narażonego w regionie
wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego objęto analizą wody powierzchniowe
(płynące i stojące), wody w estuariach, morskie wody wewnętrzne i wody morza
terytorialnego oraz wody podziemne. Oceniając zebrany materiał wyjściowy, jaki
zgromadzono należy podkreślić, że był on bardzo zróżnicowany merytorycznie, przestrzennie
i czasowo. Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału wyjściowego oraz stanu rolnictwa
pozwoliła wyznaczyć jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych: rzekę Płonia od źródła do przekroju w km 13,8 (ta część zlewni stanowi obszar o
powierzchni 1068 km2, co daje 5,23 % powierzchni regionu wodnego-całkowita powierzchnia
wynosi 20 404 km2) oraz jeziora Miedwie, Płonno, Zaborsko, Płoń, Będgoszcz i Żelewo
położone w zlewni rzeki Płoni.
Omówienie wyników
Wyznaczony obszar położony jest w całości w województwie zachodniopomorskim, w
jego południowo-zachodniej części. Swym zasięgiem obejmuje częściowo obszar 6 powiatów
i 16 gmin gdzie znajdują się 143 miejscowości, w których mieszka około 68 tys. osób. Obszar
charakteryzuje się dużym udziałem użytków rolnych w całkowitej powierzchni gruntów i z
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tego faktu wynika głównie potencjalne zagrożenia dla jakości wód. Szczególnej uwagi
wymagają zagrody wiejskie, gdzie skupiona jest produkcja zwierzęca, ze względu na
występujący w tym obszarze nierozwiązany problem gromadzenia odchodów zwierzęcych
stałych i płynnych. Wieloletnia intensyfikacja rolnictwa w dawnych pegeerach, zajmujących
znaczne obszary zlewni Płoni, oparta często o nieracjonalnie wysokie dawki nawozów
mineralnych oraz o chów zwierząt w systemie bezściołowym przy braku możliwości pełnego
rolniczego wykorzystania gnojówki i gnojowicy, doprowadziła do zaniku naturalnych
procesów samooczyszczania się wód z substancji biogennych z uwagi na ich nadmiar w
środowisku wodnym i glebowym. Załamanie się rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku tylko w minimalnym stopniu poprawiło tę sytuację. Produkcja rolna w ostatnich latach
powoli wychodzi z kryzysu. Pojawia się coraz większa ilość gospodarstw z intensywną
produkcją roślinną lub zwierzęcą - należy, więc spodziewać się dalszych negatywnych
skutków dla środowiska glebowego i wodnego, albowiem obecna produkcja roślinna opiera
się prawie wyłącznie o nawożenie mineralne, często już bardzo wysokie.
Biorąc pod uwagę wielorakość przyczyn zanieczyszczenia wód oraz ich współdziałanie na
to zanieczyszczenie w obecnej sytuacji ważnym do rozwiązania problemem jest szczegółowa
ocena przestrzenna jakości wód (gruntowych i powierzchniowych), co pozwoli na wybranie
skutecznych sposobów ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących z produkcji
roślinnej i zwierzęcej na jej jakość. Ocenę jakości wód prowadzono w latach 2002-2004 i
obejmowała ona wszystkie rodzaje wód: opadowe, powierzchniowe – płynące i stojące,
gruntowe na użytkach rolnych o zróżnicowanym użytkowaniu, w obejściach, w miejscach
składowania odchodów zwierzęcych, gromadzenia kiszonek itp. W większości cieków i
stawów notowano wysokie stężenia badanych składników chemicznych, co dotyczy
szczególnie obszarów zabudowanych oraz pozbawionych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni
ścieków. Dodatkowo zaobserwowano wysokie stężenia fosforanów w odciekach z
oczyszczalni ścieków. Złą jakość, z powodu zbyt dużej zawartości związków azotowych,
zanotowano w płytkich wodach podziemnych zlewni i w wodach stanowiących odpływ z
systemów drenarskich, co dodatkowo dowodzi występowania ujemnego wpływu rolnictwa na
jakość wód w zlewni. Słabe wykorzystanie nawozów azotowych jest nie tylko istotnym
zagrożeniem dla środowiska wodnego, lecz przede wszystkim ewidentną strata finansową
rolnika. Duża wydajność (efektywność) azotu w skali gospodarstwa wymaga właściwego
gospodarowania we wszystkich zakresach produkcji.
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JAKOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH W MIKROZLEWNI ROLNICZEJ NA
POJEZIERZU GNIEŹNIEŃSKIM
GROUND WATER QUALITY IN THE AGRICULTURAL MICROCATCHMENT ON
GNIEZNO LAKELAND
Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Chemizm wód gruntowych jest wypadkową geochemii krajobrazu, składu chemicznego
oraz rozkładu opadów atmosferycznych, gospodarki wodnej gleb, sposobu zagospodarowania
i użytkowania terenu, a także roślinności (Marcinek i inni 1994, Ryszkowski 1992). Chemizm
wód może różnić się także w zależności od położenia w rzeźbie terenu (Szafrański i inni
1998). Stan zanieczyszczenia wód gruntowych wpływa na stopień zagrożenia eutrofizacją
wód powierzchniowych, zasilanych przez odpływy podpowierzchniowe i odpływy drenarskie.
W związku z tym istotne znaczenie ma rozpoznanie procesów przemieszczania się
zanieczyszczeń w wodzie gruntowej w przypadku zwiększania zasobów małej retencji
poprzez retencjonowanie odpływów drenarskich w oczkach i rowach melioracyjnych.
Praca została wykonana w ramach projektu badawczego nr 3P06S07123 finansowanego
przez Komitet Badań Naukowych.
Wyniki
W pracy wykorzystano wyniki badań prowadzonych od roku 1992 na terenie
Doświadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy, znajdującej się na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
Obszar ten stanowi część falistej moreny dennej, charakteryzującej się bogatym urzeźbieniem
terenu. W pokrywie glebowej analizowanego terenu dominują gleby płowe, a w najniżej
położonych częściach obiektu występują czarne ziemie zbrunatniałe. W okresie objętym
badaniami wystąpiły lata zarówno mokre, średnie, jak i suche pod względem przebiegu
warunków meteorologicznych.
Przeprowadzone badania wykazały obniżanie się w wodach gruntowych stężeń azotanów,
azotynów i jonów amonowych wraz z obniżaniem rzędnej terenu, aby najniższe wartości
stężeń osiągnąć u podnóża zbocza. Stężenia wapnia, magnezu chlorków, siarczanów, sodu i
potasu także zmniejszają się wraz z coraz niższym położeniem studzienek pomiarowych w
rzeźbie terenu, najniższe wartości osiągają jednak w wodach gruntowych dolnych partii
zbocza. Natomiast w punktach pomiarowych położonych w rynnach terenowych stężenia te
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wzrastały. Stwierdzono także, że najniższe stężenia jonów występowały w okresie wiosny, a
najwyższe w jesieni.
Badania potwierdziły, że podstawowym czynnikiem wpływającym na stężenie jonów
azotanowych, amonowych, fosforanów i potasu jest głębokość zalegania wód gruntowych.
Stężenia tych jonów wzrastały wraz z obniżaniem się lustra wody gruntowej.
Stężenia zanieczyszczeń w większości pobranych próbek kwalifikowały wody gruntowe
do I klasy czystości. Jedynie w części próbek wyższe stężenia różnych form azotu oraz
fosforanów obniżały jakość wody gruntowej do granic II i III klasy czystości.
Wnioski
1. Przeprowadzone badania wykazały zmienność stężeń analizowanych jonów związaną z
położeniem w rzeźbie terenu. Stwierdzono także sezonową zmienność stężeń badanych
substancji.
2. Stwierdzono istotny wpływ głębokości zalegania wód gruntowych na stężenia różnych
form azotu, fosforanów i potasu.
3. Zagrożenie dla jakości wód gruntowych stanowić mogą wysokie stężenia azotanów,
azotynów i fosforanów stwierdzone w części analizowanych próbek.
Literatura
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wodach gruntowych uprawnych gleb płowych i czarnych ziem. Rocz. AR Poznań, nr 268,
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WALORYZACJA POKRYWY GLEBOWEJ WYBRANYCH
POWIERZCHNI WZORCOWYCH W KRAJOBRAZIE
MŁODOGLACJALNYM
VALUATION OF SOIL COVER OF SELECTED REFERENCE AREAS IN THE
POSTGLACIAL LANDSCAPE
Janusz Gotkiewicz, Jerzy Smołucha
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
W artykule scharakteryzowano pokrywę glebową wybranych powierzchni wzorcowych
zlokalizowanych

w

strefach

krajobrazowych

Pojezierza

Mazurskiego

i

Równiny

Sępopolskiej, przedstawiono jej waloryzację oraz występujące tam zagrożenia gleb i zasady
ich ochrony. Młodoglacjalny obszar Pojezierza Mazurskiego wyróżnia się znaczną
odmiennością warunków siedliskowych w stosunku do innych regionów kraju, a także
cechuje go duża wewnętrzna różnorodność. Kontrastowość struktury pokrywy glebowej w
krajobrazie młodoglacjalnym zależy od ilości kombinujących się czynników glebotwórczych
oraz warunków powstawania gleb, i jest tym większa, im wyraźniej relief różnicuje
wilgotność danego obszaru, powodując jednocześnie większe zróżnicowanie innych
czynników siedliskowych. Właściwości gleb mają wpływ na spełniane przez obszary wiejskie
funkcje produkcyjne, wodne, ochronne i rekreacyjne.
Omówienie wyników i wnioski
Metoda, którą posłużono się do przeprowadzenia waloryzacji przyrodniczej pokrywy
glebowej, zakłada punktowy system oceny poszczególnych cech. Przyjęto odmienne kryteria
dla gleb mineralnych i hydrogenicznych, ze względu na ewidentne różnice w ich
właściwościach oraz spełnianych funkcjach w środowisku przyrodniczym. Kryteria te
uwzględniają cechy pedologiczne wyróżnionych stref krajobrazowych. Waloryzację pokrywy
glebowej Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej przedstawiono w odniesieniu do
trzech stref krajobrazowych rozciągających się kolejno od północy ku południu: płaska strefa
równin zastoiskowych, strefa wysoczyzn morenowych o urozmaiconej rzeźbie oraz płaska
strefa

sandrowa.

Zróżnicowane

w

wyróżnionych

strefach

warunki

geologiczne,

geomorfologiczne i hydrologiczne decydowały o odmienności gleb oraz ich przestrzennym
rozmieszczeniu. Szczegółowe rozpoznanie warunków siedliskowych i waloryzację pokrywy
glebowej w poszczególnych strefach wykonano w oparciu o trzy reprezentatywne
powierzchnie wzorcowe. Mają one kształt prostokąta, którego wielkość dopasowana jest do
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charakteru siedlisk. Metoda powierzchni wzorcowych okazała się bardzo przydatna do
badania obszarów młodoglacjalnych, które posiadają specyficzne warunki siedliskowe.
Badania prowadzone na reprezentatywnych powierzchniach wzorcowych wykazały, że żyzne
gleby płaskiej strefy równin zastoiskowych (powierzchnia Dzietrzychowo) na północy
regionu są odporne na degradację i nadają się do intensywnej produkcji rolniczej. Gleby
mineralne mieszczą się w grupie warunków glebowych bardzo korzystnych (4), o wartości
powyżej 55 punktów. Gleby hydrogeniczne, mieszczące się w grupie warunków posusznych mało korzystnych (2), o wartości od 30 do 40 punktów, wykazują intensywny przebieg
procesów mineralizacji materii organicznej. W cennej przyrodniczo strefie wysoczyzn
morenowych (powierzchnia Baranowo) wśród gleb mineralnych przeważają dobrej jakości
gleby brunatne. Są to warunki glebowe średnio korzystne oraz korzystne (grupa 2 i 3: od 20
do 55 punktów). Duże znaczenie dla środowiska mają gleby torfowe i gytiowe (grupa 5: >60
punktów, warunki bardzo korzystne). Omawiana strefa szczególnie wymaga gospodarowania
proekologicznego. Strefa równin sandrowych na południu regionu (powierzchnia Siódmak)
wyróżniania się występowaniem gleb piaszczystych (grupa 1: <20 punktów, warunki mało
korzystne), głównie bielicoziemnych oraz dużym areałem gleb torfowych podatnych na
niekorzystne przemiany (grupa 1: <30 punktów, warunki niekorzystne). W strefie tej
wskazane jest rozwijanie rolnictwa ekologicznego.
W warunkach dotychczasowego gospodarowania gleby mineralne omawianego obszaru
podlegały zmianom polegającym głównie na ubożeniu w próchnicę i obniżaniu zasobności w
składniki pokarmowe, a zwłaszcza w magnez. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim gleb
lekkich. Istotne zagrożenie w bogato urzeźbionej strefie wysoczyzn morenowych stanowi
erozja. Zagrożenia gleb hydrogenicznych związane są z procesami zachodzącymi z różnym
nasileniem po odwodnieniu. Ich wynikiem jest mineralizacja materii organicznej, uwalnianie
azotu mineralnego oraz stałe obniżanie powierzchni gleb. Procesy te powinny być
ograniczane i kontrolowane w dopasowaniu do warunków siedliskowych. Część gleb
hydrogenicznych nadaje się do wykonywania zabiegów agromelioracyjnych.
Literatura
GOTKIEWICZ J., SMOŁUCHA J. 2000. Waloryzacja pokrywy glebowej Pojezierza Mazurskiego i
Równiny Sępopolskiej. Biul. Naukowy UWM Olszt., 9: 37-59.
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GEOBOTANICZNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU GŁUCH
GEOBOTANICAL CHARACTERISTIC OF GŁUCH OBJECT
Kazimierz Grabowski1, Bolesław Bieniek2, Stefan Grzegorczyk1,
1

Katedra Łąkarstwa, 2 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wstęp
Zmiany warunków siedliskowych, zwłaszcza na glebach murszowych, wpływają
negatywnie na zbiorowiska łąkowe i ich żywotność, skład florystyczny, zadarnienie i
plonowanie

[KRYSZAK

i

GRYNIA

2001].

Powodują

one

zmiany

właściwości

fizykochemicznych gleb i stanu szaty roślinnej, co może prowadzić do degradacji użytków
zielonych [OLESIŃSKI i OLKOWSKI 1979, NIEDŹWIECKI i TRZASKOŚ 1999, GRZEGORCZYK i in
2000, NIELSEN i DEBOSZ 1994].
Niniejsze badania dotyczą identyfikacji warunków glebowych i szaty roślinnej
występujących na użytkach zielonych Głuch, w dolinie rzeki Omulew.
Omówienie wyników
Badania prowadzono na zmeliorowanym i zagospodarowanym obiekcie łąkowym Głuch
(137 ha), położonym na Równinie Kurpiowskiej, w południowej części rozległego sandru
mazurskiego. Oceny składu florystycznego runi metodą Klappa i plonowania metodą poletek
próbnych dokonano w 1996 roku, natomiast drugą serię badań przeprowadzono w 2004 roku
tj. po 8 latach. W reprezentatywnych dla obiektu siedliskach pobierano próby glebowe do
oznaczania właściwości fizykochemicznych.
Wykazano, że na kształtowanie się zbiorowisk roślinnych na obiekcie decydujący wpływ
miały warunki siedliskowe (rodzaj gleby, stosunki wodne, zasobność gleb w składniki
pokarmowe) oraz zabiegi pielęgnacyjne. Stwierdzono, że w warunkach okresowo za suchych
na glebie torfowo-murszowej nastąpiło przekształcenie się zbiorowiska Alopecurus pratensis
i Poa pratensis w zbiorowisko Festuca rubra i Deschampsia caespitosa. W siedlisku trwale
za suchym (na skutek zmiany uwilgotnienia i degradacji gleby) na glebie mineralnomurszowej zbiorowisko Alopecurus pratensis i Festuca rubra przekształciło się w
zbiorowisko Festuca rubra i Deschampsia caespitosa. Niekorzystna sukcesja roślinności w
tych warunkach doprowadziła do opanowania runi przez Festuca rubra na glebie
murszowatej właściwej oraz Festuca rubra i Bronus hordeaceus na glebie murszastej.
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Wnioski
1. Na obiekcie łąkarskim Głuch zmniejszenie uwilgotnienia spowodowało duże zmiany w
glebach murszowych i zbiorowiskach roślinnych.
2. W warunkach okresowo za suchych na glebie torfowo-murszowej wykształciło się
małowartościowe zbiorowisko typu Festuca rubra i Deschempsia caespitosa, natomiast w
siedlisku za suchym na glebie mineralno-murszowej – Festuca rubra i Deschampsia
caespitosa, na glebie murszowatej – Festuca rubra, a na glebie murszastej Festuca rubra i
Bromus hordeaceus.
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ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ I SIARCZANOWEJ
W GLEBACH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OBWODNICY SIEDLECKIEJ
THE CONTENT OF TOTAL AND SULPHATE SULPHUR IN SOILS OF ROAD
SIEDLCE CITY
Dorota Kalembasa, Agnieszka Godlewska
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Wstęp
Gleby w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych narażone są m.in. na zanieczyszczenia
składnikami spalin i ścierania się opon samochodowych. Rozpoznanie ujemnego wpływu
motoryzacji na środowisko przyrodniczo-rolnicze jest potrzebne do odpowiedniego
zagospodarowania terenów przylegających do ruchliwych arterii komunikacyjnych.
Celem niniejszej pracy było oznaczenie zawartości siarki całkowitej i siarki w formie
siarczanowej, w poszczególnych poziomach genetycznych gleb położonych przy obwodnicy
siedleckiej, wchodzącej w skład międzynarodowej drogi wschód – zachód (E – 30), po 15
latach od jej uruchomienia.
Omówienie wyników
Materiał glebowy do badań pobrano w 2000 roku z 40-tu poziomów genetycznych
dziewięciu profili glebowych, które obejmowały 5 gleb płowych, 2 czarne ziemie i 2 gleby
słabo wykształcone. Oznaczono w nich siarkę całkowitą i siarczanową (metodą
nefelometryczną) oraz obliczono zawartość siarki organicznej, stosunek C:N:S oraz
współczynniki korelacji, posługując się badaniami Kalembasy i współautorów (2001).
Analiza chemiczna wykazała, że najwięcej siarki całkowitej (i organicznej) zawierały
poziomy próchniczne badanych gleb, a zwłaszcza miąższy poziom próchniczny czarnej ziemi,
położonej przy ruchliwym skrzyżowaniu. Stwierdzono w nim 3 – 10 razy więcej siarki, w
porównaniu z innymi omawianymi glebami. Najmniej siarki całkowitej zanotowano w
glebach słabo wykształconych. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo niską i niską zawartość
siarki całkowitej w glebach wzdłuż obwodnicy siedleckiej.
Zawartość siarki siarczanowej była także bardzo niska i stanowiła od 1,5 do 17%
całkowitej ilości siarki. W badanych glebach nie stwierdzono większego zróżnicowania tej
formy siarki. Największą zawartość siarki siarczanowej zanotowano w poziomach
próchnicznych ; w poziomach niżej leżących ilość tej formy siarki była niższa i zbliżona
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między poziomami. Kulczycki i Spiak (2004) w warstwie 0–20 cm 80-ciu gleb Polski
południowo-zachodniej stwierdzili, że udział siarki siarczanowej wynosił około 7%.
Najszerszy stosunek C:N:S stwierdzono w lekkich glebach słabo wykształconych, a
najwęższy – w cytowanej wyżej czarnej ziemi ; najszerszy w poziomach próchnicznych,
zawężający się w poziomach niżej położonych.
Wnioski
1. W glebach położonych wzdłuż obwodnicy siedleckiej, po 15 latach od jej uruchomienia,
nie stwierdzono znaczącego wpływu motoryzacji na zawartość siarki całkowitej i
siarczanowej.
2. Wysoce istotną korelację stwierdzono między zawartością siarki całkowitej i
siarczanowej, a zawartością węgla w związkach organicznych i całkowitego azotu.
Literatura
1. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M. 2001. Akumulacja ołowiu, kadmu i cynku w
glebach leżących wzdłuż obwodnicy siedleckiej. W: Obieg pierwiastków w przyrodzie.
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2. Kulczycki G., Spiak Z. 2004. Zawartość siarki ogólnej i siarczanowej w glebach Polski
Południowo-Zachodniej. Nawozy i Nawożeni, IUNG 1(18): 75-81.
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ZANIECZYSZCZENIE ARSENEM GLEB I OSADÓW DENNYCH
STRUMIENI W REJONIE POLIMETALICZNEGO ZŁOŻA ŻELEŹNIAK
W GÓRACH KACZAWSKICH
ARSENIC POLLUTION OF SOILS AND STREAM BOTTOM SEDIMENTS IN THE
VICINITY OF METALLIFEROUS ORE DEPOSITS ZELEZNIAK
IN THE KACZAWSKIE MTS
Anna Karczewska, Adam Bogda, Agnieszka Szulc, Jerzy Krajewski,
Bernard Gałka
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego

Wstęp
Arsen należy do pierwiastków silnie toksycznych dla ludzi i zwierząt (Kabata-Pendias
1994), dlatego na obszarach wzbogaconych w arsen ważne jest rozpoznanie form tego
pierwiastka i jego podatności na mobilizację w glebach oraz ekosystemach wodnych. Jednym
z obszarów, gdzie przez wiele lat eksploatowano i przetwarzano rudy arsenu, jest rejon
wzgórza Żeleźniak w Górach Kaczawskich (Krajewski 1992). W komunikacie przedstawiono
wyniki badań nad całkowitymi zawartościami oraz formami arsenu w glebach i w osadach
dennych strumieni (łącznie w 126 punktach) na obszarze 3000 ha, w rejonie Żeleźniaka.
Omówienie wyników
Na powierzchni około 2/3 badanego obszaru stwierdzono przekroczenie zawartości 20
mg/kg As w glebie, czyli standardu jakości gleb dla terenów użytkowanych rolniczo i leśnie.
Na około 1/3 powierzchni, w bezpośrednim sąsiedztwie Żeleźniaka i wsi Radzimowice,
stwierdzono przekroczenie 60 mg/kg, tj. standardu dla terenów przemysłowych.
Trudno określić, w jakim stopniu arsen w badanych glebach pochodzi z naturalnego,
litogenicznego wzbogacenia skał, a na ile jego źródłem była działalność antropogeniczna,
czyli wydobycie na powierzchnię skał rudnych i rozproszenie w środowisku odpadów
górniczych oraz materiałów powstałych podczas przetwarzania rudy (Karczewska i in. 2004).
Wysokie koncentracje arsenu w glebach wietrzeniowo-deluwialnych u podnóży stoków
oraz w glebach napływowych (madach rzecznych), a także w osadach dennych Olszanki i
strumieni spływających z Żeleźniaka wskazują na to, że wzbogacony w arsen materiał
powierzchniowych poziomów gleb oraz hałd podlegał przemieszczaniu w dół stoków w
wyniku działania procesów erozyjnych, deluwialnych i aluwialnych. Mady Kaczawy na
obszarze badań zawierają podwyższone koncentracje As, choć przestrzenny zasięg transportu
cząstek bogatych w metale i ich depozycji w dolinach rzecznych jest ograniczony.
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Potwierdzają to analizy udziału frakcji granulometrycznych osadów dennych w wiązaniu
arsenu, które wykazały, że w silnie wzbogaconych osadach z frakcją koloidalną związane jest
mniej niż 5% całkowitej masy As.
Analiza form rozpuszczalnych As w glebach i osadach wykazała, że pierwiastek ten
charakteryzuje się silnie ograniczoną mobilnością, co należy tłumaczyć zwięzłym składem
granulometrycznym, a także - zbliżonym do obojętnego odczynem. Analiza specjacyjna As w
glebach i osadach dennych, przeprowadzona metodami sekwencyjnej ekstrakcji wg Zeiena i
Brummera, Wenzla oraz BCR, potwierdziła, że pierwiastek ten jest silnie związany z fazą
stała, w której tworzy głównie połączenia z tlenkami żelaza o różnym stopniu krystalizacji.
Badania czynników modyfikujących rozpuszczalność As w 12 wybranych próbkach gleb i
osadów wykazały, że mobilizacja As może następować w warunkach odczynu bardzo silnie
kwaśnego (w związku z rozpuszczaniem tlenków żelaza) lub w środowisku alkalicznym, jakie
nie występuje w naturalnych glebach rejonu Żeleźniaka. Na podstawie wyników ekstrakcji
sekwencyjnej można spodziewać się też mobilizacji pewnych ilości As w obecności
konkurencyjnych anionów, np. ortofosforanowych, a także w warunkach anaerobiozy.
Wnioski
1. Arsen obecny jest w badanych glebach i osadach dennych strumieni w znacznych
ilościach, jednak charakteryzuje się niską zawartoscią form rozpuszczalnych.
2. Zarówno w glebach jak i osadach dennych arsen związany jest silnie z fazą stałą głównie w formie połączeń z amorficznymi tlenkami żelaza.
3. Wzrostu rozpuszczalności arsenu można spodziewać się w warunkach odczynu bardzo
silnie kwaśnego lub alkalicznego, a także w warunkach głębokiej anaerobiozy.
Literatura
1. Kabata-Pendias A. 1994: Biogeochemia arsenu i selenu. W: Arsen i selen w środowisku:
problemy ekologiczne i metodyczne. ZN PAN "Człowiek i środowisko". Nr 8, 9-16
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(Wojcieszów - Góry Kaczawskie). Monografia. Wyd. AR we Wrocławiu (w druku).
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STĘŻENIA BIOGENÓW I INNYCH PIERWIASTKÓW W ROŚLINACH
RZEKI CZAPLINIANKI W OBRĘBIE NARWIAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
THE CONCENTRATION OF BIOGENS AND OTHER ELEMENTS IN PLANT OF
RIVER CZAPLINIANKA IN LIMIT NARWIAŃSKI NATIONAL PARK
Aleksander Kiryluk, Joanna Struk-Sokołowska
Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych

Wody powierzchniowe płynące charakteryzują się różnym stopniem zanieczyszczenia,
przy czym na jakość tych wód znacząco wpływają zrzuty zanieczyszczeń i w mniejszym
stopniu rodzaj ekosystemu przylegającego bezpośrednio do rzeki [1, 3].
Występowanie określonych gatunków roślin w ciekach i akwenach uzależnione jest od
warunków troficznych, natlenienia, warunków termicznych, a także od zawartości
zanieczyszczeń.
Analiza jakościowa i ilościowa i zbiorowisk roślinnych w ciekach pozwala na określenie
stopnia zanieczyszczenia wód płynących. Jest

to jedna z metod bioindykacyjnych . W

Wielkiej Brytanii stosowane są dość powszechnie metody bioindykacyjne a jedną z
powszechniej znanych to metoda Mean Tropic Rank [2, 4]. Stosowanie tej metody pozwala
na określenie stopnia zanieczyszczenia wód z dokładnością zbliżoną do instrumentalnych
metod analitycznych wody.
W pracy przedstawiono wyniki badań zbiorowisk roślinnych występujących w dnie
cieku i w strefach przybrzeżnych rzeki Czaplinianki oraz wyniki analiz chemicznych roślin i
próbek wody . Określono ilościowość występowania gatunków roślin

w trzech badanych

odcinkach rzeki . Badane odcinki usytuowano:
I - ujście rzeki Czaplinianki do rzeki Narwi
II – na 2 + 000 km biegu rzeki
III- na 2 + 500 km biegu rzeki
Wszystkie badane odcinki rzeki znajdowały się w obrębie Narwiańskiego Parku
Narodowego. Każdy badany odcinek rzeki miał 100 m. Rzeka Czaplinianka przepływa przez
silnie zróżnicowane pod względem użytkowania tereny, przy czym przeważają tereny leśne i
użytki zielone. Ponadto z tej rzeki pobierana jest woda do napełniania stawów rybnych a
także w okresie jesiennym dokonuje się zrzutów wód ze stawów.
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W wytypowanych odcinkach rzeki pobierano rośliny do analiz chemicznych stężenia
biogenów [azot , fosfor, węgiel] i innych pierwiastków. Równocześnie pobierano próbki
wody z rzeki.
W roślinach i w wodzie oznaczano stężenia tych samych pierwiastków i jonów .
Wyniki badań wskazują na zależność stężeń pierwiastków w roślinach i w wodach.
Zależność występowała w określonych odcinkach badanej rzeki i dotyczyła jonów
amonowych i azotanowych .
Piśmiennictwo:
1. Dąbkowski L.S., Pachuta K.1996: Roślinność i hydraulika koryt zarośniętych. Bibl.
Wiad. IMUZ nr 89, ss.152.
2. Holmes N.T.H., Newman J.R., Chadd S., Rouen K.J., Saint L., DawsonF.H. 1999: Mean
Tropic Rank: a user manual. R. &D Technical Raport no. E38 , Environment Agency of
England & Walles , Bristol.
3. Lampert W., Sommer U.2001: Ekologia wód śródlądowych PWN. 327-375.
4. Zbierska J., Szoszkiewicz K., Ławniczak A. 2002: Możliwości wykorzystania metody
Mean Tropic Rank do bioindykacji rzek na przykładzie zlewni Samicy Stęszewskiej.
Roczniki AR Poznań , CCCXLII, Melior. Inż. Środ. 23: 559-570.
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WPŁYW UŻYTKOWANIA DOLINY RZECZNEJ NA MIGRACJĘ
SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA PRZYKŁADZIE ŚRODKOWEJ
ŁYNY. CZ. I. SÓD I POTAS
EFFECT OF LAND USE ON THE TRANSPORT OF MINERAL CONSTITUENTS
– A CASE STUDY OF THE MIDDLE ŁYNA RIVER VALLEY. PART I. SODIUM
AND POTASSIUM
Szymon Kobus, Katarzyna Glińska-Lewczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp i cel pracy
Rosnąca szczególnie w ostatnich latach presja na środowisko przyrodnicze przejawiała się
między innymi ingerencją w naturalne układy dolinowe rzek. Pozostałością po prowadzonych
niegdyś działaniach regulujących stosunki wodne w dolinach rzecznych są melioracje
użytków rolnych, które spowodowały często przyspieszenie odpływu wód gruntowych i
wzrost prędkości obiegu materii. Istotną rolę w tym procesie pełnią starorzecza. Ich obecność
w dolinach wielu współcześnie funkcjonujących rzek jest efektem regulacji koryt.
Nowopowstałe zbiorniki przejęły po rzece funkcję recypientów wód melioracyjnych. Stały
dopływ zawartych w nich nutrientów, w tym sodu i potasu nie wykorzystanych efektywnie w
produkcji rolniczej, a także niewielka kubatura starorzeczy oraz ograniczona wymiana wody z
rzeką powoduje intensywną degradację tych zbiorników (Glińska-Lewczuk 2004).
Do badań wytypowano fragment doliny Łyny z występującym w niej starorzeczem
(powierzchnia 0,92 ha przy stanie równym 100 cm na wodowskazie położonym przy
posterunku w Smolajnach), które w wyniku regulacji włączone zostało w odbiór wód z rowu
melioracyjnego (powierzchnia zlewni 52 ha, średni roczny przepływ 1,1 l/s). Na rolniczo
użytkowanym zboczu zainstalowano 4 piezometry o głębokości do 6 m, rozmieszczone co 50
m prostopadle do osi doliny. W pobieranych co miesiąc próbach wody oznaczano sód i potas
metodą emisyjnej spektrometrii atomowej.
Celem niniejszej pracy jest określenia tempa migracji dwóch składników mineralnych:
sodu i potasu w dolinie rzeki meandrującej. Do badań wytypowano środkowy odcinek biegu
Łyny między miejscowościami Smolajny i Łaniewo, który charakteryzuje się rolniczym
użytkowaniem zlewni, a także występowaniem zróżnicowanych ekosystemów dolinowych.
Wyniki
Geochemiczne właściwości potasu nie sprzyjają jego przemieszczaniu w wodach
powierzchniowych i podziemnych [Sapek 1996] jednak przeprowadzone w roku
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hydrologicznym 2004 badania hydrochemiczne w dolinie środkowej Łyny wykazały jego
zmienność sezonową i przestrzenną.
Obserwacje zawartości obu składników w wodach gruntowych wzdłuż stoku
użytkowanego ornie wykazały najwyższe koncentracje potasu w strefie środka stoku (10,9 mg
K·dm-3) pod gruntem ornym i maksimum stężenia sodu u podnóża stoku (32,6 mg·dm-3) przy
nasilonym ich wymywaniu w porze jesiennej. Zmiana użytkowania od podnóża stoku w
kierunku rzeki powodowała nagłe obniżenie się stężeń obu składników do średniej rocznej
wartości 0,88 mg K ·dm-3 i 7,40 mg Na ·dm-3. Względnie niska koncentracja potasu w wodach
starorzecza w lecie (2,73 mg·dm-3) wywołana była intensywnym jego pobieraniem przez
roślinność. Wody drenarskie w okresie zimy (3,87 mg K·dm-3) i jesieni (4,80 mg K·dm-3)
miały charakter rozcieńczający na wodę zbiornika (4,40 mg K·dm-3 zimą i 4,97 mg K·dm-3
jesienią), co można tłumaczyć zwiększonym wpływem wód rzeki (4,63 mg K·dm-3 zimą i
4,90 mg K·dm-3 jesienią) na stężenie potasu. W przypadku sodu, wody rowu (7,80 mg Na·dm3

) rozcieńczały wodę zbiornika (9,23 mg Na·dm-3) tylko w okresie wiosny, zaś Łyna (10,89

mg Na·dm-3) wpływała na wody starorzecza (9,72 mg Na·dm-3) zatężająco przez cały rok.
Wnioski:
1. Użytkowanie terenu odgrywa bardzo istotną rolę w koncentracji sodu i potasu w wodach
gruntowych doliny środkowej Łyny. Najwyższe koncentracje obu składników
stwierdzono jesienią pod gruntem ornym, najniższe- wiosną pod uzytkiem zielonym
2. W okresie podwyższonych stanów wody w rzece ujawnia się ich przeważający wpływ na
stężenie sodu i potasu w wodach starorzecza.
3. Istnieje zależność pomiędzy zawartością pierwiastków w wodach powierzchniowych a
porą roku. Zwiększone wymywanie substancji w okresach poza wegetacyjnych ma swoje
odbicie w ich koncentracji.
4. Wpływ użytkowania rolniczego terenów odwadnianych rowami rzutuje na wzrost
koncentracji sodu i potasu w starorzeczu będącym odbiornikiem wód drenarskich
Literatura:
Glińska-Lewczuk K. 2004. Oxbow lakes as a biogeochemical filters for nutrient outflow from
agricultural areas. Hydrological Scientes Journal (w druku)
Sapek A., 1996. Udział rolnictwa w zanieczyszczeniu wody składnikami nawozowymi.
Zeszyty edukacyjne IMUZ 1/96: 9-33
Praca naukowa finansowana ze środków KBN Nr 3PO6S00424
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WPŁYW UŻYTKOWANIA DOLINY RZECZNEJ NA MIGRACJĘ
SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA PRZYKŁADZIE ŚRODKOWEJ
ŁYNY. CZ. II. WAPŃ I MAGNEZ
EFFECT OF LAND USE ON THE TRANSPORT OF MINERAL CONSTITUENTS
– A CASE STUDY OF THE MIDDLE ŁYNA RIVER VALLEY. PART II. CALCIUM
AND MAGNESIUM
Szymon Kobus, Katarzyna Glińska-Lewczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Naturalną cechą wszystkich dolin rzecznych jest intensywny obieg materii. Przyspieszony
jest on zazwyczaj przez gęstą siec rowów melioracyjnych mających na celu odwodnienie
części gruntów pod rolnicze wykorzystanie. Odbiornikiem wód drenarskich oraz
rozpuszczonych w nich składników nawozowych, w tym wapnia i magnezu, a nie
wykorzystanych wcześniej w produkcji rolniczej, jest zazwyczaj rzeka. Szczególnym
ogniwem w obiegu wody i zawartych w niej substancji w środkowych biegach rzek są liczne
ekosystemy wodne. Jednakże ich geneza w przypadku wielu meandrujących rzek związana
jest powszechnie z regulacją techniczną. Z odciętych fragmentów koryt rzecznych powstały
starorzecza, które obecnie charakteryzuje zróżnicowany stopień ewolucji. Niektóre z nich na
trwałe przejęły rolę recypienta wód melioracyjnych.
Wobec istotnych funkcji jakie pełnią starorzecza, problematyczne wydaje się
odprowadzanie do nich odpływów drenarskich, które drastycznie przyspiesza przyrost
warstwy osadów dennych, powodując ich powolne zarastanie i zanikanie.
Celem niniejszej pracy jest określenia tempa migracji sodu i potasu w dolinie rzeki
meandrującej. Do badań wytypowano odcinek biegu Łyny między miejscowościami
Smolajny i Łaniewo, który charakteryzuje rolniczo użytkowana dolina.
Wyniki
Na podstawie badań przeprowadzonych w 2004 r na obiekcie badawczym w Smolajnach
(opis obiektu zawarto w cz. I) stwierdzono maksymalne stężenie wapnia w wodach
podziemnych pod gruntem ornym na wysoczyźnie (101,4 mg·dm-3) w okresie lata, co można
uzasadnić zatężeniem substancji przy przewadze parowania nad opadem, jednak jesienią przy
dużej labilności pierwiastka i małej

sorpcji biologicznej, wystąpiła najwyższa jego

koncentracja sezonowa (95,90 mg·dm-3). Dał się zauważyć spadek stężenia Ca u podnóża
stoku (średnioroczne- 65,51 mg·dm-3) i nieznaczny wzrost wraz z kierunkiem spływu wód
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gruntowych (średnioroczne w dolinie- 71,24 mg·dm-3). Magnez wykazywał wzrastającą
maksymalną koncentrację w wodach podziemnych od wzniesienia (33,2 mg·dm-3) w kierunku
spadku terenu do podnóża stoku (35,2 mg·dm-3) w okresie wiosny, związanym z dużym
uwilgotnieniem gleby i brakiem sorpcji biologicznej. Wody drenarskie wpływały zatężająco
(83,58 mg Ca·dm-3, i 15,22 mg Mg·dm-3) na wody starorzecza (65,28 mg Ca·dm-3, i 11,06 mg
Mg·dm-3) w ciągu całego roku w przypadku obu pierwiastków. Wody zbiornika wykazywały
większe powinowactwo do wód rzecznych (63,08 mg Ca·dm-3, i 9,58 mg Mg·dm-3),
szczególnie w okresie wezbraniowym przy wzmożonym zasilaniu przez wody korytowe.
Mimo, iż zawartość Ca i Mg w wodach starorzeczy prezentowała porównywalny poziom
do tego, który występuje w wodach zbiorników o podobnym sposobie użytkowania zlewni
[Koc 1998, Koc, Nowicki 1997], nie wystąpiło znaczące zróżnicowanie stężenia w wodach
starorzeczy włączonych w systemy melioracyjne (67,23 mg Ca·dm-3, i 10,41 mg Mg·dm-3) i
wodach zbiorników nie odbierających odpływów drenarskich (67,35 mg Ca·dm-3, i 9,95 mg
Mg·dm-3). Jednak istotne różnice wystąpiły w obciążeniu tych grup zbiorników wapniem i
magnezem przypadającym na jednostkę powierzchni (starorzecza z rowami-75,33 g/m2 Ca i
11,88 g/m2 Mg ; starorzecza bez rowów- 137,98 g/m2 Ca i 18,21 g/m2 Mg).
Wnioski
1. Stężenie wapnia wykazywało spadek zgodnie z kierunkiem spływu wód gruntowych, i
nieznaczny wzrost w najniżej położonym punkcie poboru wód gruntowych. W przypadku
zaś magnezu zaobserwowano odwrotną zależność.
2. Wody gruntowe oraz powierzchniowe zawierały na ogół najwyższe stężenia Ca jesienią, i
najniższe koncentracje Mg o tej porze roku.
3. Odpływy drenarskie powodowały zwiększenie zawartości Ca i Mg w wodzie starorzecza,
Łyna zaś wpływała na nie rozcieńczająco, jednak inne starorzecza nie zasilane rowami
kumulowały większy ładunek, przeliczając na jednostkę powierzchni, w porównaniu do
zbiorników włączonych w systemy melioracyjne.
Literatura
Koc J., 1998. Wpływ intensywności użytkowania terenu na wielkość odpływu biogenów z
obszarów rolniczych. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu CCCVII: 101-105
Koc J., Nowicki Z., 1997. Czynniki kształtujące chemizm wód oczek w środowisku
rolniczym. Mat. Konf. nt. Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania
środowiska rolniczego. 4-5 09.1997 AR Poznań
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WALORYZACJA GEOKOMPLEKSÓW POLSKI ŚRODKOWEJ NA
PODSTAWIE BADAŃ AGROFIZYCZNYCH I AGROCHEMICZNYCH
THE VALORISATION OF GEOCOMPLEXES OF THE CENTRAL POLAND ON THE
BASIS OF AGROPHYSICS AND AGRICULTURAL CHEMISTRY RESEARCH
Stanisław Krysiak
Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Fizycznej – Zakład Gleboznawstwa i Geoekologii

Wstęp
W badaniach fizycznogeograficznych, których celem jest określenie walorów użytkowych
jednostek przestrzennych ważnym zagadnieniem jest dobór pola podstawowego oceny
środowiska przyrodniczego. Zazwyczaj takimi polami oceny są geokompleksy – relatywnie
zamknięte fragmenty środowiska przyrodniczego, stanowiące całość dzięki zachodzącym w
nich procesom i współzależnościom. Poszczególne typy geokompleksów, wyodrębniane na
podstawie cech wybranych geokomponentów, prezentują określony potencjał zasobowoużytkowy. W potencjale tym wyróżnia się potencjały częściowe, a wśród nich potencjał
produktywności biotycznej, szczególnie istotny z punktu widzenia gospodarki rolnej i leśnej.
Do charakterystyki walorów użytkowych i struktury pionowej geokompleksów typowych dla
krajobrazów rolniczych Polski Środkowej autor wybrał zestaw badań agrofizycznych i
agrochemicznych. Badania, które zazwyczaj wykonuje się dla potrzeb oceny środowiska
glebowego, w tym przypadku pozwoliły również na sformułowanie szeregu uwag
dotyczących funkcjonowania geokompleksów, a także na wstępną waloryzację jednostek
przestrzennych o różnym rodowodzie.
Cel badań i zakres charakterystyki typów geokompleksów
W badaniach autora prowadzonych na obszarze Polski Środkowej, podjęta została próba
oceny potencjału siedliskowego i przydatności rolniczej geokompleksów częściowych
(morfolitohydrotopów). Dla poszczególnych typów geokompleksów wyodrębnionych na
podstawie położenia geomorfologicznego, zróżnicowania genetycznego i litologicznego
utworów powierzchniowych oraz warunków wilgotnościowych, wykonywano odkrywki
glebowe i pobrano próby do analiz laboratoryjnych. Celem badań było określenie wpływu
struktury pionowej i zróżnicowania litologicznego osadów na właściwości powietrznowilgotnościowe i troficzne siedlisk, a także wykazanie wzajemnych uwarunkowań między
naturalnymi predyspozycjami środowiska a formami i kierunkami użytkowania ziemi.
Próbki glebowe pobrane z kilkudziesięciu stanowisk dokumentacyjnych badano
laboratoryjnie w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Zakres oznaczeń obejmował: rozkład
granulometryczny; gęstość właściwą i objętościową; potencjał wody glebowej dla pF=0; 1,0;
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1,5; 2,0; 2,2; 2,7; przepuszczalność powietrzną przy pF=1,5; 2,0; 2,2; 2,7; powierzchnię
właściwą całkowitą; węgiel organiczny; pH w wodzie i w KCl; kwasowość wymienną;
kwasowość potencjalną; buforowość; zawartość wymiennego sodu, potasu, wapnia i magnezu
oraz pojemność wymienną kationów. Otrzymane wyniki pozwoliły m.in. określić sześć
przedziałów porowatości różnicowej: >300 µm, 300-100 µm, 100-30 µm, 30-10 µm, 10-6 µm
i <6 µm; oszacować zawartość mikroporów; ocenić potencjalną i efektywną retencję
użyteczną oraz określić procentowe udziały makro-, mezo- i mikroporów.
Wnioski
1. Cechy strukturalne i teksturalne morfolitohydrotopów, wynikające ze sposobu transportu i
akumulacji, przesądzają o właściwościach powietrzno-wodnych, a w szczególności o
przewodnictwie wodnym, zdolnościach retencyjnych, pojemności i przepuszczalności
powietrznej, natomiast cechy

mineralogiczne wpływają na zróżnicowanie właściwości

troficznych, przede wszystkim poprzez zasobność kompleksu sorpcyjnego, buforowość,
kwasowość i odczyn [Krysiak 1999].
2. Geokompleksy zbudowane ze zwietrzelin piaskowcowych oraz z przepuszczalnych
utworów lodowcowych, wodnolodowcowych, rzecznych i eolicznych charakteryzuje
opadowo-retencyjny typ gospodarki wodnej, a różnice w stopniu przepuszczalności wynikają
z relacji ilościowych między makro-, mezo- i mikroporami.
3. Najwyższym potencjałem produktywności biotycznej w Polsce Środkowej odznaczają się
geokompleksy zbudowane z pyłów na glinach, z glin zwałowych oraz jurajskich utworów
węglanowych.

Powyższe

stwierdzenie

dokumentują

wysokie

wskaźniki

rolniczej

przydatności gleb oraz struktura użytkowania, w której dominują grunty orne.
4. Obecność peryglacjalnych pokryw eolicznych, zawierających domieszkę frakcji pyłowej, w
sposób istotny modyfikuje właściwości powietrzno-wodne substratów, na których
spoczywają. W przypadku występowania na utworach nadmiernie przepuszczalnych
poprawiają uwilgotnienie siedlisk dzięki korzystniejszym zdolnościom retencyjnym. W
przypadku występowania na trudno przepuszczalnych utworach gliniastych ich obecność
poprawia właściwości powietrzno-wodne w strefie ryzosfery zwiększając jej natlenienie,
zapewniając wysoki podsiąk kapilarny, mniejszą zwięzłość i lepsze warunki dla rozwoju
systemów korzeniowych roślin.
Literatura
Krysiak S., 1999 – Typy geokompleksów i kierunki ich użytkowania w środkowej części dorzecza
Pilicy. Acta Geographica Lodziensia, nr 75, Łódź, ss.1-214
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ZMIANY POZIOMU TROFII ORAZ TEMPO EUTROFIZACJI
BRADYMIKTYCZNEGO JEZIORA MORZYCKO NA TLE WARUNKÓW
ZLEWNIOWYCH I PODATNOŚCI NA DEGRADACJĘ
VARIATIONS IN THE TROPHIC STATE AND EUTROPHICATION RATE
OF THE BRADYMICYTIC MORZYCKO LAKE ON THE CATCHMENTS
CONDITIONS AND VULNERABILITY TO DEGRADATION BACKGROUND
Jacek Kubiak, Agnieszka Tórz
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód

Wzrost poziomu trofii wód oraz jego skutki powodują konieczność szukania sposobów
spowolnienia, zahamowania, a nawet cofania tego niekorzystnego procesu lub usuwania
ujemnych jego następstw (Kubiak 2003). Konieczność badań i ochrony wód jezior jest
bezdyskusyjna, wynika z wielorakich funkcje spełnianych przez nie w gospodarce. Podjęcie
działań ochronnych wymaga poznania tempa oraz kierunku zmian trofii każdego z akwenów.
(Kubiak 2003). Celem niniejszego opracowania było określenie wieloletnich zmian poziomu
trofii jeziora Morzycka oraz tempa jego eutrofizacji, przy uwzględnieniu jego warunków
zlewniowych oraz podatności na degradację.
Jezioro Morzycko leży na Pojezierzu Myśliborskim, w jego części zachodniej, w chojeńskomoryńskim zespole jezior. Sposób zagospodarowania zlewni (tzw. wielkotowarowa produkcja
rolna - przemysłowa hodowla oraz intensywna produkcja rolna) powodował znaczny dopływ
biogenów do badanego akwenu.
Wskaźniki charakteryzujące morfometrię jeziora oraz jego położenie geograficzne
podano w poniższej tabeli.

Dł. maks. (m.)

Szer. maks. (m.)

52o51,8'

14o24,3'

2900

2400

23,6

66

9,8

343

Względna (m.)

Dł. geogr.

SłubiaOdra

Średnia (m.)

Szer. geogr.

Gryfino

Głębokość
Maksymalna (m.)

Dorzecze

Moryń

Powierzchnia

Wskaźnik
osłonięcia (-)
Zlewni
całkowitej (km2)
Zlewni
bezpośred. (km2)
Zwierciadła
wody (ha)

Powiat

Kształt jeziora

Gmina

Położenie

60,0 14,5 0,03

Objętość (tys. m3)

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki morfometryczne jeziora Morzycko

49827

Materiał i metody
Ocenę podatności na degradację jeziora przeprowadzono w oparciu o metody podawane przez
Kudelską i in. (1994) oraz Bajkiewicz -Grabowską (1990), tempo eutrofizacji określono wg.
metody Bajkiewicz - Grabowskiej (1990). Przy analizie trofii jeziora wykorzystano metody:
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OECD, Zdanowskiego oraz Carlsona, zostały one szczegółowo przedstawione przez Kubiaka
(2003). Stosownie do podanych powyżej metod oznaczano właściwe wskaźniki
hydrochemiczne. Badania przeprowadzono 9 razy w okresie od 1974 do 2002 r.
Omówienie wyników
Jeziora Morzycko przez cały okres badań było wysoce odporny na degradację (Kudelska i
in. 1994; Bajkiewicz – Grabowska 1990), jedynie w roku 1974 na skutek mniejszej
stratyfikacji podatność jeziora na degradacje była umiarkowana (Bajkiewicz – Grabowska
1990).
Omawiany akwen w całym badanym wieloleciu wykazywał, umiarkowane tempo eutrofizacji.
Ten przepływowy zbiornik ma niekorzystne warunki zlewniowe – zlewnia jest intensywnie
wykorzystywana przez rolnictwo, występuje mało obszarów bezodpływowych, co sprzyja
uruchamianiu ładunków obszarowych. Stan taki kompensowany jest dużą odpornością,
wynikającą głównie ze znacznej stratyfikacji wód (bradymiksja). Korzystnymi cechami
omawianego akwenu są: dużą objętością, przy słabo rozwiniętej linii brzegowej.
Zgodnie z kryteriami monitoringu podstawowego jezior, w okresie 1979- 2002 wody
jeziora Morzycko były II klasy czystości. Jedynie w roku 1974 na skutek odtlenienia wód
przydennych były to wody III klasy czystości.
Jezioro Morzycko, było przez cały okres badań zbiornikiem mezoeutroficznym. (wg.
kryteriów Zdanowskiego) lub przejściowym pomiędzy mezotrofią i eutrofią (wg modelu
Carlsona oraz kryteriów OECD)
Biorąc pod uwagę warunki siedliskowe dla ichtiofauny, jezioro Morzycko pod względem
rybackim należy sklasyfikować jako typu sielawowego
Piśmiennictwo
Bajkiewicz-Grabowska E. 1990. Stopień naturalnej podatności jezior na eutrofizację na
przykładzie wybranych jezior Polski. Gospod. Wod. 12: 270-272.
Kubiak J. 2003. Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność
na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny. AR Szczecin. Rozprawy 214, 1-92.
Kudelska D., Cydzik D., 1994. Soszka H.: Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. PIOŚ,
Warszawa, 1-42.
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KADM I OŁÓW W PRODUKTACH ROLNICZYCH W ŚWIETLE BADAŃ
MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH W LATACH 1995-2002
NA DOLNYM ŚLĄSKU
CADMIUM AND LEAD IN AGRICULTURAL PRODUCE AS REVEALED IN
MONITORING CONDUCTED IN 1995-2002 IN LOWER SILESIA
Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak, Elżbieta Chylińska
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska

Klasyczne badania monitoringowe jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i
spożywczych zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
rozpoczęto w Polsce po raz pierwszy w 1995 roku. Spełniając podstawowe zasady
monitoringu (stałe punkty badawcze, reprezentatywność populacji, jednolitość produktów,
jednolitość metodologii i kilkuletni cykl badawczy), starano się określić stan środowiska i
prześledzić zmiany zachodzące w czasie.
Badania monitoringowe prowadzone na Dolnym Śląsku były składową częścią badań
krajowych i realizowane były przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu. W
pierwszym okresie badań (1995-1997) analizowano corocznie zawartość metali ciężkich: Cu,
Zn, Pb, Cd, Ni, As, Hg oraz siarki i azotanów w produktach roślinnych pochodzących ze
stałych 4 punktów. Od roku 1998 badania prowadzono w cyklu 3-letnim, polegające na tzw.
„zegarowym” systemie pobierania próbek, co pozwoliło objąć badaniami obszar całego
Dolnego Śląska.
W opracowaniu przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości kadmu i ołowiu w produktach
rolniczych, najczęściej spotykanych w przeciętnej diecie człowieka, tj. w marchwi,
ziemniakach, kapuście, ogórkach, jabłkach, truskawkach oraz w ziarnie żyta i pszenicy.
Dokonano oceny uzyskanych wyników w oparciu o obowiązujące w kraju akty prawne,
określające maksymalne dopuszczalne zawartości substancji obcych w świeżych produktach
spożywczych. Prześledzono również zmiany zachodzące w czasie w badanym układzie.
Wykazano znaczne zróżnicowanie zawartości kadmu i ołowiu w analizowanych
produktach rolniczych, zależne od rejonu uprawy i gatunku rośliny oraz, że większość
produktów (jabłka, ogórki, kapusta, marchew i ziemniaki) nie jest narażona na
zanieczyszczenie tymi pierwiastkami śladowymi i tym samym nie stwarzają one zagrożenia
dla zdrowia konsumentów. Ale jednocześnie wskazano na przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych średnich zawartości kadmu i ołowiu w uprawach truskawek i ziarnie żyta
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oraz powtarzające się przez kolejne lata przekroczenia dopuszczalnej średniej zawartości
ołowiu w ziarnie pszenicy. Uzyskane informacje potwierdzają celowość prowadzenia tego
typu badań – pozwalają na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w czasie w badanym układzie.
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PORÓWNANIE METOD HYDROMORFOLOGICZNEJ WALORYZACJI
CIEKÓW WODNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI WARTY
COMPARISON OF METHODS OF HYDROMORPHOLOGICAL VALORISATION OF
WATER COURSES ON AN EXAMPLE OF WARTA RIVER
Piotr Lewandowski
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

W krajach Unii Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) przewiduje
prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych, który obejmuje m.in. dokonanie oceny
stanu ekologicznego cieków [Ramowa Dyrektywa Wodna nr 2000/60/EC]. Państwa
członkowskie UE powinny ustanowić programy monitoringu wód, w tym ich stanu
ekologicznego najpóźniej do 2006 roku. W wymienionej dyrektywie przewiduje się
dokonywanie oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych według załącznika V.
Oprócz właściwości samej wody charakteryzowanej wskaźnikami fizyczno-chemicznymi i
biologicznymi, uwzględnia się również wskaźniki morfometryczne, hydrograficzne,
fizjocenotyczne

cieku,

charakteryzujące

jego

odporność

na

antropopresję.

Hydromorfologiczną waloryzację cieków wodnych należy wykonać w oparciu o metodyki
dostosowane do lokalnych warunków przyrodniczo-geograficznych.
Dla dokonania wyboru optymalnej metodyki hydromorfologicznej waloryzacji cieków
wodnych na Niżu Polskim, w latach 1993-1996 prowadzono w Akademii Rolniczej w
Poznaniu badania służące powyższemu celowi. Były one realizowane na 27 kilometrowym
odcinku rzeki Warty zlokalizowanym między mostami w Śremie (km 291,8) i Rogalinku (km
264,8). Dla badanego odcinka zostały skompletowane materiały kartograficzne, literaturowe i
fotograficzne. Następnie przeprowadzono inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą cieku.
W celu określenia najdogodniejszego sposobu przeprowadzania badań zastosowano
metodę szczegółową i uproszczoną.
Metoda szczegółowa (terenowa) oparta została o badania terenowe:
–

marszrutowe wzdłuż badanego odcinka cieku wykonane w czerwcu 1993 r.,

–

wykonane ze statku płynącego w dół rzeki w maju 1996 r.

W obu przypadkach opis był dokonywany na bazie tych samych protokółów polowych.
Metodę przeglądową oparto o:
–

archiwalne, czarno-białe zdjęcia lotnicze w skali 1:25000 w układzie
stereoskopowym,
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–

barwny videofilm wykonany z helikoptera w czerwcu 1994 r., który
obejmował pas doliny szerokości około 200 m.

Dla metody szczegółowej opracowano oryginalną metodykę waloryzacji. W celu
przeprowadzenia waloryzacji metodą przeglądową posłużono się metodyką Giessübla z 1991
r., dokonując jej modyfikacji zależnie od rodzaju materiałów dokumentacyjnych.
Artykuł przedstawia wyniki zastosowania różnych metod waloryzacji tego samego
odcinka Warty. Prezentuje ich zalety i wady. Mimo wysokiej czaso- i pracochłonności
najlepszą okazała się metoda szczegółowa, której wyniki prezentują wieloaspektową ocenę
cieku. Czasochłonność jej na dużych ciekach może być zredukowana poprzez wykorzystanie
statku. Wiąże się to jednak ze zwiększonymi nakładami finansowymi. Metoda przeglądowa
pozwalająca na duże uniezależnienie od warunków pogodowych nie jest również tania, a
niewątpliwą jej wadą jest niemożność dokładnego opisu koryta cieku. Proponowana do
wdrożenia metodyka może być zastosowana do oceny stanu ekologicznego cieków wodnych
na terenach nizinnych po uzupełnieniu jej o wymagane V załącznikiem RDW komponenty
biologiczne (faunę bentosu, ichtiofaunę, makrofity i fitoplankton) oraz poszerzenie danych o
jakość wody określaną w ramach monitoringu powierzchniowych wód płynących.
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MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA MAGNETOMETRII W SYSTEMIE
REGIONALNEGO, KRAJOWEGO I EUROPEJSKIEGO
MONITORINGU GLEB
POSSIBILITY OF USING MAGNETOMETRY IN EUROPEAN SOIL MONITORING
SYSTEM
Tadeusz Magiera, Zygmunt Strzyszcz
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

Jak najszersze wykorzystanie w monitoringu gleb i wód gruntowych niedrogich metod
opartych o pomiary terenowe zalecane jest przez Unijną Dyrektywę Wodną (2000/60EC), jak
również często jest wspominane w wielu materiałach i raportach publikowanych w związku z
toczącą się na forum ogólnoeuropejskim dyskusją nad kształtem Europejskiego Systemu
Monitoringu Gleb. Stosunkowo duże zróżnicowanie przestrzenne gleb jak i wysoka
zmienność zawartych w nich zanieczyszczeń stwarza konieczność stosowania gęstej sieci
pomiarowej, szczególnie na obszarach wysokiej antropopresji lub obszarach występowania
potencjalnych zagrożeń ekologicznych. Mając to na uwadze, a jednocześnie dostosowując się
do zasad zrównoważonego rozwoju i biorąc pod uwagę wielofunkcyjność gleby przy
interpretacji danych wymagana jest stosowanie narzędzi analizy przestrzennej i geostatystyki,
a to z kolei wymaga stosowania na obszarach zagrożeń wysokiej rozdzielczości pomiarów. Ze
względu na wysokie koszty i czasochłonność klasycznych analiz geochemicznych nie
spełniają one tego warunku, dlatego też istnieje potrzeba poszukiwania w przyszłości metod
alternatywnych, które przy współpracy z klasycznymi metodami chemicznymi pozwolą na
dokładniejszą lokalizację miejsc zanieczyszczeń glebowych z jednej strony i na obniżenie
kosztów monitoringu z drugiej.
Jedną z metod spełniających te kryteria jest magnetometria glebowa, która jest prosta,
tanią, a jednocześnie precyzyjną polową metodą geofizyczną pozwalającą na precyzyjna
identyfikację i wyznaczanie zasięgu obszarów anomalii magnetyczno-geochemicznych
spowodowanych depozycją pyłów przemysłowo-miejskich. Pyły te są źródłem wielu
zanieczyszczeń glebowych (głównie metali ciężkich). Zastosowanie tej metody w
monitoringu jako metody wyprzedzającej w połączeniu z klasycznymi metodami
chemicznymi pozwoli znacznie obniżyć jego koszty.
The cost-effective monitoring methods based on in situ measurement are strongly
recommended by the Water Framework Directive (2000/60EC) for monitoring programs.
Also ongoing discussion about the frame of future EU-Soil-Strategy points at the important
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and urgent need to establish the Europe-wide monitoring network for soil quality assessment.
The spatial variability of soils as well as the variability of soil contamination is very high.
Therefore, a relatively dense measurement network is needed. Also the multi-functionality of
soil and sustained development strategy requires more integrated approaches involving issues
such as spatial planning, critical loads, and ecosystem analysis. The tools of spatial analysis as
well as geo-referenced data such as high-resolution soil maps and digital evaluation models
should be used. It is difficult to achieve these goals with traditional, chemical monitoring
techniques especially that they are costly and time consuming. One of the major tasks for
future monitoring is the development of efficient and cost-effective soil monitoring tools. The
combination and integration of field and classical chemical methods will enable the more
precise localization and delineation of contaminated sites as well as reducing the monitoring
costs.
One of such innovatory method is field magnetometry that is the fast, simple, and costeffective geophysical method used for the measurements of topsoil magnetic susceptibility
that is mostly a result of urban and industrial dust deposition. Anthropogenic dusts are sources
of many pollutants in topsoil. Because of low costs of on site measurement and high spatial
resolution of magnetic signal a relative dense monitoring network can be applied. Finally it
can give a considerable reduction of the number of samples and chemical analysis limited
only for areas of detected anomalies, where the high concentration of soil pollutants creates
the potential ecological threat.
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ZMIENNOŚĆ STANÓW WÓD GRUNTOWYCH W GŁÓWNYCH
SIEDLISKACH PUSZCZY ZIELONKA
VARIABILITY OF GROUND WATER LEVELS IN MAIN HABITATS IN THE
ZIELONKA FOREST
Antoni T. Miler
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Inżynierii Leśnej

Wstęp
Ilość wyprodukowanej biomasy jest proporcjonalna do ilości wytranspirowanej wody.
Wynika stąd konieczność takiego kształtowania stosunków wodnych w lasach –
retencjonowania wody aby zapewnić dostateczną alimentację wody na transpirację dla
roślinności leśnej, bowiem stanowi to warunek trwałej produkcji biomasy i jednocześnie
warunek konieczny trwałego utrzymania lasu. Najważniejszą formą retencji, także w
środowisku leśnym, jest retencja gruntowa w szczególności strefy saturacji. Celem pracy jest
zatem ocena zmian retencji gruntowej strefy saturacji, związanej ściśle ze zmiennością
stanów wód gruntowych na terenach różnych siedlisk Puszczy Zielonka. Wybrany kompleks
leśny (15 tys. ha) położony jest w środkowej części dorzecza Warty, w centralnej części
Wielkopolski, w odległości ok. 6 km na północny-wschód od granic miasta Poznania. Obszar
ten leży w zachodniej części Wielkopolsko-Mazowieckiego regionu klimatycznego.
Krajobraz naturalny jest typu młodoglacjalnego, formacji plejstoceńskiej oraz holoceńskiej.
Dominującym gatunkiem jest sosna, ale występują także dąb, olsza, modrzew i w niewielkiej
ilości świerk. Przeważające siedliska to: las mieszany świeży, bór mieszany świeży, las
świeży oraz oles.
Omówienie wyników
W 2000 roku kompleksowymi badaniami hydrologicznymi objęto teren Puszczy Zielonka,
założono m.in. ponad 100 studzienek do pomiarów stanów wód gruntowych, położonych we
wszystkich charakterystycznych siedliskach leśnych (pomiary stanów wód gruntowych
wykonywano

cotygodniowo).

Dobierano

tak

miejsca

położenia

studzienek

aby

reprezentowane były 4 podstawowe typy siedliskowe: lasu mieszanego świeżego (LMśw),
boru mieszanego świeżego (BMśw), lasu świeżego (Lśw) oraz siedliska olesowe (Ol/OlJ).
Analizy przedstawione w pracy oparto na wynikach uzyskanych w roku hydrologicznym
2001/2002. Rok ten pod względem warunków meteorologicznych można zaliczyć do lat
przeciętnych, biorąc pod uwagę wielolecie 1848-2002 (stacja IMGW w Poznaniu). Wyższe
opady atmosferyczne (o prawdopodobieństwie 20% wraz z wyższymi) były kompensowane
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zwiększoną

ewapotranspiracją,

wynikającą

z

wyższych

temperatur

powietrza

(o

prawdopodobieństwie 3% wraz z wyższymi). Średnio najwyżej (najbliżej powierzchni terenu)
zalegały stany wód gruntowych na siedliskach olesowych – ok. 100 cm, a najniżej w lesie
mieszanym świeżym – ok. 400 cm. Średnie stany wód gruntowych w borze mieszanym
świeżym i lesie świeżym były nieco niższe (po ok. 300 cm) do tych w lesie mieszanym
świeżym. Największe wahania stanów wody gruntowej odnotowano na siedliskach
olesowych, gdzie stany wody zalegały najbliżej powierzchni terenu. Istnieje generalnie
ujemna korelacja (istotna statystycznie na poziomie istotności α=0,05) pomiędzy zmiennością
stanów wody gruntowej a głębokością jej zalegania.
y = 71,569e-0,0014x
R2 = 0,2161
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Zależność pomiędzy zmiennością stanów wody gruntowej, a głębokością jej zalegania dla
Puszczy Zielonka w roku hydrologicznym 2001/2000

Wnioski
Największą dynamiką zmian retencji charakteryzowały się siedliska olesowe, natomiast
dla pozostałych siedlisk ta dynamika była blisko dwukrotnie mniejsza. Zmienność retencji na
trzech siedliskach: lasu mieszanego świeżego, boru mieszanego świeżego, lasu świeżego jest
opóźniona o ok. 1 miesiąc do zmian retencji w siedliskach olesowych. Charakter zmienności
retencji (faza) w danym siedlisku nie tyle zależy od samego siedliska co od głębokości
zalegania wody gruntowej.
Literatura
MILER A.T., OKOŃSKI B., GRAJEWSKI S. (2001): Stosunki wodne w wybranych ekosystemach
Puszczy Zielonka. Wyd. AR Poznaniu (monografia).
MILER A.T., GRAJEWSKI S., OKOŃSKI B. (2003): Kompleksowa charakterystyka stosunków
wodnych w Puszczy Zielonka. Cz. A, Rozdz. 13 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska
leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 149-157.
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STAN I ANTROPOGENICZNE ZMIANY JAKOŚCI WÓD WYBRANYCH
ANTROPOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
THE CONDITION AND ANTHROPOGENIC CHANGES OF WATER QUALITY
OF ANTHROPOGENIC WATER RESERVOIRS IN UPPER-SILESIAN
INDUSTRIAL AREA
Tadeusz Molenda, Anna Nitkiewicz-Jankowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Gegorafii Fizycznej

Za Górnośląski Okręg Przemysłowy najczęściej przyjęto uważać obszar rozciągający się
w przybliżeniu od Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego na północy, po Tychy i Mikołów
na południu oraz od Gliwic na zachodzie po Dąbrowę Górniczą na wschodzie.
Charakterystyczną cechą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest występowanie na jego
obszarze licznych antropogenicznych zbiorników wodnych. Są to zbiorniki o zróżnicowanej
genezie – zaporowe, wyrobiskowe, zapadliskowe, stawy hodowlane oraz zbiorniki sztuczne
specjalnego przeznaczenia (Jankowski, 1999, Molenda, 2004). Chociaż zbiorniki te powstały
w wyniku impulsu antropogenicznego, to jednak od momentu zaistnienia zaczynają one
podlegać takim samym procesom jak zbiorniki naturalne. W ich następstwie kształtuje się
między innymi skład chemiczny wód. Uzależniony jest on od takich czynników jak dopływ
wód powierzchniowych i podziemnych, usytuowanie misy w kompleksie litologicznostratygraficznym, warunków fizycznogeograficznych występujących w

danej zlewni,

procesów biologicznych zachodzących w wodzie, a wreszcie to czy zbiornik jest
przepływowy lub bezodpływowy. Oprócz czynników naturalnych również wtórne
oddziaływania antropogeniczne mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie się chemizmu
wód limnicznych. Należy je przede wszystkim utożsamiać z odprowadzaniem do zbiorników
różnego rodzaju ścieków (najczęściej bytowo-gospodarczych i opadowych) oraz depozycją w
strefie brzegowej różnego rodzaju odpadów. W ich wyniku skład chemiczny wód może ulec
daleko idącym przeobrażeniom i degradacji.
Jak już wcześniej wspomniano, chemizm wód antropogenicznych zbiorników wodnych
uzależniony jest od szeregu czynników. W celu wykazania wpływu poszczególnych
czynników na kształtowanie się składu chemicznego wód limnicznych do badań wytypowano
zbiorniki różniące się zarówno genezą jak i warunkami hydrologicznymi. Biorąc pod uwagę
te ostatnie, badane zbiorniki podzielono na dwie grupy: bezodpływowe i przepływowe.
Bezodpływowość jest w tym przypadku rozumiana jako brak kontaktu wód limnicznych z
ciekami powierzchniowymi. W pierwszej grupie zbiorników bezodpływowych znalazły się
dwa akweny - „Łysina” i „Gliniok”. Są to zbiorniki wyrobiskowe powstałe w miejscach po
eksploatacji piasków. Pierwszy z nich zajmuje powierzchnię 14,5 ha i jest położony w
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Bieruniu Starym, drugi ma powierzchnię 21,4 ha i jest położony w Katowicach. Maksymalne
głębokości zbiorników nie przekraczają 4 m. W grupie akwenów przepływowych znalazły się
dwa zbiorniki. Pierwszy „Staw Baraniok” położony jest w Orzeszu, drugi „Maroko” w
Katowicach.
W niniejszej pracy celem określenia jakości wód w badanych zbiornikach analizie
statystycznej poddano długoterminowe (10 – letnie) pomiary stężeń siarczanów, chlorków,
azotanów, fosforanów, oraz BZT5. Wykazano, że w przypadku zbiorników bezodpływowych
istotny wpływ na kształtowanie się składu chemicznego wód limnicznych może mieć mokra i
sucha depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych. Dotyczy to w szczególności stężeń
siarczanów. Na początku lat 90. XX. w. stężenia siarczanów w zbiorniku „Gliniok” sięgały
130 mg/l a obecnie spadły do poziomu 40 mg/l. Tak znaczny spadek stężeń siarczanów
należy wiązać z ograniczeniem emisji gazowego SO2 (Molenda, Rzętała, 2002).
W przypadku zbiorników przepływowych chemizm ich wód zdeterminowany jest przede
wszystkim jakością dopływajacych wód. W przypadku zbiornika „Baraniok” którego
powierzchnia zlewni jest w 95 % zalesiona jakość wód była dobra. Gorszą jakość wód
posiadał zbiornik „Maroko”. Na terenie jego zlewni znajdują się linie komunikacyjne, oraz
zabudowa

miejsko-przemysłowa.

Są

one

istotnym

źródłem

zanieczyszczeń

antropogenicznych. O wpływie użytkowania ziemi na jakość wód zbiornikowych może
świadczyć porównanie stężeń chlorków. W przypadku „Baranioka” stężenia chlorków
kształtowały się na poziomie od 5-11 mg/l a w zbiorniku „Maroko” od 70-139 mg/l. W
przypadku „Baranioka” stężenia chlorków odpowiadają naturalnemu tłu geochemicznego
tego obszaru, natomiast w „Maroku” są one przekroczone. Również duża amplituda
pomiędzy stężeniami minimalnymi a maksymalnymi świadczy o ich antropogenicznym
pochodzeniu. Źródłem chlorków są m.in. sole używane do usuwania lodu z nawierzchni
drogowych.
Literatura:
Jankowski A. T., 1999: Antropogeniczne zbiorniki wodne na obszarze górnośląskim. [w:] Acta
Universitatis Nicolai Copernici Geografia XXIX, z. 103, Toruń, 129-141
Molenda T., Rzętała M., Zmiany stężeń siarczanów w wodach wybranych zbiorników
antropogenicznych Katowic. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na
obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec s. 29-34
Molenda T., 2002: Rewitalizacja ekosystemów wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji
(na przykładzie ekologicznego systemu obszarów chronionych Katowic). Katedra Geografii
Fizycznej, Sosnowiec, maszynopis
Molenda T. 2004: Antropogeniczne zbiorniki wodne w Kotlinie Oswiecimskiej. [w:] Jeziora i
sztuczne zbiorniki wodne. UŚ, Katowice
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ZMIENNOŚĆ STANÓW WÓD GRUNTOWYCH I
POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI MAŁEJ WEŁNY W
LATACH HYDROLOGICZNYCH 2000-2004
VARIABILITY OF GROUNDWATER AND SURFACE LEVEL WATER OF THE MAŁA
WEŁNA WATERSHED AT THE 2000-2004 HYDROLOGICAL YEARS
Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz, Mariusz Sojka
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Stany wód powierzchniowych i gruntowych kształtowane są przez czynniki naturalne i
antropogeniczne. Zmienność stanów wód gruntowych i powierzchniowych charakteryzuje się
wyraźną

roczną

cyklicznością,

która

uzależniona

jest

od

przebiegu

warunków

meteorologicznych: opadów atmosferycznych, temperatur powietrza i parowania terenowego
(Pływaczyk i Kowalczyk 2002, Murat-Błażejewska i Sojka 2004). Wzajemne powiązanie
wód powierzchniowych z wodami gruntowymi jest determinowane wpływem warunków
fizjograficznych, geologicznych i hydrogeologicznych (Maślanka i in. 2003)
Wyniki badań
Celem pracy była analiza zmienności stanów wody w jeziorach oraz ich powiązanie ze
stanami wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego. Badania prowadzone były w
zlewni rzeki Małej Wełny do przekroju Kiszkowo w latach hydrologicznych 1999/20002003/2004 i obejmowały comiesięczne pomiary stanów wód w jeziorach Owieczki, Kłeckie i
Gorzuchowskie oraz comiesięczne pomiary stanu wód gruntowych w 20 studzienkach
pomiarowo-kontrolnych

położonych

w

zlewni.

Analizę

przebiegu

warunków

meteorologicznych w zlewni wykonano na podstawie odchyleń sum półrocznych i rocznych
opadów atmosferycznych pomierzonych we własnym posterunku opadowym w Kiszkowie i
średnich rocznych temperatur powietrza ze stacji LZD Arboretum w Zielonce.
Badana zlewnia, o powierzchni 342 km2, położona jest w środkowej części Niziny
Wielkopolsko-Kujawskiej. Zlewnia rzeki Małej Wełny ma charakter typowo rolniczy, użytki
rolne zajmują 82,7%, z czego 75,2% przypada na grunty orne, 7,2% użytki zielone, a 0,3% na
sady. Rzeka Mała Wełna przepływa przez osiem jezior o sumarycznej powierzchni 392,8 ha,
a całkowita powierzchnia wód stojących w zlewni wynosi 799,6 ha, co daje wskaźnik
jeziorności 2,3%. Na rzece Małej Wełnie zlokalizowanych jest siedem urządzeń
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hydrotechnicznych (4 jazy i 3 zastawki), które umożliwiają m. in. piętrzenie wody w trzech
jeziorach przepływowych Biskupickim, Kłeckim i Gorzuchowskim.
W badanym wieloleciu lata hydrologiczne 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 zaliczono
do wilgotnych pod względem opadów atmosferycznych, o sumie opadów odpowiednio
wyższych o 24,5%, 13% i 15% od średniej wieloletniej. W ostatnich dwóch latach badań
występowały niskie opady, odpowiednio o 168 mm w roku 2002/2003 i 68 mm w roku
2003/2004 niższe od średniej sumy z wielolecia, co pozwoliło zakwalifikować je do bardzo
suchych i suchych. Pod względem temperatury powietrza atmosferycznego lata hydrologiczne
1999/2000 i 2001/2002 charakteryzowały się temperaturami wyższymi o 0,7oC i 0,8oC od
średniej z wielolecia a lata hydrologiczne 2000/2001 i 2003/2004 był latami przeciętnymi.
Przedostatni rok badań 2002/2003 był chłodny, o temperaturze niższej o 0,8oC od średniej z
wielolecia.
Przebiegi stanów wody w jeziorze Owieczki i w podpiętrzonych jeziorach (Kłeckie i
Gorzuchowskie) były podobne i istotnie skorelowane ze sobą. Stany wody gruntowej
wynosiły od 0 do 253 cm p.p.t i charakteryzowały się podobną dynamiką jak stany wód w
jeziorach. W celu określenia zależności pomiędzy stanami wody w jeziorach a stanami wód
gruntowych przeprowadzono analizę korelacji. Analiza ta wykazała, że istnieje statystycznie
istotny związek (na poziomie istotności α=0,05) pomiędzy stanami wód w jeziorach i wód
gruntowych.
Podsumowanie
Zależność pomiędzy stanami wód w jeziorach i wód gruntowych wskazuje na więź
hydrauliczną wód powierzchniowych i płytkich wód podziemnych, które charakteryzują się
podobną dynamiką, w głównej mierze determinowaną warunkami meteorologicznymi.
Literatura
Maślanka K., Ptak M., Popławski Ł.(2003): Wpływ stanów wody w Nidzie na poziom zwierciadła
wody gruntowej w przyległym terenie. Zesz. Nauk. Inż. Środ., Kraków 24:105-112.
Murat-Błażejewska S., Sojka M. (2004): Dynamika zalegania płytkich wód gruntowych w centralnej
Wielkopolsce na przykładzie zlewni cieku Potaszka. Rocz. AR Pozn. 357, Melior. Inż. Środ. 25: 397406.
Pływaczyk A., Kowalczyk T. (2002): Wpływ regulowanego odpływu na kształtowanie się wód
gruntowych terenów zalesionych, użytkowanych wcześniej rolniczo na przykładzie obiektu
Ługowinka. Rocz. AR Pozn. 342, Melior. Inż. Środ. 23: 401-409.
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ZAWARTOŚĆ NO3- I NH4+ W WODACH STUDZIENNYCH W OTULINIE
ZACHODNIO – PÓŁNOCNEJ PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
THE CONTENT NO3- I NH4+ IN WELL WATERS FROM THE WEST-NORTHERN
PROTECION ZONE OF BIALOWIEZA PRIMEVAL FOREST
Anatol Niczyporuk
Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych

Wstęp
Stan czystości środowiska rolniczego w otulinie Puszczy Białowieskiej jest dość istotny
między innymi ze względu na prace projektowe nad ewentualnym objęciem całej Polskiej
części Puszczy statusem Parku Narodowego [JĘDRZEJEWSKI, JĘDRZEJEWSKA 1994].
Otulina wschodnio – północna Puszczy (od Hajnówki do Narewki) była już wcześniej
kompleksowo oceniona [ŁABĘTOWICZ, ZAWADZKI 1996], natomiast otulina zachodnio –
północna Puszczy (od Hajnówki w kierunku Czeremchy) wymaga jeszcze wiele różnych
badań.
Celem niniejszego opracowania jest ocena wód z ujęć własnych (studni kopanych)
w wiejskich siedliskach mieszkalnych, zlokalizowanych wzdłuż granicy Puszczy od
Orzeszkowa do Wojnówki.
Materiał i metody badań
Ocenę wód z ujęć własnych (studni kopanych) przeprowadzono w siedliskach
mieszkalnych, położonych w otulinie zachodnio – północnej Puszczy Białowieskiej. Były to
miejscowości położone najbliżej granicy Puszczy, a mianowicie: Orzeszkowo, Jakubowo,
Piaski, Witowo, Zabagonie, Długi Bród, Wieluki i Wojnówka. W każdej miejscowości
losowo wytypowano po 2 studnie, z których w lipcu 2003 roku pobrano po jednej próbce
wody (łącznie stanowiło to 16 prób). W próbkach wody studziennej oznaczono następujące
jony: amonowy (NH+4) i azotanowy (V) (NO-3) – oznaczono metodą mikrodestylacji
w zmodyfikowanym aparacie Parnasa – Wagnera. Wody oceniono wg. Ministra Środowiska z
dnia 11 lutego 2004 roku.
Wyniki i ich omówienie
Wyniki zawartość form azotu w wodach studziennych przedstawiono w tabeli 1.
Z porównania powszechnie uznawanej górnej granicy zawartości azotu azotanowego tzn.
10 mg · dm-3 wynika, że wody badanych studni zanieczyszczone są azotanami, a na 16 studni,
aż w ośmiu stężenie azotanów przekraczało 50 mg · dm-3, a w pozostałych ośmiu studniach
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stężenie mieściło się w przedziale 28 do 48 mg · dm-3 . Podobnie kształtowała się zawartość
azotu amonowego, którego niekwestionowana górna granica wynosi 0,1 mg · dm-3.
Większość badanych wód ze względu na zawartość formy amonowej mieściła się w II i III
klasie.
Okazało się, że najbardziej zanieczyszczone azotem (azotanowym i amonowym) są wody
studzienne w 4-ech miejscowościach, tzn.: Orzeszkowie, Zabagoniach, Długim Brodzie
i w Wilukach. Pod względem położenia n.p.m. wymienione miejscowości położone są niżej
(165m n.p.m.) niż pozostałe siedliska mieszkalne (173 m n.p.m.). Różnica wysokości 8 m na
przestrzeni około 20km mogła mieć lokalny wpływ na przemieszczanie się wód gruntowych.
Podkreślić także należy, że zwyczajowo przy każdej studni są umieszczone wodopoje dla
zwierząt oraz znajdują się budynki inwentarskie w niewielkiej odległości od studni. Można
więc wnioskować, że do wód studziennych przedostają się odpady z produkcji zwierzęcej,
poprzez wody spływające po podwórzu oraz poprzez przepływy gruntem. Mógł też
przedostawać się do studni azot używany do nawożenia roślin w ogródkach przydomowych.
Najczęściej zewnętrzne zanieczyszczenia mają postać organiczną, które zanim dostaną się do
wody gruntowej – przesączają się przez warstwę gleby, ulegają mineralizacji do formy
amonowej, a następnie nitryfikacji do azotanów.
Tabela 1. Zawartość form azotu w wodach studziennych
Miejscowość
Village
Orzeszkowo
Jakubowo
Piaski
Witowo
Zabagonie
Długi Bród
Wiluki
Wojnówka
Norma dla I
klasy

Zawartość składników w mg · dm-3
NO356
48
28
26
32
28
32
37
63
71
68
60
63
76
29
30
10,00

NH4+
0,71
0,75
0,44
0,40
0,42
0,39
0,40
0,46
0,84
0,70
0,66
0,78
0,58
0,67
0,40
0,45
0,1
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Wnioski
1. W otulinie zachodnio – północnej Puszczy Białowieskiej wody z ujść własnych (studni
kopanych) są znacząco zanieczyszczone związkami azotu. W związku z tym wody te nie
powinny być używane do celów spożywczych, natomiast mogą być używane do celów
gospodarczych.
2. W ostatnich latach w otulinie zachodnio – północnej Puszczy stworzono sieć wodociągów
wody z ujęć głębinowych, która w zasadzie zlikwidowała problem zaopatrzenia ludności
w czystą wodę do celów spożywczych, natomiast nie rozwiązała problemu skażenia wód
gruntowych (głównie studziennych) substancjami biogennymi, których ilość w kolejnych
latach może się zwiększać.
Literatura
ŁABĘTOWICZ J., ZAWADZKI B.1996. Ocena wpływu gospodarki rolnej na stan
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POTRZEBY OCHRONY POKRYWY GLEBOWEJ GMINY MORĄG NA
PRZYKŁADZIE WSI RAJ I GULBITY
THE NEEDS OF SOIL COVER PROTECTION OF THE MORĄG PARISH TAKING
AS AN EXAMPLE THE VILLAGES RAJ AND GULBITY
Jan Pawluczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
Celem publikacji jest przedstawienie potrzeb ochrony pokrywy glebowej gminy Morąg na
przykładzie dwóch typowych wsi tej gminy, na tle warunków siedliskowych. Dokonano
również oceny występujących tam zagrożeń degradacją gleby. Opisany obszar położony jest
na terenach młodoglacjalnych w strefie wysoczyzn morenowych, które istotnie różnią się od
pozostałych regionów kraju: rzeźbą terenu, występującymi utworami geologicznymi oraz
sposobem krążenia i gromadzenia się wód w glebie [Gotkiewicz, Smołucha 1996].
Przedstawiony teren jest również zróżnicowany pod względem warunków siedliskowych w
obrębie strefy litogenicznej. Badana gmina wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi, a
ochrona pokrywy glebowej na tym terenie ma duże znaczenie dla środowiska i działalności
rolniczej i gospodarczej.
Omówienie wyników
Gmina Morąg położona w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,
zajmuje obszar 31002 ha, co stanowi 2,5% jego powierzchni. W powiecie Ostródzkim pod
względem powierzchni zajmuje drugie miejsce. Szczegółowe badania nad charakterystyką
pokrywy glebowej tak dużego obszaru zostały przeprowadzone w dwóch reprezentatywnych
wsiach gminy: Raj i Gulbity. Prace prowadzono w oparciu o mapy glebowo-rolnicze w skali
1:5000 i załączone aneksy oraz Ustawę o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych [Ustawa o
Ochronie Gruntów Leśnych 1995]. W trakcie opracowywania materiałów źródłowych
prowadzono badania terenowe, które umożliwiały weryfikowanie i aktualizowanie materiału.
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej gmina Morąg położona jest w makroregionie
Pojezierza Mazurskiego, mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego i makroregionie Pojezierza
Iławskiego [KONDRACKI 1998]. Tereny gminy Morąg położone na Pojezierzu Olsztyńskim
charakteryzuje pagórkowaty krajobraz pojezierny wytworzony z utworów gliniastych lub
piaszczysto-gliniastych. W bezodpływowych zagłębieniach wypełnionych wodami powstały
jeziora i torfowiska, które po zmeliorowaniu obecnie są wykorzystywane pod użytki zielone.
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Gmina Morąg położona na Pojezierzu Iławskim charakteryzuje się nisko-falistą rzeźbą terenu,
a występujące tu gleby wytworzone są z utworów cięższych, jedynie na południu gminy
rozciąga się równina sandrowa zbudowana z przepuszczalnych utworów piaszczystożwirowych. Większość gleb gminy Morąg charakteryzuje się małym stopniem zagrożenia na
degradację. W wsiach Raj i Gulbity dominują gleby brunatne typowe i wyługowane, których
skałą macierzystą jest glina zwałowa i piaski gliniaste. Gleby płowe o uziarnieniu piasków
gliniastych lekkich występują lokalnie we wsi Raj, a mady wytworzone z osadów
aluwialnych w wsi Gulbity. W zagłębieniach śródmorenowych obu wsi występują gleby
torfowo-murszowe, które wykorzystywane są jako użytki zielone. Sposób dopływu wody do
tych gleb określa się jako spływowy typ hydrologicznego zasilania [Okruszko 1983,
Gotkiewicz i in. 1996]. W wsi Raj ponad 70% gleb użytków rolnych charakteryzuje się
właściwymi stosunkami wodnymi, a w wsi Gulbity gruntów ornych o optymalnych
warunkach wodnych jest ponad 30%, a gruntów ornych okresowo za suchych jest blisko 67%.
Gleb pod użytkami zielonymi w wsi Gulbity odznaczającymi się właściwymi stosunkami
wilgotnościowymi jest 75,6%. W badanych wsiach najwięcej jest gleb ornych klasy IVb,
zajmują one około 40% gruntów ornych. Gleby orne najsłabsze klasy bonitacyjnej VI zajmują
w wsi Raj 0,2% , a wsi Gulbity 1,9% gruntów ornych. Efektem przeprowadzonych badań w
wsiach Raj i Gulbity jest określenie potrzeb ochrony gleb. Wydzielono grunty szczególnie
chronione (zaliczono tu gleby orne klas bonitacyjnych I-III, użytki zielone klas I-III, gleby
organiczne i lasy), grunty chronione (zaliczono tu gleby orne klas bonitacyjnych IVa i IVb,
użytki zielone klasy IV) i grunty kwalifikujące się do przeznaczenia na cele nierolnicze i
nieleśne (zaliczono tu gleby klasy V i VI i nieużytki). Grunty wymagające szczególnej
ochrony w wsi Gulbity stanowią łącznie 10%, a w wsi Raj 13,7% objętych badaniem gleb. W
badanych wsiach szczególną ochroną powinny być objęte głównie gleby torfowo-murszowe,
które w wsi Raj stanowią 7,7%, a wsi Gulbity 5,2% wszystkich badanych gleb. W badanych
wsiach szczególną ochroną powinny być objęte również gleby brunatnoziemne klasy IIIb
wytworzone z glin zwałowych i piasków gliniastych. W wsi Gulbity gleby te stanowią 0,9%,
a w wsi Raj 2,6%. Lasy we wsi Gulbity zajmują 2,1%, a w we wsi Raj 2,8%. Podczas
przeprowadzonych badań wykazano, że najwięcej w badanych wsiach jest gruntów
chronionych, w wsi Raj grunty chronione stanowią 80,7%, a wsi Gulbity 73% wszystkich
badanych gleb. Wśród gruntów chronionych najwięcej jest gruntów ornych klasy IVa i IVb.
W wsi Raj stanowią one 80%, a w wsi Gulbity ponad 63%. Użytki zielone klasy IV stanowią
we wsi Gulbity około 9%, natomiast w wsi Raj ich udział jest znacznie niższy, gdyż wynosi
zaledwie 0,6%. W badanych wsiach gruntami chronionymi są głównie gleby brunatnoziemne
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wytworzone z piasków gliniastych lekkich, gleby płowe wytworzone z glin zwałowych i
piasków gliniastych i mady wytworzone z osadów aluwialnych. Gruntów kwalifikujących się
do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne jest mniej w wsi Raj -11,6ha (5,5%), natomiast
w wsi Gulbity jest ich ponad trzy razy więcej, bo aż 64,6 ha (17%).

Wnioski
1. Potrzeby ochrony gleb gminy Morąg mają szczególne znaczenie ze względu na duże
walory siedliskowe strefy wysoczyzn morenowych.
2. W badanych wsiach najwięcej jest gruntów, które powinny być chronione. W tej grupie
dominują gleby brunatnoziemne o uziarnieniu piasków gliniastych lekkich, które znajdują
się w uprawie płużnej. W badanych wsiach są to grunty orne klasy IVa i IVb.
3.

Gruntów które powinny być szczególnie chronione w badanych wsiach jest od 10 do
13%. Należą do nich gleby brunatnoziemne klasy IIIb wytworzone z utworów cięższych,
użytki zielone klasy III, gleby torfowo-murszowe, oraz lasy zajmujące w badanych
obiektach ponad 2%.

4. Przeprowadzone badania wykazały, że areał gruntów kwalifikujących się do
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne we wsi Raj jest mniejszy i wynosi on 5,5%
ogółu badanych gleb. Grunty niechronione w wsi Gulbity stanowią natomiast 17%.
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Tab.1. Grunty chronione i nadające się na cele nierolnicze i nieleśne wsi Raj i Gulbity w
gminie Morąg.
Wyszczególnienie

Grunty szczególnie chronione
- grunty orne klasy IIIb
-

użytki zielone klasy III

-

gleby organiczne

-

lasy

Razem grunty szczególnie
chronione
Grunty chronione
- grunty orne klas IV a
- grunty orne klas IV b
użytki zielone IV
Razem grunty chronione
Grunty kwalifikujące się do
przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieleśne:
- gleby z piasków luźnych i
słabo
gliniastych klasy Vi VI,
kompleksu 7,częściowo
kompleksów 6,8,9
- nieużytki
Razem grunty

Raj

Gulbity

ha

%

ha

%

5,4

2,6

3,3

0,9

1,3

0,6

7,0

1,8

16,2

7,7

19,7

5,2

5,9

2,8

7,8

2,1

28,8

13,7

37,8

10,0

88,8
79,7
1,2
169,7

42,2
37,9
0,6
80,7

91,6
149,6
35,1
276,2

24,2
39,5
9,3
73,0

11,6

5,5

64,6

17,0

210,2

100,0

378,7

100,0
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OCENA OCHRONNEJ ROLI GLEB NA WODY PODZIEMNE
DLA POTRZEB OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI RASZYNKI
ASSESSMENT OF PROTECTIVE INFLUENCE OF SOIL ON UNDERGROUND
WATER IN ECOPHYSIOGRAPHIC STUDIES ON THE EXAMPLE OF RASZYNKA
CATCHMENT AREA
Agata Pawłat-Zawrzykraj1, Henryk Pawłat2
1

SGGW w Warszawie,
Katedra Budownictwa i Geodezji, 2 Katedra Kształtowania Środowiska SGGW Warszawa

Przed

podjęciem

prac

nad

projektem

wojewódzkich

i

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego wprowadzony został obowiązek sporządzenia opracowania
ekofizjograficznego (Dz. U. z roku 2001 nr 62, poz. 627, art. 72, ust.5). Jego metodologia jest
znana z wykonywanych do 1984 r. opracowań fizjograficznych. Zachodzi jednak potrzeba
przeglądu i modyfikacji istniejących oraz tworzenia nowych kryteriów oceny środowiska.
W miedzy czasie nastąpił duży rozwój bazy danych o środowisku i technik ich opracowania.
Ocena ochronnej roli gleb na wody podziemne jest jednym z kryteriów przy opracowaniu
wskazań ekofizjograficznych dotyczących zagospodarowania terenu. Można w tym zakresie
wykorzystać założenia metodyczne Witczaka i Żurek (1994), w których ochronna rola gleby
w stosunku do wód podziemnych wynika z jej zdolności do opóźnienia migracji
zanieczyszczeń przez retencję wód zanieczyszczonych, pochłaniania zanieczyszczeń oraz ich
rozkład. Miarą ochronnej roli gleb jest czas pionowej migracji konserwatywnych substancji
chemicznych przez profil glebowy. Czas ten określa się w przybliżeniu na podstawie czasu
wymiany wody w profilu glebowym, przyjmując założenia wypierania tłokowego. Wyznacza
się go na podstawie formuły wymienionych autorów:
n

t= ∑

i =1

m i wi
[a ]
IE

gdzie: mi – miąższość kolejnych warstw profilu glebowego [m], wi – przeciętna wilgotność
objętościowa kolejnych warstw profilu glebowego [-], i – numer kolejnego przewarstwienia,
n – liczba przewarstwień, IE – infiltracja efektywna opadów atmosferycznych w głąb profilu
glebowego IE = P·v [m/a], P – suma opadów atmosferycznych [m/a], v – wskaźnik infiltracji
efektywnej [-].
Danymi wyjściowymi do oceny czasu przesączania wody przez strefę aeracji gleb
w zlewni Raszynki do profilu Dawidy były:
•

mapa glebowo-rolnicza w skali 1 : 5 000;
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•

przeciętne wilgotności objętościowe występujących gatunków gleb; obliczono je na
podstawie krzywych pF według formuły: dla gleb mineralnych w = ½(pF2,0 – pF3,0); dla
gleb organicznych w = ½(pF2,0 – pF2,7); parametry krzywej pF opisane wzorem
van Genuchtena (1980) określono równaniami zaproponowanymi przez Vereckena i in.
(1992); gęstość gleby oraz zawartość węgla i poszczególnych frakcji gleby do tych formuł
przyjęto na podstawie studiów wykonanych na potrzeby drenowania zlewni;

•

średnie roczne sumy opadów atmosferycznych przyjęto ze stacji IMGW Warszawa–
Okęcie;

•

wskaźnik infiltracji efektywnej vi określono na podstawie formuły:

vi =

P - H p - E - ∆R
P

gdzie: P– suma opadów atmosferycznych [mm/a]; Hp– średni odpływ powierzchniowy dla
typów gleb; E – średnie sumy roczne parowania terenowego; ∆R– przyrost retencji dla
wielolecia.
Czas wymiany wody w profilu glebowym obliczono dla warstwy miąższości 1,5 m.
Obliczone wartości dla występujących na terenie badanej zlewni typów gleby wynoszą od 1,4
dla piasków luźnych do 6,2 lat dla pyłów zwykłych. Na ich podstawie wyróżniono klasy
zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami (I - < 2 lat – bardzo silnie zagrożone, II –
od 2 do 5 lat – silne zagrożone, III - >5 lat – średnio zagrożone). Ich delimitację w zlewni
przedstawiono

na

mapie

ochronnego

oddziaływania

gleb

na

wody

podziemne.

W przeprowadzonej dyskusji wyników wykazano dużą przydatność metody Witczaka i Żurek
(1994) do oceny ochronnej roli gleb na wody podziemne dla potrzeb opracowań
ekofizjograficznych.
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OKRES POJAWIANIA SIĘ MAKSYMALNYCH STĘŻEŃ AZOTANÓW
W WODACH POWIERZCHNIOWYCH
TIME OF APPEARING OF MAXIMAL CONCENTRATIONS OF NITRATES IN
SURFACE WATERS
Krzysztof Pulikowski, Julian Paluch, Adam Paruch, Stanisław Kostrzewa
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

Azotany odpływające ze zlewni użytkowanych rolniczo są jednym z podstawowych
zagrożeń dla wód podziemnych i powierzchniowych, pobieranych na cele związane
z zaopatrzeniem ludności. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zasobów wodnych
wykorzystywanych lub mogących być wykorzystywane do tych celów prowadzi się działania
zmierzające do ograniczenia odpływu azotu zarówno z terenów rolniczych jak również ilości
związków azotu wprowadzanych do wód wraz ze ściekami. W pracy podjęto próbę określenia
szczególnie niebezpiecznych okresów w których występują najwyższe stężenia azotu
azotanowego w wodach powierzchniowych. Przeanalizowano wyniki badań prowadzonych
w 4 zlewniach rolniczych użytkowanych w różny sposób.
W wodzie pobieranej do badań ze wszystkich przekrojów oznaczano stężenie azotanów
stosowanymi powszechnie metodami. Liczebność serii pomiarowych wynosiła od 23 do 58.
Dla każdego przekroju pomiarowego poszukiwano linii trendu (wielomian 3-stopnia)
pozwalającej określić okres wystąpienia maksymalnych stężeń azotanów.
Stężenie azotanów, jak również innych zanieczyszczeń, w wodach powierzchniowych
ulega znacznym wahaniom w ciągu roku. Powoduje to, że analiza wartości stężeń dla całego
roku może być wystarczająca do wykonania oceny ogólnej (klasyfikacji) jakości wody,
natomiast jest nie wystarczająca do oceny okresowego zagrożenia związanego z pojawianiem
się najwyższych stężeń zanieczyszczeń. W przypadku zlewni użytkowanych rolniczo należy
się liczyć (nawet przy tak niskim poziomie nawożenia jaki obecnie w Polsce), że stężenia
azotanów w wodach na tych terenach będą lub mogą być podwyższone. Przeciwdziałanie
temu trendowi jest bardzo trudne. Należy jednak podejmować działania mające na celu
ograniczenie odpływu azotanów ze zlewni. Do tego celu ważne jest poznanie okresów
krytycznych tzn. takich w których jeden (lub oba) z czynników - odpływ lub stężenie
przybiera wartości maksymalne.
Stężenia azotanów w badanych wodach na obiekcie Bogaczowice i Szewce były bardzo
wysokie i przekraczały nawet 100 mg NO3 · dm-3, najniższe wartości stwierdzono na obiekcie
nawadnianym ściekami - nie przekraczały one 20 mg NO3· dm-3. Uzyskane zależności nie
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zawsze były istotne (R2=0,04-0,38) jednak pozwoliły na wyznaczenie okresu, w którym
występują maksymalne stężenia azotanów. Dla 7 z 8 przeanalizowanych przypadków (nawet
dla zlewni leśnej) uzyskano zbliżone wyniki – maksymalne stężenia azotanów wystąpiły w
lutym lub w pierwszej dekadzie marca, a więc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
agrotechnicznych. Zastanawiającym może być fakt, że również na obiekcie Szewce, kiedy
stosowano nawodnienie ściekami stężenie maksymalne azotanów w wodach odprowadzanych
z tego obiektu przypadło na ten sam okres. Maksimum stężenia azotanów występuje
bezpośrednio przed pojawieniem się maksymalnych przepływów, a więc wzrost stężenia w
okresie od listopada do lutego nie wynika ze zmniejszania się ilości wody odprowadzanej ze
zlewni.
W związku z powyższym przyczyny wzrostu stężenia azotanów w wodach
powierzchniowych należy upatrywać w procesach zachodzących w glebie ewentualnie
w akumulacji azotanów w pokrywie śnieżnej. Okres zimowy, kiedy zanika pobieranie azotu
przez rośliny sprzyja jego wymywaniu do wód, jednak biorąc pod uwagę powszechnie
panujący pogląd, że procesy mineralizacji, szczególnie nitryfikacja, ulega całkowitemu
zahamowaniu przy temperaturze niższej od +5 °C dość trudno wytłumaczyć wzrost stężeń
azotu wraz ze zmniejszaniem się temperatury powietrza i gleby.
Maksymalne stężenia azotanów w wodach powierzchniowych na terenach użytkowanych
rolniczo i w zlewni leśnej występowały w lutym i na początku marca, przed rozpoczęciem
wiosennych prac polowych. Uzyskane wartości stężenia wykazują, że są to wody
w znacznym stopniu zanieczyszczone azotanami, wyjątek stanowią wody z obiektu Szewce
w okresie, gdy był on nawadniany ściekami. Występowanie maksymalnych stężeń azotanów
i równocześnie największej objętości odpływu wody powoduje, że znacząca część ładunku
jest odprowadzana ze zlewni w lutym i marcu. W okresie pojawiania się maksymalnych
stężeń azotanów należałoby wody odpływające skierować do zbiorników gromadzących wodę
np. na potrzeby rolnictwa, do wiosennego zalewu stawów rybnych i w miarę możliwości
ograniczyć jej dopływ do zbiorników stanowiących źródło wody do zaopatrzenia ludności.
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WAPŃ ORAZ MAGNEZ W OSADACH DENNYCH RZEK ZLEWNI
GÓRNEJ NARWI I JEJ DOPŁYWÓW
CALCIUM AND MAGNESITE IN SEDIMMENTS IN THE UPPER NAREW RIWER
AND ITS TRIBUTARIES
Elżbieta Skorbiłowicz
Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych

Wapń i magnez to pierwiastki powszechnie występujące w skałach i glebie. Obraz
przestrzennego zróżnicowania zawartości wapnia i magnezu w osadach dennych Polski jest
bardzo wyrazisty i w ogólnych zarysach podobny do rozmieszczenia tych pierwiastków w
glebie. Głównym czynnikiem warunkującym rozmieszczenie wapnia i magnezu jest litologia
skał podłoża, a w drugiej kolejności czynnik antropogeniczny [Lis i Pasieczna, 1995].
Związki wapnia występują powszechnie w wodach powierzchniowych w znacznych
ilościach. Wapń jest stosowany w przemyśle papierniczym, garbarstwie, browarnictwie, przy
produkcji stopów. Tlenek wapnia jest stosowany w budownictwie do zaprawy murarskiej i do
tynków. Wapń dostaję się do wód także ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi. Duże
ilości magnezu mogą występować w ściekach z produkcji sody, a także w pyłach
magnezowych (MgO) emitowanych z zakładów przeróbki magnezitu [Kabata-Pendias i
Pendias, 1999]. Tło geochemiczne magnezu większości osadów wodnych Polski waha się od
<0,10% do 0,40% [Lis i Pasieczna, 1995]. Magnez wraz z wapniem powoduje twardość
wody, co utrudnia korzystanie z niej do celów przemysłowych i domowych.
Celem badań było określenie zawartości wapnia i magnezu w osadach dennych
mniejszych i większych rzek składających się na zlewnię górnej Narwi.
Badany obszar leży w obrębie województwa podlaskiego i ma charakter rolniczoprzemysłowy. Dominuje przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych, a więc
przemysł mleczarski, mięsny, piwowarski, spirytusowy, owocowo-warzywny i młynarski.
Natomiast dalsze miejsca zajmują kolejności przemysł maszynowy, produkcja tkanin oraz
drewna i wyrobów z drewna. Przemysł jest skupiony głównie w pobliżu ośrodków jednostek
miejskich, szczególnie w zasięgu miasta Białystok. Większość badanych rzek odprowadza
wody z użytków zielonych (łąk i pastwisk), w mniejszym stopniu pól ornych oraz terenów nie
użytkowanych rolniczo (torfowo-bagiennych). Powierzchnie dorzeczy dopływów wynoszą od
ok. 20 do 1856 km2.
Badaniami objęto rzekę Narew w 10 przekrojach pomiarowych na odcinku Bondary –
Tykocin, mniejsze i większe jej dopływy, w tym rzekę Supraśl z jej dopływami. Pobrano
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punktowo 123 próbki osadów dennych z dopływów. Ilość wytypowanych punktów
pomiarowych na jednym dopływie wynosiła od dwóch do siedmiu. Biorąc pod uwagę
charakter

zlewni

(roślinność,

użytkowanie,

zagospodarowanie

i

punktowe

żródla

zanieczyszczeń) dopływów Narwi analizowane rzeki podzielono na trzy grupy: rzeki zlewni
rolniczej, rolno-ściekowej i leśno-bagiennej.
Próbki osadów dennych z rzek pobrano do badań jednorazowo w 2003 roku w strefie
brzegowej, po przeciwnej stronie do nurtu, w miejscach, w których następuje osadzanie się
materiału zawieszonego. Z osadów dennych wydzielono na sitcie polietylenowym frakcję
ziarnową < 0,2 mm. Po roztworzeniu próbek w kwasie azotowym z użyciem mineralizatora
mikrofalowego oznaczono w nich całkowitą zawartość wapnia i magnezu metodą ASA.
Zawartość materii organicznej oznaczono na podstawie strat przy wyżarzaniu w temperaturze
550oC. Odczyn w wodzie oznaczono metodą potencjometryczną.
Przeprowadzone badania osadów dennych Narwi i jej dopływów wykazały, że wartość
magnezu wahała się od 0,031% do 1,294%. Mediana magnezu w osadach wód
powierzchniwych Polski wynosi 0,11% [Lis i Pasieczna, 1995]. Odwołując się do tej wartości
zaobserwowano koncentrację magnezu większą od 0,11% w 99 próbkach (74%), w tym 30
próbek zawierało powyżej 0,40 magnezu. W 34 próbkach (26%) stężenie magnezu nie
przekraczało 0,11%, w tym tylko 5 wyników mieściło się w przedziale 0,031-0,060%.
Wartość wapnia w badanych osadach dennych rzek wahała się w szerokim zakresie 0,2058,382%. Mediana wapnia dla osadów wód powierzchniowych Polski wynosi 0,86% [Lis i
Pasieczna, 1995]. Rozpatrując wyniki w odniesieniu do tej wartości stwierdzono w 95
próbkach (71%) wartość większą niż 0,86%, w tym 26 próbek zawierało powyżej 2% wapnia.
W 38 próbkach osadów (29%)zawartość wapnia nie przekraczała 0,86%, w tym 15 wyników
mieściło się w przedziale 0,205 - 0,600%.
Rozpatrując zawartość wapnia i magnezu w osadach rzek o różnym charakterze zlewni
stwierdzono, że największe wartości wapnia wystąpiły w osadach rzek o rolno-ściekowym
charakterze zlewni, natomiast magnezu w osadach rzek zlewni leśno-bagiennych.
Literatura
Kabata-Pendias A., Pendias H.: 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN,
Warszawa, 364 ss.
Lis J., Pasieczna A.: 1995. Atlas geochemiczny Polski w skali 1: 2 500 000. Państw. Inst.
Geol. Warszawa: 72
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PRZEKSZTAŁCENIA MAŁYCH ZBIORNIKÓW OD POCZĄTKU
XX W. NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBSZARÓW
POJEZIERZA OLSZTYŃSKIEGO
SMALL RESERVOIRS TRANSFORMATIONS FROM THE BEGINNING OF 20TH
CENTURY – EXAMPLE OF THE OLSZTYN LAKE DISTRICT SELECTED AREAS
Andrzej Skwierawski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Małe zbiorniki wodne, w porównaniu do innych obiektów przyrodniczych, podlegają
znacznie bardziej dynamicznym zmianom w czasie i są silnie narażone na skutki oddziaływań
zewnętrznych [Pieńkowski 1996, Kochanowska i in. 1997, Koc i in. 2001]. Zmienność
małych zbiorników jest nieporównywalna z procesami przekształceń innych ekosystemów
wodnych, zwłaszcza jezior, które mimo iż w skali geologicznej charakteryzują się krótkim
„życiem” [Lossow 1996], to względem mniejszych zbiorników są trwałym i stabilnym
elementem krajobrazu.
Celem pracy było przeanalizowanie obecności małych zbiorników wodnych na wybranym
obszarze Pojezierza Olsztyńskiego, z wykorzystaniem materiałów kartograficznych z różnych
okresów XX w.
Materiał i metody badań
Do badań wybrano reprezentatywny teren położony w środkowej części Pojezierza
Olsztyńskiego, w otoczeniu 6 wsi: Dywity, Spręcowo, Nowe Włóki, Tuławki, Gady i
Różnowo. W promieniu ± 1km od tych miejscowości dokonano inwentaryzacji małych
zbiorników wodnych. Obszar wybrany do badań obejmował w sumie 17 km2. Liczebność i
powierzchnię oczek analizowano na podstawie materiałów kartograficznych: 1) map
Messtissblatter w skali 1:25000, z 1914 r., 2) map „Geokart” w skali 1:10000 o stanie
aktualności na 1980-81 r., 3) zdjęć lotniczych PHARE w skali 1:26000 z 1998 r., r. W trakcie
opracowań mapy i fotografie lotnicze przetworzono na postać cyfrową i sprowadzono do
jednolitej skali, powierzchnię zbiorników ustalono metodą planimetrowania komputerowego.
Wyniki
Przeprowadzone analizy potwierdziły znaczną dynamikę zmian struktury małych
zbiorników w czasie. Na analizowanym terenie w ciągu 66 lat, pomiędzy rokiem 1914 a 1980
sumaryczna liczba małych akwenów uległa zmniejszeniu o 62 szt. (z 362 do 302 szt.), a więc
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o około 17% (tab. 1). Zdjęcie lotnicze, wykonane wiosną 1998 roku, w okresie wysokich
stanów wód w oczkach (wg obserwacji KMiKŚ) na obszarze objętym badaniami, wykazało
istnienie na analizowanym terenie tylko 202 zbiorników, co oznacza dalszą sumaryczną
redukcję ich liczby o około 1/3 w ciągu 20 lat. Największe ubytki w tym okresie dotyczyły
miejscowości, gdzie na początku lat 80. XX w. przeprowadzono tam prace melioracyjne
użytków rolnych, w wyniku których część zbiorników została odwodniona.
Tab. 1. Zmiana liczebności małych zbiorników wodnych na obszarze badań wg materiałów
kartograficznych z 1914, 1980 r. i 1998 r.

1914

Liczba zbiorników
[szt.]
362

1980

302

1914→1980

-16,6

1998

202

1980→1998

-33,1

Zb. trwałe*

103

1914→1998

-44,2

Rok

Okres

Zmiana
[%]

* Zb. trwałe – obiekty obecne na wszystkich analizowanych materiałach kartograficznych

Tab. 2. Zmiana powierzchni małych zbiorników wodnych na obszarze badań wg materiałów
kartograficznych z 1914 i 1980 r. i 1998 r.

1914

Pow. zbiorników
[ha]
12,91

1980

16,98

1914→1980

+31,5

1998

12,79

1980→1998

-24,7

Zb. trwałe

5,75

1914→1998

-0,9

Rok

Okres

Zmiana
[%]

Odmiennie kształtowały się zmiany dotyczące powierzchni zbiorników. Przeprowadzone
analizy materiałów kartograficznych wykazały, że od początków XX w. do lat 80-tych wraz
ze zmniejszaniem się liczby, następował wzrost sumarycznej powierzchni wszystkich
zbiorników na badanym terenie o ponad 30% (tab. 2), na co wpłynęły znaczne powierzchnie
tych akwenów, które nie istniały wcześniej.
Biorąc pod uwagę stwierdzony spadek liczebności, zagęszczenie badanych drobnych
obiektów hydrograficznych w pierwszym analizowanym okresie zmniejszyło się z 21,6 do
17,9 zbiornika·km-2, a w następnym (1980-1998) spadło do 12,1 zbiornika·km-2. Obszar
badań należy więc, mimo poważnych ubytków w liczbie małych zbiorników, uznać za bardzo
bogaty w zagłębienia z występującymi w nich oczkami wodnymi. Mimo niewielkiej
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powierzchni pojedynczych obiektów, zajmują one znaczny odsetek terenu badań – według
najnowszych danych 0,76%, a dawniej nawet powyżej 1%.
Wnioski
1. Małe zbiorniki wodne terenów rolniczych Pojezierza Olsztyńskiego ze względu na
znaczne zagęszczenie, przekraczające 10 szt.·km-2, stanowią ważny element budujący
krajobraz, uzupełniając sieć wód powierzchniowych na obszarach stosunkowo ubogich w
zbiorniki jeziorne.
2. Stwierdzono nasilenie procesów zaniku małych zbiorników wodnych na badanym
obszarze (17 km2) – z 362 przed 100 laty do 202 szt. współcześnie. Proces ten uległ
przyspieszeniu w ostatnich dziesięcioleciach. W porównaniu do stanu z początków XX w.
do 1980 roku, nastąpił spadek liczebności małych zbiorników o 17%, a w ciągu
następnych 20 lat liczba małych zbiorników zmniejszyła się o kolejne 27% .
3. Oprócz likwidacji i zanikania wielu oczek wodnych, na terenie badań nastąpiło
pojawienie się wielu nowych zbiorników. Dzięki znacznej powierzchni nowe zbiorniki
niemal rekompensowały ubytek areału. Elementem trwającym w krajobrazie przez cały
rozpatrywany okres były 103 zbiorniki, czyli 28,5% początkowej liczebności.
Literatura
Koc J., Cymes I., Skwierawski A., Szyperek U., 2001. Znaczenie ochrony małych zbiorników
wodnych w krajobrazie rolniczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 476: 397-407.
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zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa. Konferencja Naukowo-Techniczna, Falenty, 19-21
listopada 1997, 230-235.
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STAN ZACHOWANIA LEŚNYCH TORFOWISK POJEZIOROWYCH
NA POJEZIERZU MAZURSKIM
STATE OF PRESERVATION OF FORESTED LACUSTRINE PEATLANDS
IN THE MAZURIAN LAKELAND
Jerzy Smołucha
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Celem pracy jest przedstawienie oceny stanu zachowania torfowisk leśnych Pojezierza
Mazurskiego na podstawie ich geobotanicznej charakterystyki oraz kierunków przekształceń
szaty roślinnej [1]. Makroregion Pojezierza Mazurskiego o lesistości wynoszącej średnio
31,2% obejmuje tereny, które znajdowały się w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego.
Ukształtowana w plejstocenie młodoglacjalna rzeźba jest silnie urozmaicona i odznacza się
bogactwem jezior oraz zagłębień bezodpływowych. Współcześnie często występują w nich
torfowiska,

różniące

się

powierzchnią,

częstotliwością

występowania,

budową

stratygraficzną, a także roślinnością [2]. W szacie roślinnej torfowisk, reprezentującej etapy
ich rozwoju w różnych warunkach hydrologicznych, lasy i zarośla stanowią końcowe ogniwo
sukcesji. Istnieją trzy główne pozycje hydrologiczne torfowisk pojeziorowych rozstrzygające
o kierunku rozwojowym i typie budowy złóż. Torfowiska zagłębień jeziornych
bezodpływowych, które dochodzą w rozwoju z reguły do torfowisk wysokich. Przeciwnie w
basenach przepływowych realizuje się wyłącznie niski typ torfowisk. Natomiast w basenach
odpływowych w określonych częściach lub nawet na całym obszarze, wykształcają się
torfowiska przejściowe. Badaniami objęto makroregion Pojezierza Mazurskiego oraz
sąsiadujący z nim od północy mezoregion Równiny Sępolskiej. Prace terenowe prowadzono
na wytypowanych obiektach wzorcowych, zlokalizowanych na terenie: Lasów Ramuckich,
Puszczy

Piskiej,

Puszczy

Boreckiej.

Kompleksowe

badania

dotyczyły

budowy

stratygraficznej złóż i jakości torfu, typologii i właściwości gleb hydrogenicznych, stosunków
wodnych oraz szaty roślinnej torfowisk leśnych. Dało to możliwość przeanalizowania (na
podstawie wykorzystanych różnotematycznych materiałów kartograficznych, dokumentacji
geologicznych torfowisk, komputerowej bazy danych o torfowiskach, literatury oraz
przeprowadzonej weryfikacji terenowej) geobotanicznego zróżnicowania torfowisk leśnych
oraz stanu ich zachowania [3]. Torfowiska leśne na Pojezierzu Mazurskim obejmują 9
zgeneralizowanych układów stratygraficznych, na których wykształciły się określone zespoły
roślinności leśnej lub ich warianty. Typologicznemu i rodzajowemu zróżnicowaniu złóż
odpowiadają wybrane cechy jakościowe (średnia miąższość, stopień rozkładu) jak również
inne

jest

rozprzestrzenienie

i

częstotliwość
73

wystąpień

poszczególnych

układów
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stratygraficznych w wyróżnionych strefach krajobrazowych. W złożach torfowisk leśnych
Pojezierza Mazurskiego występuje 8 rodzajów genetycznych torfu (3), w tym 4 rodzaje typu
niskiego (Alnioni, Limno-Phragmitioni, Magnocaricioni, Bryalo-Parvocaricioni), 2 rodzaje
typu przejściowego (Minero-Sphagnioni, Betulioni) i 2 rodzaje typu wysokiego (OmbroSphagnioni, Ledo-Pinioni). Mazurskie leśne torfowiska są zróżnicowane pod względem
stratygraficznym na 9 jednostek typologicznych. Poszczególne układy stratygraficzne różnią
się dominowaniem określonego rodzaju torfu nad innymi i kolejnością występowania torfów
tworzących złoże. Złoża typu niskiego obejmują 4 układy stratygraficzne (Alnioni – Alnioni,
Limno-Phragmitioni – Alnioni, Magnocaricioni – Alnioni, Bryalo-Parvocaricioni – Alnioni).
Złoża przejściowe obejmują 3 układy stratygraficzne (Bryalo-Parvocaricioni – MineroSphagnioni, Magnocaricioni – Minero-Sphagnioni, Minero-Sphagnioni – Betulioni). Złoża
wysokie realizują się w 2 typach budowy (Minero-Sphagnioni – Ombro-Sphagnioni, OmbroSphagnioni – Ledo-Pinioni). W obrębie torfowisk pojeziorowych wyróżniono torfowiska
zagłębień: bezodpływowych, odpływowych i przepływowych. Na części badanych torfowisk
niskich

nastąpiła

redukcja

rozprzestrzenienia

roślinności

pierwotnej

oraz

zmiany

fitosocjologiczne, polegające na pojawieniu się w naturalnej szacie roślinnej zespołów
wtórnych bez zdolności torfotwórczych. Jednak najbardziej zagrożona jest w swoim istnieniu
pierwotna roślinność torfowisk przejściowych i wysokich. Zakres antropogenicznych
ingerencji powinien uwzględniać znaczną labilność opisywanych siedlisk, które pod
wpływem działalności gospodarczej prowadzą do zmian nie zawsze zgodnych z ich naturalną
ewolucją, często powodujących degradację tych siedlisk. Ze względów ekologicznych i
ekonomicznych należałoby protegować rozwój lasów na mokradłach tak, aby formować
cztery zbiorowiska uwarunkowane siedliskowo. Byłyby to olsy (Carici elongatae-Alnetum),
łęgi olszowo-jesionowe (Circaeo-Alnetum), bory bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum) i
świerczyny (Sphagno girgensohnii-Piceetum). Takie ukształtowanie lasów bagiennych i
wilgotnych byłoby zgodne z ich naturalną ewolucją, pozostającą w harmonii z ekologią
kompleksu leśnego.
1. JASNOWSKI M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis
1 (3): 193-209.
2. KLOSS M. 1993. Differentiation and development of peatlands in hollows without run-off on young
glacial terrains. Pol. ecol. Stud. 19 (3-4): 115-219.
3. TOŁPA St., JASNOWSKI M., PAŁCZYŃSKI A. 1967. System der genetischen Klassifizierung der
Torfe Mitteleuropas. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 76: 9-99.
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ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH POŁUDNIOWYCH
KUJAW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH JEZIOR I CIEKÓW
THREATS FOR SURFACE WATERS OF THE SOUTHERN KUJAWY – CASE
STUDIES ON SELECTED LAKES AND WATERCOURSES
Ryszard Staniszewski, Józef Szoszkiewicz
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Wstęp
Wody

powierzchniowe

Kujaw

Południowych

charakteryzowały

się

znacznym

zanieczyszczeniem, odbijającym się negatywnie na cały ekosystem wodny. Badania
prowadzone w latach 1997-2003 nad wodami jezior Brdowskiego, Modzerowskiego i
Przedeckiego oraz źródłowych odcinkach Noteci wykazały wysoki stopień trofii, zwłaszcza w
odniesieniu do fosforu. Użyźnienie tych wód powodowane było dopływem ścieków z
gospodarstw rolnych, spływami z pól uprawnych oraz licznych domów stałych i
letniskowych. Nie było tu do 1997 roku oczyszczalni ścieków ani też działań prewencyjnych
w postaci chociażby odpowiedniej uprawy roli i techniki nawożenia.
Omówienie wyników
Ocena jakości wód jeziornych i ich stanu sanitarnego przeprowadzona została w latach
1997-2000 w przypadku jezior Przedeckiego i Modzerowskiego oraz w latach 1997-2003 w
Jeziorze Brdowskim. W jeziorach i ciekach określono poziom ważniejszych wskaźników
fizyko-chemicznych standardowymi metodami stosowanymi w monitoringu wód.
Na podstawie przykładowych badań jakości wód Jeziora Przedeckiego z lat 1997-2000 oraz
danych literaturowych można stwierdzić, że w pierwszych latach po uruchomieniu
oczyszczalni hydrobotanicznej LEMNA uzyskano pewną poprawę jakości wód w jeziorze,
szczególnie w odniesieniu do stężenia fosforu ogólnego (Tabela 1). W 2000 roku w wyniku
niskiego stanu wód w jeziorach ich jakość była ogólnie słaba.
Wciąż istnieją niestety źródła zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych. Problem
nasila się w sezonie letnim gdy w niektórych wioskach podwaja się liczba mieszkańców z
uwagi na ruch turystyczny. Nakłada się na to brak uregulowanej gospodarki ściekowej w
wielu domach letniskowych (Staniszewski, Szoszkiewicz 2002). Zmienić ten stan rzeczy
może wzmocnienie znaczenia organów ochrony środowiska w gminach oraz nasilenie
edukacji młodzieży ukierunkowanej na ochronę środowiska i ekologię.
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Tabela 1. Troficzna klasyfikacja Jeziora Przedeckiego wg. Mandaville’a (2000) na podstawie
średnich rocznych wyników stężenia fosforu ogólnego (TP), zawartości chlorofilu a (Chl a)
oraz widzialności krążka Secchie’go (SD) za lata 1997-2000 oraz na podstawie danych
literaturowych.
Akwen

Rok

1991*
1997
J. Przedecz
1998
1999
2000
* WIOŚ Konin 1992.

TP,
mg/m3
262
62
119
90
183

Kategoria
troficzna

Chl a,
mg/m3
20
15
6
18
27

hipertrofia
eutrofia
hipertrofia
eutrofia
hipertrofia

Kategoria
troficzna
eutrofia
eutrofia
mezotrofia
eutrofia
hipertrofia

SD,
m
0,70
1,00
0,98
0,67
0,77

Kategoria
troficzna
hipertrofia
eutrofia
eutrofia
hipertrofia

eutrofia

Wnioski
Jakość wód powierzchniowych Kujaw Południowych nie jest zadowalająca lecz
uruchomienie nowych oczyszczalni ścieków zaczyna dawać pozytywne efekty. Istniejące
źródła zanieczyszczeń powodują obniżanie jakości wód powierzchniowych szczególnie w
okresie letnim.
Literatura
Mandaville, S.M. 2000. Limnology - Eutrophication and Chemistry, Carrying Capacities,
Loadings, Benthic Ecology, and Comparative Data. Soil & Water Conservation Society of
Metro Halifax.
Staniszewski R., Szoszkiewicz J. 2002. Freshwater quality of Kujawskie Lakeland and
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ROLA UŻYTKÓW ZIELONYCH W OGRANICZANIU SKUTKÓW
EFEKTU CIEPLARNIANEGO
THE ROLE OF GRASSLAND IN REDUCTION OF GREENHOUSE EFFECT
P. Stypiński1, G. Mastalerczuk1, S. Pietkiewicz2
SGGW w Warszawie, 1 Katedra Agronomii, 2 Katedra Fizjologii Roślin, SGGW Warszawa

Użytki zielone mogą stać się ważnym odbiorcą nadwyżek CO2 w atmosferze a ich rola w
tzw. efekcie cieplarnianym ciągle nie jest należycie zbadana. Celem trzyletnich badań (2002002) prowadzonych na trwałych użytkach zielonych w Jaktorowie koło Warszawy była
próba bilansu węgla na łąkach w zależności od uwilgotnienia siedliska i intensywności
użytkowania. Doświadczenia zostały założone w dwóch siedliskach (umiarkowanie
wilgotnym poziom wody gruntowej średnio około 30 cm i umiarkowanie suchym poziom
wody gruntowej około 120 cm) na glebie czarnej ziemi właściwej położonej na luźnym
piasku rzecznym. Na obu siedliskach stosowano trzy poziomy użytkowania- intensywne
(częste koszenie przy wysokości głównej masy roślin 10 cm, nawożenie azotem 180 kg N ha-1
rok-1), średnio-intensywne (nawożenie 120 kg N ha-1 na rok) i ekstensywne (nawożenie 90 kg
N ha-1 na rok).
W doświadczeniach badano plony zielonej i suchej masy, określano zmiany w składzie
botanicznym runi, analizowano skład chemiczny roślin z podziałem na poszczególne organy,
część nadziemną i podziemną oraz oceniano zmiany we właściwościach fizykochemicznych
gleb. Główną jednak uwagę zwrócono na bilans węgla na badanych użytkach zielonych (które
zresztą mogą być reprezentatywne dla większości użytków zielonych w Polsce - grądy
położone w siedlisku umiarkowanym bądź posusznym). Węgiel oznaczano w poszczególnych
organach roślin (masa nadziemna i podziemna) oraz w glebie na podstawie bezpośrednich
pomiarów wykonywanych spektrofotometrem MAT 5500. Na podstawie zawartości węgla i
plonów masy nadziemnej i podziemnej wyliczono podstawowe składowe bilansu węgla tzn.
całkowitą absorpcję, retencję w glebie i akumulację w masie podziemnej. Całkowita
absorpcja w masie nadziemnej wynosiła średnio 4,28 t C ha-1 rocznie (15,69 t CO2) w
siedlisku wilgotnym i 3, 76 t C ha-1 na 1 ha (13,79 t CO2) w siedlisku umiarkowanie suchym i
była zbliżona do wartości szacowanych we wcześniejszych raportach na temat efektu
cieplarnianego. Okazało się jednak, ze wspomniane wcześniejsze raporty zaniżają retencję
węgla w częściach podziemnych roślin łąkowych. W badaniach w Jaktorowie wynosiła ona
średnio 5,5 t C ha-1 w siedlisku umiarkowanie wilgotnym i 5,8 t ha–1 w siedlisku
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umiarkowanie suchym. Retencja węgla w glebie wynosiła średnio 0,6 t C ha-1 r

–1

. Łączna

akumulacja węgla w glebie i w roślinach na badanych użytkach zielonych wynosiła więc
10,32 t C ha –1 (37,8 t CO2 ha-1 r-1).
Przeliczając te wartości na całą powierzchnię użytków zielonych w Polsce możemy
szacować, że łączna akumulacja węgla wynosi 132 mln t CO2 rocznie. Należy sądzić, że
użytki zielone, zwłaszcza te użytkowane bardziej ekstensywnie mogą stać się ważnym
odbiorcą dwutlenku węgla z atmosfery i w związku z tym mogą w dużym stopniu ograniczać
skutki efektu cieplarnianego.
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WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI NA SKŁAD CHEMICZNY
OSADÓW DENNYCH OCZEK WODNYCH
CZ. I. ZAWARTOŚĆ I AKUMULACJA AZOTU, FOSFORU I POTASU
EFFECT OF LAND USE ON CHEMICAL CONSTITUTION OF BOTTOM
SEDIMENTS OF PONDS. PART I. CONCENTRATIONS AND ACUMULATIONS OF
NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM
Urszula Szyperek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Oczka wodne stanowią charakterystyczny element krajobrazów młodoglacjalnych. Jedną z
cech wyróżniających je wśród innych zbiorników jest wyjątkowo wysokie zróżnicowanie
składu chemicznego wody. Skład ten stanowi wypadkową wielu czynników, m.in.: pionowej
wymiany wilgoci z atmosferą, poziomego dopływu wody i materii stałej ze zlewni oraz
wewnętrznej transformacji hydrochemicznej (Drwal, Lange 1985). Duża zmienność stężeń
składników w wodach oczek wynika również ze sposobu użytkowania zlewni bezpośredniej
danego

zbiornika

(Cholewiński,

Błaułciak

1995).

Bezodpływowe

oczka

wodne

charakteryzują się wodą o bardzo silnej koncentracji składników. Są one dobrą barierą
biogeochemiczną w ochronie wód przed spływami z gleb, ale prowadzi to do ich degradacji i
zaniku (Koc, Nowicki 1997). W wypełnionych wodą obniżeniach terenu, w naturalny sposób
kumuluje się materiał pochodzenia lądowego, który wraz z częścią wyprodukowanej w
zbiorniku substancji organicznej i zawartych w niej soli mineralnych zostaje odkładany na
dnie zbiornika w postaci osadów dennych (Kajak 1979). Zdaniem Starmacha i in. (1976)
znajomość składu chemicznego osadów może być w niektórych przypadkach lepszym
wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska niż znajomość składu chemicznego wody. Dlatego
też podjęto badania nad osadami dennymi oczek wodnych położonych w zlewniach różnie
użytkowanych. Celem niniejszej pracy było określenie zawartości i akumulacji w nich azotu,
fosforu i potasu.
Metodyka
Przedmiot badań stanowiło 6 oczek wodnych zlokalizowanych w pobliżu Olsztyna
(Pojezierze Olsztyńskie), zróżnicowanych pod względem sposobu użytkowania zlewni.
Wśród nich znajdowały się zbiorniki położone na gruntach ornych, w zlewniach mieszanych i
łąkowo-leśnych oraz oczko leśne. Próby osadów dennych do badań pobrano w listopadzie
2000 r. za pomocą próbnika MULTI. Ze względu na małe powierzchnie oczek wodnych,
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próby osadów pobierano z głęboczka i losowo wybranych punktów dna. Zawartość
poszczególnych pierwiastków badano w warstwach powierzchniowych od 0-5 cm do 0-25 cm
(w zależności od ich miąższości) oraz w głębszych poziomach rdzeni osadów (w zbiornikach
o większej miąższości). Osady denne, po uprzednim wysuszeniu na wolnym powietrzu,
rozdrobnieniu i przesianiu przez sita zmineralizowano na mokro w stężonym kwasie
siarkowym i oznaczono w nich: N ogólny - metodą Kjeldahla, P ogólny metodą wanadowomolibdenową; K- metodą emisyjnej spektrometrii atomowej.
Wyniki
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że osady denne oczek wodnych
wykazywały zróżnicowanie pod względem zawartości oznaczanych w nich biogenów. Spośród
analizowanych pierwiastków w osadach dennych zdecydowanie dominował azot, a największą
jego koncentracją (7,16 – 11,06 mg⋅ g-1s.m. osadu) charakteryzowały się próbki pochodzące z
oczka leśnego. W tym zbiorniku wodnym odnotowano najniższe stężenia potasu w osadach
(0,66-1,31 mg⋅g-1s.m.), które w niektórych przypadkach były kilka razy większe od zawartości
tego składnika w pozostałych zbiornikach. Zawartość fosforu w osadach wszystkich badanych
zbiorników wahała się od 0,1 do 1,2 mg⋅g-1s.m. i wykazywała mniejsze rozbieżności pomiędzy
akwenami, jak i punktami poboru w jednym oczku.
Ilość biogenów zawartych w osadach dennych charakteryzowała duża zmienność
wynikająca z różnych ich stężeń w poszczególnych warstwach oraz z różnicy powierzchni
oczek wodnych. Największą akumulację azotu i fosforu stwierdzono w

oczku o zlewni

łąkowo-leśnej (odpowiednio 12,9 i 1,3 kg). Najwięcej potasu zdeponowały natomiast osady
oczka położonego w zlewni mieszanej (2,8 kg).
Literatura
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WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI NA SKŁAD CHEMICZNY
OSADÓW DENNYCH OCZEK WODNYCH
CZ. II. ZAWARTOŚĆ I AKUMULACJA SODU, MAGNEZU I WAPNIA
EFFECT OF LAND USE ON CHEMICAL CONSTITUTION OF BOTTOM
SEDIMENTS OF PONDS. PART II. CONCENTRATIONS AND ACUMULATIONS
OF SODIUM, MAGNESIUM AND CALCIUM
Urszula Szyperek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Sposób zagospodarowania terenu wpływa na jakość i skład chemiczny wód
powierzchniowych i gruntowych. W krajobrazach młodoglacjalnych na obieg

materii

oddziałują oczka wodne, zatrzymując substancje biogenne i oczyszczając wody gruntowe
(Ryszkowski i in. 1990). W wypełnionych wodą obniżeniach terenu, w naturalny sposób
kumuluje się materiał pochodzenia lądowego. Część wyprodukowanej w zbiorniku substancji
organicznej i zawartych w niej soli mineralnych jest włączona w obieg materii, część
natomiast zostaje odkładana na dnie zbiornika (Kajak 1979). Zawartość składników w
wodach zależy m.in. od ich pochodzenia. Magnez występujący w wodach ma głównie
pochodzenie mineralne, a jego obecność w wodach podziemnych przejawia związki
korelacyjne z wapniem. Sód może być dostarczany do wód w znacznych ilościach z
zanieczyszczeniami: ścieki, odpady stałe lub gospodarcze. Wapń jest pierwiastkiem
powszechnie występującym w wodach naturalnych i bywa w nich często kationem
dominującym. Jony wapniowe w wodach podziemnych pochodzą z wietrzenia skał, ale też
mogą dostawać się do nich w wyniku procesów desorpcyjnych, najczęściej na skutek
wymiany ich na jony sodu (Macioszczyk 1987). W osadach dennych jezior zawartość wapnia
może przyjmować duże rozpiętości i jak podaje Müler i in. (1998) jest ona ujemnie
skorelowana z zawartością sodu.
Celem niniejszej pracy było określenie zawartości i akumulacji sodu, wapnia i magnezu w
osadach dennych oczek wodnych położonych w zlewniach o różnym sposobie ich
zagospodarowania.
Metodyka
Przedmiot badań stanowiło 6 oczek wodnych zlokalizowanych na południowy zachód od
Olsztyna (Pojezierze Olsztyńskie), których zlewnie różnił sposób użytkowania. Opis
obiektów oraz metodykę poboru prób do analiz podano w pierwszej części pracy. W osadach
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dennych (po uprzednim ich zmineralizowaniu na mokro w stężonym kwasie siarkowym)
oznaczono Na i Ca – metodą emisyjnej spektrometrii atomowej oraz Mg - metodą
absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
Wyniki
Badane zbiorniki wodne charakteryzował stosunkowo wyrównany stopień zasobności
osadów dennych w wapń. Jego zawartość w osadach w kształtowała się w granicach 0,5-0,6
mg⋅g-1s.m. W zbiornikach leśnym łąkowo-leśnym koncentracja wapnia przyjmowała większe
wartości niż w pozostałych, nawet do 2,96 mg⋅g-1s.m. W tych akwenach zaobserwowano także
rozbieżności pomiędzy próbami w obrębie jednego akwenu.
Pod względem zasobności w magnez największymi ilościami charakteryzowały się osady
denne ze zbiornika o zlewni łąkowo-leśnej (1,76-2,23 mg⋅ g-1s.m). Próbki pochodzące z
jednego akwenu odznaczały się stosunkowo wyrównaną zasobnością w magnez i sód. Tylko w
oczku o zlewni mieszanej odnotowano znaczne rozbieżności ilości magnezu w poszczególnych
punktach poboru prób - od 0,06 do 0,63 mg⋅g-1s.m.
Ilość zawartych w osadach dennych oznaczonych w nich biogenów charakteryzowała duża
zmienność wynikająca z różnych ich stężeń w poszczególnych warstwach oraz z różnicy
powierzchni oczek wodnych. Stwierdzono stosunkowo niską akumulację sodu i magnezu (ok.
0,5 kg) w osadach wszystkich oczek. Jednak największą akumulacją tych składników w
osadach dennych wyróżniało się oczko łąkowo-leśne (Na - 0,6 kg i Mg - 3,1 kg). W osadach
oczka leśnego odnotowano największą ilość wapnia (23 kg). Najmniej zasobny w ten składnik
zgromadzony w osadach (1,7 kg) był zbiornik położony w zlewni mieszanej.
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REAKCJA NIEKTÓRYCH ROŚLIN WSKAŹNIKOWYCH NA
DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY W TESTACH
KRÓTKOTERMINOWYCH
REACTION OF SOME INDICATOR PLANTS TO SULFUR DIOXIDE AND SULFITES
IN SHORT-TERM TESTS
Kazimierz Warmiński, Leszek Rogalski, Agnieszka Bęś
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska

Dwutlenek siarki (SO2) jest gazem o szczególnej szkodliwości zarówno dla organizmów
zwierzęcych, jak i roślinnych. W ostatnich latach jego stężenie w powietrzu atmosferycznym
stopniowo zmniejsza się ze względu na obostrzenia prawne związane z emisją gazów spalania
(GUS 2004) oraz wzrostem świadomości ekologicznej. Pomimo tego roślinność nadal
podlega ekspozycji na ten gaz, szczególnie na terenach miejskich oraz podmiejskich z
zabudową jednorodzinną, o dużym ruchu ulicznym i rejonach uprzemysłowionych. Problem
ten nasila się w ostatnich latach w Azji ze względu na wyraźny wzrost emisji SO2 (STREETS i
in. 2000). Epizody wysokich stężeń dwutlenku siarki na tych terenach występują zwłaszcza w
określonych warunkach atmosferycznych i topograficznych niesprzyjających mieszaniu z
otaczającymi masami czystego powietrza (GIVATI i in. 1996).
Najwrażliwszymi grupami roślin na SO2 są porosty i drzewa iglaste, których aparaty
asymilacyjne są narażone na zanieczyszczenia powietrza przez cały rok, zwłaszcza zimą w
okresie grzewczym. Spośród wielu gatunków wrażliwych tylko niektóre z nich odznaczają się
przydatnością jako biowskaźniki. Na szczególną uwagę zasługują porosty, charakteryzujące
się wysoką wrażliwością na szereg związków chemicznych, szczególnie SO2 i ozon O3,
pospolitością, plastycznością ekologiczną i specyficzną gospodarką wodno-mineralną (wodę i
składniki mineralne pobierają bezpośrednio z powietrza i z wody opadowej). Szczególnie ta
ostatnia cecha czyni porosty biowskaźnikami zanieczyszczeń powietrza wolnymi od interakcji
związanych z warunkami glebowymi (BYSTREK 1997). Uszkodzenie lub zachwianie
równowagi tak wrażliwego układu symbiotycznego objawia się m.in. zmianami
morfologiczno-anatomicznymi plech, osłabieniem intensywności fotosyntezy i oddychania,
zwiększonym udziałem martwych komórek fotobiontów, zmniejszeniem zawartości
barwników chlorofilowych, bądź też zwiększonym stopniem feofitynizacji chlorofilu.
Spośród tysięcy taksonów porostów, niektóre z nich występują powszechnie na wielu
gatunkach drzew i jednocześnie są łatwe do identyfikacji. Do takich należy m.in. pustułka
pęcherzykowata (Hypogymnia physodes) i tarczownica bruzdkowana (Parmelia sulcata)
(LOPPI i in. 2002). Gatunki te wykorzystano w niniejszych badaniach. W testach, oprócz
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porostów, zastosowano również organy asymilacyjne sosny zwyczajnej (Pinus sylwestris L.) i
świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.). Plechy H. physodes i P. sulcata oraz igły P.
sylwestris i P. abies fumigowano SO2 w mikrokomorach szklanych o pojemności 1dm3.
Badania prowadzono przez 7 dni w komorze klimatyzacyjnej Microclima 1000 (Snijders
Scientific B.V.) z programowaną temperaturą i oświetleniem. Równocześnie po dziesięć igieł
sosnowych i świerkowych umieszczono w płytkach Petriego na bibule nasączonej roztworami
wodorosiarczynu sodu (NaHSO3) i siarczynu sodu (Na2SO3) w stężeniach od 0% do 0,1 %. W
trakcie doświadczenia prowadzono obserwacje zmian kolorystyki plech, a po zakończeniu
oznaczono zawartość chlorofilu w plechach i igłach metodą spektrofotometrii. Igły sosnowe i
świerkowe okresowo fotografowano aparatem cyfrowym Canon Ixus na stanowisku ze stałym
oświetleniem. Uzyskane zdjęcia posłużyły do określenia tempa zmian nekrotycznych igieł w
zależności od stężenia i czasu ekspozycji metodą komputerowej analizy obrazu. Wyniki
poddano analizie statystycznej (Statistica 6.1 PL, StatSoft Inc.).
Przeprowadzone badania wykazały wyższą wrażliwość obu gatunków porostów na SO2, w
porównaniu z organami asymilacyjnymi sosny zwyczajnej i świerka. Fotobionty porostów
reagowały na SO2 szybką degradacją chlorofilu. Objawem zewnętrznym tej reakcji było
bielenie plech. Igły sosny i świerka podobnie reagowały zarówno na gazowy SO2, jak i na
roztwory siarczynów. Przy najwyższych stężeniach pierwsze objawy nekroz (brązowienia)
zauważalne były już po 24 godzinach od początku ekspozycji. Charakterystyczną cechą
obserwowanej reakcji są rozszerzające się strefy nekroz, wyraźnie oddzielone od stref
zielonych. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujacych wniosków: 1).
Porosty są wrażliwszymi biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki niż
organy asymilacyjne drzew iglastych. 2). Reakcja porostów jest szybsza i znacznie
wyraźniejsza, zwłaszcza przy niskich stężeniach SO2. 3). Reakcja organów asymilacyjnych
sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na SO2 jest zbliżona do reakcji na roztwory
siarczynów.
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ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W OSADACH DENNYCH
WYBRANYCH DOPŁYWÓW RZEKI DUNAJEC NA ODCINKU
TARNÓW – NOWY SĄCZ
HEAVY METALS IN BOTTOM SEDIMENTS OF CHOSEN TRIBUTARIES OF
DUNAJEC RIVER ON THE TARNÓW – NOWY SĄCZ SECTION
Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec
Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej

Wstęp
Na odcinku pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem rzeka Dunajec przyjmuje szereg
dopływów, wśród których największe to Kamienica, Łososina oraz Biała Tarnowska.
Pozostałe dopływy to mniejsze cieki o długości do kilkunastu kilometrów, odwadniające
tereny wiejskie [Mukawa i in. 1997]. Mogą one wywierają wpływ na stan czystości Dunajca.
Celem badań była ocena zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranych
dopływów rzeki Dunajec w rolniczo-przemysłowej części zlewni.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w 2003 r. Materiał badawczy stanowiły osady denne pobrane z
8 wybranych dopływów Dunajca. Do badań wybrano sześć cieków odwadniających tereny
rolnicze/wiejskie gmin Pleśna, Zakliczyn, Gromnik i Czchów, jeden duży ciek odwadniający
tereny rekreacyjne gminy Nawojowa (Kamienica o powierzchni zlewni 283 km2) oraz jeden
duży ciek niosący znaczną ilość zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych (Biała
Tarnowska o powierzchni zlewni 983 km2). Osady pobierano w przyujściowych odcinkach
badanych cieków, na tyle daleko od ujścia, aby wyeliminować wpływ samej rzeki Dunajec na
ich skład. Próbki pobierano ze strefy przybrzeżnej z głębokości 0-5 cm, pięciokrotnie w ciągu
sezonu wegetacyjnego. W osadach dennych, po ich mineralizacji w piecu muflowym a
następnie trawieniu w mieszaninie HClO4 i HNO3, oznaczono ogólne zawartości Zn, Cu, Cr,
Pb i Cd metodą ICP-EAS.
Omówienie wyników
Uzyskane wyniki badań wskazują, iż najwyższe zawartości badanych pierwiastków
występują w osadach pochodzących z rzeki Biała Tarnowska. Duże ilości Cr, Pb i Cu
stwierdzono w osadach z rzeki Kamienica, natomiast Zn w osadach z potoku bez nazwy
uchodzącego do zbiornika Czchowskiego. Najniższe faktory badanych pierwiastków
stwierdzono w osadach pochodzących z trzech cieków odwadniających tereny gmin
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Zakliczyn, Pleśna i Gromnik (Brzozowianka, Paleśnianka, Rudzanka). Ponadto stwierdzono
znaczną zmienność zawartości badanych pierwiastków w osadach w zależności od terminu
ich pobrania.
Według kryteriów zaproponowanych przez Bojakowską i Sokołowską [1998],
przekroczenie wartości tła geochemicznego dla Cr stwierdzono w 100% badanych próbek
osadów, dla Zn w 55%, dla Pb w 80%, dla Cu w 94% i dla Cd w 8% próbek. Przyjmując
kryterium zaproponowane przez Lisa i Pasieczną [1995], przekroczenia zawartości Cr
obserwowano w 86%, Zn w 13%, Pb w 72% i Cu w 61% próbek badanych osadów.
Wnioski
1. Osady denne wybranych dopływów Dunajca różniły się znacznie pod względem
zawartości badanych pierwiastków śladowych, a ich zawartość wykazywała dużą
zmienność w poszczególnych terminach poboru.
2. Najwyższe zawartości metali ciężkich stwierdzono w osadach rzeki Biała Tarnowska,
będącej odbiornikiem ścieków przemysłowych i komunalnych, zaś osady z cieków
odwadniających tereny rolnicze gmin Zakliczyn, Gromnik i Pleśna charakteryzowały się
najmniejszą ich zawartością.
3. Badane osady wykazywały znaczne przekroczenie wartości tła geochemicznego dla Cr, Pb
i Cu, które obserwowano odpowiednio w 86-100%, 72-80% i 61-94% badanych próbek,
zaś w mniejszym stopniu dla Zn i Cd, stwierdzane odpowiednio w 13-55% i 8% próbek.
Literatura
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POZIOM METALI CIĘŻKICH W TKANKACH NORNICY RUDEJ
(CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) Z TERENU ODDZIAŁYWANIA
MOGILNIKA PESTYCYDOWEGO
HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN TISSUES OF BANK VOLES
(CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) FROM AREAS AROUND PESTICIDE TOMB
Marta Zakrzewska1, Katarzyna Sawicka-Kapusta1, Patrycja
Aleksandrowicz1, Józef Szarek2, Mirosław Grzybowski3, Krystyna A.
Skibniewska4, Janusz Guziur3, Izabela Zmysłowska3
1
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Wstęp
W latach 1970-1975 na terenie Polski powstało wiele mogilników pestycydowych.
Znajdują się one również na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Celem pracy była ocena
poziomu metali ciężkich w tkankach nornic rudych odłowionych na terenach oddziaływania
mogilnika pestycydowego, oddalonego o około 6 km od Ostródy.
Odłów nornic przeprowadzono jesienią 2002 i 2003 roku, w trzech strefach (strefa I najbliżej mogilnika) w transekcie wschód-zachód. Teren kontrolny usytuowany był w
odległości około 4 km na zachód od mogilnika. Z odłowionych zwierząt wycięto wątrobę,
nerki, śledzionę i kości udowe. Wysuszone tkanki zmineralizowano w mieszaninie
HNO3+HClO4 w stosunku 4:1. Cd, Pb, Fe, Zn i Cu oznaczono przy użyciu AAS.
Omówienie wyników
Stężenie kadmu w nerkach nornic odłowionych w 2002 roku, wahało się od 0,457 µg.g-1
do 2,633 µg.g-1. W 2003 roku stwierdzono 0,845 µg.g-1 Cd w kontroli i 2,376 µg.g-1 w strefie
I. W obydwu latach, najwyższą średnią zawartość tego pierwiastka, oznaczono w wątrobach
nornic ze strefy II (0,527 i 0,416 µg.g-1), natomiast poziom kadmu w śledzionach mieścił się
w wąskim zakresie (0,205-0,494 µg.g-1), z wyjątkiem strefy III w 2003 roku (3,093 µg.g-1).
Najwyższe stężenie ołowiu w nerkach nornic z 2002 roku zanotowano w strefie I (1,096
µg.g-1), natomiast niemal trzykrotnie niższą wartość tego metalu zaobserwowano u zwierząt z
terenu kontrolnego (0,376 µg.g-1). Średni poziom ołowiu w nerkach w 2003 roku mieścił się
w zakresie od 0,329 (strefa II) do 0,774 µg.g-1 (strefa I). W 2003 roku zawartość Pb w
wątrobach nornic ze strefy I (0,143 µg.g-1) istotnie przewyższała średnie wartości stwierdzone
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u zwierząt z pozostałych stref. W obydwu latach, w kościach zwierząt ze strefy I, stwierdzono
nieco wyższą koncentrację ołowiu niż w pozostałych strefach.
Wnioski
Koncentracje kadmu w nerkach i wątrobach nornic nie odbiegały od poziomu tego metalu
stwierdzonego w terenach uznawanych za potencjalnie czyste, takich jak Puszcza Borecka
(3,210 µg.g-1 i 0,80 µg.g-1) leżąca w województwie warmińsko-mazurskim. Zawartość kadmu,
w 2003 roku, w śledzionach osobników ze strefy III, była porównywalna z wartościami
uzyskiwanymi w terenach zanieczyszczonych, leżących niedaleko Olkusza (Damek-Poprawa
i Sawicka-Kapusta 2004, Gdula-Argasińska 2003).
Stężenia ołowiu, stwierdzone w nerkach, były podobne do poziomu występującego w
Puszczy Boreckiej (0,74 µg.g-1) lub nieco niższe od uzyskanych w Puszczy Niepołomickiej,
znajdującej się w pobliżu zurbanizowanego Krakowa (1,93 µg.g-1). Najwyższa, średnia
zawartość ołowiu w wątrobach nornic odłowionych w strefie III w 2002 roku (0,365 µg.g-1),
była trzykrotnie wyższa od zawartości ołowiu stwierdzonej w wątrobach nornic z Puszczy
Boreckiej (0,11 µg.g-1). Była ona jednak znacznie niższa od wartości 1,95 µg.g-1 Pb,
występującej w wątrobach nornic odłowionych na terenie zanieczyszczonym. W kościach
nornic z terenu mogilnika zanotowano stosunkowo niskie koncentracje ołowiu, jedynie w
strefie I, poziom tego metalu był nieco wyższy od wartości uzyskanych w terenach czystych
(Puszcza Borecka - 0,51 µg.g-1 Pb). W Puszczy Niepołomickiej, średnia zawartość ołowiu w
kościach nornic utrzymywała się na poziomie 1,12 µg.g-1 Pb.
Poziomy żelaza i cynku we wszystkich analizowanych narządach były porównywalne z
wartościami uzyskanymi na terenach nieskażonych. Stężenia miedzi, oznaczone w narządach
nornic z terenów czystych pokazują, że obszar wokół mogilnika ma nieco podwyższone
wartości tego metalu (Damek-Poprawa i Sawicka-Kapusta 2004, Gdula-Argasińska 2003).
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ROŚLINY OZDOBNE W ŚRODOWISKU MIEJSKIM WARUNKIEM
ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO CZŁOWIEKA
ORNAMENTAL PLANTS IN URBAN ENVIRONMENT AS A CONDITION
OF PHYSICAL AND MENTHAL HEALTH OF MAN
Joanna Nowak
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych

Środowisko miejskie jest zanieczyszczone i stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych na świecie wykazały, że drzewa, krzewy
i inne rośliny pobierają, metabolizują lub akumulują różne substancje chemiczne, np. metale
ciężkie, lotne związki organiczne i nieorganiczne. Proces usuwania lub detoksyfikacji
szkodliwych substancji przy użyciu roślin nazywa się fitoremediacją. Dzięki fitoremediacji
można skutecznie i tanio oczyścić glebę, wody gruntowe i powietrze z wielu bardzo
szkodliwych związków. Do fitoremediacji terenów zurbanizowanych poszukuje się roślin
ozdobnych, które zdobią miasto i równocześnie oczyszczają środowisko np. rośliny rabatowe
zdolne do gromadzenia metali ciężkich usuwane jesienią mogą stopniowo oczyszczać glebę.
Skuteczność fitoremediacji zależy od wielu czynników: stopnia zanieczyszczenia,
przyswajalności różnych form metali przez korzenie, oraz zdolności roślin do pobierania i
akumulowania metali. Na zdolność roślin do pobierania dużych ilości metali ciężkich
wpływają między innymi struktura i szybkość wzrostu systemu korzeniowego i intensywność
transpiracji. Niektóre rośliny, tzw. hiperakumulatory, mogą gromadzić bardzo duże ilości
metali ciężkich w częściach nadziemnych (Prasad i de Oliveira Freitas, 2003). Charakteryzują
się one także wysoką tolerancyjnością w stosunku do metali, ponieważ wykształciły
mechanizmy ich detoksyfikacji.
Znanych jest obecnie ponad 400 roślin – hiperakumulatorów. Wiadomo, że
hiperakumulatorami metali są niektóre rośliny należące do rodzin: Asteraceae, Brassicaceae,
Caryophyllaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae, Violaceae
(Prasad i de Oliveira Freitas, 2003). Do rodzin tych należy wiele roślin ozdobnych, które
mogą być stosowane w terenach zurbanizowanych. Wykazano, że duże ilości ołowiu, kadmu i
niklu akumuluje pelargonia. Do usuwania ołowiu proponowany jest także paciorecznik
(Canna sp.) (Trampczyńska i in, 2001). Arsen akumulują paprocie z rodzaju orliczka (Pteris).
Rośliny wykorzystuje się także do oczyszczania zbiorników wodnych i wód gruntowych.
Wzdłuż zbiorników wodnych sadzi się np. różne gatunki topoli i wierzby, które rosną szybko,
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mają długie korzenie i pobierają dużo wody. Pobierają one także dużo amoniaku, metali
ciężkich, szkodliwych związków organicznych, pestycydów i substancji promieniotwórczych.
Do tego celu wykorzystywane są również trawy i turzyce a także niektóre rośliny wodne, w
tym wiele gatunków o znacznych walorach dekoracyjnych (Prasad i de Oliveira Freitas,
2003).
Duże znaczenia dla zdrowia ma czystość powietrza. Przy pomocy roślin można oczyścić
powietrze nie tylko z CO2, ale także z wielu bardzo szkodliwych gazów nieorganicznych, np.
z NO2, SO2, O3, Cl2. Stężenie CO2 w terenach zurbanizowanych jest wysokie. Liście drzew i
innych roślin pobierając CO2 i wydzielając tlen naturalnie oczyszczają powietrze. Sadzenie
drzew i krzewów w miastach i wzdłuż autostrad to jeden ze sposobów na ciągłe oczyszczanie
powietrza. Powietrze w terenach zurbanizowanych jest zanieczyszczone NO2, który emitują
przede wszystkim pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. NO2 uszkadza drogi
oddechowe i zwiększa podatność na choroby wirusowe. Rośliny pobierają NO2 przez liście.
Niektóre rośliny mogą nawet rosnąć używając NO2 jako jedynego źródła azotu (Morikawa i
in. 1998). Do roślin ozdobnych pobierających dużo NO2 należą: krokosz (Carthamus),
chryzantema (Chrysanthemum), kosmos (Cosmos), lewkonia (Mathiola incana), niecierpek
(Impatiens), petunia (Petunia), magnolia japońska (Magnolia kobus), topola czarna (Populus
nigra), robinia biała (Robinia pseudoaccacia), żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius),
hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla).
Bardzo zanieczyszczone jest powietrze w pomieszczeniach. Mają na to wpływ nie tylko
substancje lotne wytwarzane na zewnątrz ale przede wszystkim gazy wydzielane przez różne
produkty używane w gospodarstwach domowych, biurach. Ekspozycja na substancje
rakotwórcze jest od 5 do nawet 70 razy większa w pomieszczeniach niż na zewnątrz.
Rośliny doniczkowe poprawiają warunki fizyko-chemiczne w pomieszczeniach: tłumią
hałas, nawilżają powietrze, oczyszczają je ze szkodliwych gazów i kurzu. Największe
znaczenie dla zdrowia ma zdolność roślin do usuwania szkodliwych gazów: formaldehydu,
benzenu, heksanu i wielu innych (Wolverton i Wolverton, 1993). Bardzo skutecznie usuwają
formaldehyd i inne substancje gazowe następujące rośliny doniczkowe: nefrolepis wyniosły
(Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’), filodendron pnący (Philodendron scandens),
Philodendron domesticum, zielistka o zielonych liściach (Chlorophytum elatum), filodendron
podwójniepierzasty (Philodendron selloum), aloes (Aloe vera), rafidofora złocista
(Epipremnum aureum), aglonema (Aglaonema modestum), szeflera (Schefflera arboricola),
peperomia

magnoliolistna

(Peperomia

obtusifolia),
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clevelandii), dracena wonna (Dracaena fragrans ‘Massangeana’), sansewieria gwinejska
(Sansevieria trifasciata).
W sypialniach zaleca się sadzenie sukulentów, które mają metabolizm typu CAM, tj.
włączają CO2 w ciemności do kwasów C4, a tym samym obniżają zawartość tego gazu w
nocy. Znane są także rośliny wiążące bardzo wydajnie gazowy amoniak (Costa i James,
1995), likwidując skutecznie nieprzyjemne zapachy. Należą do nich juka (Yucca), rapis
wyniosły (Rhapis excelsa), homalomena Wallisa (Homalomena wallisii).
Badania przeprowadzone w ostatnich latach udokumentowały także korzystny wpływ
roślin na zdrowie psychiczne człowieka (Lohr i Relf, 2000). Zieleń w najbliższym otoczeniu a
nawet sam kontakt wzrokowy z roślinami łagodzi objawy stresu: obniża napięcie mięśni,
przewodnictwo elektryczne skóry, reguluje puls. Najbardziej wrażliwe na naturę są małe
dzieci, które jeszcze nie zdążyły przyzwyczaić się do środowiska wytworzonego przez
człowieka. Kontakt dziecka z naturą jest niezbędny dla jego rozwoju psychicznego: poprawia
pamięć, rozwija wyobraźnię i kreatywność, motywuje nauczanie, zwiększa pewność siebie,
obniża poziom stresu oraz poprawia stosunki pomiędzy dziećmi.
Programy ogrodnicze okazały się bardzo skutecznym sposobem resocjalizacji młodzieży.
Kontakt z roślinami obniżał agresywność, zwiększał ochotę do podnoszenia kwalifikacji i
zdobywania wiedzy, zachęcał do poszukiwania pracy. Podobne wyniki uzyskano w badaniach
nad zachowaniem ludzi dorosłych. Okazało się, że w rodzinach mieszkających w domach
otoczonych zielenią notuje się mniej przypadków agresji i przemocy niż w rodzinach
mieszkających w otoczeniu pozbawionym roślinności.
Zieleń w mieście ma duże znaczenie dla zdrowia ludzi starszych, niepełnosprawnych i
chorych, ponieważ mają oni mniej możliwości do wyjazdów poza miasto. Kontakt z roślinami
i praca w ogrodzie podnoszą nie tylko ich sprawność fizyczną, a także zastępują pracę,
stwarzają poczucie przydatności, odrywają od codzienności i problemów.
Wykazanie pozytywnego wpływu roślin na różne aspekty zdrowia fizycznego i
psychicznego człowieka wywołało w wielu krajach szereg działań praktycznych. Rozwinęła
się nowa dziedzina wiedzy – terapia ogrodnicza wykładana na uczelniach rolniczych.
Prowadzi się programy zazieleniania miast z udziałem mieszkańców, urządza tereny zieleni
wokół szpitali, domów opieki społecznej, domów starców, przedszkoli tak aby mogły być
miejscem aktywnej terapii ogrodniczej a nie tylko sposobem na zagospodarowanie otoczenia.
Uważa się nawet, że na wydziałach ogrodniczych należy kształcić więcej terapeutów niż
specjalistów z zakresu technologii produkcji ogrodniczej.
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KSZTAŁTOWANIE PRZEPUSTÓW PRZEZNACZONYCH
NA PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT
FORMING OF CULVERTS DESIGNED AS PASSAGES FOR ANIMALS
Sławomir Bajkowski, Urszula Witczak
SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska

Wstęp
Konstrukcje przeznaczone do przechodzenia zwierząt pod drogami mogą jednocześnie
spełniać inne funkcje np. prowadzenie wody. Takie połączenia są bardzo częste z uwagi, że
migracja zwierzą w dużej mierze odbywa się wzdłuż cieków, lub w ich pobliżu. Dotyczy to
nie tylko korytarzy ekologicznych ukształtowanych przez doliny dużych rzek, ale również
szlaków lokalnej migracji zwierząt wzdłuż małych cieków i rowów. Obiekty drogowe
prowadzące wody cieków oraz spełniające jednocześnie rolę przejść dla zwierzą określa się
„wodnymi przejściami zespolonymi”. Przewody takich przejść należy wymiarować
uwzględniając zarówno warunki przepływu wód jak i przechodzenia zwierząt. W odniesieniu
do tych kryteriów, niektóre wymagania projektowe pozostają z sobą we wzajemnej
sprzeczności np. ograniczanie wysokości przewodu z uwagi na niweletę drogi, nie jest
korzystne ze względu na wymaganą wysokość przejścia.
W artykule przedstawiono wymagania projektowe dla prostych przewodów przepustów
oraz dla przepustów rozbudowanych o ścieżki migracyjne. Podano zróżnicowanie warunków
przepływu wód w okresach wezbrań (przy przejściu przepływu miarodajnego) oraz w
okresach, gdy wody mieszczą się w korycie wewnętrznym, a powierzchnie ścieżek dostępne
są dla zwierząt.
Omówienie wyników
Warunki przepływu wody w przewodach przejść zespolonych zależną od okresu
użytkowego. Projektując nowy obiekt wymiary jego uzależnia się od warunków przeprawy
oraz wielkości przepływów obliczeniowych. Dla prostych przepustów podstawą ich
wymiarowania jest przepływ miarodajny. W zależności od wartości tego przepływu i
dopuszczalnych parametrów hydraulicznych strumienia na poszczególnych odcinkach
przeprawy wymiaruje się jej wlot, przewód oraz konstrukcje wylotowe. Elementy wodnych
przejść zespolonych projektuje się w sposób pozwalający na korzystanie z nich przez
zwierzęta. Na skuteczność przechodzenia zwierząt mają wpływ nie tylko rozwiązania
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konstrukcyjne, ale również czynniki zewnętrzne warunkowane ruchem pojazdów, szatą
roślinną wokół przeprawy oraz cyklem biologicznym.
Umożliwienie przechodzenia zwierząt przez przewody przepustów wymaga wykonania
specjalnych przejść wzdłuż ich przewodów. Ścieżki te powinny być suche, o powierzchni
chropowatej zabezpieczającej zwierzęta przed wpadnięciem do wody; tylko niektóre
zwierzęta przechodzą wzdłuż strumienia, brodząc w wodzie. Ważnym elementem jest
połączenie wewnętrznych ścieżek ze szlakami wędrówki zwierząt. Dlatego wloty do tego
typu obiektów powinny być dostępne dla zwierząt, a wejścia do przewodów łagodne i
bezpieczne. Wykonanie dodatkowych konstrukcji na wlotach powoduje jednak ograniczenie
pola przepływu strumienia wody, a ich szorstkie powierzchnie stanowią dodatkowy czynnik
ograniczający ruch wody.
Wnioski
Wprowadzenie ścieżek dla zwierząt do przewodów przepustów zmienia warunki
przepływu wód miarodajnych, a tym samym wpływa na kształt i wymiary przekroju
poprzecznego oraz profil podłużny przepustu. Skuteczność obiektu jako przejścia dla zwierząt
pozostaje w silnej zależności od okresów występowania wezbrań w cieku. Wypełnianie się
wodą koryta wewnętrznego przepustu i zalewanie ścieżek, prowadzi do okresowego
ograniczenia przechodzenia zwierząt i zaniku roli, jaką obiekt ma spełniać.
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WPŁYW UPRAWY ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
NA KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM
INFLUENCE OF ENERGY CROPS CULTIVATION ON THE ENVIRONMENT
IN PODKARPACKIE PROVINCE
Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii Katedra Produkcji Roślinnej

Wstęp
Idea produkcji surowców odnawialnych na gruntach ornych odrodziła się w Europie
Zachodniej na początku lat 70 XX wieku. Złożyło się na to wiele przyczyn, miedzy innymi
kryzys energetyczny oraz wzrost świadomości o wyczerpywaniu się złóż kopalnych
i niekorzystnym

ich

oddziaływaniu

na

środowisko

[2,1].

Podnoszenie

poziomu

cywilizacyjnego wymusza dalszy systematyczny wzrost zaopatrzenia w energię, przy
jednoczesnej konieczności dbania o środowisko przyrodnicze. W związku z tym wiele krajów
część energii pozyskuje lub zamierza pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii [1].
Omówienie wyników
W Polsce potencjalnym źródłem odnawialnej energii może być szereg roślin, w tym już
znanych w uprawie polowej. Do wytwarzania paliw płynnych za szczególnie przydatne
w naszym kraju uznaje się: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe (melasa), rzepak. Z kolei
surowcem do pozyskiwania paliwa stałego może być wiklina energetyczna lub miskant
olbrzymi, a także słoma zbóż czy rzepaku.
Za zwiększeniem areału takich upraw przemawia fakt, iż przy niedoborze naturalnych
źródeł konwencjonalnych paliw, a zwłaszcza ropy naftowej i gazu, możliwe będzie ich
częściowe zastąpienie alternatywnymi surowcami rodzimej produkcji. Rozwój odnawialnej
energii jest konieczny również ze względu na to, iż Polska jako członek Unii Europejskiej
zobowiązana jest do zwiększania udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym
kraju.
Województwo podkarpackie należy do tych rejonów Polski gdzie rozwijanie produkcji
roślinnej na cele energetyczne jest szczególnie korzystne. Na obszarze tym występują
korzystne warunki organizacyjno – przyrodnicze do prowadzenia różnorodnych upraw. Poza
tym szereg gatunków roślin zostanie wprowadzonych na grunty odłogowane lub
zdegradowane, których powierzchnia znacznie wzrosła w ostatnich latach. Efektem
wprowadzenie „roślin energetycznych” na pola uprawne, a zwłaszcza nowych gatunków,
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będzie zmiana szaty roślinnej na terenach rolniczych, a przez to i ich walorów
krajobrazowych. Ma to duże znaczenie z województwie podkarpackim, ponieważ znaczna
część gruntów rolnych wyłączonych z produkcji położona jest na terenach turystycznych, na
przykład w rejonie Bieszczadów.
Korzystna lokalizacja energetycznych upraw będzie wyznaczona w województwie
podkarpackim przede wszystkim przez warunki siedliskowe. Występują tu bowiem rejony
o bardzo słabych glebach jak i o glebach żyznych, tereny równinne, pagórkowate i górzyste.
Zróżnicowane są również warunki klimatyczne, w tym ilość opadów. Najtrudniejsze warunki
gospodarowania występuje w południowej części województwa na terenach górzystych.
Za najważniejszą zaletę rozwoju produkcji roślin energetycznych należy uznać to, że jako
nośniki energii są przyjaźniejsze dla środowiska przyrodniczego, niż paliwa konwencjonalne.
Przy ich spalaniu ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów zostanie
znacznie ograniczona, a w przypadku CO2 przyjmuje się, że jego obieg będzie się odbywać
niemalże w zamkniętym cyklu. Popiół jako produkt spalania biomasy można natomiast
wykorzystać jako nawóz pod uprawę roślin energetycznych.
Wnioski
1. Najważniejszą zaletą produkcji roślin energetycznych jest to, że jako nośniki energii są
przyjaźniejsze dla środowiska przyrodniczego niż paliwa konwencjonalne.
2. W województwie podkarpackim wzrost areału upraw energetycznych jest szczególnie
korzystny, między innymi dlatego, że podniesie walory krajobrazowe terenów wiejskich.
Literatura
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WPŁYW OCHRONY CHEMICZNEJ NA ZBIOROWISKO GRZYBÓW W
ŚRODOWISKU GLEBOWYM ZIEMNIAKA
INFLUENCE OF CHEMICAL CONTROL ON THE FUNGAL COMMUNITY IN SOIL
ENVIRONMENT OF POTATO
Bożena Cwalina-Ambroziak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Fitopatologii i Entomologii

Badania prowadzono w latach 2003 i 2004 na poletkach doświadczalnych Katedry
Fitopatologii i Entomologii UWM w Olsztynie. Zlokalizowano je w Tomaszkowie na glebie
kompleksu żytnio-ziemniaczanego słabego (6) w układzie losowanych podbloków, w trzech
powtórzeniach. Materiał badań stanowiły trzy odmiany ziemniaka: bardzo wczesna Bard oraz
średnio wczesne Irga i Tara. Bulwy zakupiono w 2003 roku w Centrali Nasiennej w Tracku
k. Olsztyna, a w 2004 r. wysadzano bulwy naturalnie zakażone w poprzednim sezonie
wegetacyjnym. Zaprawianie chemiczne sadzeniaków przeprowadzono wiosną na 2 dni przed
sadzeniem preparatami chemicznymi zalecanymi przez IOR w Poznaniu do ochrony przed
rizoktoniozą: Dithane M 45 75 WG (75% mankozeb, o działaniu kontaktowym w formie
mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej w dawce 200 g*100-1 kg bulw) i Vitavax
2000 FS (40% karboksyna i 20% tiuram, o działaniu układowym i kontaktowym w formie
płynnego koncentratu zawiesinowego w dawce 300 ml*100-1 kg bulw). Bulwy zaprawiano na
mokro w czasie 5 minut, a przed wysadzaniem suszono. Kontrolę stanowiły bulwy nie
zaprawiane.
Podczas zbioru pobrano losowo po 20 bulw z poletek składających się na poszczególne
kombinacje. Z ziemi osypującej się z bulw pobrano i odważono 1g porcje. W laboratorium
przeprowadzono izolacje i hodowlę grzybów zgodnie z metodyką Mańki (1974). Wyrosłe
kolonie grzybów identyfikowano, korzystając z kluczy i monografii.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu chemicznego zaprawiania
sadzeniaków ziemniaka na strukturę zbiorowiska grzybów spod uprawy ziemniaka.
W wyniku przeprowadzonych dwuletnich badań stwierdzono, że odmiany ziemniaka i
fungicydy użyte do zaprawiania, a także warunki atmosferyczne panujące w analizowanych
sezonach wegetacyjnych, kształtowały skład ilościowy i jakościowy zbiorowiska grzybów
w środowisku glebowym ziemniaka. Najwięcej izolatów otrzymano z gleby spod uprawy
ziemniaka odmiany Irga (38,4% ogółu izolatów), a mniej, jednakową liczebność izolatów spod pozostałych odmian (po 31%). Spośród grzybów patogenicznych wyizolowanych spod
uprawy trzech badanych odmian ziemniaka gatunki Alternaria alternata i Colletotrichum
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coccodes stanowiły po 8% ogółu wyosobnień, mniej liczne były grzyby z rodzaju Fusarium
(3,8%) oraz Rhizoctnia solani (4,5%).
Wiosenne zaprawianie bulw preparatem Dithane M 45 75 WG i Vitavax 2000 FS
redukowało liczebność grzybów glebowych, a zanotowane różnice w stosunku do kontroli
wynosiły odpowiednio 18,5 i 13%. U wszystkich badanych odmian ziemniaka najmniejszą
liczbę wyosobnień i jednocześnie największą redukcję liczby patogenów zanotowano
w kombinacji z zaprawianiem preparatem Dithane M 45 75 WG (4,9% patogenów wśród
ogółu izolatów), mniejszy spadek patogenów w kombinacji z zaprawianiem bulw Vitavaxem
2000 FS (7,9% patogenów). Najwięcej grzybów patogenicznych (11,9%) ogółu izolatów)
otrzymano z ziemi przylegającej do bulw nie zaprawianych.
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CHARAKTERYSTYKA FLORYSTYCZNA I PRZYRODNICZA
ŚRÓDLEŚNYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH
FLORISTIC AND NATURAL CHARACTERIZATION OF FOREST GRASSLANDS
H. Czyż1, M. Trzaskoś1, R. Malinowski2, A. Stelmaszyk1
Akademia Rolnicza w Szczecinie,1 Katedra Łąkarstwa, 2 Katedra Gleboznawstwa

Badania przeprowadzono na śródleśnych użytkach zielonych, stanowiących enklawy
między drzewostanami w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Lasy objęte badaniami
położone są w pobliżu Szczecina.
Dokładna charakterystyka florystyczna użytków zielonych, położonych na glebie
piaszczystej, pozwoliła wydzielić dwa zbiorowiska, a mianowicie: zbiorowisko typu
Avenastrum pubescens (Av.p.) oraz zbiorowisko typu Deschampsia flexuosa z Agrostis
vulgaris (De.f. z Ag.v.). W pierwszym zbiorowisku, obok dominantów, wyróżniły się gatunki:
Calamagrostis epigeios, Festuca rubra, Carex arenaria, Centaurea scabiosa i Galium verum
a w drugim: Corynephorus canescens, Trifolium arvense, Dianthus carthusianorum,
Helichrysum arenaria, Hieracium pilosella i Echium vulgare.
W warunkach umiarkowanie suchych (okresowo-nawilżanych) ukształtowały się
zbiorowiska typu: Festuca rubra (Fe.r.) oraz Festuca rubra z Anthoxanthum odoratum (Fe.r.
z An.o.). W siedliskach o większym uwilgotnieniu od poprzedniego, stwierdzono obecność
zbiorowisk typu: Festuca rubra z Poa pratensis (Fe. r. z Po. p.) i Alopecurus pratensis z Poa
pratensis (Al. p. z Po. p.). W zbiorowiskach tych dominowały trawy, które stanowiły od 75 do
86% runi ogólnej. Występowanie gatunków roślin dwuliściennych było wyraźnie uzależnione
od typu zbiorowiska. Spośród gatunków roślin motylkowatych stwierdzono obecność jedynie
Trifolium repens i Vicia cracca.
Zbiorowiska typu Deschampsia flexuosa z Agrostis vulgaris i Avenastrum pubescens
charakteryzowały się bogatszym składem gatunkowym od pozostałych analizowanych
zbiorowisk (tab.1), ukształtowanych w siedliskach o bardziej korzystnym układzie warunków
wilgotnościowych. Ekstremalność warunków siedliskowych pod murawami piaskowymi
spowodowała, że ukształtowana tu szata roślinna charakteryzuje się większymi walorami
przyrodniczymi. Mając na uwadze wielofunkcyjność śródleśnych użytków zielonych, należy
zaznaczyć dużą przydatność paszową większości zbiorowisk roślinnych.
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Tabela 1. Skład florystyczny runi łąkowej (%)
LP.
GATUNEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agropyron repens
Agrostis alba
Agrostis vulgaris
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Avenastrum pubescens
Calamagrostis epigeios
Corynephorus canescens
Dactylis glomerata
Deschampsia flexuosa
Festuca rubra
Festuca silvatica
Holcus lanatus
Poa pratensis

Razem trawy
16.

Carex arenaria

Razem turzyce
17.
18.
19.
20.

Trifolium arvense
Trifolium repens
Vicia cracca
Vicia tetrasperma

Razem rośliny motylkowate
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Achillea millefolium
Arabis arenosa
Armeria elongata
Centaurea scabiosa
Cerastium vulgatum
Deschampsia flexuosa
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Erophila verna
Filipendula hexapetala
Galium verum
Geum rivale
Helichrysum arenaria
Hieracium pilosella
Linaria vulgaris
Ranuculus acer
Ranuculus repens
Rumex acetosa
Stellaria graminea
Taraxacum officinale
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Viola tricolor

Razem zioła i chwasty

ZBIOROWISKA

Av. p.

De. f. z

0,13

1,45

Fe.r.

Fe.r. z

Fe.r. z

Al.p. z
0,26
2,82

1,00
23,38
0,22
37,79
6,20

1,99
7,99
14,57

2,08
2,97

6,94

47,4

49,20

0,18
4,42
2,08
38,85

6,62

10,25

61,21

51,90
1,69
2,33

75,66

79,14

31,92

33,57

0,18

0,27
5,32

5,59
31,49

41,05

86,71

79,67

94,71

10,88

10,88
0,29

1,64

1,45
2,54

0,13
0,63

0,27

4,28
0,73

2,4

2,55

5,49

5,49

0,27

2,55

2,53

3,7
0,50

1,46

1,08
10,23
0,25
38,85
9,48
2,80
0,07
0,87
7,61

5,99
1,50

1,46

2,33

3,60

6,37

2,97
2,84
1,07
4,99

3,25
0,40
2,78

1,50

0,87
0,90

0,13
2,65
3,32

0,81
2,24

0,80

23,63

100

21,94

15,37

0,18
0,18
0,7
0,53
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ZAGOSPODAROWANIE OLSZTYŃSKICH JEZIOR I ICH WALORY
KRAJOBRAZOWE
THE LAKES IN OLSZTYN – SITE PLANNING AND LANDSCAPE ESTIMATION
Wiesława Gadomska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

Wstęp
Olsztyn jest miastem położonym w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego. Główna
rzeka regionu Łyna stanowi oś symetrii łuków morenowych. Jest także ona istotną osią
krajobrazową Olsztyna, który rozwinął się po jej obu brzegach. Znaczące walory
krajobrazowe miasta, wynikają z ukształtowania terenu obfitującego w liczne wzniesienia i
obniżenia terenowe oraz bezpośredniego sąsiedztwa licznych jezior i dużych kompleksów
leśnych. Miasto posiada skomplikowany układ hydrograficzny. Obszar Olsztyna leży w
trzech zlewniach: rzeki Łyny, jeziora Wadąg i jezior położonych na południe od miasta.
Charakterystyczną cechą Olsztyna jest duża jeziorność. W obrębie granic administracyjnych
położonych jest 11 jezior: Ukiel (412 ha), Kortowskie (89,7 ha), Trackie (52,8 ha), Skanda
(51,1 ha), Redykajny (29,9 ha), Długie (26,8 ha), Sukiel (20,8 ha), Tyrsko (18,6 ha), Stary
Dwór (6,9 ha), Podkówka (6,0 ha), Czarne (1,3 ha) i wiele mniejszych oczek wodnych.
Omówienie wyników
Pierwsze kąpielisko miejskie zorganizowano w mieście w 1845 roku nad malowniczo
położonym jeziorkiem Fajferek, a kolejne nad jeziorem Długim. Jedynym dawnym
kąpieliskiem, które nadal funkcjonuje w mieście jest Plaża Miejska nad jeziorem Ukiel, która
powstała w 1932 roku. Na jej zabudowania składały się drewniane pawilony na podmurówce,
hangary, restauracja z tarasem. Przy brzegu znajdowało się molo z wieżą dla skoczków i
wydzielone baseny kąpielowe dla dzieci i dorosłych. Dodatkową atrakcją były rejsy po
jeziorze parowcem i stateczkami motorowymi.
Jeziora najlepiej zagospodarowane obecnie dla celów rekreacyjno-turystycznych to Ukiel,
Długie i Kortowskie. Jezioro Ukiel, potocznie nazywane Krzywym, zlokalizowane jest w
północno-zachodniej części miasta. Posiada ono bardzo rozwiniętą linie brzegową, tworzącą
wiele zatok i półwyspów. Zabudowania Plaży Miejskiej, pochodzące z lat trzydziestych XX
wieku są bardzo mocno zdewastowane, a te najbardziej zniszczone zostały rozebrane. Z
nowych realizacji w latach dziewięćdziesiątych kąpielisko doczekało się mola oraz dużej
zjeżdżalni. W 2000 roku powstała koncepcja wytyczenia wokół jeziora Ukiel trasy
rowerowej. Inwestycja ta podniosłaby walory turystyczne i krajobrazowe tego obszaru.
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Kolejnym akwenem wykorzystywanym dla celów rekreacyjnych jest jezioro Długie, położone
w północno-zachodniej części miasta. Północną część jeziora otacza Las Miejski. Wokół
zbiornika poprowadzony jest ciąg spacerowy i ścieżka rowerowa.
W południowo-zachodniej części miasta położone jest jezioro Kortowskie. Nad jego
brzegami jest zlokalizowane miasteczko studenckie Na terenie kampusu jest dobrze działająca
przystań żeglarska, wypożyczalnia sprzętu wodnego i kąpielisko. Wzdłuż brzegu jeziora
prowadzi ciąg spacerowy, którego wschodnią krawędź tworzy malowniczy Park Kortowski.
Poza przedstawionym rekreacyjno-turystycznym wykorzystaniem jezior, stanowią one ważny
element krajobrazu. Dotyczy to wody jako elementu, który możemy obserwować z obszaru
miasta, jak i sytuacji, gdy z linii brzegowej obserwujemy miasto i wówczas woda stanowi
przedpole widokowe. Ten aspekt krajobrazowy nie jest w Olsztynie odpowiednio
wykorzystany. Brak jest otwarć i punktów widokowych oraz osi kompozycyjnych
naprowadzających na te jeziora. Brakuje wyeksponowanych miejsc, które otwierałyby widoki
na panoramę brzegów jezior. Poruszając się głównymi ciągami komunikacyjnymi nie
dostrzegamy faktu, iż w mieście znajduje się tak wiele akwenów. Z drugiej strony
niewłaściwe zagospodarowani brzegów pozbawia możliwości odbioru najciekawszych
krajobrazowo fragmentów panoramy miasta. Z wielu miejsc nad brzegami jezior rozpościera
się widok na sylwetę Olsztyna z jego najciekawszymi dominantami historycznymi. Problem
polega na tym, iż miejsca te są praktycznie niedostępne dla mieszkańców.
Wnioski
Istniejący układ hydrograficzny Olsztyna powinien stać się kanwą dla rozwoju systemu
zieleni miejskiej. Tereny rekreacyjne leżące nad jeziorami, należy w miarę możliwości,
powiązać z istniejącymi i projektowanymi terenami zieleni usytuowanymi nad rzeką Łyną.
Olsztyn, jako stolica regionu o charakterze turystycznym, powinien lepiej wykorzystać
walory krajobrazowe związane z obecnością tak dużej liczby jezior w mieście. Jeziora te są
elementem tworzącym niepowtarzalny charakter krajobrazowy i tożsamość miejsca. Nie bez
powodu Olsztyn nazywany jest „wyspą wśród lasów i jezior”.
Literatura
Atlas jezior Polski. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Jańczaka, 1999. Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej Poznań, tom III
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RÓŻNORODNOŚĆ ZBIOROWISK TRWAŁYCH UŻYTKÓW
ZIELONYCH POJEZIERZA OLSZTYŃSKIEGO
COMMUNIETIES BIODIVERSITY OF OLSZTYN LAKELAND PERMANENT
GRASSLANDS
Stefan Grzegorczyk, Jacek Alberski, Anna Gołębiewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Łąkarstwa

Wstęp
Efektywność gospodarki łąkowo-pastwiskowej jest nie tylko rezultatem stosowanych
zabiegów pratotechnicznych, lecz również specyficznych właściwości gleb, które mogą
potęgować lub ograniczać działanie tych zabiegów [HOPKINS

I IN.

1992]. Gleba, jej rodzaj

oraz zasobność w składniki pokarmowe, mają wpływ na zmiany w składzie florystycznym
runi oraz proporcje ilościowe pomiędzy poszczególnymi gatunkami [JAKUBOWSKI I IN. 1998;
TRĄBA, WYŁUPEK 1993]. Roślinność trwałych użytków zielonych Pojezierza Olsztyńskiego
jest bardzo zróżnicowana. Wynika to z faktu, iż zbiorowiska te występują zarówno na glebach
organicznych, jak i mineralnych w siedliskach zmienno-wilgotnych, jak i posusznych
[GRZEGORCZYK I IN. 2001].
Celem podjętych badań było przedstawienie składu florystycznego zbiorowisk łąkowopastwiskowych na tle zróżnicowanych warunków glebowych.
Badania przeprowadzono na użytkach zielonych Pojezierza Olsztyńskiego. W latach
1998-2000 przeanalizowano 120 obiektów łąkowo-pastwiskowych zlokalizowanych na
glebach mineralnych. Badania prowadzono latem, głównie w czerwcu i lipcu. Określono
skład gatunkowy metodą fitosocjologiczną Brauna-Blanqueta oraz pobrano próbki gleby w
celu określenia jej właściwości fizycznych i chemicznych. Analizy chemiczne gleby
wykonano ogólnie przyjętymi metodami.
Omówienie wyników
Badane obiekty położone były najczęściej (70%) na glebach lekkich i średnich.
Kwasowość gleb wszystkich obiektów była zbliżona i wahała się w przedziale od 5,3 do 5.7.
Największą zasobnością w substancję organiczną (50,3 g·kg-1) wyróżniały się gleby bardzo
lekkie. Gleby ciężkie natomiast cechowała wyższa zasobność w K, Mg i Ca. Niezależnie od
rodzaju gleby najczęściej notowano średnią zasobność w Cu i Mn oraz wysoką zasobność w
Zn i Fe.
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Zbiorowiska badanych użytków zielonych należy uznać za cenne pod względem
florystycznym. Na liście zbiorczej zanotowano 137 gatunków należących do wielu rodzin
botanicznych. Bogatszy skład gatunkowy stwierdzono w zbiorowiskach zlokalizowanych na
glebach lekkich i średnich (tab. 1)
Tabela 1. Liczba gatunków zanotowanych w zdjęciach fitosocjologicznych
Wyszczególnienie
Liczba zdjęć fitosocjologicznych
Łączna liczba gatunków
Średnia liczba gatunków w zdjęciu
Minimalna liczba gatunków w zdjęciu
Maksymalna liczba gatunków w zdjęciu

Gleby
bardzo lekkie
21
91
19
13
28

Gleby
lekkie
43
109
22
12
31

Gleby
średnie
39
102
24
14
36

Gleby
ciężkie
17
82
19
11
30

W runi łąkowo-pastwiskowej badanych obiektów najczęściej spośród traw występowały: Poa
pratensis, Dactylis glomerata i Phleum pratense. Obserwowano także liczne występowanie
Holcus lanatus, Deschampsia ceaspitosa i Anthoxanthum odoratum na glebach lekkich. Z rodziny
motylkowatych na glebach lekkich często występowały Vicia cracca, Trifolium repens i Lathyrus
pratensis oraz Lotus uliginosus, zaś na glebach ciężkich Trifolium pratense i Lotus corniculatus.
Najliczniejszą grupą roślin badanych zbiorowisk były zioła i chwasty. Niezależnie od rodzaju
gleb najczęściej spotykano; Achillea millefolium, Ranunculus repens i Heracleum sibiricum.
Stwierdzono, iż Alchemilla vulgaris i Plantago lanceolata występowały częściej na glebach
lekkich, zaś Taraxacum officinalis i Cirsium arvens na glebach ciężkich.
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POTENCJALNA PRODUKCYJNOŚĆ UGORU W RÓŻNYCH
SYSTEMACH KONSERWACJI GLEBY∗
CZĘŚĆ I. BIOMASA CHWASTÓW I ROŚLIN OSŁONOWYCH
THE POTENTIAL PRODUCTIVITY OF FALLOW IN DIFFERENT SYSTEMS OF
SOIL PRESERVATION. PART I. THE BIOMASS OF WEEDS AND NURSE CROPS
G. Harasimowicz-Hermann1, S. Ignaczak1, T. Wojnowska2, J. Koc2,
S. Sienkiewicz2, S. Szymczyk2
1

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie doprowadziły do zmian w użytkowaniu
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a najbardziej dostrzegalnym tego skutkiem w terenie jest
powstanie znaczącego areału odłogów. Powszechny Spis Rolny stwierdza, że w 2002 roku ich
powierzchnia wynosiła 2,3 mln ha. Jednak faktycznie areał nieużytków jest większy, gdyż
należy dołączyć do niezagospodarowanych gruntów ornych część gruntów kwalifikowanych
jako łąki i pastwiska, których nie kosi się i nie wypasa – ponad 1mln ha [2] – ze względu na
brak lub zmniejszenie pogłowia bydła. Właściciele użytków rolnych, którzy zaprzestali na
nich produkcji rolnej są prawnie zobowiązani do przeciwdziałania zjawiskom powodującym
trwałe pogorszenie wartości użytkowej gruntów ornych (Ustawa z dnia 25 października 1991
r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.
Nr 114, poz. 494) [1]. Ponadto na użytkowników ziemi nałożone są obowiązki zapisane w
dziale IV, art. 101 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zm. 1) [3], które określają iż ochrona powierzchni ziemi ma polegać na:
zapewnieniu jak najlepszej jej jakości poprzez racjonalne gospodarowanie, zachowaniu
możliwości produkcyjnego wykorzystania, utrzymaniu jakości gleby i ziemi powyżej lub co
najmniej na poziomie wymaganych standardów. Okrywa roślinna jest udokumentowanym
sposobem na ochronę gleby przed degradacją, jednak stanowiąca ją roślinność, może być
zróżnicowana pod względem zdolność do konserwacji.
Celem eksperymentu* było sprawdzenie przydatności okrywy roślinnej zróżnicowanej
pod względem trwałości gatunków wchodzących w jej skład i ich potencjalnej
produktywności do corocznego odtwarzanie biomasy i mulczowania gleby.
Badania wykonano w oparciu o doświadczenia polowe o charakterze łanowym założone w
dwóch punktach - w Minikowie k. Bydgoszczy i w Knopinie k. Dobrego Miasta w woj.
olsztyńskim. Pod względem wartości rolniczej glebę w Minikowie zalicza się do klasy IIIa

∗

Eksperyment prowadzony był w ramach projektu badawczego PB 610/P06/96/11, finansowanego przez KBN
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lub IIIb i kompleksu przydatności rolniczej - żytni bardzo dobry, a w Knopinie do klasy IIIa,
gleba brunatna właściwa, kompleksu przydatności rolniczej - pszenny dobry. W Knopinie był
stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej w porównaniu z Minikowem stąd warunki
wilgotnościowe dla rozwoju roślin w tym doświadczeniu były znacznie korzystniejsze.
Powierzchnia pól z poszczególnymi obiektami wynosiła w Minikowie ok. 2500 m2, a w
Knopinie ok. 1500 m2.
Obiekty doświadczeń: 1. odłóg; 2. ugór obsiewany roślinami krótkotrwałymi - w 1997
roku mieszanka owsa z seradelą + żyto w międzyplonie ozimym w 1998 roku żyto i rzepik, a
w 1999 roku gorczyca biała z wyką jarą, łubinem wąskolistnym, peluszką i rzepikiem; 3. ugór
obsiany rośliną wieloletnią: rutwica wschodnia; 4. ugór obsiany roślinami wieloletnimi:
rutwica wschodnia + stokłosa bezostna; 5. ugór obsiany roślinami wieloletnimi: koniczyna
biała + stokłosa bezostna (po pierwszym roku użytkowania z mieszanki została wyparta
koniczyna biała i glebę na tym obiekcie okrywała stokłosa bezostna).
W Minikowie, w okresie badawczym obejmującym 2,5 roku wegetacji roślin (licząc od
siewu wiosną 1997 roku do ostatniego zbioru w czerwcu 1999), najwięcej suchej masy - 28,5
t.ha-1 wydała rutwica wschodnia w jednogatunkowym. Plony mieszanki rutwicy wschodniej i
stokłosy bezostnej oraz stokłosy bezostnej bez rośliny towarzyszącej były też wysokie i
wynosiły ponad 24 t.ha-1 suchej masy. Rośliny jednoroczne w zasiewach czystych lub w
mieszankach (20,5 t.ha-1s.m.) ustępowały roślinom wieloletnim wydajnością masy
nadziemnej od 18 do 40%. Biomasa wytworzona przez rośliny uprawne była zdecydowanie
wyższa w porównaniu z biomasą chwastów odłogu klasycznego (9,82 t.ha-1). Dla
poszczególnych obiektów kształtowała się średnio w okresie badawczym: zasiewy roślin
jednorocznych wydały masę nadziemną, która o 109% przewyższała masę chwastów na
odłogu, rutwica wschodnia o 190%, mieszanka rutwicy wschodniej ze stokłosą bezostną oraz
samej stokłosy o 146%.
W Knopinie, w okresie 2,5 roku wegetacji roślin najwięcej suchej masy - 20,7 t.ha-1
wydała rutwica wschodnia w mieszance za stokłosą bezostną. Plony rutwicy wschodniej w
siewie jednogatunkowym - 19,7 t.ha-1 oraz stokłosy bezostnej - 18,4 t.ha-1 były też wysokie.
Rośliny jednoroczne w zasiewach czystych lub w mieszankach (18,7 t.ha-1s.m.) nie
ustępowały wydajnością masy nadziemnej roślinom wieloletnim. Produktywność roślin
uprawnych była wyższa w porównaniu z produktywnością chwastów na odłogu klasycznym
13,5 t.ha-1s.m. Dla poszczególnych obiektów kształtowała się średnio w okresie badawczym:
zasiewy roślin jednorocznych wydały masę nadziemną, która o 38% przewyższała masę
chwastów na odłogu, rutwica wschodnia o 45%, mieszanka rutwicy wschodniej ze stokłosą
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bezostną o 53% oraz samej stokłosy

o 36%. Z porównywanych roślin w Minikowie i

Knopinie potencjalna produktywność rutwicy w siewie jednogatunkowym jak i w mieszance
ze stokłosą bezostną była najwyższa, w kolejnych latach wegetacji produkcja biomasy roślin
wieloletnich wzrastała.
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Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.
1).

107

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

POTENCJALNA PRODUKCYJNOŚĆ UGORU W RÓŻNYCH
SYSTEMACH KONSERWACJI GLEBY. CZĘŚĆ II. STRUKTURA
FITOCENOZY CHWASTÓW I JEJ DYNAMIZM
THE POTENTIAL PRODUCTIVITY OF FALLOW IN DIFFERENT SYSTEMS OF
SOIL PRESERVATION. PART II. THE STRUCTURE OF WEED PHITOCENOSIS
AND ITS DYNAMICS
G. Harasimowicz-Hermann, S. Ignaczak
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Badania wykonano w oparciu o doświadczenia polowe o charakterze łanowym założone w
Minikowie k. Bydgoszczy. W eksperymencie odłogowane są gleby dobre, kompleksu
żytniego bardzo dobrego. Przedplonem dla eksperymentu była pszenica ozima, a poziom
prowadzonej wcześniej na tych polach produkcji można określić jako średnio intensywny.
Ocenę zachwaszczenia prowadzono przez pięć lat od momentu zaniechania rolniczego
użytkowania gruntów. Dwukrotnie w okresie wegetacji roślin wykonywano metodą ilociowojakościową analizę botaniczną chwastów, co pozwoliło na uwzględnienie sezonowości
pojawiania się gatunków. Pierwszy termin dotyczył przełomu maja i czerwca – kończyły
wówczas wegetację gatunki wieloletnie, zimujące i jednoroczne krótkotrwałe. We wrześniu
ponownie wykonywano analizę zachwaszczenia aby zidentyfikować gatunki o długim okresie
wegetacji, ale również określić populację chwastów rozwijających się z nasion osypanych w
bieżącym roku. Fitocenoza poszczególnych obiektów doświadczenia: odłogu, ugoru obsianego
przemiennie roślinami jednorocznymi jarymi lub ozimymi, ugoru obsianego roślinami
wieloletnimi w tym rutwicą wschodnią i stokłosą bezostną w siewie jednogatunkowym oraz
ich mieszanką była zróżnicowana pod względem liczby taksonów i ich liczebności.
Celem badań było określenie sukcesji roślin zasiedlającej odłóg jak i poznanie struktury
fitocenozy chwastów i jej dynamizmu na ugorze obsianym w łanie roślin jednorocznych i
wieloletnich użytych do konserwacji gleb i pozostawianych bez koszenia czy wypasu.
Na odłogu w kolejnych latach ugorowania obserwowano zmiany w zbiorowiskach
chwastów. W pierwszym roku zaniechania uprawy (1997) na obiekcie dominowały gatunki
roczne i zimujące chwastów segetalnych z niewielkim udziałem samosiewów roślin
uprawnych. W drugim roku kosztem roślin jednorocznych wyraźniej zaznaczała się obecność
nowego pokolenia gatunków zimujących i dwuletnich. W trzecim roku obserwuje się sukcesję
roślinności ruderalnej, której źródłem jest obrzeże obiektu doświadczalnego – zadarniony
nieużytek, zadrzewienia. Zwiększa się także pokrycie gleby przez perz właściwy, któremu
wyraźnie ustąpiły miejsca inne płytko korzeniące się gatunki krótkotrwałych chwastów. Od
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czwartego roku na odłogu uformował się wyraźnie piętrowy zespół chwastów, najwyższe
piętro tworzyły takie gatunki jak szczaw tępolistny, bylica piołun ostrożeń polny, łopian
pajęczynowy i pokrzywa zwyczajna oraz siewki roślin drzewiastych - robinia akacjowa i
jesion wyniosły. Do momentu ostatniej obserwacji (2001 rok) żaden gatunek chwastów nie
zajmował pozycji dominującej. Dolne piętro siedliska opanowały gatunki o krótkim okresie
wegetacji np. babka zwyczajna, mniszek lekarski, czerwiec roczny, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, oraz trwałe jak koniczyna biała, perz właściwy i inne. Perz właściwy utworzył z
koniczyną białą swoistą mieszankę, miejscowo intensywnie zadarniając glebę. Corocznie
chwasty wytwarzały owoce i nasiona, osypywały się na powierzchnię gleby, pozostając tam
lub przemieszczały się w jej głąb i od tego momentu oczekiwały na zaistnienie dogodnych
warunków dla rozpoczęcia wegetacji. Na ugorze obsianym roślinami jednorocznymi
występowały typowe chwasty segetalne a ich rozsiew uzależniony był od rytmu rozwoju
roślin osłonowych. W zasiewach roślin uprawnych utrzymywanych do pełnej dojrzałości
nasion osypywały się także nasiona chwastów co prowadziło do nagromadzenia ich diaspor w
glebie. Niszczenie rośliny okrywającej w fazie wegetatywnej ograniczało też produkcję
nasienną chwastów. Rośliny uprawne w siewach jednogatunkowych (żyto, rzepik) oraz
mieszanki roślin użytkowane w cyklu jednorocznym (owies z seradelą oraz gorczyca biała z
wyką jarą, łubinem wąskolistnym, peluszką i rzepikiem) ograniczały zachwaszczenie, ale nie
tak skutecznie jak rośliny wieloletnie. W zachwaszczeniu łanu roślin jednorocznych
najczęściej uczestniczyły i wyróżniły się liczebnością: tobołki polne, tasznik pospolity,
komosa biała oraz sporadycznie perz właściwy. Obsiewanie odłogów wieloletnimi roślinami
uprawnymi w zdecydowany sposób ograniczało na nich sukcesję chwastów. Spośród roślin
osłonowych nieco większym udziałem chwastów w ogólnym plonie charakteryzowały się
czyste zasiewy rutwicy wschodniej, ale tylko w roku siewu i w drugim roku uprawy.
Natomiast rutwica wschodnia w mieszance ze stokłosą bezostną, w roku siewu, była bardziej
konkurencyjna w stosunku do chwastów niż uprawiana w zasiewach jednogatunkowych.
Mieszanka stokłosy z koniczyną białą wykazała się zbliżonym poziomem konkurencji w
stosunku do chwastów jak mieszanka rutwicy ze stokłosą. W mieszankach już od drugiego
roku uprawy a w czystych zasiewach rutwicy od trzeciego roku zachwaszczenie było znikome
obserwowano w łanie pojedyncze rośliny ostrożenia polnego i bylicy piołun.
Pozostawienie gleby w odłogu bez właściwie dobranych roślin okrywowych ma
długofalowe konsekwencje ekologiczne i ekonomiczne. Przywrócenie odłogowanego pola do
ponownego użytkowania rolniczego wymaga długotrwałej walki z chwastami, ale także z
chorobami i szkodnikami, bowiem chwasty są dla wielu z nich żywicielami [1]. Przydatność
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rutwicy wschodniej, stokłosy bezostnej i ich mieszanki do ochrony gleby przed chwastami
została w pełni udokumentowana, a Sienkiewicz i in. [2] dowiedli również, że przeciwdziała
degradacji chemicznej gleby.
Literatura
1. Rola J., 1995. Ekologiczno-gospodarcze skutki ugorów i odłogów w Polsce. Zesz. Probl.
Post. Nauk Roln. 418, 38 – 44,
2. Sienkiewicz S., Wojnowska T., Koc J., Ignaczak S., Harasimowicz-Hermann G.,
Szymczyk S., Żarczyński P., 2003. Zmiany chemiczne w glebach w zależności od systemu
odłogowania. Cz. I. Odczyn oraz zawartość azotu ogólnego i węgla organicznego. Zesz.
Probl. Post. Nauk Roln. 493, 685 – 691.
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REGULACJA ZACHWASZCZENIA W BOBIKU (VICIA FABA L.
SSP. MINOR HARZ.) SPOSOBAMI DOSTOSOWANYMI DO
RÓŻNYCH SYSTEMÓW ROLNICZYCH
REGULATION OF FABA BEAN (VICIA FABA L. SSP. MINOR HARZ.) WEEDING
WITH METHODS ADOPTED FOR DIFFERENT AGRICULTURAL SYSTEMS
Maria Hruszka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Systemów Rolniczych

Badania realizowano w latach 1999-2004 w północno-wschodnim regionie Polski w
mikroregionie olsztyńskim. Eksperyment założono na glebie klasy IIIb, kompleksu pszennego
dobrego. Jego celem było porównanie skuteczności oddziaływania proekologicznych
(mechanicznych, biologicznych) i chemicznych sposobów regulacji zachwaszczenia na
kształtowanie się populacji chwastów w łanie bobiku i na jego poziom plonowania.
Przedmiotem badań był bobik odmiany Nadwiślański uprawiany w zmianowaniu z
pszenżytem

ozimym

i

kukurydzą

pastewną.

Doświadczenie

realizowano

jako

jednoczynnikowe w trzech powtórzeniach. Ocenie poddano 6 sposobów regulacji
zachwaszczenia 1. mechaniczny tradycyjny, obejmujący 2-krotne bronowanie i 1-razowe
opielanie; 2. tradycyjny uintensywniony poprzez dodatkowe dwa opielania wykonanie w
odstępach 10 dni, 3. herbicydy stosowane nalistnie - w 1999r 2x Basagran 600 SL, od 2000r –
2x Fusilade Super 125 EC; 4. herbicydy stosowane doglebowo w 1999r Afalon 50 WP+
Command 480 EC, od 2000r – Stomp 400 SC oraz dwa testujące allelopatyczne
(fitosanitarne) i konkurencyjne właściwości wsiewek dokonanych w międzyrzędzia bobiku: 5.
lata 1999-2001 wyki jarej, 2002-2004 koniczyny czerwonej i 6. lata 1999-2001 gryki, 20022004 seradeli. Pod bobik zastosowano nawożenie mineralne NPK w ilości 185 kg·ha-1.
Pozostałe elementy agrotechniki ujednolicono i dostosowano do warunków siedliska oraz
potrzeb odmiany Nadwiślański. W okresie badań bobik wysiewano w terminie do 17
kwietnia. Skład florystyczny i ilościowy chwastów oznaczano metodą botaniczno-ramkową
na powierzchni 1m2. Pomiary wykonywano w dwóch stałych punktach każdego poletka po
wschodach bobiku oraz w pełni kwitnienia i wiązania strąków. W 6-letnim okresie obydwa
aspekty eksperymentu liczebność i skład gatunkowy chwastów oraz poziom plonowania
bobiku były kształtowane nie tylko przez testowane sposoby regulacji zachwaszczenia, ale
również przez zmienne warunki atmosferyczne. Najkorzystniejszym układem parametrów
termiczno-opadowych zarówno dla flory segetalnej jak i bobiku charakteryzował się okres
wegetacyjny 2000. Odnotowano wówczas najliczniejsze zbiorowisko chwastów w łanie
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bobiku (średnio 628 szt·m-2) oraz najwyższą jego produkcyjność (4,59 t·ha-1). Po wschodach
bobiku najsilniej zasiedlone chwastami były poletka pielęgnowane biologicznie (tab.1).
Tabela 1. Wpływ sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie bobiku
Chwasty ogółem
(szt·m2)
po wschodach
okres kwitnienia
ubytek (%)
Pow. sucha masa
(g·m2)

1*)
220
72
67,3

Sposoby regulacji zachwaszczenia
2
3
4
5
210
183
80
428
41
82
75
92
80,5
55,2
6,2
78,5

6
473
86
81,8

NIR0,01
22
10
x

22,8

17,7

47,8

4,22

66,8

72,6

40,1

*) 1. tradycyjna (2x bronowanie i 1x opielanie); 2. tradycyjna uintensywniona poprzez dwa dodatkowe opielania; 3.
herbicydy nalistne:1999 r - 2x Basagran 600 SL, od 2000 r -2x Fusilade Super 125 EC; 4. herbicydy doglebowe: 1999 r –
Afalon 50 WP + Command 480 EC, od 2000 r Stomp 400 SC; 5. wsiewka: lata 1999-2001 wyki jarej, 2002-2004 koniczyny
czerwonej; 6. wsiewka: lata 1999-2001 gryki , 2002-2004 seradeli.

W okresie krytycznym dla bobiku ten sposób pielęgnacji okazał się bardzo skuteczny.
Jednakże najwyższą efektywność w procesie regulacji zachwaszczenia wykazały zabiegi
mechaniczne. Nie tylko eliminowały chwasty z łanu bobiku, ale również w największym
stopniu ograniczyły im wzrost i rozwój, o czym świadczy ich biomasa [1, 2]. Miało to
niewątpliwie wpływ na poziom plonowania bobiku (tab.2). Niemal w całym cyklu badań na
tych obiektach otrzymywano najwyższe plony. Należy dodać, iż dodatkowe zabiegi opielania
bobiku okazały się ekonomicznie nieuzasadnione. Generalnie stwierdzono, iż plony bobiku na
wszystkich testowanych obiektach mogą satysfakcjonować rolników, niezależnie od
preferowanego systemu gospodarowania.
Tabela 2. Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na plonowanie bobiku (w t·ha-1)
Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Średnio

1*)
3,15
5,04
4,21
4,38
3,55
3,63
4,00

2
2,76
5,10
4,35
4,16
3,16
3,59
3,85

Sposoby regulacji zachwaszczenia
3
4
5
2,32
2,98
2,32
4,42
4,87
4,29
3,68
3,68
4,03
3,04
3,90
3,12
3,46
3,78
3,29
3,55
3,55
4,03
3,51
3,79
3.41

6
2,45
3,83
3,87
3,50
3,19
4,29
3.52

Średnio
2,66
4,59
3,97
3,68
3,41
3,77
X

*) jak w tabeli 1; NIR (0,01)-: lata = 0,38; sposoby pielęgnacji = 0,24; lata x sposoby pielęgnacji = 0,50

Literatura:
Bochniarz J., Kasprzykowska M., Kawalec A., Pleskacz M., Wyskwar E. 1986. Wpływ sposobu siewu
i pielęgnacji na plonowanie bobiku uprawianego na nasiona. I. Wschody i wzrost bobiku oraz stan
zachwaszczenia. Pam. Puł., 88: 115-129.
Hruszka M. 2001. Kształtowanie się populacji chwastów i wydajności bobiku (Vicia faba ssp. minor
L.) pod wpływem proekologicznych metod regulacji zachwaszczenia. Cz. II. Wpływ zabiegów
regulacji zachwaszczenia na wydajność bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.478: 181-186.
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ZMIANY WYBRANYCH CECH BIOLOGICZNYCH GLEBY
I PLONOWANIA ROŚLIN W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU
UPRAWY ODŁOGU
CHANGES OF CHOSEN BIOLOGICAL SOIL FEATURES AND CROPS YIELDING
DEPENDING ON THE FALLOW MANAGAMENT
Borys Hryńczuk, Ryszard Weber
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia

Przemiany ustrojowo – gospodarcze a w szczególności restrukturyzacja sektora
uspołecznionego w rolnictwie po roku 1989 spowodowały zaniechanie uprawy na znacznych
areałach gruntów rolnych (2). Napływ kapitału wraz z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej i dopłaty strukturalne wzmogły zainteresowanie ponowna uprawą ziem
odłogowanych (3).
Celem prezentowanych badań było wykazanie jak różne sposoby uprawy wieloletniego
odłogu wpływają na przemiany mikrobiologiczne w glebie i plonowanie roślin.
Doświadczenia polowe założono w 2001 roku na 12 – letnim odłogu bez sukcesji w
kierunku zakrzewień, w kompleksie gleb żytnich bardzo dobrych. Była to gleba płowa, piasek
gliniasty mocny na glinie średniej o zawartości około 1 % C org. ogółem, o odczynie
kwaśnym (pH KCl – 4,6) i średniej zasobności w P i K (48 mg P i 141 mg K . kg-1 ). Całą
powierzchnię pod doświadczenie pocięto ciężką broną talerzową „na krzyż”, a po odroście
zachwaszczenia opryskano solą amonową glifosatu i zwapnowano dawką 4 t .ha-1 wapna
tlenkowego - magnezowego 65 %. Doświadczenie założono metodą „lustrzanego odbicia”.
Powierzchnia poletka wynosiła 150 m2 .
Porównywano:
1. Orkę tradycyjną na głębokość 30 cm
2. Orkę pługiem z przedpłużkiem ścinającym wierzchnią 7 cm warstwę i zrzucającym ją
na dno bruzdy na głębokość 35 cm.
3. Melioracyjną orkę warstwową pługiem z zapłużkiem ścinającym wierzchnią 15 cm
warstwę i umieszczającym ją na głębokości 45 cm.
4. Siew

bezpośredni

–

uprawą

bezorkową

wykonaną

siewnikiem

do

siewu

bezpośredniego o redlicach tarczowych.
W drugim i trzecim roku uprawy porównywano już tylko orkę tradycyjną i siew bezpośredni.
W trakcie badań śledzono zmiany w liczebności bakterii celulolitycznych w glebie, jej
zdolności

respiracyjnej

oraz

w

plonowaniu
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bezpośredniego sprzyjało utrzymywaniu się największej liczebności bakterii celulolitycznych
w całym profilu ornym co potwierdza w swych badaniach również Alvares i in (1).
Melioracyjna orka warstwowa silnie ograniczała liczebność tych bakterii. Wprowadzenie
siewu bezpośredniego po uprawach orkowych nie miało wpływu na liczebność bakterii
celulolitycznych. Podobnie orka melioracyjna ograniczała zdolność respiracyjną gleby.
Uprawy orkowe powodowały wzrost zdolności respiracyjnej gleby w drugim roku uprawy, a
wyłączne stosowanie siewu bezpośredniego spowodowało ten efekt w trzecim roku uprawy.
Malicki i in (4) dla naszych warunków klimatycznych również stwierdzali wyższe wartości
respiracji glebowej na orce tradycyjnej w porównaniu z siewem bezpośrednim. Możliwość
wzrostu respiracji w warunkach siewu bezpośredniego Alvarez i in. (1) wiążą z wyższą
temperaturą i ograniczoną ilością opadów. Stosowanie siewu bezpośredniego po uprawach
orkowych

nie

zmieniało

zdolności

respiracyjnej

gleby.

Orka

melioracyjna

w

zagospodarowaniu odłogu ograniczała plonowanie owsa w pierwszym roku i pszenżyta
ozimego w drugim roku kiedy to na tym obiekcie wykonano już orkę tradycyjną. Także
Szymankiewicz (5) w swych badaniach stwierdził znaczny spadek plonów kukurydzy pod
wpływem orek melioracyjnych i stosowania siewu bezpośredniego, mimo wystąpienia
korzystnych zmian niektórych cech glebowych. W trzecim roku nie stwierdzono już
negatywnego oddziaływania tej orki na plonowanie kukurydzy. Wyłączne stosowanie siewu
bezpośredniego oraz w drugim i trzecim roku po uprawie orkowej powodowało obniżkę
plonów w porównaniu z uprawą tradycyjną.
Literatura
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WARTOŚĆ PRZEDPLONOWA RUTWICY WSCHODNIEJ
W PIĘCIOLETNIM UGORZE DLA NIEKTÓRYCH ROŚLIN
ROLNICZYCH
FORECROP VALUE OF FODDER GALEGA AS FIVE-YEAR FALLOW FOR SOME
AGRICULTURE CROPS
Stanisław Ignaczak, Małgorzata Szczepanek
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Wstęp
Rutwica wschodnia (Galega orientalis Lam.) jest bardzo trwałą, wieloletnią rośliną
pastewną z rodziny Fabaceae. Posiada liczne cechy predestynujące roślinę do użytkowania
jako wieloletni ugór chroniący (konserwujący) gleby lekkie – alternatywę odłogowania
gruntów wyłączanych z użytkowania rolniczego ze względów koniunkturalnych [1, 3, 4]. W
latach 1995-1999 w Mochełku k. Bydgoszczy w 2 doświadczeniach łanowych prowadzono
badania nad takim zastosowaniem rutwicy wschodniej [3].
W roku 2000 weryfikowano wartość rolniczą stanowisk po ugorze zajmowanym przez
pięć lat przez rutwicę wschodnią na ziemniaku (doświadczenie nr 1) lub marchwi
(doświadczenie nr 2), pszenicy jarej i owsie. W roku 2001, kontynuując badania, sprawdzono
oddziaływanie tych stanowisk na pszenicę ozimą. Dla zwiększenia bazy obserwacji w obu
latach na polach w sąsiedztwie rutwicy sprawdzano też wartość stanowisk po uproszczonych
zmianowaniach zbożowych. W roku 2000 po zbożach zastosowano dwa poziomy nawożenia
mineralnego azotem: dawki N1 ustalono według potrzeb nawozowych badanych roślin
następczych oraz N2 = 150% N1. Oprócz produktywności badano jakość plonu głównego.
Celem tej części pracy jest przede wszystkim przedstawienie produktywności
bezpośrednich roślin następczych po rutwicy wschodniej w pięcioletnim ugorze lub
uprawianej na nasiona na tle stanowisk po zbożach
Omówienie wyników
Stanowiska po wieloletniej rutwicy wschodniej niezależnie od sposobu użytkowania
przedstawiały podobną wartość agronomiczną dla ziemniaka, marchwi jadalnej, pszenicy jarej
i owsa (tab. 1). Nawet w warunkach niedostatku wody na wiosnę ekspresja wysokiej wartości
stanowisk po rutwicy w porównaniu ze stanowiskami po wieloletnich, uproszczonych
zmianowaniach zbożowych ujawniła się w postaci większych plonów przeciętnie o ponad
30%. Szczególnie duże różnice stwierdzono w plonach ziemniaka – rośliny o dużych
potrzebach pokarmowych, której silną reakcję na podobne stanowiska wykazano już
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wcześniej [2]. Stanowiska po rutwicy były też na ogół mniej zachwaszczone chwastami
dwuliściennymi, ale w warunkach niedoskonałej uprawy roli sprzyjały zachwaszczaniu
ziemniaka odrostami tej rośliny. Większe dawki azotu mineralnego spowodowały wzrost
produktywności badanych roślin przeciętnie o około 20%. Produktywność ta była i tak
o około 22% mniejsza od uzyskanej po rutwicy, zwłaszcza na nieco słabszej glebie.
Tabela 1. Plon jednostek paszowych .10-2 .ha-1 (wg Grochowskiego) –średnia z 2 doświadczeń
Przedplon

Rośliny następcze w roku 2000
ziemniak/marchew

pszenica jara

owies

średnia

105,6
103,6
104,6a
82,4
95,7

51,4
52,2
51,8c
29,1
43,1

62,2
63,2
62,8b
36,4
40,6

73,1
73,0
73,1
49,3
59,8

Rutwica wschodnia na nasiona

Rutwica wschodnia w ugorze
Średnia; NIR(α=0,05) =7,1
Zboża N1
Zboża N2
Wnioski

1. Wieloletni ugór obsiany rutwicą wschodnią przedstawia podobną wartość przedplonową
jak rutwica użytkowana przez wiele lat na nasiona.
2. Stanowiska po rutwicy wschodniej mogą być efektywnie wykorzystane przez rośliny
azotolubne o długim okresie wegetacji jak ziemniak, szczególnie w sprzyjających
warunkach pogodowych i agrotechnicznych.
3. Wartość agronomiczną stanowisk po użyźniającym glebę wieloletnim ugorze obsianym
rutwicą wschodnią powinno się sprawdzać w kilkuletnich członach zmianowania.
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WARTOŚĆ PRZEDPLONOWA RUTWICY WSCHODNIEJ
W PIĘCIOLETNIM UGORZE DLA PSZENICY OZIMEJ W TRZECIM
ROKU ZMIANOWANIA
FORECROP VALUE OF FODDER GALEGA AS FIVE-YEAR FALLOW FOR
WINTER WHEAT IN THE THIRD YEAR OF CROP ROTATION
Ignaczak Stanisław, Szczepanek Małgorzata
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Wstęp
Dla plonowania zbóż korzystne są stanowiska po jednorocznych (Rudnicki i Kotwica
1994) jak i wieloletnich (Pabin i in. 1999) roślinach z rodziny Fabaceae. Sporadycznie
w literaturze prezentowana jest wartość przedplonowa rutwicy wschodniej (Vavilov i Filatov
1980), zwłaszcza w Polsce (Ignaczak 1999). Celem badań w kontekście weryfikacji hipotezy
o długotrwałym, wszechstronnie pozytywnym oddziaływaniu wieloletniego ugoru obsianego
rutwicą wschodnią było porównanie wartości przedprzedplonowej tej różnie użytkowanej
rośliny dla konsumpcyjnej odmiany pszenicy ozimej.
Omówienie wyników
W sezonie wegetacyjnym 2000/2001 badano wartość przedprzedplonową rutwicy
wschodniej jako wieloletniego ugoru konserwującego glebę lub użytkowanej tradycyjnie na
nasiona oraz uproszczonych zmianowań zbożowych dla konsumpcyjnej odmiany pszenicy
ozimej. Badano też modyfikujący wpływ na pszenicę roślin uprawianych bezpośrednio po
rutwicy: ziemniaka lub marchwi, pszenicy jarej, rzepaku jarego oraz owsa.
Pszenica ozima w trzecim roku zmianowania po rutwicy wschodniej największe plony
ziarna - 64,1 dt·ha–1 wydała w stanowisku po rutwicy nasiennej. Plon ziarna pszenicy po
rutwicy w ugorze był już o 5,2 dt·ha–1 mniejszy. Plon ziarna pszenicy ozimej po
przedprzedplonach zbożowych przy niższym poziomie nawożenia azotem bezpośrednich
przedplonów był najmniejszy - 48,1 dt·ha–1.
Bezpośredni przedplon w postaci pszenicy jarej zwiększył natężenie występowania chorób
podsuszkowych oraz istotnie ograniczył wielkość ziarna pszenicy ozimej o 1,2-1,6 g.
Stanowisko po rutwicy wschodniej w wieloletnim ugorze korzystnie wpłynęło na
zwiększenie zawartości azotu w ziarnie pszenicy ozimej w porównaniu do efektu uprawy po
rutwicy użytkowanej tradycyjnie na nasiona z wynoszeniem masy nadziemnej z pola.
Większą zmienność wskaźników wartości technologicznej ziarna pszenicy ozimej
powodowała wieloletnia uprawa rutwicy wschodniej i zbóż do roku 1999 niż bezpośrednie
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przedplony w 2000 roku. Liczba opadania była bardzo wysoka, średnio – 366 s, nieco
mniejsza w ziarnie pszenicy ze stanowisk po zbożach w porównaniu do stanowisk z udziałem
rutwicy wschodniej w przedprzedplonie. Gęstość ziarna w stanie zsypnym była bardzo duża –
blisko 80 kg . hl-1 i podobna we wszystkich badanych obiektach. Wskaźnik sedymentacji był
niski i wynosił 28,5 ml. Szczególnie małą wartość wskaźnika sedymentacji a także niski
udział ziaren szklistych i zawartość glutenu stwierdzono u badanej odmiany pszenicy ozimej
uprawianej w stanowisku z tradycyjnie użytkowaną rutwicą wschodnią w przedprzedplonie.
Wnioski
1. Pszenica ozima po rutwicy wschodniej była mniej porażona przez patogeny podstawy
źdźbła, wytwarzała większe ziarno i plonowała od kilkunastu do ponad 20% lepiej niż
w stanowisku po roślinach zbożowych.
2. Przedprzedplon w postaci rutwicy wschodniej w ugorze powodował zwiększenie
natężenia

występowania

chorób

podsuszkowych,

zmniejszenie

liczby

pędów

kłosonośnych oraz masy i plonu ziarna pszenicy ozimej w porównaniu z przedplonem
rutwicy tradycyjnie użytkowanej na nasiona.
3. Nie stwierdzono kierunkowych różnic pomiędzy wartością wskaźników jakości
technologicznej ziarna pszenicy ozimej w zależności od rodzaju przedprzedplonu.
4. Na wielkość oraz jakość plonu ziarna pszenicy ozimej nie miały wpływu bezpośrednie
przedplony.
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WPŁYW TAM BOBROWYCH NA ZMIANY W PRZEGRODZONYM
CIEKU WODNYM
CHANGES IN A BEAVER-DAMMED STREAM
Paweł Janiszewski, Anna Wodniak, Lucyna Janiszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Populacja bobra europejskiego (Castor fiber L.) w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo
intensywnie się rozwinęła, szczególnie w północno-wschodniej Polsce. Gatunek ten zajmuje
różnorodne siedliska: 54% na rzekach, 29% na brzegach jezior, 17% na rowach
melioracyjnych, wyrobiskach torfowych i bagienkach śródleśnych [Karbowiak 2000]. Na
płytkich ciekach bobry budują tamy spiętrzające wodę. Zależnie od pory roku i opadów,
bobry podwyższają lub obniżają górną krawędź tamy regulując w ten sposób spływ wody i
utrzymując jej stały poziom w zbiorniku. Na terenach przyległych do bobrowych spiętrzeń
zainicjowane zostają procesy bagienne oraz przekształcanie biocenoz [Święcicki 2002].
Budowa tam i spiętrzanie wody powoduje obecnie wiele szkód w gospodarce człowieka
[Janiszewski 2002]. Koniecznością stało się opracowanie metod zapobiegających zalewaniu
terenów uprawnych w wyniku stawiania tam przez bobry.
W trakcie trwania doświadczenia, na dwóch oddzielnych stanowiskach bobrowych,
cyklicznie (w odstępach 3 dniowych) usuwano tamy stawiane przez zwierzęta. Stwierdzono,
że na jednym ze stanowisk odbudowywana tama charakteryzowała się większym
zróżnicowaniem wysokości. Odnotowano także zmiany głębokości cieku wodnego przed –
i za

odbudowywaną tamą w obu stanowiskach doświadczalnych. Na jednym z

analizowanych stanowisk nie stwierdzono zmiany szerokości badanego cieku wodnego,
natomiast w drugim szerokość rzeki stopniowo malała. Stwierdzono także, że tamy
odbudowywane przez bobry konstruowane były zawsze z nowościętych drzew i krzewów.
Zwierzęta nie używały materiału wcześniej wykorzystanego do postawienia tamy.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wysunięto następujące uogólnienia i wnioski
1. Cykliczne usuwanie tam nie spowodowało migracji bobrów ze stanowisk badawczych.

Jedynie raz, na stanowisku II, zwierzęta przeniosły budowanie konstrukcji o około 15
metrów w górę cieku.
2. Po każdorazowym usunięciu tam bobry stawiały następną w okresie krótszym niż 3 dni.
3. Odbudowywane tamy na stanowisku I, w porównaniu z II, charakteryzowały się większym
zróżnicowaniem wysokości. Na obu stanowiskach wystąpiły zmiany głębokości cieku
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wodnego przed i za odbudowana tamą. Szerokość cieku wodnego była uzależniona od
wysokości tamy.
4. W trakcie trwania doświadczenia szkody nie były zgłaszane; grunt był stale podmoknięty w
pasie o szerokości ok. 10 m.
5. Do budowy tam bobry używały nowych materiałów, intensyfikując tym samym ścinanie
drzew i krzewów.
6. Przekształcanie siedlisk przez bobry spowodowało rozwój flory i fauny typowej dla
terenów bagiennych.
7. Usuwanie tan bobrowych nie może być stosowane jako środek stale zabezpieczający przed
zalewaniem terenu.
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PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU STREF PRZYBRZEŻNYCH
WYBRANYCH JEZIOR W GMINIE BISKUPIEC
LANDSCAPE TRANSFORMATIONS IN THE COASTAL ZONE OF THE SELECTED
LAKES IN THE BISKUPIEC COMMUNE
Agnieszka Jaszczak, Krzysztof Młynarczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

Wstęp
Jeziora wraz z przylegającymi gruntami stanowią typowe i uznane w naszym kraju tereny
rekreacyjne. Różne formy zagospodarowania brzegów jeziora i jego otoczenia mogą tworzyć
ciekawe kompozycje krajobrazowe odpowiednio wkomponowane w leśne otoczenie
(Bajerowski i in. 1997). Jednakże dużym problemem jest zjawisko niekontrolowanego obrotu
ziemią rolniczą przeznaczoną na cele nierolnicze. Przez wyznaczanie fragmentów terenów
położonych nad jeziorem (najczęściej nad jego brzegiem, bez zachowania wymaganej strefy
ochronnej), sprzedawanie gruntów rolnych, które nie przynoszą odpowiedniego dochodu
z działalności rolniczej oraz podział ich na małe działki, dochodzi do nadkoncentracji
zainwestowania przy braku rozwiązań systemowych (Młynarczyk i in. 2003).
Celem pracy jest identyfikacja problemów powstałych w wyniku przekształceń terenów
zlokalizowanych wokół jeziora Dadaj, Tejstymy, Węgój, Kraksy, Pierwój i Stryjewskiego
(gmina Biskupiec) oraz próba określenia właściwych kierunków w ich zagospodarowaniu, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjnej.
Omówienie wyników
Wody powierzchniowe w gminie Biskupiec zdominowane są obszarowo przez jeziora,
których na terenie gminy jest 17. Obecność jezior znacznie podnosi walory estetyczne
krajobrazu (Studium...2001). Przekształcenia krajobrazowe obszarów wokół jezior w gminie
mają najczęściej związek ze zmianą dotychczasowej funkcji rolniczej na rekreacyjną. Dzieje
się tak, głównie na skutek podziału gruntów na małe działki przez rolników i sprzedaży jako
rekreacyjno-letniskowe. Taki niekontrolowany obrót ziemią prowadzi często do obniżenia
walorów użytkowych. Największa presja inwestycyjna dotyczy przede wszystkim terenów
zlokalizowanych wokół największych jezior - Dadaj i Tejstymskiego. Obserwuje się
niekorzystne zmiany powstałe w wyniku złych inwestycji i zbyt dużej koncentracji obiektów
letniskowych, działek rekreacyjnych. Działki są często podzielone na wąskie pasy,
ogrodzone, występują na nich elementy małej architektury takie, jak altany, wiaty,
zadaszenia, niedozwolone w strefie przybrzeżnej. Następuje niszczenie zbiorowisk
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roślinności szuwarowej, łąkowej i leśnej. Dlatego też wszelkie inwestycje na tych terenach,
modernizacja i adaptacja obiektów już istniejących, nie mogą kolidować z podstawową
funkcją ekologiczną obszarów wokół jezior. Niedopuszczalne jest również obniżenie ich
wartości

przyrodniczych

i

krajobrazowych.

Innymi

problemami,

związanymi

z przekształceniami obszarów wokół jezior i niewłaściwymi inwestycjami budowlanymi, są
zmiany w historycznym układzie osiedli wiejskich, a także zagród, złej adaptacji obiektów
istniejących, czy też niedostosowanie nowej zabudowy do tradycji regionu warmińskiego.
Spotykane budownictwo mieszkalne, w tym letniskowe, bardzo rzadko nawiązuje do tradycji
i tożsamości miejsca, a materiały użyte do budowy nie są dostosowane do wymogów
wzorników architektonicznych.
Wnioski
Analizując przekształcenia w krajobrazie w strefach przybrzeżnych badanych jezior,
obserwuje się podobne tendencje związane przede wszystkim ze zmianą użytkowania
gruntów, wzmożonym ruchem turystycznym, inwestycjami turystyczno-rekreacyjnymi
i adaptacją obiektów istniejących oraz podziałem działek letniskowych. W wyniku zagrożeń
płynących z powyższego istotne jest wskazanie właściwych kierunków w zagospodarowaniu
tych terenów w zakresie kontrolowanego rozwoju funkcji rekreacyjnej. Należałoby, więc:
–

nie dopuścić do obniżenia wartości przyrodniczej i krajobrazowej,

–

zapobiec nadmiernemu podziałowi gruntów rolnych na mniejsze działki w celach

–

nierolniczych,

–

określić właściwe tendencje w zagospodarowaniu turystycznym,

–

dostosować nowopowstałe obiekty do tradycyjnego stylu warmińskiego, a już istniejące
adaptować według określonego wzornika architektonicznego, a także zapobiec deformacji
historycznie ukształtowanych struktur przestrzennych.
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DEREŃ JADALNY PERSPEKTYWICZNA ROŚLINA
SADOWNICZA I PARKOWA
CORNUS MAS L. AS PERSPECTIVE ORCHARD AND ORNAMENTAL PLANT
Kawecki Zdzisław, Bieniek Anna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa

Spośród bogactwa roślin rosnących na terenie Polski wiele gatunków zasługuje na szersze
rozpowszechnienie w uprawie. Niektóre z nich są gatunkami, które wprowadza się do
uprawy, inne natomiast są roślinami już zapomnianymi. Przykładem rośliny, która była często
uprawiana w naszym kraju w XVII i XVIII w., a obecnie uprawia się ją zbyt rzadko jest
dereń jadalny (Sękowski 1993). Roślina ta znalazła szereg zastosowań, m. in. w przemyśle
spożywczym, ziołolecznictwie oraz jako roślina miododajna i ozdobna. W naturalnych
siedliskach spotykany jest na Krymie, w Kaukazie, Azji Środkowej i Zachodniej (Kawecki i
in. 1999, 2001). Dereń jadalny, zwany też właściwym jest wysokim krzewem lub drzewkiem
dorastającym do 8 m (w Polsce do 7 m). Wymagania glebowe tej rośliny są przeciętne.
Dobrze rośnie na glebach żyznych, raczej gliniastych, ale też bardzo dobrze znosi suszę.
Najlepiej rośnie i plonuje w miejscach nasłonecznionych. Jest dość wytrzymały na mróz.
Jak podają Kawecki i in. (2001) w kraju nie mamy jeszcze dobrych, wyselekcjonowanych
sadowniczo odmian derenia właściwego. Odmiany wielkoowocowe uprawia się na
Bałkanach, na Kaukazie i Zakaukaziu (Sękowski 1993). Intensywne prace hodowlane
prowadzone są na Ukrainie, gdzie wyselekcjonowano kilkanaście odmian o dużych
atrakcyjnych owocach (Klimienko 2003). Dereń właściwy Cornus mas L. należy do rodziny
dereniowatych Cornaceae i wraz z dereniem lekarskim Cornus officinalis jest
najważniejszym gatunkiem owocodajnym (Sękowski 1993). Owoce derenia właściwego są
elipsoidalne, soczyste i mięsiste z dużą, podłużną, twardą pestką. Mają najczęściej barwę
szkarłatną, ale znane są również odmiany o owocach prawie białych lub żółtych. Owoce
zawierają ponad 100 mg% witaminy C, 1,5 – 2,9% kwasów organicznych, 0,6% garbników,
7-9% cukrów oraz pewne ilości witaminy P, a także związki organiczne krzemu oraz
prowitaminę A (Kawecki i in. 1999, 2001, Sękowski 1993). Mają właściwości dietetyczne,
wykorzystuje się je na soki, syropy, kompoty, nalewki, marynaty,powidła, kisiele oraz
spożywa się na surowo. Owoce znalazły również zastosowanie w ziołolecznictwie. Stosuje
się je przy bólach żołądkowo – jelitowych. Przy biegunkach zaleca się odwary i nalewki z
owoców, a także gniecione razem z nasionami owoce z miodem (Skliarewskij i Gubanow
1986). Dereń właściwy jest również bardzo dekoracyjnym krzewem w czasie kwitnienia oraz
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dojrzewania owoców. Gałązki z pąkami kwiatowymi nadają się do pędzenia zimą (podobnie
jak forsycji). Może być wykorzystywany w różnego typu parkach i ogrodach, a także nadaje
na żywopłoty (Klimienko 2003, Waźbińska i Kawecki 2002).
W Zakładzie Doświadczalnym UWM w Olsztynie posadzono kilka krzewów derenia
właściwego, pochodzącego z rozmnożenia generatywnego. W 2004 r. określono plonowanie
oraz wielkość owoców z 7 krzewów.
Z każdej rośliny do badań pobierano 3 próby po 100 owoców, z których wydobyto pestki i
dokonano ich biometrii. Wyniki opracowano statystycznie, posługując się programem
Statistica 6.0.
Badane krzewy różniły się wysoce istotnie wielkością plonu owoców z krzewu oraz masą
owoców, ich wysokością i średnicą, a także masą i długością pestek. Nie zanotowano
istotnych różnic jedynie w średnicy pestek. Plon owoców z 1 krzewu wynosił od 0,35 kg do
2,05 kg. Krzewy, które charakteryzowały się najniższym plonowaniem, wyróżniały się
największymi owocami o masie od 2,341 g do 2,502 g. Masa owoców z pozostałych krzewów
nie była istotnie zróżnicowana i wynosiła od 1,389 g do 1,930 g.
Dereń jadalny jest wartościową rośliną, którą należy wprowadzić do szerszej uprawy
zarówno w sadownictwie jak i nasadzeniach ozdobnych, w parkach, śródpolnych pasach
zieleni, ogrodach przydomowych i działkowych.
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SKŁAD FLORYSTYCZNY UŻYTKÓW ZIELONYCH Z UDZIAŁEM
DACTYLORHIZA MAJALIS
FLORISTIC COMPOSITION OF GRASSLANDS WITH DACTYLORHIZA’S MAJALIS
SHARE
T. Kitczak1, A. Kiepas-Kokot2, J. Szydłowska1
Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1 Katedra Łąkarstwa, 2 Katedra Ekologii i Ochrony środowiska

Do roślin narażonych na wyginięcie i szybko reagujących na wszelkie zmiany zachodzące
w ekosystemie łąk, należą rośliny z rodziny Orchidaceae. Dla wielu gatunków z tej rodziny,
jak np. Dactylorhiza majalis, użytki zielone stanowią naturalne środowiska życia i rozwoju,
dlatego na kształtowanie się ich liczebności mają wpływ działania człowieka związane z ich
użytkowaniem. Badanie terenowe prowadzono w latach 2002-2003 na dwóch obiektach
różnie użytkowanych rolniczo w miejscowości Kaczorów. Obiekt pierwszy (A) stanowiła
łąka kośna o spadku terenu wynoszącym ok. 15°, obiekt drugi (B) stanowiła łąka
nieużytkowana rolniczo, silnie uwilgotniona w całym okresie wegetacji o spadku terenu
wynoszącym ok. 20°. Oba obiekty badawcze zlokalizowane były na glebie deluwialnej
próchnicznej. Na wydzielonych obiektach w drugiej połowie czerwca wykonano zdjęcia
florystyczne metodą Brown-Blanqueta. W materiale glebowym pobranym z wierzchniej
warstwy gleby (0-20 cm), średnio dla badanego terenu oraz z powierzchni bezpośrednio
przylegającej do Dactylorhiza majalis, określono ogólnie przyjętymi metodami: pH,
zawartość substancji organicznej, przewodnictwo elektryczne oraz makroelementów.
Skład florystyczny łąki użytkowanej kośnie stanowiło 71 gatunków roślin tworzących
zbiorowisko typu kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej. Najliczniejszą grupę roślin w
zbiorowisku stanowiły trawy zajmujące 57% runi. Bardzo liczna była grupa roślin z klasy
dwuliściennych, w której to Dactylorhiza majalis stanowił 1,5% runi, drugim gatunkiem
prawnie chronionym w tym zbiorowisku była Primula veris. Drugi obiekt badań stanowiła
łąka nieużytkowana rolniczo od połowy lat 90. Jego skład botaniczny tworzyło 70 gatunków
roślin tworzących zbiorowisko typu kostrzewy czerwonej, łąkowej, rdestu wężownika i tomki
wonnej. Dominującą w nim grupą roślin były trawy stanowiące 46,1% runi. Rośliny
dwuliścienne stanowiły 37,6% składu, w tym rośliny prawnie chronione 4,7% z czego
Dactylorhiza majalis – 3,1%, Primula veris – 1,5% oraz Listeria ovata – 0,1% (tab.1).
Gleba pobrana ze stanowisk bezpośrednio przylegających do Dactylorhiza majalis
charakteryzowała się wyższym: pH, zawartością substancji organicznej, przewodnictwem
elektrycznym, a także zawartością analizowanych makroelementów.
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Tabela 1. Skład florystyczny (%) runi badanych łąk.
Gatunek

Łąka
kośna
1,5

Dactylorhiza majalis
Listera ovata
Primula veris
Razem rośliny prawnie chronione
Agropyron repens
Agrostis capilaris
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Briza media
Calamagrostis epigejos
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Phleum pratense
Poa pratensis
Poa trivialis
Razem trawy
Carex disticha
Carex elata
Carex gracilis
Carex hirta
Eriophorum augustifolium
Eriophorum latifolium
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Razem pozostałe jednoliścienne
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Medicago lupulina
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia cracca
Vicia sepium
Razem motylkowate
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Razem skrzypy
Razem pozostałe dwuliścienne

1,9
3,4
0,8
0,4
3,1
2,9
2,4
3,7
2,5
3,1
0,3
2,1
3,7
21,6
1,5
8,2
0,9
57,0
1,1
0,5
1,3
0,6
1,1
1,2
5,8
0,9
1,1
1,3
0,1
1,7
0,2
0,6
0,8
6,7
0,2
1,2
1,4
25,7
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nieużytkowana
3,1
0,1
1,5
4,7
0,1
2,4
3,1
4,1
0,7
2,5
3,0
2,1
3,0
1,0
4,1
15,7
0,4
2,0
1,9
46,1
2,4
1,9
3,6
2,1
1,3
1,8
2,3
15,4
2,1
1,3
0,3
0,1
0,7
0,1
0,6
1,1
6,3
0,1
1,0
1,1
26,6
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WPŁYW PH NA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA AZOTU
ATMOSFERYCZNEGO PRZEZ ACETOBACTER DIAZOTROPHICUS
ACETOBACTER DIAZOTROPHICUS DINITROGEN FIXATION POSSIBILITY
DEPENDING ON PH
Justyna Klama, Aleksandra Sawicka, Alicja Niewiadomska,
Dorota Swędrzyńska
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Rolnej

Wstęp
W glebie występuje wiele gatunków drobnoustrojów spełniających znaczącą rolę w
obiegu pierwiastków w środowisku naturalnym. Najważniejszymi wśród nich są bakterie
wiążące azot atmosferyczny, mineralizujące azot organiczny, redukujące azotany, a także
odpowiedzialne za mikrobiologiczne przemiany siarki, węgla i fosforu (Mora, Lara, 1988).
Poza bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny w symbiozie z roślnami motylkowatymi,
dużą rolę w światowym rolnictwie odgrywają bakterie wolnożyjące lub wchodzące w ścisłe
asocjacje z różnymi gatunkami roślin uprawnych (Mądrzak, 1995).
Acetobacter diazotrophicus jest gatunkiem bakterii endofitycznej, występującej pod
uprawami roślin charakterystycznych dla tropikalnego klimatu, takimi jak: trzcina cukrowa,
słodkie ziemniaki, sorgo oraz różne gatunki traw, pod którymi efektywnie wiąże azot
atmosferyczny, pokrywając w znacznym stopniu zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek
(Baldani, 2000).
Wiele dotychczasowych badań potwierdziło, że różnorodne czynniki środowiskowe
wpływają na aktywność enzymatyczną drobnoustrojów. Enzymem odpowiadającym za
proces wiązania azotu u bakterii jest nitrogenaza. Wykazano, że aktywność nitrogenazy jest
uwarunkowana wieloma czynnikami, m.in., obecnością tlenu czy stężeniem jonów
wodorowych w środowisku (Nordult, Ureta, 2002).
Celem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie wpływu różnych zakresów stężeń
jonów wodorowych na aktywność wiązania azotu przez Acetobacter diazotrophicus oraz
określenie granicznych zakresów pH dla tego gatunku bakterii.
Materiały i metody
Hodowlę Acetobacter diazotrophicus prowadzono na półpłynnym podłożu bezazotowym
przy różnych poziomach pH, mieszczących się w zakresie od 2 do 11.
Aktywność nitrogenazy w poszczególnych hodowlach badanego szczepu bakterii
oznaczano za pomocą metody redukcji acetylenu do etylenu (Sawicka, 1983). Oznaczenia
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wykonywano przy użyciu chromatografu gazowego. Pomiarów wartości etylenu w
poszczególnych hodowlach dokonywano po 1, 24, 48, 72 i 96 godzinach od założenia
doświadczenia. Wynik stanowiła średnia z pięciu powtórzeń dla danej wartości pH w
kolejnych godzinach hodowli.
Wyniki
Na

podstawie

przeprowadzonego

doświadczenia

Acetobacter

diazotrophicus

najefektywniej wiązał na podłożu o pH w przedziale 5,0 - 9,0. Najwyższe wartości
wytworzonego etylenu uzyskano przy pH 7.
Poziomy pH 2 i 11 okazały się wartościami granicznymi dla testowanego szczepu bakterii.
Również czas inkubacji miał wpływ na ilość związanego przez bakterie azotu. Aktywność
nitrogenazy Acetobacter stopniowo wzrastała w kolejnych godzinach hodowli, osiągając
najwyższą wartość po 48 godzinach od założenia doświadczenia. Od 72 godziny hodowli
zanotowano znaczny spadek aktywności badanego enzymu.
Wnioski
Zanotowane wyniki wskazują, że pH podłoża ma zdecydowany wpływ na efektywność
wiązania azotu przez Acetobacter diazotrophicus.
Odczyn obojętny okazał się w warunkach laboratoryjnych najbardziej optymalnym dla
ekspresji nitrogenazy badanego szczepu.
Ilości związanego azotu różnią się w kolejnych godzinach prowadzonego doświadczenia,
co jest wynikiem przechodzenia hodowli mikroorganizmów przez kolejne fazy rozwoju – od
logarytmicznego wzrostu, poprzez fazę stacjonarną do zamierania hodowli.
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ZRÓŻNICOWANIE SIEDLISKOWE A OCHRONA CZYNNA ŁĄK
PEŁNIKOWYCH (TROLLIUS EUROPAEUS L.) KOŁO BOBOLIC
DIFFERENTATION OF HABITATS AND ACTIVE PROTECTION OF MEADOWS
WITH GLOBE FLOWERS (TROLLIUS EUROPAEUS) LOCATED IN VICINITY OF
BOBOLICE WITHIN THE AREA OF WESTERN POMERANIA
Róża Kochanowska
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Zagadnienie ochrony czynnej całych zbiorowisk łąkowych poruszane jest od wielu lat.
Obecnie głównym czynnikiem zagrażającym ich istnieniu jest zaniechanie użytkowania tj.
koszenia i usuwania z łąk skoszonej biomasy. Ustępują z nimi nie tylko poszczególne
gatunki, ale i całe zbiorowiska. Należą do nich między innymi zbiorowiska zaklasyfikowane
do klasy Molinio-Arrhenatheretea, związku Calthion i Molinion. Przedstawione opracowanie
jest próbą podsumowania wieloletnich badań i obserwacji, prowadzonych pod kątem ochrony
łąk z dominującym pełnikiem europejskim Trollius europaeus L., położonych w południowozachodniej części Pojezierza Bytowskiego, w dolinie małej rzeki Chociel o charakterze
górskim

(zlewnia

górnej

Parsęty);

koło

miasta

Bobolice,

w

województwie

zachodniopomorskim. Badania fitosocjologiczne prowadzono w latach 1993-2004 klasyczną
metodą Braun-Blanquet’a, pomiary biometryczne (liczba kęp, pędów kwiatostanowych,
wysokość pędów i inne) wykonano w latach 1998-2004 na stałych powierzchniach
(koszonych i bez koszenia) w sześciu mikrosiedliskch różniących się położeniem (dno doliny,
zbocze, wzgórze), wystawą, warunkami glebowo-wilgotnościowymi.
Ze względu na niezwykłe urozmaiconą konfigurację terenu i fakt, że jest to obszar
źródliskowy, w dolinie Chocieli występuje mozaika zbiorowisk roślinnych. Na opisywanych
łąkach wyróżniono 10 siedlisk wilgotnościowych – od suchych średnio nawilżanych ( B2 )
poprzez wilgotne ( C3 ), mokre (D2) do bagiennych słabo obsychających ( E ). Uwilgotnienie
w poszczególnych latach modyfikowane było przez aktualne warunki meteorologiczne w
danym roku.
Pełnik europejski Trollius europaeus L. optimum rozwoju osiąga w siedliskach
wilgotnych przesychających, wilgotnych i silnie wilgotnych, niezależnie od konfiguracji
terenu. W siedliskach mokrych i bagiennych okresowo obsychających jest zagłuszany przez
roślinność ziołoroślową lub trzcinę pospolitą Phragmites australis. Zbiorowiska roślinne, w
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których rozwija się Trollius europaeus L. zalicza się do klasy Molinio-Arrhenatheretea i
Phragmitetea, związków Molinion, Caltion i Magnocaricion.
Rozwój i trwałość pełnika europejskiego na koszonych łąkach zależne są od terminu i
wysokości koszenia oraz warunków meteorologicznych w danym roku. Dlatego ochrona
czynna tego gatunku jest sprawą trudną, wymagającą elastycznego harmonogramu koszenia
poszczególnych zbiorowisk w danym roku. W miejscach trudno dostępnych występują
problemy z koszeniem łąk i usuwaniem biomasy sprzętem mechanicznym.
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DEGRADACJA ZBIOROWISK ŁĄKOWYCH DOLINY SAMICY
THE DEGRADATION OF MEADOWS COMMUNITIES IN SAMICA RIVER VALLEY
Anna Kryszak, Jan Kryszak, Magdalena Czemko
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Łąkarstwa

Skutki zaniechania lub wadliwego użytkowania łąk i pastwisk są

coraz częściej

stwierdzane w wielu dolinach rzek Polski. Nieprawidłowo działające urządzenia melioracyjne
osuszające bądź okresowo zabagniające teren, a ponadto zaniedbania w pielęgnacji łąk i
pastwisk sprzyjają zmianom w szacie roślinnej, m.in. zbiorowisk trawiastych. Wiele z tych
przekształceń ma charakter degradacyjny (prowadzący do powstawania zbiorowisk
trawiastych wtórnych) bądź rekreatywny

skutkujący pojawianiem się zakrzaczeń i

stopniowym powrotem lasu (Barabasz 1997, Kryszak in. 2003). W dolinach małych rzek, np.
Samicy (dopływ Warty), dodatkowo do zmian degradacyjnych w składzie florystycznym
zbiorowisk łąkowych przyczynia się

wkraczanie do runi gatunków roślin segetalnych i

ruderalnych z sąsiednich pól, które aktualnie także często zaprzestano użytkować.
Celem prowadzonych badań jest ocena zmian w siedlisku i składzie florystycznym
zbiorowisk łąkowych występujących w dolinie Samicy wpływające nie tylko na ich
degradację przyrodniczą ale i rolniczą.
Zakres zmian degradacyjnych zachodzących w zbiorowiskach łąkowych doliny Samicy
oceniono na podstawie 80 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Braun-Blanquet’a.
Zmiany w składzie flory określono na podstawie struktury fitosocjologicznej i botanicznej
runi wyróżnionych zbiorowisk oraz

ich różnorodności florystycznej (Magurran 1996) i

stopnia synantropizacji. Natomiast warunki siedliskowe oceniono liczbami wskaźnikowymi
Ellenberga (1992). Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań fitosocjologicznych
Staniewskiej -Zątek (1972).
Uzyskane wyniki wykazują znaczny stopień degradacji składu florystycznego runi
wyróżnionych zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych, o czym świadczą:
-

zanikanie części występujących wcześniej zbiorowisk i wykształcenie się nowych
jednostek syntaksonomicznych,

-

wykształcenie zbiorowisk wtórnych z dużym udziałem gatunków ekspansywnych, jak.
Deschampsia caespitosa, Holcus lanatu ,

-

znaczny udział gatunków z grupy ziół i chwastów

charakterystycznych dla

zbiorowisk segetalnych i ruderalnych z klas Artemisietea vulgaris, Agropyretea
intermedio-repentis czy Stellarietea mediae (od 10 do 30%),
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-

zmniejszenie liczby gatunków w porównaniu do przeszłości jak i w porównaniu do
form typowych zespołów występujących w innych dolinach Wielkopolski,

-

wysoki

udział

gatunków

synantropijnych,

szczególnie

w

zespołach

klasy

Phragmitetea (blisko 85%)
-

niskie wskaźniki różnorodności florystycznej Shannona – Wienera (H’ 1.4 - 1.9).

Przyczyn zmian degradacyjnych w składzie florystycznym zbiorowisk należy upatrywać w
przesuszeniu gleb torfowych, ich kwaśnym odczynie i obniżeniu zawartości azotu, a także
ograniczeniu w ostatnich latach użytkowania.
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PROCES NAMULANIA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY
KRAJOBRAZ I ŻYZNOŚĆ TERENÓW ŁĘGOWYCH
PROCESS OF ALLUVIATION AS FORMATIVE THE SCENERY AND FERTILITY OF
MARSHY MEADOW TERRAINS FACTOR
Krzysztof Kud 1, Leszek Woźniak 2
1
2

Uniwersytet Rzeszowski, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej
Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Obszary łęgowe w Polsce należą do środowisk zanikających. Decyduje o tym wiele
czynników: niewłaściwe, osuszające melioracje, regulacje cieków, zabudowa techniczna rzek,
wylesienie gruntów i przeznaczenie pod zabudowę, a także na grunty orne. Pewien wpływ
mają także obserwowane zmiany klimatyczne, jednak w większości przypadków o ich zaniku
decyduje nieprzemyślana działalność człowieka.
Środowiskowe znaczenie obszarów łęgowych jest wyjątkowe. Należą one do
najważniejszych siedlisk, pełniąc rolę ekotonów i korytarzy ekologicznych. Zwrócono na nie
uwagę – ze względu na ich wyjątkowe znaczenie, jak i tendencje zanikowe – w programie
NATURA 2000.
Ekosystem łęgowy uzależniony jest od zalewów powodziowych, które przynoszą ze sobą
nowe zasoby substancji pokarmowych. Powódź stwarza specyficzne możliwości życia i
rozwoju, ale także zapobiega ekspansji gatunków roślin i zwierząt, które należą do innych
zbiorowisk i nie znoszą zalewów.
Według opublikowanych danych szacunkowych obszar łąk łęgowych w kraju wynosi
około 750 tysięcy hektarów, na co składa się 350 tysięcy hektarów łęgów zgrądowiałych, 150
tysięcy hektarów łęgów właściwych i 250 tysięcy hektarów łęgów rozlewiskowych i
zastoiskowych. Spośród wymienionych rodzajów, łęgi właściwe i łęgi zgrądowiałe posiadają
zbliżony, wysoki potencjał produkcyjny. W wielu publikacjach podkreślano także, że jakość
paszy otrzymywanej na łąkach łęgowych na ogół jest dobra lub bardzo dobra.
Wymienione powyżej, w olbrzymim skrócie, czynniki wskazują na wyjątkowo ważną rolę
łęgów w środowisku przyrodniczym, ale także na możliwości ekstensywnego, ale zarazem
wydajnego wykorzystania paszy z niektórych łąk łęgowych w żywieniu zwierząt.
Otrzymywana w takich warunkach pasza jest w pełni wartościowa oraz tania.
Podstawowym powodem podjęcia badań było wskazanie na dwa wyjątkowo ważne
aspekty funkcjonowania łęgów (ich znaczenie ekologiczne i rolnicze) pod kątem niezbędnej
ochrony, a nawet ich odtworzenia tam, gdzie jest to jeszcze możliwe, natomiast w przypadku
ich rolniczego użytkowania wypracowanie takich metod, które w ograniczonym zakresie,
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przy pełnym zachowaniu ekologicznych walorów łęgów, dawałyby gwarancję ochrony ich
wyjątkowo ważnych funkcji środowiskowych.
Duże znaczenie miało badanie właściwości świeżych namułów. W literaturze wylewy
rzek traktowane są na ogół negatywnie, bez względu na rozmiar zjawiska, miejsce i czas.
Jednakże, mamy już na to wiele dowodów, że to naturalne zjawisko posiada też swoje zalety,
a większość negatywnych skutków wylewów jest rezultatem nieprawidłowej ingerencji
człowieka w środowisko przyrodnicze, przykładowo lokalizowania zabudowy i gruntów
ornych na terasach zalewowych cieków.
Badania terenowe obejmowały trwałe użytki zielone Doliny Sanu, począwszy od jego
terenów źródłowych aż do ujścia do Wisły. Do badań wybierano zwarte, duże kompleksy
naturalnych użytków zielonych zlokalizowanych na glebach aluwialnych w pobliżu rzeki.
Ważnym czynnikiem wyboru było określenie metody użytkowania łąk – do analiz pobierano
tylko materiał z obiektów nie nawożonych, a więc o zbliżonej do naturalnej zawartości
pierwiastków biogennych. Z miejsc pobierania próbek glebowych wcześniej zbierano
roślinność, wykorzystując ją następnie do analiz ilościowych i badania składu chemicznego.
Z łąk trwałych, które podlegają ciągle procesowi namulania, pobierano również próbki
świeżych namułów, bezpośrednio po ustąpieniu zalewu, tak, aby nie zaszły w nich zmiany
właściwości wywołane na przykład przez opady atmosferyczne lub działalność biocenozy.
Badania pozwoliły na wyciągnięcie między innymi następujących wniosków:
–

dolina Sanu charakteryzuje się występowaniem dobrze zachowanych ekosystemów
łęgowych, częściowo wykorzystywanych jako użytki zielone. Najwyższym plonowaniem
charakteryzowały się niektóre łęgi właściwe, systematycznie namulane, zlokalizowane na
madach rzecznych właściwych lub próchnicznych. Należy podkreślić, że jest to ich
naturalny potencjał produkcyjny;

–

na obszarze prawie całej Doliny Sanu ekosystemy łęgowe są cennym elementem
krajobrazu i środowiska, wymagają zachowania i specyficznej, niekiedy aktywnej
ochrony;

–

namulanie należy uznać za cenny proces sprzyjający zachowaniu wysokiej, naturalnej
troficzności gleb ekosystemów łęgowych;

–

namuły, ogólnie bardzo zasobne w biogeny, charakteryzują się szczególnie wysoką
zawartością węglanu wapnia;

–

ruń łąkowa łąk łęgowych Doliny Sanu na ogół charakteryzuje się odpowiednią z punktu
widzenia żywienia zwierząt zawartością składników mineralnych.
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PRZEKSZTAŁCANIE I MODELOWANIE EKOSYSTEMÓW
DLA POTRZEB PÓL GOLFOWYCH
ECOSYSTEM TRANSFORMATION AND REMODELLING FOR GOLF COURSES
PURPOSES
Paweł Lewiński, Karol Wolski
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni

Wstęp
Polem golfowym nazywamy obszar wyznaczony do gry w golfa, który jest oznaczony
granicami wg „Reguł gry w golfa”. W obrębie pola wyróżniamy wiele różnych elementów
krajobrazowych, które mają różne zastosowanie dla przebiegu gry. Podstawowymi
elementami składającymi się na pole jest obszar rough, tee, fairway, green. Na obszarach tych
stosuje się zróżnicowaną pratotechnikę, również intensywność ich wykorzystania jest inna.
Wszystkie te elementy składają się na ułożoną w logiczny pod względem gry całość, która
jest sztucznie wymodelowaną przestrzenią charakteryzującą się dużym zróżnicowaniem
ekosystemowym. Najważniejszą cechą określającą trawnik na polu golfowym jest jego jakość
rozumiana jako zespół cech pożądanych pod względem wymagań gry w golfa.
Omówienie wyników
Budowa pola golfowego wymaga ingerencji w naturalny ekosystem w celu jego
przekształcenia zgodnie z funkcjami jakie będzie pełnił. Zgodnie z planem architekta pól
golfowych na danym obszarze budowane są obszary: tee, fairway i green, rough. Cechami
najważniejszymi w ocenie jakości greenu jest jego zwartość i wyrównanie oraz prędkość.
Kryterium jakiemu jest podporządkowane tworzenie nowego krajobrazu jest plan
architektoniczny pola golfowego. Podczas budowy powstają nowe zbiorniki wodne,
przeważnie połączone w zamknięty obieg wody, następują duże przesunięcia mas glebowych.
W przypadku pola golfowego jakość jest najważniejszym wyznacznikiem określającym
trawnik. Na tą ocenę składa się waloryzacja poszczególnych cech trawnika pod kątem
specyficznych wymagań do gry w golfa, zarówno mechanicznych, morfologicznych i
estetycznych. Przekształcanie ekosystemu w pole golfowe jest procesem skomplikowanym i
dość długotrwałym. Zmianie podlegają wszystkie uwarunkowania istniejące na danym
obszarze. Dokonywana jest zmiana stanu zadrzewienia, w bardzo precyzyjny sposób
regulowana jest gospodarka wodna. Przekształceniu ulega ukształtowanie terenu, w którym
budowane jest w sposób sztuczny środowisko późniejszego rozwoju traw, co w przypadku
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greenu wymaga przestrzegania bardzo rygorystycznych wytycznych. Często wykonywana jest
modyfikacja profilu glebowego poprzez dodatek odpowiednich komponentów glebowych w
celu uzyskania gleby o pożądanej strukturze (Mugaas, 1997).
Wnioski
1. Przekształcanie ekosystemów stwarza możliwość odzyskiwania terenów dotychczas
niedostępnych dla człowieka.
2. Budowa

pola

golfowego

zabezpiecza

duże

obszary

przed

urbanizacją

i

zanieczyszczeniem, jest doskonałym sposobem rekultywacji terenów zdegradowanych,
nadając im pozytywną funkcję użyteczności.
3. Modelowanie pola golfowego polega na dokładnym poznaniu wszystkich czynników
siedliskowych, rozumnym ich wykorzystaniu, tak aby zostały zaspokojone potrzeby
rekreacyjno – krajobrazowe człowieka.
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GRZYBY ZASIEDLAJĄCE KORZENIE I PODSTAWĘ ŹDŹBŁA
PSZENŻYTA OZIMEGO PRZY RÓŻNYCH SPOSOBACH
OCHRONY ROŚLIN
FUNGI ISOLATED FROM ROOTS AND STEM BASES OF WINTER TRITICALE BY
DIFFERENT METHODS OF PLANT PROTECTION
Barbara Majchrzak, Zofia Waleryś
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Fitopatologii i Entomologii

W ostatnich latach obserwuje się tendencję do wykorzystywania w ochronie roślin
preparatów biologicznych, opartych na występujących w przyrodzie mikroorganizmach, które
nazwano efektywnymi mikroorganizmami – EM (Higa 2003). Należą do nich bakterie
fotosyntetyczne, bakterie kwasu mlekowego, promieniowce, drożdże oraz grzyby.
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu ochrony chemicznej i
biologicznej (EM) na skład gatunkowy grzybów zasiedlających korzenie i podstawę źdźbła
trzech odmian pszenżyta ozimego.
Badania prowadzono w doświadczeniu łanowym w latach 2002-2003 na polach
produkcyjnych o powierzchni 10 ha w Gospodarstwie Rolnym w Szkotowie k. Nidzicy. W
doświadczeniu oprócz ochrony chemicznej, zastosowano na 2 tygodnie przed siewem oprysk
gleby mieszaniną efektywnych mikroorganizmów (EM), oraz wiosną po ruszeniu wegetacji
roślin. Jako kontrola posłużyły pola, na których stosowano tylko ochronę chemiczną.
Obiektem badań były trzy odmiany pszenżyta ozimego: Magnat, Janko, Disco. Izolacji
grzybów z korzeni dokonano w fazie krzewienia (GS 29 wg skali Zadoksa) oraz w fazie
strzelania w źdźbło (GS 32) zgodnie z metodą opisaną przez Martyniuka (1986).
Izolacji grzybów z podstaw źdźbeł dokonano w fazie dojrzałości woskowej (GS 87)
posługując się metodą Raschida i Schlössera (1977) na pożywce glukozowo – ziemniaczanej
oraz metodą Reinecka i Fehrmanna (1979) na pożywkach mineralnych.
W trakcie badań z korzeni pszenżyta ozimego wyizolowano ogółem 604 kolonie grzybów
należące do 54 gatunków. 53,5% (323 kolonie) stanowiły grzyby wyizolowane w fazie
krzewienia, natomiast 46,5% (281 koloni) izolaty uzyskane w fazie strzelania w źdźbło.
Większą różnorodność przedstawiały grzyby wyizolowane w fazie GS 29 (49 gatunków). W
fazie GS 32 uzyskano tylko 27 gatunków grzybów. W fazie krzewienia z korzeni pszenżyta
ozimego chronionego chemicznie wyizolowano 182 kolonie grzybów, natomiast z korzeni
pszenżyta chronionego biologicznie 29% mniej (141 izolatów). Spośród grzybów
patogenicznych dla zbóż najczęściej izolowano grzyby z rodzaju Fusarium 29,7%. Uzyskano
również 4 izolaty Rhizoctonia spp. oraz 1 Gaeumannomyces graminis. Wśród grzybów
uznawanych za niepatogeniczne dominowały gatunki Aureobasidium bolleyi i Aureobasidium
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pullulans, które stanowiły 20,1% wszystkich izolatów. Stosunkowo dużo wyosobniono
również grzybów z rodzaju Mucoraceae – 53 izolaty (16,4%). Reprezentowane one głównie
były przez Penicillium spp. (20 koloni) i Mortierella alpina (8 izolatów). Najwięcej koloni
grzybów wyizolowano z korzeni odmiany Janko (121) i Disco (104), najmniej natomiast z
korzeni odmiany Magnat (98). W roku 2003 wyizolowano 182 kolonie grzybów tj. o 29%
więcej niż w roku 2002 (141 koloni).
W fazie strzelania w źdźbło najwięcej koloni wyizolowano z korzeni odmiany Disco
(109), najmniej – podobnie jak w fazie GS 29 – z korzeni odmiany Magnat (74). 155 izolatów
uzyskano z roślin chronionych biologicznie, o 23% więcej niż w przypadku ochrony
chemicznej. Grzyby patogeniczne stanowiły 57% wszystkich uzyskanych izolatów. Najwięcej
otrzymano grzybów z rodzaju Fusarium – 141 koloni (50,2% wszystkich wyosobnień).
Grzyby patogeniczne reprezentowane były jeszcze przez gatunki Gaeumannomyces graminis
(3,9%), Helninthosporium sativum (1,8%) i Rhizoctonia spp. (1,1%). 21,7% grzybów
niepatogenicznych stanowił gatunek Aureobasidium bolleyi. W roku 2002 wyizolowano o
44,3% mniej grzybów niż w roku 2003 i stanowiły one odpowiednio 115 i 166 koloni.
Z podstaw źdźbeł pszenżyta ozimego wyizolowano ogółem 810 koloni grzybów
należących do 41 gatunków. 57% (461 koloni) uzyskano w wyniku izolacji na pożywce
mineralnej, 43% (349 koloni) wyrosło na pożywce glukozowo – ziemniaczanej. Pomimo
zastosowania metody Reinecka, nie udało się wyizolować grzyba Pseudocercosporella
herpotrichoides. Uzyskano natomiast inne grzyby patogeniczne tj. Fusarium spp. (255
izolatów – 55,3%), Helninthosporium sativum (2 kolonie) i Rhizoctonia spp. (5 wyosobnień).
Spośród grzybów niepatogenicznych najczęściej wyizolowano gatunek Alternaria alternata
(12,6%) oraz grzyby z rodzaju Mucoraceae (11,3%). Z roślin chronionych biopreparatem
wyizolowano 218 koloni grzybów – o 11,5% mniej niż w przypadku ochrony chemicznej.
Najwięcej koloni uzyskano z podstaw źdźbeł odmiany Magnat (174), najmniej z odmiany
Disco (140). W 2002 wyizolowano 245 grzybów tj. 13.4% więcej niż w roku 2003.
W wyniku izolacji na pożywce glukozowo – ziemniaczanej uzyskano 27 gatunki grzybów.
63,6% wszystkich izolatów stanowiły grzyby patogeniczne min. Fusarium spp. – 201
izolatów, Gaeumannomyces graminis (11), Helninthosporium sativum (8) i Rhizoctonia spp.
(2). Wśród grzybów niepatogenicznych dominował gatunek Alternaria alternata (11,8%). Z
podstaw źdźbeł chronionych chemicznie wyizolowano 169 koloni grzybów, natomiast z
korzeni pszenżyta chronionego biologicznie 6,5% więcej (180 izolatów). Podobne ilości
uzyskano w poszczególnych latach (2002 – 169 koloni, 2003 – 180).
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INFLUENCE OF ECOLOGICAL STATE OF SOIL ON
MICROBIOLOGICAL RATES
Yu.A. Mazhaysky, T.M. Guseva, S.V. Andriyanets
Medical University named after Academician I.P. Pavlov, VNIIGiM’s Meshera branch office

Introduction
The problem of soil pollution by heavy metals is of current importance for Ryazan region
that is characterized by intensive man-caused impact upon environment.
Materials and methods
The researches were carried out in an ecological testing area, which is a large-scale model
of a closed drainage region situated on the left bank of the Oka river basin.
The research program included an assessment of the sod-podzol soil ecological state,
model experiments carrying out, microbiological studies, which were assisted by members of
chair for microbiology of Ryazan Medical University. At model experiment performance
three variants based on the total pollution rate were developed in order to cover a range of soil
pollution from allowable to extremely dangerous.
Results and discussion
The research of the ecological testing area soil showed that dacha lots, where loads on
soils led to accumulation of ecologically dangerous concentrations of separate heavy metals,
are ecologically most unfavorable of all model landscape components. It is important to study
the impact of heavy metals upon growth and reproduction of soil microorganisms.
The experiment results showed that subsequent increase of pollutants concentration may
lead to complete dying-out of azotobacter that will have a negative effect on processes of
molecular nitrogen fixation and will reduce correspondingly the soil fertility. The experiment
showed that increase of heavy metals concentration in soil reduces the ability of bacteria of
Clostridium genus to butyric fermentation down to its total loss, or leads to death of
microorganisms that may affect nitrogen and carbon circulation and will have a negative
effect on soil fertility and self-purification. Increase of heavy metals concentration in soil to
4.5 reference allowable concentrations leads to death of ammonificating bacteria. It may
affect nitrogen circulation and reduce soil fertility. Heavy metals in all studied concentrations
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depress activity of cellulose-decomposing microorganisms group that leads to disturbance of
carbon circulation and reduction of soil self-purification ability.
Thus the results of the experiments which were carried out confirm a toxic effect of heavy
metals, concentration of which in sod-podzol soil exceeds the allowable concentration, on
microorganisms that becomes apparent in depression of different bacteria vital functions and
leads to their death. The results of the experiment been carried out showed that a real threat of
nitrogen and carbon circulation disturbance and correspondingly reduction of soil fertility
exists at the heavy metals content in sod-podzol soil of the landscape situated on the left bank
of the Oka river basin in the amount exceeding reference allowable concentrations.
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ZMIENNOŚĆ METEOROLOGICZNYCH PÓR ROKU NA
PRZYKŁADZIE SYTUACJI W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
W LATACH 1951-2000
THE VARIABILITY OF METEOROLOGICAL SEASONS IN
NORTHEASTERN POLAND IN THE PERIOD FROM 1971 TO 2000.
Monika Panfil
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Meteorologii i Klimatologii

Wstęp
Podstawę do podziału roku na sezony, o określonych przedziałach termicznych, stanowią
stałe cykliczne wahania w przebiegu rocznym większości elementów meteorologicznych, w
tym temperatury powietrza. Zdaniem Romera (1949) obiektywnym kryterium podziału na
pory roku jest przejście średniej temperatury dobowej przez określone wartości progowe. W
zależności od potrzeb wprowadza się kilka progów termicznych. Najczęściej stosowanym jest
podział na 6 pór roku, przy trzech progach termicznych: 0 °C, 5 °C i 15 °C (Romer 1949,
Kosiba 1958, Nowak 1967). Szerszego przeglądu wyznaczania pór roku obecnych w
literaturze polskiej dokonała Piotrowicz (2000). Niezależnie od liczby pór roku najwięcej
problemów nastręcza wyznaczenie ich dat rozpoczęcia i zakończenia, szczególnie w
pojedynczych latach. Temperatura powietrza jest bardzo zmienna i rzadko jednostajnie
wzrasta lub maleje.
Wyniki
Opracowania, dotyczące obszaru Polski północno-wschodniej, nie są zbyt liczne. Dla
środkowej jej części (w tym dla Torunia) termiczne pory roku, za 20-lecie 1951-1970,
wyznaczyli Marciniak i Wójcik (1991). Dla byłego województwa olsztyńskiego zaś,
posługując się wzorami Gumińskiego, Nowak (1967) wyliczyła daty początku i końca
poszczególnych pór roku za okres 1951-1960.
W niniejszej pracy, w identyczny sposób obliczono różnice w długości trwania
poszczególnych

okresów

dla

najchłodniejszego

i

najcieplejszego

dziesięciolecia

rzeczywistego. Tym sposobem uzyskano przestrzenną zmienność trwania przedwiośnia,
wiosny, lata, jesieni, przedzimia i zimy (tab. 1). Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują,
iż wydłużyło się przedwiośnie, wiosna i przedzimie na całym obszarze Polski PółnocnoWschodniej. Oczywiście spowodowało to skrócenie się pór sąsiadujących; w największym
stopniu zimy i w nieco mniejszym jesieni. Niejednoznacznie wyglądają wyniki dotyczące
długości trwania lata. Zaledwie w trzech stacjach zanotowano wzrost, a w pozostałych spadek
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liczby dni z temperaturą średnią dobową ≥ 15 °C. Przykładem miejscowości, w której
zwiększyła się liczba dni letnich jest Toruń (+9 dni), spadła zaś m.in. w Białymstoku (-4 dni).
Tab. 1. Różnice w długości trwania pór roku (w dniach) pomiędzy 10-leciami 1991-2000 i
1961-1970 w Polsce północno-wschodniej
Stacja
Toruń
Elbląg
Mława
Olsztyn
Lidzbark
Kętrzyn
Myszyniec
Biebrza
Suwałki
Białystok

przedwiośnie
25
24
13
14
12
11
8
5
3
10

wiosna
5
12
4
8
5
6
4
6
7
8

lato
9
-5
9
-1
4
2
-1
-2
0
-4

jesień
-7
-3
-7
-4
-5
-5
-6
-4
-4
-3

przedzimie
9
9
4
5
6
4
3
2
0
2

zima
-40
-37
-23
-22
-21
-18
-9
-7
-6
-13

Wnioski
1. Analizy wykazały iż wydłużyło się przedwiośnie, wiosna i przedzimie na całym obszarze
Polski Północno-Wschodniej.
2. Skróceniu natomiast uległy w największym stopniu zimy i w nieco mniejszym jesienie.
3. Liczba dni letnich podlegała róznym tendencjom, zwiększeniu na południowym zachodzie
regionu im zmniejszeniu na wschodzie.
Literatura
Kosiba A., 1958, O konieczności ujednolicenia skali międzynarodowej podstawowych
kryteriów termicznych w klimatologii, Przegl. Geofiz., 3 (11), 1.
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Zesz. Geogr., WSP Gdańsk, IX, 257-266.
Piotrowicz K., 2000, Sposoby wydzielania pór roku, Przegl., Geofiz., XLV, 3-4, 261-278.
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BIOTOPY MOKRADŁOWE STARSZEGO KRAJOBRAZU
SANDROWEGO
WETLANDS OF OLD OUTWASH PLAIN LANDSCAPE
Henryk Piaścik, Bożena Lemkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
Praca dotyczy mokradeł starszego krajobrazu sandrowego, reprezentowanego przez
Równinę Kurpiowską. Ten największy obszar sandrowy w Polsce (240 600 ha), według
podziału fizycznogeograficznego stanowi mezoregion wchodzący w skład Niziny
Północnomazowieckiej [Kondracki, 1972]. Powstał on w wyniku akumulacji utworów
fluwioglacjalnych ostatniego zlodowacenia na formach starszych zlodowaceń. Modyfikowany
był przez procesy wytopiskowe, eoliczne i fluwialne. Osady sandrowe zbudowane głównie z
piasku drobnego zalegają na glinach i iłach, co hamuje filtrację wody i sprzyja zabagnieniu.
Powierzchnię sandru urozmaicają liczne formy wytopiskowe, których geneza związana jest z
martwymi lodami, wielkimi krami lodowymi, lodami zimowymi i sandrowymi. Formy te
wykorzystują mokradła, których akumulacja została zapoczątkowana w młodszym dryasie, a
rozwinęła się w okresie atlantyckim.
Omówienie wyników
Mokradła na Równinie Kurpiowskiej najliczniej są one reprezentowane przez torfowiska,
które zajmują 25 164 ha, tj. 10,5% powierzchni mezoregionu. Zatorfienie tego obszaru
sandrowego jest większe o 2% w porównaniu do sąsiedniej Równiny Mazurskiej a 2-krotnie
od średniej dla kraju [Piaścik i in., 2001]. Na omawianym terenie stwierdzono 220 torfowisk,
tj. 3-krotnie mniej niż na sandrze młodszym, ale są one znacznie większe. Areał powyżej 10
ha posiada 90% tych biotopów, a obiekty o powierzchni ponad 100 ha zajmują 83% ogólnej
powierzchni torfowisk. Większość badanych mokradeł koncentruje się w dolinach rzecznych,
a zasilane są dopływem wód gruntowych z koryta i przez zalewy (zasilanie fluwiogeniczne)
[Bogacki, 1955; Okruszko, 1955]. Pozostałe zalegają w obniżeniach wytopiskowych płaskiej
partii sandrowej. Są to mokradła topogeniczne oparte na wodach gruntowych podziemnego
zbiornika o małym spadku i niewielkim przepływie. Stwierdzono także torfowiska
soligeniczne – koncentrują się one w nieckach deflacyjnych wśród wydm oraz na
krawędziach wysoczyzn.
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Na Równinie Kurpiowskiej dominują mokradła reofilne reprezentowane przez torfowiska
niskie (97%). Mokradła ombrofilne występują jedynie na 11 obiektach. Złoża torfowisk
reofilnych w ponad 50% zbudowane są z torfów olesowych. W porównaniu do młodszej
Równiny Mazurskiej jest to ilość o ponad 10% większa, co świadczy o dużych wahaniach
poziomu wód zasilających, a sprzyja temu piaszczyste podłoże.
Większość złóż torfowych Równiny Kurpiowskiej kwalifikuje się do głębokich (78%).
Płytkich złóż jest 2-krotnie mniej w porównaniu z młodszym sandrem. Mimo to większość
torfów wykazuje silny stopień rozkładu.
Prawie wszystkie torfowiska Równiny Kurpiowskiej zostały odwodnione w wyniku prac
hydrotechnicznych zapoczątkowanych w latach 1925-1935, a realizowanych na dużą skalę w
ostatnim 50-leciu. W rezultacie tych działań na omawianym obszarze występują prawie
wyłącznie mokradła w fazie decesji – murszowiska i są wykorzystywane jako użytki zielone.
Wnioski
1. Wskaźnik zatorfienia Równiny Kurpiowskiej wynosi 10,5% i jest o 2% wyższy w
stosunku do młodszych obszarów sandrowych.
2. W starszym krajobrazie sandrowym biotopy mokradłowe koncentrują się głównie w
dolinach rzecznych i płaskiej partii sandrowej.
3. Dominują mokradła reofilne reprezentowane przez torfowiska niskie. Są one mniej
rozdrobnione w stosunku do młodszych obszarów sandrowych.
4. W złożach mokradeł reofilnych, podobnie jak na sandrze młodszym, przeważają silnie
rozłożone torfy olesowe.
Literatura
Bogacki M. 1967. Morfologia doliny Pisy na tle poziomów sandrowych. Pr. i Stud. Inst.
Geogr. UW, 1:23-123.
Kondracki J. 1972. Polska północno- wschodnia. PWN, Warszawa.
Piaścik H. 1986. Siedliska torfowe sandru mazursko-kurpiowskiego. Acta. Acad.
Agricult. Tech. Olst. Geodesia et Ruris Regulatio., 16: 115-122.
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71(A)3:409-441.
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UŻYTKOWANIE I WARTOŚĆ EKOLOGICZNA ŚRÓDLĄDOWYCH
ŁĄK HALOFILNYCH W POLSCE
USE AND ECOLOGICAL VALUE OF INLAND HALOPHILOUS MEADOWS
Agnieszka Piernik1, Piotr Hulisz2, Andrzej Nienartowicz1
1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Gleboznawstwa

Wstęp
Polskie śródlądowe łąki halofilne zostały włączone do listy siedlisk szczególnie cennych
w Europie w ramach ekologicznej sieci NATURA 2000 i podlegają ochronie (Dz.U. 92/880 z
dn. 16.04.2004). Jako obiekty kompleksowych badań nad użytkowaniem i wartością
ekologiczną tych terenów wybrano jedne z największych obszarowo naturalne łąki słone: na
Kujawach, w dolinie rzeki Zgłowiączki oraz w Wielkopolsce, k. Pyzdr (tzw. „Łąki
Pyzdrskie”).

Przyczyną

zasolenia

tych

terenów

jest

ascenzja

wód

mineralnych,

kontaktujących się z cechsztyńskimi strukturami solnymi, do poziomu wód gruntowych.
Omówienie wyników
W ramach badań prowadzonych w latach 2003-2004 scharakteryzowano płaty roślinności
w kwaterach koszonych i kwaterach wyłączonych od jakiegoś czasu z użytkowania.
Wykonano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta oraz pobrano próby glebowe ze
strefy korzenienia się roślin (0-25 cm). W wybranych miejscach wykonano odkrywki
glebowe. Pobrano próbki z poziomów genetycznych gleb oraz próbki wód gruntowych.
Podstawowe wskaźniki zasolenia gleb oraz skład jonowy oznaczono w ekstrakcie nasyconym
pasty glebowej.
Tab.1. Charakterystyka zasolenia badanych gleb
pH

EC
[dS⋅m-1]

Stężenie
soli w glebie
[%]

SAR

Dominujące aniony
(wyrażone w mmolc· dm-3 )

Zgłowiączka
(gleby torfowe)

7,5-8,5

5,1-17,9

0,4-3,4

12 - 41

Cl- >> HCO3- > SO42-

Łąki Pyzdrskie
(gleby murszowate)

6,0-7,2

1,4-12,1

0,1-1,3

2 - 16

Cl- > SO42- > HCO3-

Obiekt badań

Płytko zalegające wody gruntowe na obydwu obiektach charakteryzowały się dość
wysokim stopniem mineralizacji (maksymalnie 7 g·dm-3). Efektem ich oddziaływania było
znaczne zasolenie gleb (Tab.1.). Pod względem właściwości są one najbliższe sołonczakom
(Systematyka Gleb Polski 1989).
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Na obu badanych obiektach nie odnaleziono solnisk z solirodem (Salicornion
ramosissimae), ani większych powierzchni zajętych przez halofilne murawy mannicy
odstającej i muchotrzewa solniskowego (Puccinellio-Spergularietum salinae). Największą
powierzchnię na badanych terenach zajmowały słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem
nadmorskim

(Triglochino-Glaucetum

maritimae)

z

charakterystycznymi

gatunkami

halofitów: Triglochin maritimum, Glaux maritima, Atriplex prostrata ssp. prostrata var.
salina. Zwykle były one użytkowane jako łąki kośne, koszone tradycyjne dwa razy do roku w
czerwcu i sierpniu. W obrębie badanych płatów roślinnych zasolenie gleby w strefie
korzenienia się roślin wynosiło zazwyczaj powyżej 4 dS/m. Na terenach wyłączonych z
użytkowania

obserwowano

zarastanie

siedliska

trzciną

(Phragmites

australis)

i

przekształcanie się słonych łąk w szuwar trzcinowy (Phragmitetum communis) lub halofilny
szuwar z sitowcem nadmorskim (Scirpetum maritimi puccinellietosum), przy czym, w tym
ostatnim przypadku, najczęściej była to facja z dominacją trzciny.
Wnioski
W płatach zarastających trzciną stwierdzono ubożenie flory – w tym mniejszą liczbę
gatunków halofitów. Skutkiem zarastania jest także obniżenie wartości użytkowej łąk. Z
wielogatunkowych słonych łąk ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim można
pozyskiwać siano dla bydła, podczas gdy halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim czy
szuwar trzcinowy mają minimalne znaczenie użytkowe – dają ewentualnie materiał na ściółkę
o niskiej jakości (Nowiński 1967, Olaczek 1967).
Szansą na zachowanie zarówno bogactwa gatunkowego jak i wartości użytkowej tych
chronionych siedlisk jest utrzymanie tradycyjnego użytkowania oraz nawadnianie słoną
wodą, a także wdrażanie do praktyki innych zaleceń, dotyczących śródlądowych solnisk,
zawartych w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (Herbich 2004).
Literatura
Herbich J. (red.) 2004. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Siedliska morskie
i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe, solniska i wydmy. Ministerstwo Środowiska, W-wa.
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Olaczek R. 1967. Roślinność pastwiskowa na słonych glebach okolic Łęczycy. Zesz. Probl.
Post. Nauk Roln. 74: 65-70.
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MOŻLIWOŚCI POPRAWY WYKORZYSTANIA AZOTU I FOSFORU
W GOSPODARSTWACH UKIERUNKOWANYCH
NA PRODUKCJĘ MLEKA
POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT USE OF NITROGEN AND PHOSPHORUS IN
THE DAIRY FARMS
Stefan Pietrzak
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Wstęp
W gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego dochodzi do dużych strat
składników nawozowych, co jest związane z długą i złożoną drogą ich przepływu oraz
przemian w procesie produkcyjnym. Straty składników nawozowych, a zwłaszcza azotu i
fosforu z produkcji rolnej, pogarszają wyniki ekonomiczne gospodarstw oraz powodują
zagrożenie

dla środowiska naturalnego. Dla przeciwdziałania

tym niekorzystnym

następstwom niezbędne jest kształtowanie systemu produkcji rolnej w sposób umożliwiający
efektywne wykorzystanie składników nawozowych.
W latach 2000-2003 przeprowadzano badania mające na celu ocenę stanu gospodarowania
azotem i fosforem oraz możliwości jej poprawy w czterech wybranych gospodarstwach
prowadzących chów bydła mlecznego w województwie podlaskim (Podlasie jest regionem, w
którym występuje największa w skali kraju koncentracja bydła oraz produkcja mleka). Trzy
spośród badanych gospodarstw specjalizowały się wyłącznie w produkcji mleka, jedno
prowadziło produkcję mieszaną. Przedmiotem badań były w szczególności nadwyżki oraz
efektywność wykorzystania azotu i fosforu. Parametry te wyznaczono metodą bilansową.
Omówienie wyników
W trzech spośród badanych gospodarstw ukierunkowanych wyłącznie na produkcję
mleka, przeciętny (z całego okresu badań) nadmiar azotu w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni mieścił się w przedziale uznanym za optymalny, pozostałe wskaźniki bilansów N
i P odbiegały od znacznie od przyjętych wartości granicznych - tab. 1. W gospodarstwie
prowadzącym produkcję mieszaną, nadmiary azotu i fosforu (w odniesieniu na jednostkę
powierzchni) były mniejsze a wykorzystanie tych składników było większe niż w pozostałych
gospodarstwach. Wskazuje to, że w porównaniu z gospodarstwami specjalizującymi się
jednostronnie w produkcji mleka, gospodarstwa o produkcji mieszanej wywierają mniejszą
presję na środowisko.
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Tab. 1. Przeciętne w latach 2000-2003 nadwyżki i wykorzystanie azotu oraz fosforu w
badanych gospodarstwach

≤ 140

Gospodarstwa
specjalizujące się w
produkcji mleka
n* =12
117 (82-140)**

Nadwyżka N, kg N·1000 l mleka

≤ 16

24,9 (16,1-31,7)

34,7 (33,5-36)

Efektywność wykorzystania N, %

≥ 30

19 (15-29)

35 (25-45)

Nadwyżka P, kg P·ha-1

≤7

12 (-1,8-27)

10 (6-15)

Efektywność wykorzystania P, %

≥ 60

42 (17-156)

43 (33-58)

Przyjęte
wartości
graniczne*

Wskaźnik
Nadwyżka N, kg N·ha-1
-1

Gospodarstwo o
produkcji mieszanej
n=4
74 (52-92)

*wartości graniczne zostały przyjęte dla gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na podstawie różnych prac
[JARVIS, MENZI; 2004], [SWENSSON, 2002], [VAN KEULEN I IN., 2000], przy założeniu że powinny one odzwierciedlać
możliwość uzyskania realnie wysokiej wydajności produkcji przy akceptowalnym poziomie emisji azotu i fosforu do
środowiska; **n – liczba sporządzonych bilansów , *** liczby w nawiasach oznaczają zakres

Wnioski
Wyniki badań wykazały, że istnieje potrzeba i możliwości poprawy efektywności
wykorzystania składników nawozowych w badanych gospodarstwach. Stwierdzono, że należy
podjąć w tym celu m.in. takie działania jak: /i/ zwiększenie jakości produkowanych pasz
objętościowych,

/ii/

ograniczenie emisji

amoniaku

z

nawozów

naturalnych,

/iii/

zracjonalizowanie zasad nawożenia w oparciu o plany nawozowe, /iv/ uregulowanie pH
gleby, /v/ wzbogacenie płodozmianu, /vi/ zwiększenie udziału roślin motylkowatych w
składzie użytków zielonych.
Literatura
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Swensson Ch., 2002. Ammonia release and nitrogen balances on south Swedish dairy farms
1997-1999. Doctoral diss. Dept. of Agricultural Biosystems and Technology, SLU. Acta
Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria vol. 333. ss. 68.
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European Journal of Agronomy 13 (2000). s. 245-261.

148

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

THE ENERGETIC EVALUATION OF DIFFERENT TECHNOLOGIES OF
GRASSLANDS MANAGEMENT
J. Ržonca, J. Pozdíšek
Institute for Cattle Breeding Ltd, Rapotin, Vikýřovice, Czech Republic

Energy analysis provides a relevant view of the specificity of agriculture, as a user and a
producer of energy simultaneously. This distinctive feature makes agriculture play a specific
role in CO2 cycles, thanks to the phenomenon of photosynthesis. With forestry and some
other human activities utilizing renewable energies, agriculture is the only human occupation,
which may produce more energy than it had consumed. It is interesting therefore to check if it
is true in any farming process, and to explore the causes of variations in energy results.
The observation was carried out on the lands of ICB Rapotín. The locality is situated in
elevation of 390-402 m above sea level and it come under the geomorphologic formation
Hrubý Jeseník. The geological backgrounds are the deeper deluviums of mica schist. The soil
is sandy- loam, type of the soil is cambisol. The average temperature and total rainfall from
July to October 2003 was 14,9 °C and 420 mm.
Four levels of intensity of utilisation:
1. Extensive – 2 cuts per year (1st cut between 16. and 30.6. and 2nd after 90 days)
2. Low intensive - 2 cuts per year (1st cut on 15.6. at the latest and 2nd after 90 days)
3. Medium intensive - 3 cuts per year (1st cut on May 30th, next cuts after 60 days)
4. Intensive - 4 cuts per year (1st cut on May 15th, next cuts after 45 days)
Nutrition and fertilisation:
A - PK fertilisation 30:60 kg.ha-1
B - NPK fertilisation 90:30:60 kg.ha-1
C - NPK fertilisation 180:30:60 kg.ha-1
The kvantification of energy contribution, the used energy equivalents and calculation
methods and energy output expression were carried out according to the Preininger´s
methodic (1987). In case of the energy entrances we were observing these data: the used
industry and organical fertilizers in the clean nutrients NPK in kg.ha-1, the energy in engines
GJ.ha-1, the fuel consumption on 1 ha-1 and the amount of the human work expressed in h.ha-1
The energy outputs constitutes: the phytomass yield in t.ha-1 and energy of phytomass (by
formula: Y (t.ha-1) . 17,64 (GJ.t-1) = EY (GJ.ha-1)) On the basis of these energetic data we
have done the energy balance and calculated the energy gain and the energy efficiency.
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The aim of this work was to evaluate energy entrances and outputs of the grasslands with
the different intensity of utilisation from the viewpoint of the energy balance. Indicators of the
energy balance are mentioned in Table 1.
Table 1: The indicators of the energy balance ( x 2003 – 2004)
fertilisation

DM
[t.ha-1]

EY
[GJ.ha-1]

SE
[GJ.ha-1]

EC
[%]

A

5,64

98,84

4,94

20,01

need of
energy
[GJ.t-1]
0,88

B

7,49

131,29

12,73

10,31

1,70

C

8,21

143,92

20,16

7,14

2,46

A

6,72

117,78

4,94

23,86

0,73

B

8,00

140,23

12,73

11,01

1,59

C

9,38

164,44

20,16

8,16

2,15

A

6,98

122,43

6,02

20,34

0,86

B

8,26

144,79

13,82

10,48

1,67

C

8,18

143,39

21,24

6,75

2,60

A

6,04

105,85

7,10

14,90

1,18

B

7,23

126,73

14,90

8,51

2,06

C
6,75
118,40
22,70
EC - efficiency coefficient; EY - energy of yield; SE - supplementary energy

5,22

3,36

utilisation

1

2

3

4

The energy entrances moved from 4,94 GJ.ha-1 to 22,70 GJ.ha-1. The most demanding on
the energy entrances was the intensive utilisation of the vegetation (x = 14,90 GJ. ha-1), less
demanding was the middle intensive utilisation (x = 13,69 GJ. ha-1) and the least demanding
was the intensive and extensive (x = 12,61 GJ. ha-1) utilisation of the vegetation. Along with
the increasing of the fertilisation intensity rose the energetic contribution as well. The highest
average energy gain was observed by the low intensive (x = 128,21 GJ. ha-1) and the middle
utilisation (x = 123,18 GJ. ha-1). By the extensive utilisation was observed the average energy
gain 112,18 GJ.ha-1 and the lawest energy gain achieved the intensive utilized vegetation (x
=102,09 GJ. ha-1 ).

However, the values of the energy gain don´t show the energy

intensiveness of the particular systems of the grassland utilization. Therefore we have
calculated the need of the energy contribution on the unit of production. The least demanding
on the energy was the law intensive (2 cuts – 1st cut on 15.6. at the latest ) grassland
utilisation with the amendment energy need of 1,49 GJ on ton of crop dry matter. The highest
energy need on the unit of production we were observed by the intensive ( x = 2,20 GJ.t-1)
and the middle intensive utilisation ( x = 1,71 GJ.t-1).
On basis of our results we can conclude:
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1. The energy entrances increased in this way: 1 = 2 → 3 → 4
2. From the viewpoint of the energy gain and the energy entrance intensiveness appear to be
the most available these utilisations of grassland: 3 cuts per year or 2 cuts per year ( in
date 1st cut 15.6. at the latest and 2nd after 90 days)
3. The feedstuffs growing on the arable land is more energy demanding than on the
permanent grassland.
4. For decreasing of the entrances in form of amendment energy is necessary to decrease fuel
consumption and the nitrogen rational nutrition.
References
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WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY PSZCZOŁOWATYMI
(HYMENOPTERA, APOIDEA) A KONICZYNĄ CZERWONĄ
(TRIFOLIUM PRATENSE L.) UPRAWIANĄ NA NASIONA
INTERDEPENDENCIES BETWEEN APOIDEA (HYMENOPTERA) AND RED
CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.) GROWN FOR SEEDS
Wojciech Sądej1, Jolanta Kuberska1, Krystyna Żuk-Gołaszewska2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Fitopatologii i Entomologii,
2
Katedra Produkcji Roślinnej

Wstęp
Nadrodzinę pszczoły Apoidea, tworzą 454 gatunki owadów błonkoskrzydłych
Hymenoptera. Oprócz pszczoły miodnej Apis mellifera L. i 28 gatunków trzmieli Bombus
Latr., należą do niej pszczoły samotnie żyjące. Ta wyjątkowa grupa zwierząt jest całkowicie
uzależniona od pokarmu kwiatowego. Jego brak ogranicza reprodukcję gatunków [BANASZAK
2000], a konsekwencją jest zmniejszenie ich liczebności w krajobrazie [SĄDEJ i in. 2003].
Pszczołowate stanowią istotny czynnik plonotwórczy koniczyny czerwonej. Kwiaty tej
rośliny pozbawione dostępu owadów zapylających zawiązują bardzo mało nasion [BENEDEK i
in.1977]. Najbardziej skuteczną grupą zapylaczy tego cennego gatunku są trzmiele Bombus
Latr. owady o dużej masie i silnej budowie. Mniejsze znaczenie mają pszczoła miodna Apis
mellifera L. oraz inne pszczoły dziko żyjące (SOWA i in. 1983).
Celem badań było ustalenie obsady zapylaczy, istotnego czynnika warunkującego
plonowanie koniczyny czerwonej, oraz wzajemnych relacji pomiędzy nią a zapylaczami.

Wyniki badań
W trzyletnim cyklu na koniczynie czerwonej zespół pszczołowatych reprezentowały
dominujące liczebnościowo trzmiele Bombus Latr., nielicznie występująca pszczoła miodna
Apis mellifera L. oraz sporadycznie pojawiające się pszczoły samotnie żyjące z rodzaju
Andrena. W pierwszych latach dominował trzmiel ziemny Bombus terrestris L., a w trzecim
roku trzmiel kamiennik Bombus lapidarius L. Liczebność i dominacja trzmieli świadczą jak
ważne ogniwo w ich łańcuchu pokarmowym stanowi gatunek Trifolium pratense L.,
uprawiany na nasiona.
Zagęszczenie zapylaczy oblatujących plantacje koniczyny było zróżnicowane w latach
badań (tab.1.). W pierwszym roku odnotowano najliczniejszy pojaw, w drugim nieco
mniejszy, w trzecim prawie trzykrotnie mniej liczny, zwłaszcza pszczoły miodnej. Gatunkiem
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konkurencyjnym preferowanym przez Apis mellifera L. okazała się powszechnie występująca
na terenie Bałcyn lipa drobnolistna Tilia cordata Mill..
Podobne tendencje uwidoczniły się w plonowaniu koniczyny czerwonej odmiany Bona.
Najwyższe plony uzyskano w latach, w których odnotowano największe zagęszczenie
pszczołowatych. W 2002 roku uzyskano 453 kg·ha-1 nasion. W roku następnym plon nasion
był o ponad 21 % niższy, a w trzecim blisko dwukrotnie niższy w porównaniu z plonem
uzyskanym w pierwszym cyklu.
Tabela 1. Średnie zagęszczenie pszczołowatych Apidae na koniczynie czerwonej
Trifolium pratense L. (szt·ha-1)
Grupa zapylaczy

2002
3167
833
333
4333

Trzmiele Bombus Latr.
Pszczoła miodna Apis mellifera L.
Pszczoły samotnie żyjące
Suma

Rok
2003
3233
367
233
3833

2004
1167
267
100
1534

Wnioski
1. Na kwitnącej koniczynie czerwonej dominowały liczebnościowo trzmiele Bombus Latr.,
nielicznie występowała pszczoła miodna Apis mellifera L. oraz sporadycznie pojawiały się
pszczoły samotnie żyjące z rodzaju Andrena.
2. Najwyższe plony koniczyny czerwonej uzyskano w latach, w których odnotowano
największe zagęszczenie pszczołowatych.
3. Gatunek Trifolium pratense L., uprawiany na nasiona stanowi ważne ogniwo
w łańcuchu pokarmowym trzmieli Bombus Latr.
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OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
ZESPOŁU KULTUROWO-KRAJOBRAZOWEGO KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ
PROTECTING AND FORMING OF NATURAL RESOURSES OF THE CULTURAL
AND LANDSCAPE COMPLEX OF KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Magdalena Swaryczewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

Wstęp
Krajobraz jest fizjonomią środowiska, dziedzictwem kultury i natury. Jako ekosystem
podlega silnej antropopresji i nieustannym przekształceniom. Celem niniejszej pracy jest
doskonalenie instrumentów zarządzania krajobrazem.
Omawiany Zespół Kulturowo-Krajobrazowy, nazywany też Polską Jerozolimą, leży na
północnej krawędzi subregionu Pogórza Karpackiego. Tutejszy krajobraz jest bardzo
urozmaicony, spotykamy też liczne gatunki chronionej fauny i flory. Wzniesienia sięgające
500 m. n.p.m., pokrywają zwarte lasy, stoki pocięte są głębokimi wąwozami z reliktową
roślinnością grądową i łęgową. W dolinach dominują pola uprawne oraz intensywna, choć
rozproszona zabudowa. Pomnik historii, Zespół Kulturowo-Krajobrazowy Kalwarii
Zebrzydowskiej rozciąga się na obszarze 4 km2. Powstał jako kalwaryjna fundacja magnacka
w pierwszej połowie XVII wieku. W 1999 roku wpisany został na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Obecnie jednym z najistotniejszych
problemów jest reintegracja przyrodniczych i architektonicznych walorów założenia.
Omówienie wyników
Zasoby przyrodnicze Kalwarii Zebrzydowskiej możemy przedstawić w trzech głównych
aspektach symbolicznych krajobrazu sakralnego: drzewa (w postaci pojedynczych dużych
egzemplarzy, zadrzewień komponowanych, antropogenicznych zbiorowisk w obrębie
użytków rolnych i lasów), wody (naturalnych źródeł, strumieni i rzeki wraz z jej korytarzem
ekologicznym)

oraz

góry

(jako

formy

terenowej

i

systemu

dośrodkowych

i zewnętrznych otwarć krajobrazowych z zachowanym układem wewnętrznej dominanty
formalnej). Upływający czas, klęski naturalne oraz intensywne przemiany gospodarcze
sprawiają, że drzewostan, system wodny i panorama zespołu kalwaryjnego są degradowane
lub nawet bezpowrotnie niszczone. Poniżej przedstawiono poszczególne elementy krajobrazu
i formy ich występowania oraz omówiono zagrożenia i przedsięwzięcia ochronne wraz z ich
realnymi rezultatami.
154

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

Ochrona elementów naturalnych krajobrazu sakralnego Kalwarii Zebrzydowskiej
znaczenie
symboliczne
w krajobrazie
sakralnym
axis mundi,
drzewo,
drzewo
zadrzewianie kosmiczne, święty
śródpolne,
gaj,
ogród, las
ogród rajski,
pustelnia
czystość wiary,
woda,
nieśmiertelność
źródło,
duszy,
strumień,
jerozolimska
rzeka
rzeka Cedron
mieszkanie
góra,
bogów,
dominanta
łączność nieba
krajobrazowa,
i ziemi,
otwarcie
święte miasto
widokowe
Jerozolima
zasób

zagrożenie dla formy,
funkcji i treści
krajobrazu

efekty działań
N: negatywne
P: pozytywne

podjęte
działania ochronne

wiatrołomy, starzenie się
i choroby drzew,
kolizje funkcjonalne,
zła gospodarka leśna

ochrona prawna,
dokumentacja,
leczenie,
uzupełnienie
nasadzeń, wycinka
sanitarna

zanieczyszczenie,
powodzie, zanik
korytarza ekologicznego

ochrona prawna,
budowa oczyszczalni,
regulacja, projekt
renaturyzacji brzegów

ekspansja infrastruktury
i zabudowy
w obrębie parku
i stref ochrony widokowej

prawny system
ochrony przed rażącą
zabudową,
opracowania studialne
i projektowe

N: nieskuteczność ochrony
prawnej, straty w drzewostanie,
zaburzenie harmonii
kompozycyjnej
P: częściowe zahamowanie
degradacji przyrodniczej
N: nieskuteczność ochrony
prawnej, zniszczenie
naturalistycznego charakteru rzeki
P: oczyszczenie wody, ochrona
przeciwpowodziowa
N: niska skuteczność ochrony
prawnej, niezadowolenie
społeczności lokalnej
P: częściowe zachowanie
tradycyjnych form architektury i
stref widokowych

Wnioski
Wymienione zagrożenia godzą w integralność i podstawowe wartości ekologiczne, estetyczne
i symboliczne obiektu. Podjęte dotychczas działania nie zapewniają w pełni pozytywnych
rezultatów, gdyż naturalne elementy krajobrazu kulturowego najłatwiej zniszczyć a
najtrudniej odtworzyć. Zespół Kulturowo-Krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej wymaga
interdyscyplinarnej dokumentacji, czynnej konserwacji oraz stabilnego systemu zarządzania i
finansowania.
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Kraków
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PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI GATUNKÓW ROŚLIN
MOTYLKOWATYCH W MIESZANKACH Z TRAWAMI
COMPARING THE DURABILITY OF PAPILIONACEOUS PLANT SPECIES
IN GRASS MIXTURES
Ewa Szpunar-Krok, Dorota Bobrecka-Jamro, Jadwiga Winnicka
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Produkcji Roślinnej

Wstęp
Obecność roślin motylkowatych na użytkach zielonych poprawia wartość pokarmową
paszy i dodatnio wpływa na ich plonowanie. Uprawa mieszanek motylkowato-trawiastych
odgrywa również niekwestionowaną rolę w ochronie i kształtowaniu środowiska
przyrodniczego [1,2,3].
Badania prowadzone w latach 1996-2004 w Krasnem k.Rzeszowa miały na celu ocenę
trwałości koniczyny łąkowej, lucerny mieszańcowej, komonicy zwyczajnej oraz mało jeszcze
rozpowszechnionej w warunkach Polski rutwicy wschodniej w dwuskładnikowych
mieszankach z trawami pastewnymi (kupkówką pospolitą, rajgrasem wyniosłym i tymotką
łąkową). Oceny trwałości roślin dokonano na podstawie ich procentowego udziału i plonu
w poszczególnych pokosach oraz stopnia zachwaszczania się mieszanek.
Omówienie wyników
Badania wskazują na dużą przydatność roślin motylkowatych do uprawy w warunkach
klimatyczno-glebowych województwa Podkarpackiego. Udział roślin motylkowatych w runi
mieszanek z trawami zaprezentowano w formie wykresów.
Wnioski
1. Spośród badanych gatunków roślin motylkowatych najwyższą trwałością w runi
dwuskladnikowych mieszanek z trawami odznaczyła się lucerna mieszańcowa, a nieco
mniejszą rutwica wschodnia i komonica zwyczajna.
2. Koniczyna

łąkowa

uznawana

za

krótkotrwałą

wykazywała

znaczący

udział

w mieszankach jeszcze w 5 roku, a całkowicie ustąpiła z runi w 10 roku badań.
3. Największy procentowy udział roślin motylkowatych stwierdzono w runi mieszanek
z tymotką łąkową. W mieszankach z kupkówką pospolitą i rajgrasem wyniosłym
motylkowate znalazły nieco gorsze warunki rozwoju.
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ROLA RUTWICY WSCHODNIEJ (GALEGA ORIENTALIS LAM.)
W PODNOSZENIU PRODUKCJI BIAŁKA Z TRWAŁYCH
ZBIOROWISK TRAWIASTYCH
THE ROLE OF GALEGA ORIENTALIS LAM. IN INCREASING PROTEIN YIELD
IN PERMANENT PASTURES
Szpunar-Krok Ewa, Bobrecka-Jamro Dorota, Winnicka Jadwiga
Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp
Użytki zielone pełnią wiele cennych funkcji w środowisku przyrodniczym takich jak
ochrona gleb przed erozją, ochrona wód przed skażeniami, wywierają korzystny wpływ na
gospodarkę wodną i klimat, posiadają znaczenie biocenotyczne i rekreacyjne. Głównym ich
celem jest jednak produkcja tanich, jakościowo dobrych pasz gospodarskich. Ze względów
przyrodniczych jak też ekonomicznych ważne miejsce w zbiorowiskach trawiastych powinny
zajmować rośliny motylkowate. Wśród gatunków uprawianych w Polsce powinno znaleźć się
miejsce także dla mało jeszcze znanej Galega orientalis Lam. Gatunek ten charakteryzuje się
dużymi potencjalnymi możliwościami plonowania oraz plastycznością biologiczną, co
pozwala na jego uprawę w warunkach klimatu umiarkowanego. Może stanowić także ozdobę
krajobrazu [1, 2, 3].

Omówienie wyników
Badania przeprowadzono w latach 1996-2000 w Krasnem koło Rzeszowa, w południowowschodniej Polsce. Trawy uprawiano w siewie czystym i w mieszankach z Galega orientalis
(po 50% norm czystego wysiewu).
Celem badań było określenie roli Galega orientalis w podnoszeniu produkcji białka
z trwałych użytków zielonych. Oznaczono zawartość i wyliczono plon białka w masie
roślinnej traw: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis i Phleum
pratense oraz w ich dwuskładnikowych mieszankach z Galega orientalis, na tle
zróżnicowanego nawożenia wapniowo-magnezowego.

Wnioski
1. W runi traw w siewie czystym stwierdzono zbyt niską w stosunku do wymagań
pokarmowych zwierząt zawartość białka ogólnego.
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2. Na kumulację białka ogólnego w masie roślinnej korzystnie wpływała obecność Galega
orientalis. Przy wyższym jej udziale, ruń mieszanek wykazywała dostateczną zasobność
w ten składnik.
3. Mieszanki Galega orientalis z trawami w porównaniu z wyżej plonującymi czystosiewami
traw dostarczyły zbliżonych lub wyższych plonów białka.
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EKSTREMALNE WARUNKI PLUWIOTERMICZNE W OKRESIE
WEGETACYJNYM W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
W LATACH 1971-2000
PLUVIOMETRIC EXTREME CONDITIONS IN WEGETATION SEASON IN NORTH
EASTERN POLAND IN THE YEARS 1971-2000
Zbigniew Szwejkowski, Ewa Dragańska, Barbara Banaszkiewicz,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Meteorologii i Klimatologii

Metoda badań
W pracy wykorzystano wartości średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne
sumy opadów atmosferycznych, za lata 1971-2000, z 10 stacji IMGW, rozmieszczonych na
obszarze Polski północno-wschodniej celem wyliczenia częstości występowania skrajnych
warunków hydrotermicznych, dla miesięcy od kwietnia do października, charakteryzowanych
za pomocą wskaźnika Sielianinowa (k) w postaci (Bac i in. 1993):
K = P/0,1 ∑t,
gdzie: P – suma opadów atmosferycznych dla danego okresu w mm,
∑t –suma temperatur powietrza w 0C dla tego okresu > 0oC.
Przyjęto następujące klasy współczynnika K: okres skrajnie suchy K≤ 0,4; bardzo suchy
0,4<K≤0,7; suchy 0,7<K≤1,0; dość suchy 1,0<K≤1,3; optymalny 1,3<K≤1,6; dość wilgotny
1,6<K≤2,0; wilgotny 2,0<K≤2,5; bardzo wilgotny 2,5<K≤3,0; skrajnie wilgotny K>3,0
(Radzka, Koc 2001, Skowera, Puła 2004). Jako ekstremalne warunki pluwiotermiczne uznano
sytuacje skrajnie suche i bardzo suche (wartość k<0,7) oraz bardzo wilgotne i skrajnie
wilgotne (wartości współczynnika k >2,5).
Wyniki
W ciągu rozpatrywanego wielolecia warunki bardzo wilgotne i skrajnie wilgotne
najczęściej występowały w październiku i kwietniu, najrzadziej w maju (tab.1), tylko w
Biebrzy miesiąc ten był 5 razy skrajnie wilgotny, w pozostałych stacjach były to pojedyncze
przypadki. W latach 1974, 1980 i 1993 we wszystkich stacjach, natomiast w roku 1978, 1989,
1991, 1997 oraz 1999, w co najmniej pięciu z analizowanych stacji, październik był bardzo
lub skrajnie wilgotny. W

latach 1972, 1977, 1979, 1991, 1993, 1996 w przynajmniej 5

lokalizacjach bardzo lub skrajnie wilgotny był kwiecień. We wrześniu sytuacja taka miała
miejsce w 1978, 1984, 1990 i 1991 r., w czerwcu w 1974 r., w lipcu w 1980 i w sierpniu w
1972 r. Tylko w maju nie odnotowano sytuacji, w której w minimum połowie badanych stacji
w danym roku miesiąc ten był bardzo lub skrajnie wilgotny.
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Warunki skrajnie suche i bardzo suche w regionie najczęściej notowano w sierpniu. W co
najmniej 5 stacjach regionu wystąpiły one: w kwietniu 1988, 1993; maju 1975, 1978 i 1979;
czerwcu 1992 i 2000; w lipcu 1971,1991 i 1994; w sierpniu w latach 1973, 1975, 1984,1992
oraz 1997 r.; we wrześniu 1982, 1989 i 1999; w październiku 1988 i 2000 roku (październik
2000 r. był bardzo lub skrajnie suchy we wszystkich stacjach).
Tabela1. Liczba przypadków występowania ekstremalnych warunków hydrotermicznych w
wybranych stacjach Polski północno-wschodniej w okresie IV- X w latach 1971-2000
Miejscowości, w
których
dokonywane
były pomiary

Miesiące
IV
*

V

VI

VII

VIII

IX

X

a

*

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

Biebrza

6

15

4

6

6

7

4

6

6

7

4

9

5

14

Elbląg

6

6

5

1

5

8

7

4

7

4

4

9

5

13

Kętrzyn

4

7

5

1

3

6

6

3

7

1

5

4

5

8

Lidzbark War.

4

8

6

2

3

5

7

2

8

2

7

8

5

12

Mikołajki

5

8

2

0

4

5

6

2

8

3

5

4

7

7

Myszyniec

5

6

4

1

4

4

7

4

7

1

5

4

4

9

Olecko

4

11

5

0

2

5

3

4

11

4

6

7

5

11

Olsztyn

5

9

4

1

4

6

7

3

5

1

5

6

6

11

Prabuty

6

7

8

3

3

6

6

4

6

4

3

7

8

8

Suwałki

4

11

5

1

4

3

5

4

11

3

4

6

3

12

*

a - liczba sytuacji skrajnie suchych i bardzo suchych
b* - liczba sytuacji skrajnie wilgotnych i bardzo wilgotnych

Wnioski
1. Warunki bardzo wilgotne i skrajnie wilgotne najczęściej występowały w regionie w
październiku i kwietniu, najrzadziej w maju.
2. Sierpień był w regionie miesiącem, w którym najczęściej notowano warunki bardzo i
skrajnie suche.
Literatura
Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.
Radzka E., Koc G., 2001, Posuchy atmosferyczne w Siedlcach latach 1968-1977, Przegl.
Nauk. Wydz. Inżynierii i Kształt. Środ. SGGW w Warszawie, z. 21 s.93-98.
Skowera B., Puła J., 2004, Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na
obszarze Polski w latach 1971-2000, Acta Agrophisica, 3(1), s. 171-177.
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ZAGROŻENIA NATURALNYCH EKOSYSTEMÓW PRZEZ
EKSPANSYWNE BYLINY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE
NA PRZYKŁADZIE RODZAJU SOLIDAGO L.
DANGEROUS FOR NATURAL ECOSYSTEM FROM EXPANSIVE NORTH
AMERICAN PERENNIAL - FOR EXAMPLE GENUS SOLIDAGO L.
Magdalena Szymura, Karol Wolski
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni

Wstęp
Rodzaj Solidago L. ma zasięg euroazjatycko - północnoamerykański i obejmuje ok. 120
gatunków. Gatunkiem rodzimym dla Europy jest tylko S. virgaurea, pozostałe zaś pochodzą
zostały introdukowane z Ameryki Północnej (Rostański w: Pawłowski i Jasiewicz 1971, Mc
Neil

w: Tutin et al. 1976). U gatunków z tego rodzaju można zaobserwować wysoką

zmienność przejawiającą się zróżnicowaniem ekologicznym oraz będącą skutkiem czynników
wewnętrznych (mutacja, rekombinacja, poliploidyzacja). Zmienność ta jest zwiększona przez
hybrydyzację oraz introgresję (Musiał 1994). W Polsce wyróżnia się cztery gatunki Solidago
L.: S. gigantea Aiton, S. canadensis L. s.l., S. virgaurea L., S. graminifolia (L.) Elliott.
(Rostański w: Pawłowski i Jasiewicz 1971). Taksony te wykazują podobieństwo
morfologiczne, a ich status taksonomiczny (szczególnie S. canadensis s.l.) jest dyskutowany.
Pokrewieństwo między polskimi taksonami S. canadensis wymaga dokładniejszej rewizji
taksonomicznej. Poznanie biologii taksonów z rodzaju Solidago L. pozwoli na ocenę skali
zagrożenia naturalnych zbiorowisk nadrzecznych z ich strony.
Omówienie wyników
Na podstawie badań terenowych wykonanych w latach 1999 - 2004 na terenie Dolnego
Śląska stwierdzono znaczny wzrost liczby stanowisk ekspansywnych nawłoci pochodzenia
północno-amerykańskiego (S. gigantea Aiton i S. canadensis L. s.l.), zaś liczba stanowisk S.
graminifolia (L.) Elloitt nie zmieniła się znacznie w porównaniu do danych z 1993 roku
(Guzikowa i Maycock). Na podstawie badań nad zróżnicowaniem mikromorfologicznym
stwierdzono szereg cech, na podstawie których można rozróżnić wymienione taksony. Wśród
cech jakościowych jest to m. in. typ liścia oraz owłosienie odosiowej strony liści. Wśród cech
ilościowych, wyodrębnionych za pomocą analizy dyskryminacyjnej, cechami o dużej
wartości taksnomicznej okazały się: „indeks szparkowy epidermy doosiowej” (tłumaczy 81%
zmienności - pierwiastek 1) oraz „grubość liścia” (14 % zmienności - pierwiastek 2).
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Wynik analizy dyskryminacyjnej rodzaju Solidago L.
25
20
15

Pierwiastek 2

10

S. gigantea
S. can.var.can.
S. can. var.scabr.
S. virgaurea
S. graminifolia

5
0
-5
-10
-15
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Pierwiastek 1

Ryc.1. Wynik analizy dyskryminacyjnej taksonów rodzaju Solidago L. - pierwiastek 1 i 2.
Wnioski
1. Na podstawie cech mikromorfologicznych wśród ekspansywnych bylin rodzaju Solidago
L. można wydzielić dwa gatunki: S. gigantea Aiton oraz S. canadensis L. s.l., w obrębie
którego można wydzielić dwie odmiany różniące się grubością blaszki liściowej oraz
owłosieniem odosiowej strony liści - S. canadensis var.canadensis i S. canadensis var.
scabra.
2. Taksony z rodzaju Solidago L. pochodzenia północnoamerykańskiego stanowią poważne
zagrożenie dla naturalnych ekosystemów, szczególnie dla zarośli nadrzecznych.
3. Dalsze badania, dotyczące ekologii, konkurencyjności oraz rozwoju ekspansywnych
taksonów rodzaju Solidago L. mogą pomóc w określeniu stopnia zagrożenia zbiorowisk
naturalnych z ich strony.
Literatura
Guzikowa M., Maycock P.F., 1993: Badania porównawcze biologii i ekologii północnoamerykańskich
ekspansywnych gatunków nawłoci (Solidago ssp.) – Wiad. bot. 37 (3/4): 221-223.
Mc Neil J., 1976: Solidago L. W: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine
D.H., Walters S.M., Weeb D.A., Flora Europaea. vol. 4. Cambridge University Press.
Musiał K., 1989, Studies on the genus Solidago L. III. Embriology of Solidago canadensis var.
canadenisis. Acta Biologica Cracoviensia Ser. Bot., XXXI 73 – 84.
Rostański K., 1971. Solidago L. W: Pawłowski B., Jasiewicz A. – Flora Polska t. 12, PWN
Warszawa-Kraków.
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OCENA STANU ZBIOROWISK GRZYBÓW ZASIEDLAJĄCYCH
KORZENIE PSZENICY OZIMEJ CHRONIONEJ CHEMICZNIE
VALUATION OF POPULATIONS OF FUNGI COLONIZING THE ROOT OF WINTER
WHEAT TREATED WITH FUNGICIDES
Urszula Wachowska, Monika Borawska-Okorska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Fitopatologii i Entomologii

W latach 2001-2003 przeprowadzono ocenę stanu zbiorowisk grzybów strzępkowych
zasiedlających system korzeniowy pszenicy ozimej chronionej chemicznie. Doświadczenie
polowe założono metodą losowanych podbloków w czterech powtórzeniach. Przedmiotem
badań była pszenica ozima odmian Roma i Sakwa chroniona chemicznie. Pierwszy zabieg
ochronny wykonano w fazie krzewienia (GS 30), stosując: Bion 50 WG, Karben 500 SC,
Mirage 450 EC albo Alert 375 SC. Na początku kłoszenia (GS 55) rośliny opryskiwano
fungicydami: Amistar 250 SC, Bravo 500 SC, Sportak Alpha 380 WP i Penncozeb 80 WP.
Kontrolę stanowiły poletka opryskiwane wodą. Środki ochrony roślin stosowano w dawkach i
terminach zalecanych przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) dla pszenicy ozimej. Ocenę
zdrowotności korzeni pszenicy ozimej przeprowadzono w fazie strzelania w źdźbło (GS 31) i
w końcu kłoszenia (GS 55) posługując się 5- stopniową skalą. Dane poddano analizie
wariancji (Statistica ver. 6.0, 2001) i przedstawiono w postaci średniego stopnia porażenia.
Analizę mikologiczną korzeni przeprowadzono w fazie strzelania w źdźbło (GS 31). W
celu określenia zbiorowisk grzybów zasiedlających głębsze warstwy systemu korzeniowego,
korzenie odkażano i wykładano na podłoże PDA. Płytki inkubowano w temperaturze 25°C w
ciemności przez 5 dni. Wyrastające kolonie grzybów strzępkowych odszczepiono na skosy
celem określenia ich przynależności systematycznej techniką mikroskopową.
W pierwszym roku badań nasilenie objawów chorób zgorzelowych na korzeniach okazało
się szczególnie wysokie. Ograniczający wpływ środków ochrony roślin na rozwój patogenów
glebowych okazał się szczególnie wyraźny w okresie końca strzelania w źdźbło pszenicy
ozimej. Wszystkie środki ochrony roślin zastosowane w okresie krzewienia statystycznie
istotnie ograniczały porażenie korzeni pszenicy ozimej. Efektywność zwalczania zgorzeli
korzeni była najwyższa po zastosowaniu preparatu Mirage 450 EC. W przypadku odmiany
Sakwa efekt ochronny badanych środków ochrony roślin okazał się większy niż u odmiany
Roma.
Najliczniejszą grupę drobnoustrojów zasiedlających korzenie pszenicy ozimej stanowiły
grzyby uznawane za naturalnych antagonistów patogenów roślin. Wśród nich dominowały
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gatunki z rodzaju Penicillium (26,1% ogółu wyosobnień), a także Trichoderma (6,4%). Z
korzeni pszenicy ozimej odmiany Roma chronionej chemicznie uzyskano zdecydowanie
mniej kolonii grzybów zaliczanych do tej grupy w porównaniu z kontrolą. Liczną grupę
izolatów stanowiły również grzyby z rzędu Mucorales (22,2% wszystkich kolonii),
wyosobniane najczęściej w 2001 roku (17,3% ogólnej liczby wyosobnień).
Grzyby z rodzaju Fusarium stanowiły w latach 2001, 2002 i 2003 kolejno 14,4, 8,9 i
13,2% wszystkich kolonii. Zdecydowanie dominował gatunek F. avenaceum, spośród innych
gatunków z tego rodzaju identyfikowano także F. culmorum, F. equiseti, F. nivale, F.
oxysporum, F. poae, F. solani oraz F. sporotrichioides. Grzyby z rodzaju Fusarium częściej
zasiedlały korzenie pszenicy ozimej odmiany Roma niż odmiany Sakwa. Najliczniej
izolowano je z korzeni pszenicy ozimej chronionej stymulatorem odporności roślin Bion 50
WG (4,2%), a najrzadziej z roślin opryskiwanych fungicydem Mirage 450 EC (1,3%).
Ponadto z korzeni pszenicy ozimej wykazujących objawy zbrunatnienia uzyskiwano
grzyby wiązane z chorobami podsuszkowymi (Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis,
Bipolaris sorokiniana).
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PRZYDATNOŚĆ CZOSNKÓW OZDOBNYCH (ALLIUM L.) DO
NASADZEŃ W OGRODACH, PARKACH I ZIELENI MIEJSKIEJ
W WARUNKACH OLSZTYNA
USEFULNESS OF ORNAMENTAL ALLIUMS (ALLIUM L.) FOR PLANTING
IN GARDENS, PARKS AND GREEN AREAS UNDER CONDITIONS OF OLSZTYN
Jadwiga Waźbińska1, Andrzej Brych1, Elżbieta Januszewicz2,
Joanna Senderowska1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Ogrodnictwa,
2
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Czosnki należą do coraz częściej uprawianych roślin ozdobnych w ogrodach, parkach i
terenach zieleni. Ich atutem jest bogactwo form, barw oraz wyjątkowo długi okres kwitnienia.
Najczęściej są one sadzone w ogrodach skalnych, na rabatach razem z roślinami ziołowymi i
na obwódkach bylinowych. Szczególnie efektownie prezentują się silnie rosnące gatunki
czosnku w połączeniu z niskimi roślinami okrywowymi.
W latach 1998/1999-2000/2001 w Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzono badania z wybranymi
gatunkami i odmianą czosnku ozdobnego. Były to: Allium atropurpureum Waldst. et Kit.,
Allium hollandicum R. M. Fritsch, Allium hollandicum R. M. Fritsch ‘Purple Sensation’.
Oceniono przezimowanie roślin. Obserwowano fenofazy: rozpoczęcia i zakończenia
wegetacji oraz początku, pełni i końca kwitnienia, a następnie obliczono okresy ich trwania.
Dokonano także pomiaru niektórych cech morfologicznych w pełni kwitnienia (wysokości
pędu z kwiatostanem, średnicy kwiatostanu i długości blaszki liściowej).
Badania wykazały, że przezimowanie, kwitnienie i wzrost roślin zależały od gatunku i
przebiegu warunków meteorologicznych. Najlepiej przezimowała odmiana ‘Purple Sensation’
(99,79%), a najsłabiej gatunek Allium atropurpureum Waldst. et Kit. (86,33%). Najwcześniej
(8 i 9 maja) zakwitły odmiana ‘Purple Sensation’ i Allium hollandicum R. M. Fritsch,
charakteryzujące się też długim okresem kwitnienia (16-24 dni). Najwyższy spośród
ocenianych gatunków był czosnek czarnopurpurowy (Allium atropurpureum Waldst. et Kit.)
– 73,46 cm. Wysokość pozostałych czosnków była zbliżona i wynosiła 65,83 cm i 64,98 cm.
Ze względu na silny wzrost tych czosnków, mogą one być stosowane do tworzenia grup na
trawnikach z niskimi roślinami jednorocznymi i na kwiat cięty. Największy kwiatostan i
najdłuższą blaszkę liściową wytworzyła odmiana ‘Purple Sensation’ i Allium hollandicum R.
M. Fritsch.
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Najbardziej sprzyjające warunki atmosferyczne do uprawy były w roku 1999/2000, w
którym czosnki najlepiej przezimowały oraz uzyskały największą wysokość. Mogły na to
korzystnie wpłynąć dodatnie temperatury gleby na różnych głębokościach (5, 10 i 20 cm) w
miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) oraz temperatury powietrza (2,0°C; 10,7°C;
14,0°C) - przewyższające wielolecie, opady (48,5 mm; 20,8 mm; 53,5 mm) oraz
nasłonecznienie w marcu, kwietniu i w maju (8,2; 4,7; 3,2).
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że uprawa czosnków ozdobnych: Allium
atropurpureum Waldst. et Kit., Allium hollandicum R. M. Fritsch i odmiany ‘Purple
Sensation’ może być polecana do nasadzeń w zieleni miejskiej, parkach i ogrodach w rejonie
Olsztyna.
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GOLTERIA ROZESŁANA (GAULTHERIA PROCUMBENS L.)
JAKO ALTERNATYWNA KRZEWINKA OKRYWOWA UPRAWIANA
W WARUNKACH OLSZTYNA
WINTERGREEN (GAULTHERIA PROCUMBENS L.) AS ALTERNATIVE GROUD
COVER SHRUB GROWING UNDER CONDITIONS OF OLSZTYN
Jadwiga Waźbińska, Andrzej Brych, Joanna Senderowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa

W latach 2000–2004 r. w Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie badano wpływ różnych rodzajów podłoża i ściółki na
wzrost golterii rozesłanej. Przed założeniem doświadczenia pobrano próbki gleby w celu
oznaczenia zawartości podstawowych składników pokarmowych. Wyniki analizy chemicznej
wykazały następującą zasobność gleby: N – (NO3) – 18,4 mg·m-3, Ca – 1960 mg·m-3, P – 167
mg·m-3, K – 206 mg·m-3 i Mg – 76 mg·m-3. Odczyn podłoża (pH) wyniósł 6,7 (1 M·dm-3 KCl).
Przed założeniem doświadczenia glebę zakwaszono siarczanem amonu (NH4)2SO4 w dawce
odpowiadającej 40 kg N·ha-1.
Przed posadzeniem roślin, glebę na poletkach wzbogacono torfem wysokim (pH 2,8–4,5)
w dawce 5 kg·m-2 lub kompostem (z przefermentowanych chwastów i liści) w takiej samej
ilości. Jako ściółki użyto: rozdrobnioną korę sosnową, kompostowane trociny i igliwie
sosnowe w dawce 5 kg·m-2. Gleby na obiekcie kontrolnym nie wzbogacono ani nie
ściółkowano.
W doświadczeniu zastosowano następujące kombinacje:
obiekt kontrolny; gleba + torf; gleba + torf + ściółka z kory; gleba + torf + ściółka z trocin;
gleba + torf + ściółka z igliwia; gleba + kompost; gleba + kompost + ściółka z kory; gleba +
kompost + ściółka z trocin; gleba + kompost + ściółka z igliwia.
Powierzchnia każdego poletka wynosiła 1m2. Rośliny posadzono do gruntu 10
października 1999 r., po 10 roślin na każdym poletku w trzech powtórzeniach.
Nawożenie golterii rozesłanej wykonano jednorazowo każdego roku badań (w maju
(NH4)2SO4 w ilości odpowiadającej 20 kg N·ha-1). Obiekt kontrolny pozostawiono bez
nawożenia.
W czasie doświadczenia w latach 2000-2004 określono: przebieg fenofaz golterii, liczbę
dni kwitnienia, średnicę roślin, pokrycie powierzchni poletka przez roślinę i ogólną liczbę
pędów na roślinie.
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Liczba dni kwitnienia i liczba pędów na roślinie oraz średnica roślin i procent pokrycia
powierzchni ziemi przez roślinę zależały od zastosowanych rodzajów podłoża i ściółki i od
przebiegu warunków meteorologicznych. Z badanych kombinacji, na glebie z dodatkiem torfu
i ściółki z igliwia oraz glebie z dodatkiem kompostu ściółkowaną korą lub trocinami golteria
najdłużej kwitła, wydała najwięcej pędów, uzyskała największą średnice i w największym
procencie pokryła powierzchnie ziemi. Najniższe parametry uzyskała golteria rozesłana na
obiekcie kontrolnym.
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PLONOWANIE CZOSNKÓW OZDOBNYCH (ALLIUM L.)
YIELDS OF ORNAMENTAL ALLIUMS (ALLIUM L.)
Jadwiga Waźbińska, Andrzej Brych, Joanna Senderowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa

Badania prowadzono w latach 1998/1999-2000/2001 w Ogrodzie Zakładu DydaktycznoDoświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W badaniach
wykorzystano dwa gatunki i odmianę czosnków: Allium atropurpureum Waldst. et Kit.,
Allium hollandicum R. M. Fritsch, Allium hollandicum R. M. Fritsch ‘Purple Sensation’.
Materiał nasadzeniowy, zakupiono w Krakowskiej hodowli i nasiennictwie Ogrodniczym
Polan oraz przedsiębiorstwie PNOS z Ożarowa Mazowieckiego.
We wszystkich latach badań cebule czosnków wysadzono do gruntu 20 września na
poletka o powierzchni 1 m2 w trzech powtórzeniach. Na 1 m2 wysadzano 36 cebul o obwodzie
8-12 cm. Po zakończeniu wegetacji roślin i wykopaniu cebul określono: plon ogólny, plon
handlowy, ilościowy współczynnik rozmnażania dla plonu handlowego oraz jego strukturę
(liczbę i masę cebul w I i II klasie wielkości).
Plonowanie czosnków zależało od gatunku i odmiany oraz przebiegu warunków
meteorologicznych. Plon ogólny wyrażony w szt. ⋅ m-2 wahał się od 111,94 u Allium
hollandicum R. M. Fritsch do 1326,37 u Allium atropurpureum Waldst. et Kit. Ich plon
ogólny wyrażony w masie wynosił odpowiednio 0,59 i 0,74 kg ⋅ m-2. Najwyższy plon
handlowy dał gatunek Allium atropurpureum Waldst. et Kit. (31,93 szt. ⋅ m-2; 0,57 kg ⋅ m-2),
a najniższy Allium hollandicum R. M. Fritsch (19,00 szt. ⋅ m-2; 0,30 kg ⋅ m-2) i odmiana
‘Purple Sensation’ (18,09 szt. ⋅ m-2; 0,29 kg ⋅ m-2). Ilościowy współczynnik rozmnażania dla
plonu handlowego czosnków kształtował się na poziomie od 0,50 do 0,89. Ze względu na
niski współczynnik rozmnażania czosnków tych nie należy polecać do reprodukcji w naszych
warunkach. Najwyższą liczbę i masę cebul w I klasie wielkości dał gatunek Allium
hollandicum R. M. Fritsch (od 15,56 do 52,00%). Natomiast pozostałe czosnki dały wyższy
plon cebul w II klasie wielkości (od 70,37 do 100%).
Warunki pogodowe najbardziej sprzyjające plonowaniu czosnków zanotowano w roku
1999/2000, w którym otrzymano najwyższą liczbę i masę cebul handlowych (27,50 szt. ⋅ m-2;
0,48 kg ⋅ m-2). Mogły na to korzystnie wpłynąć dodatnie temperatury gleby na głębokości:
5, 10 i 20 cm w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) oraz temperatury powietrza
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(2,0°C; 10,7°C; 14,0°C) – przewyższające wielolecie i opady (48,5 mm; 20,8 mm;53,5 mm)
w marcu, kwietniu i maju. Natomiast najmniej korzystne warunki atmosferyczne wystąpiły w
roku 2000/2001, w którym badane czosnki osiągnęły najniższy plon handlowy (19,56 szt.⋅m-2;
0,27 kg ⋅ m-2). Mogła mieć na to wpływ susza spowodowana niewielką ilością opadów w
okresie października (2,7 mm).
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DYNAMIKA ROZRASTANIA SIĘ I OCENA WARTOŚCI
DEKORACYJNEJ WYBRANYCH GATUNKÓW I ODMIAN
ROŚLIN JEDNOROCZNYCH
THE DYNAMIC OF GROWTH AND DECORATIVE VALUE ASSESSMENT OF
SELECTED SPECIES AND CULTIVAR OF ANNUAL PLANTS
Jadwiga Waźbińska, Edyta Kwiatkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa

Rośliny jednoroczne są niezastąpionym elementem kompozycyjnym stosowanym w
nasadzeniach ogrodowych i parkowych. Spośród wielu gatunków roślin ozdobnych
uprawianych w gruncie tylko nieliczne wyróżniają się długotrwałym i obfitym kwitnieniem,
wyrównanym wzrostem oraz tolerancją na niekorzystne warunki pogodowe. Do tej grupy
roślin można zaliczyć aksamitkę (Tagetes), lobelię (Lobelia) i żeniszek (Ageratum). Są to
rośliny o szerokim spektrum zdobniczym – stąd ich niesłabnąca popularność w gruntowych i
pojemnikowych aranżacjach roślinnych.
Do doświadczenia wybrano następujące gatunki i odmiany roślin: aksamitkę rozpierzchłą
(Tagetes patula L.) – ‘Bolero’ (o kwiatach brzoskwiniowo-mahoniowych), ‘Carmen’ (o
kwiatach karminowo-miodowych), ‘Petite Orange’ (o kwiatach pomarańczowych) i
‘Tangerine’ (również o kwiatach pomarańczowych), aksamitkę wąskolistną (Tagetes
tenuifoilia Cav.) ‘Lulu’ (o kwiatach cytrynowożółtych), lobelię przylądkową (Lobelia erinus
L.) - ‘Blue Carpet’ (o kwiatach niebieskich) i ‘White Lady’ (o kwiatach białych) oraz
żeniszek meksykański (Ageratum houstonianum Mill.) – ‘Morskie Oko’ i ‘White Ball’,
odpowiednio o kwiatach niebieskich i białych.
Zbadano dynamikę rozrastania się roślin w gruncie. W tym celu określono średnicę roślin,
powierzchnię zajmowaną przez jedną roślinę (uważana w przybliżeniu za pole koła) i procent
powierzchni zajmowany przez wszystkie rośliny danej odmiany. Ustalono również długość
okresu kwitnienia testowanych roślin. Równomierność rozrastania się i ogólne wrażenie
estetyczne oceniano w 9-stopniowej skali bonitacyjnej (1- wartość najniższa oznaczająca
rośliny niedekoracyjne, 9 – wartość najwyższa – rośliny bardzo dekoracyjne). W pełni
kwitnienia dodatkowo zmierzono wysokość roślin.
Stwierdzono, że badane rośliny jednoroczne silnie się rozrastają i charakteryzują się
wysokimi walorami dekoracyjnymi, co czyni je szczególnie przydatnymi do uprawy na
kwietnikach i rabatach.
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Spośród badanych roślin najbardziej dekoracyjne były odmiany lobelii przylądkowej ‘Blue Carpet’ i ‘White Lady’. Pod względem równomierności rozrastania się i ogólnego
wrażenia estetycznego, ocenianego w pełni kwitnienia, odmiany te otrzymały najwyższą
ocenę w dziewięciostopniowej skali bonitacyjnej.
Ze względu na ładny zwarty pokrój, bujne ulistnienie i obfite kwitnienie, wysoko
oceniono również aksamitki (7-9). Wyjątek stanowił żeniszek meksykański ‘White Ball’,
który słabo się rozrastał i był najmniej dekoracyjny. Można przypuszczać, że niska (w
porównaniu z innymi roślinami) ocena odmiany ‘White Bell’ (6-7) uwarunkowana była
genetycznie (zależała od odmiany).
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WPŁYW GLEB ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ
WĘGLA ORGANICZNEGO I BIOGENÓW W WODACH
ŚRÓDPOLNEGO OCZKA
THE INFLUENCE OF ORGANIC SOILS ON THE CONTENT OF ORGANIC
CARBON AND NUTRIENTS IN THE LITTLE SURFACEWATER RESERVOIR
Józefa Wiater
Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych

Wstęp
Małe zbiorniki wód powierzchniowych, zwane potocznie oczkami wodnymi są jednym z
istotnych elementów krajobrazów rolniczych, typowych dla obszarów młodoglacjalnych.
Pojęcie

oczek

wodnych

jest

najczęściej

utożsamiane

z

akwenami

pochodzenia

polodowcowego o powierzchni do l ha, o kształcie owalnym, średnicy do 100 m i głębokości nie
przekraczającej 2-3 m. Często spotykaną formą małych zbiorników są akweny powstałe w wyniku
erozji lub świadomej działalności człowieka (antropogeniczne) - stawy, glinianki, torfianki itp.
[KOC i inni 2001]. Ekosystemy te spełniają wiele istotnych funkcji z punktu widzenia
przyrodniczego, hydrologicznego i gospodarczego. Jako lokalne banki genów dzikich gatunków
roślin i zwierząt, wyspy i korytarze ekologiczne, remizy zapewniające m. in. miejsca schronienia,
wodopoju i żerowania zwierzyny łownej, podnoszą atrakcyjność przyrodniczą agrocenoz.
Poprzez oddziaływanie na poziom wód gruntowych i gospodarkę wodną gleb terenów
przyległych, kształtowanie mikroklimatu i retencjonowanie wody korzystnie modyfikują
strukturę bilansu wodnego i cieplnego graniczących z nimi użytków. Jako bariery biogeochemiczne
ograniczają rozprzestrzenianie zanieczyszczeń obszarowych [JUSZCZAK 2001].
Celem pracy jest określenie stopnia przenikania do śródpolnego oczka wodnego związków
azotu, fosforu, potasu i magnezu a także węgla z gleb organicznych.
Materiał i metody badań
Badaniami objęto śródpolne oczko wodne znajdujące się wśród użytków zielonych. Jest to
zbiornik przepływowy o powierzchni lustra wody 0,2 ha. Analizowane śródpolne oczko wodne
znajduje się w rejonie doliny rzeki Supraśl (Supraśl Dolna), w odległości ok. 1 km od miejscowości
Dobrzyniewo Fabryczne.
Dominującym typem gleb w dolinie rzeki Supraśl są gleby organiczne, które stanowią ok.
69% powierzchni. Gleby mineralno-organiczne pokrywają ok. 29% powierzchni, natomiast
gleby mineralne występują sporadycznie zajmując zaledwie 2% powierzchni zlewni.
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Wodę z oczka pobierano w okresie od stycznia do października raz w miesiącu w 2003
roku. Oznaczono w próbkach wody zawartość węgla organicznego, azotu azotanowego III i
V, fosforanów, siarczanów i chlorków oraz przewodność i odczyn. Wyniki podano jako
średnie za kwartał.
Wyniki badań i dyskusja
Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Woda badanego śródpolnego charakteryzowała się odczynem w zakresie od 6,74 do 7,2.
Odczyn wody analizowanego oczka wodnego mieści się w przedziale od 6,5 do 8,5 co pozwala
zakwalifikować wody tego oczka do pierwszej klasy czystości wg. Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku.
Tabela 1. Wskaźniki jakości wody śródpolnego oczka wodnego
Wskaźnik
Kwartał

mg · dm-3

pH
OWO

SO42-

NH4

NO2-

NO3-

PO43-

Cl

przewodność
mS· cm-1

-

I

7,1

44,38 61,33

0,42

0,004

0,17

1,57

14,66

0,38

II

7,0

57,03

6,30

2,56

0,002

0,93

3,23

12,33

0,41

III

6,8

68,06 20,33

0,71

0,001

0,50

0,82

11,33

0,41

Zawartość całkowitego węgla organicznego wahała się w granicach od 42,81 do 74,84
mg C·dm-3. Najwyższe stężenia węgla organicznego odnotowano w jesiennym poborze wody,
natomiast najniższe stężenie węgla występowało wiosną,. Wyższe stężenia całkowitego węgla
organicznego w wodzie oczka występujące jesienią są spowodowane rozpoczęciem procesu
rozkładu materii organicznej znajdującej się w zbiorniku. Wodę oczka ze względu na stężenie
węgla zaliczyć należy do klasy V. Rozpuszczone substancje humusowe (RSH) wpływają przede
wszystkim na właściwości fizyczne i chemiczne wód, a pośrednio na organizmy wodne.
[GÓRNIAK 1996].
Stężenie azotanów (V) wahało się w granicach od 0,1 do 1,0 mg NO-3 · dm-3. Jak twierdzi
DOJLIDO [1995] w okresach wegetacyjnych stężenia azotanów spadają do bardzo małych
wartości, by ponownie wzrosnąć zimą. W analizowanym oczku wodnym wzrost zawartości tej
formy azotu występował jednak w okresie letnim, co może świadczyć o dopływie związków
azotu z otaczających gleb. W wodach analizowanego oczka wodnego azotynów (III) występowały
w niewielkich ilościach (od ilości śladowych do 0,005 mg NO2--· dm-3). Niskie wartości tej formy
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azotu pozwalają na zakwalifikowanie wody badanego oczka do pierwszej klasy czystości.
Wody analizowanego oczka wodnego charakteryzowały się stężeniem amoniaku w zakresie
od 0,28 do 2,67 mg NH4 · dm-3. Wzrost zawartości tej formy azotu następował w okresie letnim,
natomiast najniższe wartości odnotowano w okresie wiosennym. Jest to spowodowane wypasem
zwierząt w okresie letnim, a także uwalnianiem z otaczających gleb torfowych. Głównym źródłem
emisji amoniaku jest produkcja zwierzęca. Reszta jest wydalana z odchodami. Pozostawione
na powierzchni pastwiska odchody zwierzęce przyczyniają się do wzrostu koncentracji jonów
amonowych w glebach, a następnie w wodach przesiąkających w glebie. Rolnicze użytkowanie
terenu zwiększa istotnie zawartość azotu w wodach powierzchniowych. W oczkach wodnych
wzrasta głównie zawartość azotu amonowego. [KOC i in. 1996]. Należy podkreślić, że w
glebach łąkowych zarówno organicznych jak i mineralnych ilość uwalnianego azotu amonowego
jest kilkakrotnie wyższa od ilości azotu azotanowego, łatwo ulegającego wymyciu. [SAPEK 1995].
Stwierdzono wysokie stężenia fosforanów w granicach od 0,75 jesienią do 3,76 mg
P043-· dm-3 latem. Taka zawartość tej formy fosforu kwalifikuje wody oczka do piątej klasy
czystości.
Przewodność elektrolityczna wody badanego zbiornika przybierała niskie wartości, mieszczące się
w przedziale wartości dla pierwszej klasy czystości wód (0,5 mS·cm-1).
Zawartość siarczanów w wodach analizowanego oczka wahała się w granicach od kilku mg do 65
mg SO42-· dm-3, a chlorków od 8 do 17 mg Cl-· dm-3, co mieści się w przedziale wartości dla
pierwszej klasy czystości wód. Najwyższe stężenia chlorków odnotowano w okresie wiosennym,
co jest spowodowane wyższą ilością opadów atmosferycznych w tym czasie i wymywaniem ich do
wód.

Wnioski
1. Analiza wody badanego zbiornika wykazywała sezonowe zmiany wielkości stężeń
składników mineralnych. Stwierdzono stosunkowo duże wahania zawartości mineralnych
form azotu: amoniaku i azotanów oraz fosforanów, a także siarczanów.
2. Jakość wody analizowanego oczka wody pogarszały podwyższone stężenia węgla
ogólnego, amoniaku i fosforanów spowodowane przedostawaniem się tych składników z
nawozów i odchodów zwierząt, a także z zasobów glebowych.
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KONCEPCJA ODBUDOWY TERENÓW PODMOKŁYCH
W DOLINIE SMORTAWY
CONCEPTION OF WETLANDS RESTORATION AT THE SMORTAWA VALLEY
Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział we Wrocławiu

Tereny podmokłe jest określeniem środowisk położonych na pograniczu lądu i wody.
Tworzą je między innymi równiny zalewowe wzdłuż koryt rzecznych. Są to tereny niezwykle
produktywne o dużej bioróżnorodności czasowo zalewane.
Koncepcja odbudowy terenów podmokłych została opracowana zgodnie z metodycznym
podejściem wypracowanym przez Institute for Inland Water Managment and West Water
Treatment RIZA [Lenselink, 2003]. Metodę tę zaadoptowano do warunków polskich na
dolnym odcinku rzeki Smortawy. Rzeka Smortawa, o długości 39 km, jest prawobrzeżnym
dopływem Odry. Źródła jej położone są na wysokości 175 m n.p.m., koło wsi Świerczów, na
południowy wschód od Namysłowa. Do Odry uchodzi w 223+350 km jej biegu, powyżej
Wrocławia koło Jelcza, na wysokości 124 m n.p.m. Jest to typowo nizinna rzeka, o
powierzchni zlewni 445 km2, charakteryzująca się małymi spadkami (średni spadek podłużny
1,31‰). Dolny bieg rzeki Smortawy położony jest w pradolinie Odry wchodzący w skład
projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”. W ostatnich latach na dolnym 4.
km odcinku wykonano szereg inwestycji hydrotechnicznych (2 jazy piętrzące, stopień wodny,
regulacje koryta), które wywołały szereg niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym
terenów przybrzeżnych i całego ekosystemu rzecznego [Adynkiewicz-Piragas, Drabiński,
2001].
Dla badanego obszaru wyznaczono główny problem oraz jego przyczyny, wartość
ekologiczną, podstawy prawne, socjo-ekonomiczne wartości, przeprowadzono analizę
użytkowników

terenów

nadrzecznych.

Na

podstawie

zgromadzonych

informacji

sformułowano wizje i koncepcję odbudowy terenów podmokłych wzdłuż dolnego biegu rzeki
Smortawy.
Omówienie wyników
Z przeprowadzonej analizy wynika że najważniejszym problemem dla badanego obszaru
jest obniżenie się wartości naturalnej i rekreacyjnej wzdłuż badanego odcinka rzeki. Problem
ten wynika głównie ze zmian hydrologicznego reżimu i regulacji stanów wody w wyniku
którego nastąpiło obniżenie zwierciadła wód powierzchniowych i podziemnych o ok.. 1,4 m
co było spowodowane regulacją rzeki i zabudową hydrotechniczną cieku na tym odcinku co
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w konsekwencji doprowadziło do obniżenia dynamiki wody i retencjonowania zasobów
wodnych. Ponadto kolejnym problemem wpływającym na obniżenie wartości naturalnej jest
eutrofizacja spowodowana spływami powierzchniowymi z terenów rolniczych oraz zrzutem
zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw wiejskich co prowadzi w konsekwencji do
zakwitu glonów i wzrostu roślinności wodnej oraz obniżenia jakości wody. Średnie stężenia
pierwiastków

biogennych

wynoszą

dla

Nog.

-

7,3

mgN/dm3

oraz

Pog. – 0,3 mgP/dm3 [Adynkiewicz-Piragas, Drabiński 2001]. Pomimo tych zmian obszar ten
nadal stanowi wysoką wartość ekologiczną co wiąże się z dużą bioróznorodnością tego
obszaru w tym głównie roślinności wodnej (11 gatunków) i szuwarowej (29 gatunków). W
kolejnych etapach opracowywania koncepcji zidentyfikowano socjo-ekonomiczne wartości
badanego obszaru tj.: produkcja rolna, chodowla ryb, turystyka, pojemność retencyjna oraz
produkcja leśna. Następnie po zidentyfikowaniu użytkowników przeprowadzono analizę
użytkowników. Do grupy kooperatorów zakwalifikowano: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej (RZGW), organizacje ekologiczne, władze gminne; do grupy mających wpływ na
kształtowanie się decyzji koopertorów zakwalifikowano: rolników, rybaków, leśników oraz
lokalną ludność oraz do grupy osób zależnych od decyzji wypracowanych przez
kooperatorów zakwalifikowano wędkarzy i turystów. Najważniejszym podmiotem mającym
wpływ na realizację koncepcji mają w tym przypadku władze gminne oraz RZGW.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań i zebranych informacji wypracowano wizję która
związana jest z odbudową zielonego korytarza w dolinie Smortawy poprzez stworzenie warunków do
swobodnego przemieszczania się koryta rzecznego, wzrostu bioróznorodności, poprawy jakości wód
oraz stabilizacji reżimu hydrologicznego i wzrostu poziomu zwierciadła wód podziemnych.
W koncepcji odbudowy terenów podmokłych przy uwzględnieniu map historycznych założono
trzy potencjalne rozwiązania prowadzące do poprawy istniejącego stanu:
1. Budowa strefy buforowej wzdłuż biegu rzeki i zmiana produkcji rolniczej na ekstensywną
2. Odbudowa koryta rzecznego wraz ze strefą przybrzeżną i zalesienie obszarów nadrzecznych
3. Renaturyzacja koryta rzecznego, dopływów, łąk i lasów łęgowych w dolinie Smortawy
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PROBLEMY EKSPLOATACJI SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH
NIZIN OBRZAŃSKICH
THE PROBLEMS OF MELIORATION SYSTEMS EXPLOATATION AT OBRA
LOWLAND
Jerzy Bykowski, Paweł Kozaczyk, Czesław Przybyła, Iwona Sielska
Akademii Rolniczej w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
W Wielkopolsce użytki zielone obejmują powierzchnię około 302 tys. ha, co stanowiło
16 % ogólnej powierzchni użytków rolnych województwa. Dostarczają one wartościowej
paszy dla zwierząt a ponadto są najtańsze ze wszystkich rodzajów pasz produkowanych
bezpośrednio w gospodarstwie.
Jednym z czynników efektywnego wykorzystania tego potencjału są sprawne urządzenia
infrastruktury technicznej, obejmujące między innymi urządzenia i systemy wodnomelioracyjne, które warunkują uzyskanie wysokich i stabilnych plonów [5]. Według danych
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z końca 2003 roku, zmeliorowano
dotychczas około 181 tys. ha użytków zielonych, co stanowi prawie 81 % potrzeb,
wyrażonego

stosunkiem

powierzchni

zmeliorowanych

do

powierzchni

użytków

wymagających zabiegów melioracyjnych. Dla uzyskania zakładanych efektów melioracji,
wykonane urządzenia i systemy
eksploatację składa się

powinny być właściwie eksploatowane. Na poprawną

obsługiwanie oraz przede wszystkim konserwacja (utrzymanie)

urządzeń, która jest technicznym i organizacyjnym zabezpieczeniem właściwej obsługi [2].
Na znaczenie prawidłowego utrzymania urządzeń melioracyjnych może wskazywać fakt, że
na gruntach rolnych Wielkopolski główną przyczyną utraty sprawności urządzeń drenarskich
były zaniedbania w zakresie prac konserwacyjnych [1,3].
Wstępne wyniki i wnioski
Jednym z większych i ważniejszych kompleksów użytków zielonych w Wielkopolsce jest
obszar położony w obrębie Nizin Obrzańskich. System melioracyjny tego terenu, którego
początki funkcjonowania sięgają pierwszej połowy XIX wieku, obejmuje

sieć rowów

odwadniająco - nawadniających, wraz z budowlami piętrzącymi i komunikacyjnymi, których
główną oś tworzą Kanały: Północny, Kościański, Południowy oraz Mosiński Kanał Obry.
Cechą charakterystyczną systemu jest gęsta sieć cieków i rowów melioracyjnych o
niewielkich przepływach wody i spadkach dna, co przy intensywnej gospodarce rolnej
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stwarza zagrożenie szybkiego ich zarastania a w konsekwencji powoduje zwiększone
potrzeby i wymagania w zakresie konserwacji tych urządzeń.
W pracy, na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji

i

Urządzeń

Wodnych

oraz

Spółki

Melioracyjnej

Nizin

Obrzańskich,

przeprowadzono analizy zakresu rzeczowego wykonanych robót konserwacyjnych, na tle
potrzeb i zaleceń technicznych. Przeprowadzono również ocenę wyposażenia wykonawców w
sprzęt zmechanizowany, w odniesieniu do zakresu wykonywanych robót oraz ocenę
wielkości nakładów finansowych ponoszonych w ostatnich latach na utrzymanie urządzeń, w
stosunku do potrzeb.
Badania wykazały, że zakres wykonywanych robót konserwacyjnych na sieci rowów
melioracyjnych zaspokaja potrzeby w około 50 %. Na ten stan rzeczy składa się przede
wszystkim niedostateczna ilość środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie
urządzeń, a jak wykazały obliczenia Manteuffla Szoege i Interewicza [4], współczynnik
korelacji pomiędzy wydatkami na konserwację i średnią oceną stanu technicznego systemów
wyniósł w odniesieniu do rowów melioracyjnych 0,9.
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ZMIENNOŚĆ ZASOBÓW WODY RETENCJONOWANEJ
W ŚRÓDPOLNYCH OCZKACH WODNYCH NA POJEZIERZU
GNIEŹNIEŃSKIM
CHANGES OF WATER STORAGE IN THE MIDFIELD PONDS ON GNIEZNO
LAKELAND
Michał Fiedler
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Na charakteryzujących się bogatym urzeźbieniem krajobrazu terenach młodoglacjalnych
często obserwuje się występowanie polodowcowych oczek wodnych. Oczka te mogą spełniać
wiele funkcji, spośród których jedną z najistotniejszych jest zdolność retencjonowania wody
w okresach jej nadmiaru, a w pozostałych okresach uzupełnianie jej niedoborów w terenach
bezpośrednio przyległych (Kosturkiewicz i Fiedler 1995, Fiedler i inni 2000, Koc i inni
2001). Równocześnie stany wody w oczku mogą wykazywać znaczną zmienność w
poszczególnych latach, a w okresach o znacznych niedoborach opadów lustro wody może
zanikać.
W pracy przedstawiono czasową zmienność zasobów wody retencjonowanej w oczkach, z
uwzględnieniem zasilania oczek odpływami drenarskimi. Praca została wykonana w ramach
projektu badawczego nr 3P06S07123 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
Wyniki
W pracy wykorzystano wyniki badań prowadzonych od roku 1978 na terenie
Doświadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy, znajdującej się na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
Obszar ten stanowi część falistej moreny dennej, charakteryzującej się bogatym urzeźbieniem
terenu i licznie występującymi śródpolnymi oczkami wodnymi. W okresie objętym badaniami
wystąpiły lata zarówno mokre, średnie, jak i suche pod względem przebiegu warunków
meteorologicznych.
Na rycinie 1 przedstawiono stany wody w dwóch śródpolnych oczkach wodnych w
okresach wiosny i jesieni lat od 1994 do 2003. W analizowanym okresie wystąpiły znaczne
wahania stanów wody w oczkach. Napełnienie oczka 6 wynosiło od 0,03 m do prawie 1,5 m,
natomiast zaobserwowane napełnienie oczka 5 zawierało się w granicach od 0,1 m do 1,3 m.
Wysokie stany wody w oczku 6, które wystąpiły na wiosnę lat 1994 i 1999 wynikały z
dopływu wód drenarskiej z sieci podłączonej do tego oczka.
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Ryc. 1. Stany wody w śródpolnych oczkach wodnych 5 i 6 w latach 1994-2003.
Podsumowanie
Stany wody w śródpolnych oczkach wodnych wykazywały w badanym okresie znaczną
zmienność, którą dodatkowo zwiększa wprowadzenie do oczka wód drenarskich.
Analizowane zmiany napełnienia oczek wskazują, że w okresach wiosennych można
retencjonować w oczkach dodatkowo znaczne ilości wody.
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RESTYTUCJA CISA POSPOLITEGO (TAXUS BACCATA L.)
W NADLEŚNICTWIE KALISKA
RESTITUTION OF THE COMMON YEW (TAXUS BACCATA L.) IN THE KALISKA
FOREST INSPECTORATE
Krzysztof Frydel
Nadleśnictwo Kaliska

Historia tego gatunku, jak i dawniejsza powszechność występowania, a także zachowane
na Pomorzu nazwy (w Nadleśnictwie Kaliska - Leśnictwo Cis, po sąsiedzku na terenie
Nadleśnictwa Lubichowo - Cisowa Góra, Nadleśnictwo Czersk w Cisie), spowodowały
powstanie koncepcji przywrócenia cisa pospolitego naszym lasom. Cis był wycinany i
użytkowany jako surowiec do wyrobów stolarskich, głównie mebli i galanterii drzewnej. Jego
twarde i odporne na działanie czynników atmosferycznych drewno znalazło też zastosowanie
do wyrobu pali wbijanych później jako umocnienia nabrzeży portowych. Należy wspomnieć,
że już król Władysław Jagiełło wydał w Warcie w 1423 r. dekret o ochronie cisa („Jeśliby kto
wszedłszy w las, drzewa które znajdują się być w wielkiej cenie jako jest cis albo im podobne,
porąbał, ten może być przez pana albo dziedzica pojman, a na rąkojemstwo tym, którzy oń
prosić będą ma być dan.”), który był rzadkością już w XV wieku. W wyniku inwentaryzacji
na terenie Nadleśnictwa Kaliska znaleźliśmy tylko jeden egzemplarz cisa pospolitego, który
dziko rośnie w leśnictwie Cis przy jeziorze Struga.
Cis lubi miejsca wilgotne, a gleby na terenie Nadleśnictwa Kaliska są suche, piaszczyste,
co raczej nie stanowiło zachęty do podejmowania prób wprowadzania go na naszym terenie.
W 1995 r. wypracowano koncepcję odtworzenia jezior oczek śródleśnych i bagien na terenie
Nadleśnictwa Kaliska. W wyniku opracowania i realizacji tego projektu odtworzono 89,68 ha
jezior, oczek wodnych i śródleśnych bagien. Podniósł się poziom wód gruntowych na ponad
4500 ha lasu i znacząco wzrosła wilgotność powietrza na terenie objętym retencją. Realizacja
koncepcji małej retencji wodnej pozwoliła poważnie potraktować możliwość restytucji cisa
pospolitego.
Gatunek ten wymaga dużej wilgotności powietrza, a odtworzenie wielu małych bagien i
oczek wodnych pozwala na wprowadzanie cisa w ich sąsiedztwie. Większość powierzchni
Nadleśnictwa Kaliska jest położona na obszarze Borów Tucholskich. W tych dużych
połaciach monokultur sosnowych występuje stały niedobór wilgotności. Największe
niedobory mieliśmy okazję obserwować od początku lat 80-tych do końca 90-tych XX wieku.
Długotrwała susza spowodowała osuszenie około 100 ha śródleśnych jezior, bagien i oczek
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wodnych. Obniżył się znacząco poziom wód gruntowych, według naszej oceny o około dwa
do trzech metrów. Bez zapewnienia w miarę stałego poziomu wilgotności gleby, poważne
działania w zakresie reintrodukcji cisa były z góry skazane na niepowodzenie. W czasie
realizacji projektu małej retencji wodnej powstała realna szansa restytucji cisa pospolitego w
oparciu o odtwarzane zbiorniki wodne i w ich okolicy, wykorzystując mikrosiedliska, które
odzyskały swoją właściwą wilgotność.
Po zinwentaryzowaniu przerzedzeń i luk w drzewostanach, przede wszystkim w
sąsiedztwie odtworzonych jezior, bagien i oczek wodnych, określone zostały możliwości
wprowadzania tego gatunku. Dużym problemem było wyprodukowanie, względnie
pozyskanie odpowiedniej ilości sadzonek lub siewek. Cis, jak wiadomo w młodym wieku
szczególnie wolno rośnie, a wprowadzanie do drzewostanów mieszańców ogrodowych,
których zakup w szkółkach zadrzewieniowych, szczególnie prywatnych, nie sprawia dzisiaj
żadnych trudności nie było pożądane. Nieoceniona w tym zakresie okazała się współpraca z
Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku. Pierwsze sadzonki w ilości około 60 szt.
uzyskaliśmy właśnie od nich. Pochodziły one ze stanowiska naturalnego w Wierzchlasie
(Rezerwat im. Wyczółkowskiego). Wspólnie z Instytutem Dendrologii określiliśmy też
rezerwaty, z których należy pozyskiwać nasiona, względnie siewki do programu restytucji.
Wytypowano, oprócz rezerwatu w Wierzchlasie, rezerwat „Cisy Choczewskie”, znajdujący
się na terenie Nadleśnictwa Choczewo, „Cisy w Czarnem” na terenie Nadleśnictwa Czarne
Człuchowskie, rezerwat na terenie Nadleśnictwa Ustroń, „Rezerwat Jasień” na terenie
Nadleśnictwa Radomsko i rezerwowo rezerwat cisów na terenie Nadleśnictwa Dukla. Od
początku założyliśmy, że w ramach programu będą wprowadzane tylko sadzonki z
potwierdzonym pochodzeniem i czyste gatunkowo. Nie dokonujemy żadnych zakupów
sadzonek o niewiadomym pochodzeniu. Wytypowanie tak dużej ilości miejsc pozyskania ma
na celu jak największe poszerzenia puli genowej wysadzanych w ramach restytucji sadzonek
cisa pospolitego. Obecnie w Arboretum Wirty wchodzącym w skład nadleśnictwa Kaliska
hoduje się pozyskane siewki cisa pospolitego.
Sadzimy pięcioletnie, dobrze ukorzenione sadzonki w więźbie 3 x 3 do 6 x 4 metrów.
Stanowiska pod rośliny są odpowiednio przygotowane (w talerze), odchwaszczone i o
przekopanej glebie. Cisa sadzimy w towarzystwie innych gatunków, głównie liściastych, we
wcześniej wytypowanych lukach lub przerzedzeniach. W drugim roku po wprowadzeniu na
najuboższych siedliskach, zastosowano nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu
Silvamix. Każde takie cisowe gniazdo grodzone jest siatką dla ochrony przed zwierzyną. Jak
wiadomo jeleniowate nie są wrażliwe na alkaloid taksynę i niszczą nie chronione sadzonki.
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Do dzisiaj wprowadziliśmy cisa w czterech takich niewielkich gniazdach w ilości 210 szt.
Prowadzone są obserwacje i pomiary przyrostowe wprowadzonego cisa, a powierzchnie, na
których został ten gatunek restytuowany zostaną dodane do powierzchni doświadczalnych
przy Arboretum Wirty, w którym już od ponad stu lat prowadzi się prace w zakresie
doświadczalnictwa leśnego. Przyrosty na wysokość sadzonek wprowadzonych w ramach
programu restytucji cisa pospolitego kształtują się średniorocznie od 8.3 do 12.7 cm, a
wysokość niektórych najwcześniej posadzonych przekroczyła już 1 m.
Na terenie Borów Tucholskich w skład, których wchodzi około 85% powierzchni
Nadleśnictwa Kaliska nie ma możliwości wyprowadzenia drzewostanów cisowych.
Występują tu dość długie okresy suszy, co znacząco wpływa na zahamowanie wzrostu
sadzonek i młodych osobników. Ogólna ilość opadów rocznych jest niewielka (średnia z
wielolecia to około 520 mm opadu). Wykorzystanie zwiększonej wilgotności gleb i powietrza
w wyniku odtworzenia jezior, bagien i oczek wodnych dało możliwość wprowadzenia, w
wielu miejscach monolitów sosnowych sieci gniazd z udziałem cisa. Pierwszym celem jest
zwiększenie ilości miejsc występowania cisa pospolitego, szczególnie na terenie Borów
Tucholskich, gdzie niegdyś był to gatunek pospolity, a do dzisiaj przetrwał tylko w dwóch
rezerwatach („Rezerwat im. Wyczółkowskiego w Wierzchlasie” na terenie Nadleśnictwa
Zamrzenica i rezerwat „Cisy nad Czerską Strugą” w Nadleśnictwie Woziwoda). Drugim było
zwiększenie bioróżnorodności tych ubogich lasów i przywrócenie tego gatunku w miejscu
gdzie niegdyś był powszechny.
Powodzenie restytucji cisa pospolitego w Nadleśnictwie Kaliska zależy od wielu
czynników, przede wszystkim ilości opadów i ich rocznego rozkładu. Dalszej możliwości
korzystania z części wody przepływającej Kanałem Czarnowodzkim, osi systemu małej
retencji wodnej, dzięki której zapewniliśmy wilgotność powietrza i gleby. Występujące
dzisiaj gwałtowne zmiany klimatyczne nie są również obojętne dla powodzenia tego projektu.
Ostatnim czynnikiem mogącym zakłócić powodzenie naszych działań jest niezachowanie
możliwości finansowania projektu.
Zakładamy, że po kilkunastu latach od rozpoczęcia wprowadzania cisa pospolitego w
ramach programu restytucji powinny pojawić się pierwsze siewki z naturalnego odnowienia.
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PRZYDATNOŚĆ ODPADÓW Z WEŁNY KAMIENNEJ
DO REKULTYWACJI TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH
USEFULNESS OF WASTE A ROCK WOOL FOR RECLAMATION
POST - EXPLOITATIONS GROUNDS
Mirosława Gilewska
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji

Wełna kamienna (mineralna) należy obecnie do podstawowych materiałów izolacyjnych
stosowanych w budownictwie. Jest także zaliczana do głównych podłoży stosowanych w
uprawach szklarniowych. Wełna kamienna jest produktem uzyskiwanym ze skał pospolicie
występujących w przyrodzie – bazaltu, gabro, wapieni i dolomitów stapianych z koksem w
temperaturze 1500-2000º C. Typowa wełna kamienna (mineralna) składa się w 95% z porów
o różnej średnicy i 5% fazy stałej, którą stanową włókna o różnej gęstości i długości. Do
łączenia włókien stosowane są żywica polifenolowa.
Zaletą wełny jest duża pojemność powietrzna, wynosząca około 80% obj. A także
bierność chemiczna. Wełna należy do materiałów inertnych, które charakteryzuje brak
kompleksu sorpcyjnego i nie wchodzenie w reakcję z pożywką. Technologia produkcji wełny
wiąże się z powstawaniem dużej ilości odpadów. Odpady przeróbcze nie mogą być powtórnie
stapiane i wykorzystane do produkcji wełny.
Maty szklarniowe z wełny kamiennej ulegają zakażeniu, poprzerastane zostają korzeniami
roślin i pogarszają się ich właściwości fizyczne. W dwuletnim cyklu wykorzystania tego
podłoża z 1 hektara uprawy otrzymuje się od 75 do 100 m3 odpadu – zużytej wełny.
Odpady z wełny kamiennej nie ulegają biodegradacji. Niemożliwe jest spalenie, a także
nie rozwiązany recykling tych odpadów. Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów
przeróbczych z wełny kamiennej a także zużytych mat szklarniowych jest wykorzystanie w
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i agromelioracji gleb. Obawy wywołują związki
fenolowe a także formalina znajdująca się zarówno w wełnie kamiennej i odpadach z wełny.
Ich obecność uwarunkowana jest stosowaniem jako lepiszcza żywic syntetycznych
zawierających do 0,8% fenoli i 0,7% formaliny. Problem ten nie jest jednak dostrzegany lub
traktowany marginalnie w produkcji szklarniowej a także w budownictwie.
Fenole i formalina należą do związków niebezpiecznych. W glebie a także w wodzie
fenole podlegają łatwo biodegradacji. Należą bowiem do związków biologicznie aktywnych.
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W pracy przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące zawartości fenoli i formaldehydu
w wełnie kamiennej stosowanej w budownictwie i ogrodnictwie oraz gruncie do którego
wprowadzone zostały odpady przeróbcze z wełny. Ilość fenoli w wełnie budowlanej i
ogrodniczej przekracza 1000 mg . kg-1. W glebie zrekultywowanej nie przekracza 35 mg . kg-1
s.m. Podczas mieszania wełny z gruntem następuje rozcieńczenie związków fenolowych w
masie ziemnej. Na wyróżnienie zasługuje bardzo duża koncentracja formaldehydu w gruncie
– 0,90 mg

.

kg-1 s.m. Teren ten przed rekultywacją był miejscem niekontrolowanej

eksploatacji kruszyw naturalnych i składowania odpadów.

188

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

WPŁYW ZABIEGÓW REKULTYWACYJNYCH NA TEMPO
PROCESÓW GLEBOTWÓRCZYCH
THE INFLUENCE OF RECLAMATION MEASURES OF SPEED SOIL
FORMING PROCESS
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji

Obiektem badań były grunty pogórnicze Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego.
Poddawane one są od ponad dwudziestu lat zabiegom rekultywacyjnym. W tym czasie zaszły
w nich ewidentne zmiany cech i właściwości. Powstały już z nich gleby. Tempo procesów
glebotwórczych uzależnione jednak było od intensywności stosowanych zabiegów
rekultywacyjnych. Te zabiegi były zróżnicowane: od ekstensywnych – polegających jedynie
na uprawie mechanicznej i wprowadzeniu szaty roślinnej do zintensyfikowanych, gdzie
dodatkowo stosowano nawożenie mineralne na poziomie 1 NPK i 2 NPK. Płodozmian
obejmował rzepak ozimy, pszenicę ozimą i żyto.
Przeprowadzone badania wykazały, że na wszystkich wariantach doświadczenia
uformowany został uprawny poziom próchniczny Ap. Miąższość tego poziomu była
uzależniona od głębokości wykonywanej orki. Na orce płytkiej wynosiła 18-20 cm, a na orce
głębokiej 25-30 cm. Wyraźne różnice wystąpiły jednak w morfologii tych poziomów. Poziom
wytworzony pod wpływem ekstensywnych zabiegów rekultywacyjnych był bardziej
skonsolidowany i jaśniejszy. W masie ziemnej tego poziomu dominowały bryły o średnicy
powyżej 100 mm. W pozostałych poziomach próchnicznych frakcją dominującą były
agregaty o średnicy (0,25-5 mm). W poziomach tych nastąpiło wyraźne rozluźnienie.
Charakteryzowały się one również ciemniejszą barwą będącą oznaką zachodzącej
melanizacji. Wyraźne wzbogacenie w materię organiczną oraz przyswajalne formy fosforu i
potasu są dowodem dalszych elementarnych procesów glebotwórczych.
Poziom

próchniczny

wytworzony

pod

wpływem

zintensyfikowanych

zabiegów

rekultywacyjnych zasobnością w próchnicę oraz podstawowe makroelementy dorównywał
bądź nawet przewyższał zasobność poziomów próchnicznych gleb uprawnych wytworzonych
z glin zwałowych. Zawartość próchnicy wynosiła od 1,2 do 1,5 %, a azotu 0,5-0,62 g . kg-1.
Jest to efekt nie tylko nawożenia mineralnego ale również organicznego. Corocznie do gruntu
wprowadzano słomę i inne resztki roślinne. Ich ilość była uzależniona od wielkości plonów.
Plony już w pierwszym roku rekultywacji dorównywały plonom uzyskiwanym na glebach
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uprawnych.

Zasobność

poziomów

próchnicznych

w

przyswajalne

formy

fosforu

klasyfikowała je do pierwszej klasy zasobności. Jego zawartość wynosiła bowiem 248-376
mg

.

kg-1. Należy podkreślić, że te gleby charakteryzują się odczynem zasadowym

uwarunkowanym obecnością węglanów wapnia. W tych warunkach winien następować
proces retrogradacji tego związku. Ilość potasu natomiast klasyfikowała tą glebę w II i III
klasie zasobności (137-238 mg . kg-1). Akumulacja potasu w porównaniu z nagromadzaniem
fosforu przebiegała znacznie wolniej.
Proces przekształcania gruntu w glebę przy ekstensywnym oddziaływaniu zabiegów
rekultywacyjnych przebiegał mniej dynamicznie. Wytworzony poziom próchniczny
charakteryzował się znikomą zawartością azotu oraz przyswajalnych form fosforu i potasu.
Zawartość tych składników była tylko nieco większa od konstatowanych w skale
glebotwórczej – gruntu pogórniczego
Uzyskane wyniki wskazują, że w tym samym czasie, z tej samej skały i przy
oddziaływaniu tych samych gatunków roślin mogą powstać gleby o różnym stopniu rozwoju.
Łączy je tylko uproszczona budowa profilowa Ap/C, różnicuje zasobność w materię
organiczną, składniki pokarmowe i struktura a w konsekwencji produktywność.
Właściwości gleb powstających z gruntów pogórniczych oraz tempo procesów
glebotwórczych uzależnione są od czynnika antropogenicznego oddziaływującego na gruntskałę a następnie glebę poprzez zespół odpowiednio dobranych i zastosowanych zabiegów
rekultywacyjnych.
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SEZONOWOŚĆ ODPŁYWU AZOTU AZOTANOWEGO ZE ZLEWNI
ROLNICZO-LEŚNYCH
SEASONALITY OF NITRATE NITROGEN EXPORT FROM RURAL-FORESTED
CATCHMENTS
Bożena Grabińska, Józef Koc, Katarzyna Glińska-Lewczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Związki

azotu

uznawane

są

powszechnie

za

istotne

zanieczyszczenia

wód

powierzchniowych pochodzące z rolnictwa. Bardzo duży wpływ na wielkość odpływu
mineralnych form azotu ma kierunek i intensywność użytkowania terenu [KOC 1998].
Największe straty azotu w systemach rolniczych powstają na pograniczu produkcji zwierzęcej
i roślinnej w czasie stosowania odchodów zwierzęcych jako nawozów [SAPEK i in. 1999].
Przemieszczanie azotu z terenu zlewni do wód powierzchniowych jest procesem ciągłym,
wywołanym opadami atmosferycznymi i ściśle uzależnionym od pory roku. Sezonowość
odpływu azotu kształtowana jest w znacznym stopniu przez skład granulometryczny gleb,
pokrywę roślinną oraz wielkość przepływu wód rzecznych.
Metodyka badań
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań z 2002r., prowadzonych w systemie Narwi do
przekroju w Zambskach Kościelnych. Analizę porównawczą wykonano dla sześciu zlewni
cząstkowych: Ruża (358 km2), Omulwi (2053 km2), Rozogi (493 km2), Pisy (4499 km2),
Biebrzy (7057 km2) i górnej Narwi (6077 km2), istotnie zróżnicowanych pod względem
warunków przyrodniczych oraz intensywności użytkowania i zaludnienia.
Prace terenowe polegały na comiesięcznym poborze próbek wody (w okresie jesiennym i
wiosennym zwiększano częstotliwość) oraz odczycie stanów wód (łata wodowskazowa).
Oznaczenia azotanów wykonano metodą kolorymetryczną z kwasem dwusulfofenolowym.
Ładunki N-NO3 odpływające z obszaru badanej zlewni (kg.ha-1), określono jako sumę
iloczynów chwilowych przepływów wody w ciekach i odpowiadających im stężeń azotu
azotanowego.
Omówienie wyników
Zróżnicowanie glebowe badanych zlewni znajduje odzwierciedlenie w użytkowaniu ich
terenu. Najwyższym udziałem terenów rolnych (około 70 % ogólnej powierzchni)
charakteryzują się zlewnie Ruża i Rozogi, którą pośród badanych wyróżnia wysoki (32 %)

191

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

udział łąk i pastwisk. Największy udział terenów seminaturalnych (61%) ma zlewnia
Omulwi. Zlewnie Pisy i Biebrzy mają charakter rolniczo-leśnych, a różnicuje je udział
terenów podmokłych (zlewnia Biebrzy – 5%, Pisy – 0,5%) i jezior (odpowiednio 2,2% i 8%).
Zlewnia górnej Narwi klasyfikuje się jako leśno-rolnicza z najwyższym pośród badanych
udziałem terenów zurbanizowanych (2,7%). W obszarze wymienionej zlewni zlokalizowany
jest Białystok będący największą aglomeracją systemu Narwi.
Średni roczny odpływ wód z jednostki powierzchni (km2) różnicował się od 2,8 dm3.s-1 w
zlewni Ruża do 7,8 dm3.s-1 w zlewni Biebrzy (rys. 1), a największy wpływ na jego wielkość
miał udział gleb lekkich w ogólnej powierzchni zlewni. We wszystkich rozpatrywanych
zlewniach odpływ wód w półroczu zimowym był wyższy niż w letnim. Najwyższy odpływ
okresu zimowego dokonał się w zlewni Biebrzy i był 6,5-krotnie wyższy niż w sezonie
letnim. Najniższe zróżnicowanie średnich wartości półroczy (1,7-krotne) wystąpiło w zlewni
Pisy, co uzasadnia występowanie jezior oraz dużych powierzchni leśnych w górnej i
środkowej części zlewni. W cyklach dwumiesięcznych najwyższy średni odpływ wód (ok. 6,3
dm3.s-1.km-2) w zlewni rolniczej Ruża dokonał się dopiero w kwietniu i maju, natomiast w
pozostałych badanych rzekach już w lutym i marcu (max 28,1 dm3.s-1.km-2 w zlewni Biebrzy).
Najniższe wartości odpływu wystąpiły przeważnie w sierpniu i wrześniu, jedynie w zlewni
Ruża dokonały się już w czerwcu i lipcu i różnicowały się od 1,0 (zlewnia Rozogi) do 3,0
dm3.s-1.km-2 (zlewnia Pisy).
Średnie roczne stężenia ilości azotu azotanowego zawierały się od 0,29 w wodach
Omulwi, której zlewnia ma charakter leśny do 1,73 mg.dm-3 w wodach Ruża, odwadniającego
zlewnię użytkowaną rolniczo. Koncentracja N-NO3 w wodach badanych rzek w okresie
zimowym (pozawegetacyjnym) była o około 65 % wyższa niż w okresie letnim. W wodach
odpływających ze zlewni o charakterze rolniczym (Ruża, Orza) odnotowano najwyższe
średnie stężenie półrocza zimowego (ok. 2,4 mg.dm-3) i letniego (ok. 0,81 mg.dm-3), natomiast
w wodach Omulwi (zlewnia leśna) wystąpiło najniższe pośród omawianych rzek średnie
stężenie półrocza zimowego (0,35 mg.dm-3) i letniego (0,23 mg.dm-3). Koncentracja azotu
azotanowego była ściśle związana z wielkością odpływu wód rzecznych. Najwyższe
zawartości omawianej formy azotu wystąpiły w miesiącach luty-marzec, w których wystąpiły
najwyższe odpływy jednostkowe wód. Najbardziej intensywny transport azotu azotanowego
stwierdzono w zlewniach o największym udziale terenów rolnych. Mniejszą dostawą
składnika do wód rzecznych charakteryzowały się zlewnie, w których występują zwarte
powierzchnie leśne oraz jeziora.
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Rys. 1. Zmiany odpływu jednostkowego ze zlewni (A) oraz stężeń (B) i ładunków (C) azotu
azotanowego w wodach systemu Narwi.
Fig. 1. Changes in overland flow from catchments (A) as well as concentrations (B) and
loads (C) of N-NO3 in the Narew river system.
Przeprowadzone badania wykazały znaczące powiązanie ładunku N-NO3 z wielkością
jednostkowego odpływu wód. W cyklu rocznym zawartość składnika była najniższa latem
(sierpień-wrzesień), gdy dokonuje się najniższy odpływ wód. Znacznie wyższy odpływ wód
rzecznych i składników wystąpił w półroczu zimowym.
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Biorąc pod uwagę odpływ składnika w cyklach dwumiesięcznych, najwyższy sumaryczny
odpływ N-NO3 (2,08 kg.ha-1) dokonał się w miesiącach wczesnowiosennych (luty - marzec),
kiedy to nastąpił najwyższy odpływ wód oraz najwyższe stężenie składnika. Odpływ N-NO3
wodami górnej Narwi ściśle wiąże się z odpływem wód oraz wynika z dostawy składnika z
jednostek osadniczych. Charakterystyczne są wysokie stężenia azotanów i ich ładunku w
wodach Biebrzy, w której zlewni znajdują się obszary bagienne. Mineralizacja złóż
organicznych i nitryfikacja zgromadzonego azotu jest głównym dostawcą azotanów i odbywa
się głównie w okresie luty – kwiecień.
Wnioski
1. Stwierdzono dodatnią zależność między intensywnością rolniczego użytkowania zlewni a
stężeniem i ładunkiem azotanów w wodach. Średnie stężenie N-NO3 w wodach płynących
ze zlewni rolniczej wynosiło 1,73 mg dm-3, a odpływ tego składnika wynosił przeciętnie
ok. 2 kg z 1 ha rocznie. Stężenia i ładunki N-NO3 ze zlewni rolniczo-leśnej wynosiły
odpowiednio 0,4 mg dm-3 N-NO3 i 1 kg N-NO3 z 1 ha.rok-1, natomiast najniższe
stwierdzono w zlewni leśnej tj. odpowiednio 0,3 mg.dm-3 N-NO3 i 0,5 kg N-NO3 z 1
ha.rok-1.
2. Obecność w zlewni obszarów bagiennych i aglomeracji miejskich powoduje zwiększenia
stężenia N-NO3 w wodach i podwojenie odprowadzanego ładunku azotanów.
3. W półroczu zimowym odpływa 95% rocznego ładunku azotanów z kumulacją w
miesiącach luty-kwiecień, ze zlewni rolniczych 90% z kumulacją w miesiącach marzecmaj a ze zlewni leśnych 80% z kumulacją w miesiącach luty-marzec.
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PRZYDATNOŚĆ POPIOŁÓW ZE SPALANIA BIOMASY DO
STOSOWANIA W ROLNICTWIE I REKULTYWACJI GRUNTÓW
SUITABILITY OF ASHES FROM BIOMASS INCINERATION FOR USE
IN AGRICULTURE AND LAND RECLAMATION
Janusz Hermann1, Grażyna Harasimowicz-Hermann2

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1 Katedra Chemii Środowiska,
2
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Pozostałości po termicznym przekształceniu drewna o kodzie 10 01 03 [2], poddaje się
odzyskowi, a w przypadku braku takiej możliwości unieszkodliwia się, ze szczególnym
uwzględnieniem frakcji metali ciężkich. Przez odzysk popiołów rozumie się rozprowadzanie
ich na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszenia gleby, bądź rekultywacji gleby i
ziemi [5]. Rozpuszczalność w wodzie zanieczyszczeń zawartych w popiele, jest ze względów
ekologicznych najważniejszym wskaźnikiem dopuszczalności popiołów do procesów
odzysku. Szczególnie dużo uwagi przypisuje się

problemowi wymywania składników,

zwłaszcza jeżeli zachodzi obawa przenikania wymywanych składników z popiołów

do

warstw wodonośnych. Zjawiska te ocenia się na podstawie szeregu umownych wskaźników
określających tzw. wymywalność. W niniejszym opracowaniu do przygotowania wyciągu
wodnego z popiołów po spaleniu biomasy stosowano procedurę określoną w PN-Z15009/1997 [1]. Ponadto wykonano następujące oznaczenia:
•

zawartości SiO2, Al2O3, CaO, SO3, Fe2O3, Mn3O4, MgO, Na2O, K2O, P2O5, TiO2,

•

zawartości niespalonego węgla,

•

zawartości metali ciężkich: Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni, Hg

•

aktywności sumarycznej naturalnych pierwiastków promieniotwórczych.

Stwierdzono, iż jakkolwiek zdecydowana większość oznaczonych wskaźników osiąga
wartości charakterystyczne dla odpadu obojętnego, jednak mogą występować ograniczenia ze
względu np. na wysoką: wartość odczynu (pH=13,27), zawartość w wyciągu wodnym sodu
(7828 mg.dm-3), potasu (5512 mg.dm-3), wapnia (25 mg.dm-3) i miedzi (0,132 mg.dm-3), które
są niedopuszczalne dla odpadu obojętnego. Pod względem zawartości tlenku wapniowego
analizowane popioły zakwalifikowano do aktywnych. Skład chemiczny wyciągu wodnego
popiołów ze spalania biomasy ze względu na przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeń nie spełniał wymagań stawianych dla ścieków z
procesu termicznego przekształcania odpadów

określonych w Załącznik nr 5* do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799)[4] (* stosuje
się od 28 grudnia 2005 r.), oraz najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla
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oczyszczonych ścieków przemysłowych: Załącznik nr 3, Tabela II. Najwyższe dopuszczalne
wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń.
Oznaczenie promieniotwórczości popiołów dla potrzeb ich składowania na powierzchni
oraz wykorzystania do robót inżynieryjnych, oraz oznaczenie promieniotwórczości popiołów
wykorzystywanych w budownictwie przemysłowym i budowy dróg wykazało spełnienie
warunków bezpieczeństwa f 1 i f 2. Porównując jednak stężenia radionuklidów naturalnych
w badanych popiołach do średnich stężeń w wybranych surowcach i materiałach: np. piasku,
glinie cemencie, betonie, stwierdzono wielokrotne podwyższenie tych stężeń w badanych
popiołach, w stosunku do wymienionych surowców i materiałów.
Wysoki, alkaliczny odczyn popiołów ze spalania biomasy drewna, duża zawartość
wapnia, sodu i potasu jest atutem do ich wykorzystania w

chemicznej (alkalicznej)

higienizacji komunalnych osadów ściekowych, w zastępstwie tlenku wapniowego. Łącznie z
komunalnymi osadami ściekowymi, popioły ze spalania biomasy mogą być stosowane w
rolnictwie (art. 43 ust.1, p.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628) [5], rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzonych do obrotu
handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, lub mogą być użyte do
wytworzenia kompozytu rekultywacyjnego (warstwy biologicznej) na składowiskach
odpadów. Nie nadają się natomiast do wypełniania pustek poeksploatacyjnych, bez
należytego zabezpieczenia podłoża i wód gruntowych przed składnikami, które mogą się
wyługować z masy popiołów.
Wyniki analiz całkowitej zawartości metali ciężkich w popiołach pochodzącego z kotła
fluidalnego, po spaleniu biomasy, w zestawieniu z wartościami dopuszczalnych stężeń w
glebie lub ziemi (grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych) wg załącznika do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) [3]
wskazują, iż zawartości tych metali w popiele są niższe, niż w cytowanym gruncie,
należącym do grupy B. Popiół ze spalania drewna nadaje się również bez zastrzeżeń na
warstwy izolacyjne – przekładkowe w technologii składowania odpadów komunalnych.
Literatura
[1]. PN-Z-15009/1997 Odpady stałe. Przygotowanie wyciągu wodnego.
[2]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz. 1206).
[3]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
[4]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).
[5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
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MOŻLIWOŚCI RENATURYZACJI ZMELIOROWANYCH DOLIN
RZECZNYCH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
NA PRZYKŁADZIE OBIEKTÓW RUDNIA, MAŁYNKA, TYNIEWICZE
RESTORATION POSSIBILITY OF LAND MELIORATION RIVER VALLEY,
OUT OF AGRICULTURAL PRODUCTION FOR EXAMPLE RUDNIA, MAŁYNKA,
TYNIEWICZE OBJECTS
Ewa Jędryka, Agnieszka Kamińska
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych; Raszyn

Renaturyzacja jest procesem złożonym i długotrwałym. Powinno się ją przeprowadzać po
bardzo dobrym rozpoznaniu środowiska i wzajemnych jego powiązań, gdyż prace z nią
związane są wykonywane w niezwykle skomplikowanym systemie przyrodniczym, w którym
nastąpiły już pewne przekształcenia antropogeniczne.
Bardzo ważnym krokiem poprzedzającym działania renaturyzacyjne jest opracowanie
prognozy zmian które mogą nastąpić w wyniku realizacji tego rodzaju prac. Prognoza taka
obejmuje nie tylko przewidywane zmiany fauny i flory, ale również zmiany warunków
hydrologicznych, hydraulicznych cieków, w gospodarce wodnej i użytkowaniu obiektu, a
bardzo często również obszarów przyległych.
W artykule przedstawione zostaną techniczne koncepcje renaturyzacji opracowane dla
trzech obiektów - Rudnia, Małynka, Tyniewicze. Są to obszary, które w latach ubiegłych
zostały poddane zabiegom technicznym mającym na celu umożliwienie ich rolniczego
użytkowania. Obiekty te położone są w dolinach cieków, a więc w warunkach naturalnych
cechowały się dużym uwilgotnieniem.
Opracowanie koncepcji renaturyzacji było poprzedzone wykonaniem badań, obserwacji,
pomiarów, obliczeń i analiz, mających na celu scharakteryzowanie tych obiektów pod kątem:
sieci

hydrograficznej

i

infrastruktury

technicznej,

warunków

hydrologicznych

i

fizjograficznych obszaru, położenia wód gruntowych i powierzchniowych, siedlisk
glebotwórczych i gleb oraz roślinności. Charakterystykę omawianych obiektów łącznie z
przedstawieniem potrzeb przeprowadzenia działań renaturyzacyjnych omówione zostaną w
artykule tych samych autorów pod tytułem „Potrzeby przeprowadzenia renaturyzacji dolin
rzecznych na obszarach zmeliorowanych wyłączonych z produkcji rolniczej na przykładzie
obiektów Rudnia, Małynka, Tyniewicze”.
Ze względy na różnice wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, odmienny stopień
przekształcenia omawianych obszarów, a także sytuację społeczno-ekonomiczną, rodzaj i
zakres proponowanych działań renaturyzacyjnych na każdym z obiektów jest różny.
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Podstawowym zadaniem które sobie postawiono w zakresie prac renaturyzacyjnych, było
przywrócenie typowych dla tych obszarów warunków wilgotnościowych. Zaproponowano
więc wykonanie zabiegów technicznych przynoszących odwrotny skutek niż prace
melioracyjne.
W pierwszym rzędzie starano się utrudnić odpływ wody, co w przypadku obiektów
Małynka i Rudnia, na których znajdują się uregulowane odcinki rzek, wiąże się z
przywróceniem trasy sprzed regulacji, odtworzeniem kształtów i wymiarów poprzecznych
koryta, odtworzeniem lub czasami tylko udrożnieniem sieci starorzeczy.
W przypadku gdy, obszar renaturyzowany jest pokryty siecią rowów, jak na obiekcie
Tyniewicze, a ze względów gospodarczych ich całkowita likwidacja nie jest możliwa
(bezpośrednio przylega obszar użytkowany rolniczo), zaproponowano opóźnienie odpływu
wody przez wykonanie budowli piętrzących.
Jak wynika z samej idei renaturyzacji, wprowadzenie budowli hydrotechnicznych
powinno być sprowadzone do niezbędnego minimum. Jest oczywiste, że nie powinny to być
budowle betonowe, powszechnie dotychczas stosowane w melioracji, działające dobrze, lecz
będące

na

obszarze

renaturyzowanym

elementem

obcym,

szpecącym

krajobraz,

utrudniającym rozwój fauny i flory wodnej. Budowle te powinny mieć specjalną konstrukcję,
jak najmniej wystawać ponad zwierciadło wody i umożliwiać swobodne przemieszczanie się
organizmów żyjących w wodzie. Tego rodzaju budowlom stawia się również wymagania
ekologiczne dotyczące materiałów z których się je wykonuje - powinny to być materiały
naturalne, takie jak: kamień, drewno, faszyna, grunt. Takie warunki spełniają budowle
zaproponowane w technicznych koncepcjach renaturyzacji

obiektów Małynka, Rudnia i

Tyniewicze: bystrotoki kamienne, przetamowania ziemne i faszynowe, stopnie drewnianokamienne, płotki faszynowe i progi z elementów siatkowo-kamiennych.
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WPŁYW NAWODNIEŃ PODSIĄKOWYCH NA PLONOWANIE ŁĄKI
W MAŁEJ DOLINIE RZECZNEJ
EFFECT OF SUBSOIL IRRIGATION ON GRASSLAND YIELDING IN SMALL RIVER
VALLEY
Sergiusz Jurczuk
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty

Wstęp
Zrównoważony rozwój obszarów rolniczych wymaga działań melioracyjnych nie tylko
ukierunkowanych na stworzenie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych dla roślin
uprawnych, ale i zmierzających do ochrony walorów przyrodniczych środowiska.
W pracy rozpatruje się wpływ podniesienia poziomu wód gruntowych, za pomocą
podsiąku stałego i regulowania odpływu, na użytkach zielonych na produkcyjność łąk.
Badania prowadzone są metodą eksperymentalną na obiekcie Wir w gminie Potworów w
województwie mazowieckim [Jurczuk i in. 2004]. Na tym obiekcie w okresach nadmiaru
wody odprowadzana z obiektu jest tylko taka jej ilość, która może spowodować nadmierne
uwilgotnienie utrudniające prace pratotechniczne. Określano plony I i II odrostu runi łąkowej
metodą próbnych ukosów z obszarów nawożonych małymi dawkami i nienawożonych.
Badania prowadzono w latach 2002-2004, z których rok 2002 był bardzo suchy, rok 2003 –
średnio suchy i rok 2004 – nieco suchszy niż średni wieloletni pod względem niedoboru
opadów.
Omówienie wyników
W roku 2002 nawodnienia na obszarach nienawożonych wpłynęły na zwiększenie plonów
o 67%. Na łąkach nawożonych pod wpływem nawodnienia nastąpiło zwiększenie plonów o
111%. Porównanie plonów łąk nawożonych i nienawożonych wskazuje również na dużą
efektywność zabiegu nawożenia, pod wpływem którego nastąpiło zwiększenie plonów
średnio o 62% na obszarach nienawadnianych i 111% na obszarach nawadnianych.
W 2003 r. na łąkach nienawożonych nawodnienia spowodowały wzrost rocznego plonu
siana średnio o 72%, a na łąkach nawożonych - o 81%. Na łąkach nienawadnianych plon
zwiększył się pod wpływem nawożenia o 72%, a na łąkach nawadnianych - o 87%.
W 2004 r. pod wpływem nawodnienia plon zwiększył się o 20% na obszarach
nienawożonych i o 24% na obszarach nawożonych., natomiast pod wpływem nawożenia plon
wzrósł o 76% na obszarach nienawadnianych i o 83% na obszarach nawadnianych.
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Tabela. Plony siana z użytków zielonych nienawadnianych i nawadnianych

Rok

2002

Obszar

nienawożony

Średnia głębokość
zwierciadła.
wody gr., w cm, w
stanowiskach:
nienawadnawadnianych
nianych
85
53

nawożony
2003

nienawożony

82

54

nawożony
2004

nienawożony

73

55

nawożony

Plony siana, w t·ha-1, ze
stanowisk:
nienawadnianych
2,1

nawadnianych
3,5

3,4

7,4

1,8

3,0

3,1

5,6

3,0

3,6

5,3

6,6

Na plonowanie łąk istotny wpływ miały także warunki siedliskowe i zbiorowiska roślinne.
Największy plon zebrano z łąk na glebach mułowo-murszowych, dobrze uwilgotnionych z
przewagą wyczyńca łąkowego oraz wyczyńcowo-wiechlinowych.
W sytuacji niezbyt dużych zwyżek plonów pod wpływem nawodnień, utrudnień w
mechanizacji prac i wypasie, możliwości zwiększenia plonu przez nawożenie lub
wykorzystanie azotu glebowego przy głębszym odwodnieniu, nawodnienia w warunkach
ekstensywnej gospodarki łąkowej powinny być traktowane jako czynnik proekologiczny.
Wnioski
1. Pod wpływem niewielkiego nawożenia przyrost plonów można uzyskać zarówno w roku
bardzo suchym, średnio suchym i średnim, natomiast nawodnienia wywołują znaczący
wzrost plonu tylko w latach bardzo suchych i suchych.
2. W okresie kilkuletniego użytkowania zagospodarowanych łąk następuje znaczne
zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na skutek oddziaływania różnych warunków
siedliskowych, nawożenia mineralnego i użytkowania.
3. Nawodnienia podsiąkowe powinny być szerzej uwzględnione w programach rolnośrodowiskowych i programach małej retencji jako czynnik proekologiczny.
Literatura
Jurczuk S., Lipiński J., Bem-Bajena B., Łempicka A., Pawlik-Dobrowolski J., 2004. Nawodnienia
podsiąkowe jako podstawa zwiększenia retencji wodnej małych dolin rzecznych. Falenty: Wyd. IMUZ
ss. 64.
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POTRZEBY RENATURYZACJI DOLIN RZECZNYCH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ NA PRZYKŁADZIE OBIEKTÓW RUDNIA,
MAŁYNKA, TYNIEWICZE
RESTORATION REQUIREMENTS OF RIVER VALLEY, OUT OF AGRICULTURAL
PRODUCTION FOR EXAMPLE RUDNIA, MAŁYNKA, TYNIEWICZE OBJECTS
Agnieszka Kamińska, Ewa Jędryka
Instytut Melioracji I Użytków Zielonych, Raszyn

W efekcie działalności gospodarczej człowieka następuje przekształcenie środowiska, co
uwidacznia się między innymi w zanikaniu obszarów stale lub okresowo podmokłych oraz
zbiorników wód stojących i niektórych cieków a także w zmianach w szacie roślinnej.
Nasilająca się w ostatnim dziesięcioleciach dynamika i zakres tych zmian, jak również
wyraźnie przekształcające się fluktuacje okresowe były podstawą do opracowania licznych
koncepcji renaturyzacji środowiska lub wybranych jego elementów.
Pełna renaturyzacja ma na celu odtworzenie biocenoz charakterystycznych dla danego
obszaru wraz z kształtującymi je warunkami siedliskowymi. Tak postawione zadanie jest
trudne do osiągnięcia, najczęściej więc zabiegi renaturyzacyjne ekosystemów są
ukierunkowane na cele szczegółowe, np.:
-

ochronę określonych gatunków roślin i zwierząt np. stworzenie ostoi ptactwa;

-

utworzenie terenów retencyjnych służących rozładowaniu wód powodziowych;

-

utworzenie biocenoz, stanowiących naturalne „filtry” oczyszczające zeutrofizowane wody
powierzchniowe;

-

utworzenie i zapewnienie ciągłości przestrzennej korytarzy ekologicznych;

-

stworzenie nowych lub zmiana istniejących zbiorowisk roślinnych na obszarach silnie
zdewastowanych przez człowieka na których np. w przeszłości eksploatowano torf, żwir
itp.;

-

kształtowanie krajobrazu, polegające na przywróceniu w miarę naturalnej trasy koryta
ciekom uregulowanym w przeszłości, zmianie stosunku powierzchni otwartych do
zalesionych itp.;

-

odtworzenie obszarów bagiennych przez przywrócenie zdolności torfotwórczych;

-

odtworzenie oczek wodnych i jezior.

Ustalenie celu renaturalizacji umożliwia określenie typu odtwarzanych siedlisk.
W celu ustalenia potrzeb i zakresu prac renaturyzacyjnych niezbędne jest przeprowadzenie
studiów i badań w zakresie:
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-

warunków naturalnych w korycie rzeki, jej dolinie i w zlewni, to znaczy: topografii,
morfologii, flory, fauny;

-

hydraulicznych

warunków

przepływu

w

rzece,

jak

również

uwarunkowań

hydrologicznych, hydrogeologicznych i gospodarki wodnej badanego obiektu;
-

warunków zagospodarowania w dolinie rzeki, to znaczy sposobu użytkowania gruntów i
sytuacji własnościowej ;

-

przewidywanego użytkowania rzeki, jej wód i doliny, planowanych przedsięwzięć
gospodarczych, w tym wodnogospodarczych, rolniczych i leśnych, rozbudowy osiedli i
infrastruktury;

-

wpływ prac związanych z renaturyzacją (np. zmiany położenia zwierciadła wód
powierzchniowych i gruntowych, zmiany fauny i flory) na warunki:
9 naturalne – umożliwi wstępną ocenę możliwości osiągnięcia założonego celu;
9 gospodarcze – pozwoli na ustalenie, na ile prowadzone prace wpłyną na
gospodarczą przydatność obszaru;

-

możliwości i warunków prowadzenia robót oraz ograniczeń w ich realizacji,

-

przewidywanego zakresu i technologii prac renaturyzacyjnych i robót konserwacyjnych.
W artykule przedstawiona zostanie charakterystyka obiektów – Rudnia, Małynka,

Tyniewicze oraz omówione zostaną szczegółowe potrzeby przeprowadzenia na ich obszarze
działań renaturyzacyjnych.
Na obiekcie Rudnia – celem działań renaturyzacyjnych jest zahamowanie procesów
degradacji zachodzących w glebach organogenicznych oraz ochrona istniejących siedlisk,
odpowiednich dla naturalnych łęgowych zbiorowisk roślinnych.
Na obiekcie Tyniewicze – celem jest utrzymanie bagiennych zbiorowisk roślinnych w
północnej części terenu oraz zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych dla łąk
wilgotnych na pozostałym terenie.
Na obiekcie Małynka trzy cele:
a). na obszarach, które w wyniku działalności bobrów podlegają spontanicznej renaturyzacji,
priorytetem powinno być podtrzymanie korzystnych kierunków ewolucji krajobrazu,
b). w najbardziej odwodnionych odcinkach doliny za najważniejszy cel uznano odwrócenie
procesów degradacji siedlisk,
c). celem działań było także utrudnienie odpływu wody w miejscach gdzie znajdują się
uregulowane odcinki rzeki, wiązało się z przywróceniem trasy sprzed regulacji,
odtworzeniem kształtów i wymiarów poprzecznych koryta, odtworzeniem lub tylko
udrożnieniem sieci starorzeczy, wykonaniem odpowiedniej zabudowy hydrotechnicznej.
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ZMIANY RETENCJI W MIKROZLEWNI LEŚNEJ W ROKU
WILGOTNYM I SUCHYM
RETENTION CHANGES IN FOREST CATCHMENT IN HUMID AND DRY
HYDROLOGICAL YEAR
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański, Rafał Stasik
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Analiza gospodarki wodnej w zlewniach leśnych wymaga właściwego określenia bilansu
wodnego danej zlewni. Jak podaje Murat-Błażejewska i Zbierska (2002) jest to szczególnie
ważne w racjonalnym gospodarowaniu wodą na danym obszarze. Jednym z podstawowych
czynników charakteryzujących bilans wodny są zmiany retencji. Według Kosturkiewicza i
innych (2002) określając retencję gleb leśnych, oprócz zapasów wody w wierzchnich
warstwach, dużą uwagę należy zwrócić na retencję wód gruntowych niezwykle istotną w
hydrologicznej ocenie lasu. Celem pracy była analiza zmian retencji siedlisk w mikrozlewni
leśnej, w roku wilgotnym i suchym.
Wyniki badań
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w latach hydrologicznych
2000/2001 i 2002/2003 w zlewni śródleśnego oczka wodnego nr 1 usytuowanego na terenie
Leśnego

Zakładu

Doświadczalnego

Siemianice

Akademii

Rolniczej

w

Poznaniu.

Powierzchnia zlewni wynosi 7,57ha i w 100% jest zlewnią leśną. Dominują w niej siedliska
świeże, które zajmują 98% powierzchni, przy czym w dolnych partiach zlewni występuje las
mieszany wilgotny. W omawianej zlewni przeważają gleby bielicowo-rdzawe, a
dominującym gatunkiem gleby jest piasek słabogliniasty z wkładkami glin. Zmiany retencji
wody w glebie obliczono na podstawie oznaczenia wilgotności gleby metodą suszarkowowagową w strefie aeracji oraz zmian zwierciadła wód gruntowych w studzienkach
reprezentatywnych dla danego typu siedliskowego, na początku i końcu każdego półrocza
hydrologicznego.
Rok hydrologiczny 2000/2001 był rokiem wilgotnym, w którym suma opadów wyniosła
687mm i była wyższa od średniej z wielolecia o 115mm, przy średniej temperaturze
powietrza wynoszącej 10,20C. Natomiast rok hydrologiczny 2002/2003 był rokiem suchym,
w którym suma opadów była niższa od średniej z wielolecia o 68mm, przy temperaturze
powietrza niższej o 1,0 0C.
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W wilgotnym 2000/2001 roku hydrologicznym stany wody gruntowej w badanej zlewni
występowały wyżej niż w roku suchym. Największa różnica pomiędzy tymi stanami
wynosząca 79cm na końcu półrocza zimowego i 87cm na końcu półrocza letniego wystąpiła
w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego. W siedliskach świeżych, gdzie wody gruntowe
zalegały głębiej, różnice w położeniu zwierciadła wody gruntowej na końcu zimowych i
letnich półroczy hydrologicznych były mniejsze i wyniosły odpowiednio 50cm i 28cm w
siedlisku boru mieszanego świeżego oraz 39cm i 44cm w lesie mieszanym świeżym.
Przeprowadzona w zimowych i letnich półroczach hydrologicznych omawianych lat,
analiza zmian zapasów wody w warstwie 0-100cm wykazała, że największe różnice wystąpiły
również w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego. W mokrym półroczu zimowym
(2000/2001) przyrost retencji był o 81mm wyższy niż w suchym półroczu zimowym
2002/2003. Natomiast ubytek retencji w także suchym półroczu letnim 2002/2003 był, w tym
typie siedliskowym lasu, wyższy o 72mm, niż ubytek w półroczu letnim 2000/2001.
Obliczone średnie przyrosty retencji, obejmujące zmiany retencji w warstwie 0-100cm i
wód gruntowych, w poszczególnych typach siedliskowych lasu zlewni badanego oczka były
również wyższe w mokrym półroczu zimowym 2000/2001. Natomiast w półroczach letnich
omawianych lat występowały ubytki retencji, przy czym większe średnie ubytki retencji
wystąpiły w suchym półroczu letnim 2002/2003 roku. Największy ubytek w tym półroczu
wystąpił w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego i wyniósł 160mm.
Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że głównym czynnikiem
decydującym o kształtowaniu się zmian retencji w omawianej mikrozlewni leśnej był
przebieg warunków meteorologicznych, a w szczególności sumy opadów w półroczach
hydrologicznych. Badania wykazały również, że w siedliskach wilgotnych decydującą rolę w
kształtowaniu się zmian retencji odgrywały zapasy wody w warstwie 0-100cm, a w
siedliskach świeżych amplitudy wahań stanów wód gruntowych i związane z nimi zmiany
zapasów wody gruntowej.
Literatura
Kosturkiewicz A., Czopor St., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. (2002): Odpływy i retencja
siedlisk leśnych w małych zlewniach. Rocz. AR Poznań 342, Melior. i Inż. Środ. 23, s. 217-227.
Murat-Błażejewska S., Zbierska J. (2002): Zasoby wodne małej zlewni nizinnej na przykładzie
Samicy Stęszewskiej. Rocz. AR Poznań 342, Melior. Inż. Środ. 23, s. 361-368.
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WPŁYW NAWODNIEŃ NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE
MAD BARDZO LEKKICH DOLINY NERU
INFLUENCE OF IRRIGATION ON SOME CHEMICAL PROPERTIES
OF VERY LIGHT FAN SOILS OF THE NER VALLEY.
Stanisław Laskowski, Anna Trawczyńska, Wojciech Tołoczko
Uniwersytet Łódzki, Zakład Gleboznawstwa i Geoekologii

Badania prowadzono od 2001 roku na 15 km odcinku doliny Neru, od Kazimierza do
Małynia, w województwie łódzkim na glebach użytkowanych jako łąki i pastwiska. Pokrywę
glebową tego obszaru stanowią mady rzeczne właściwe bardzo lekkie, o zaburzonej
antropogenicznie wierzchniej warstwie, nawadniane od kilku dziesięcioleci wodami Neru,
zanieczyszczonymi ściekami komunalno–przemysłowymi. Do badań wyznaczono 4
stanowiska, na każdym wyznaczono po 3 punkty pobrania próbek glebowych (Kazimierz I, II,
III; Charbice IV, V, VI; Puczniew VII, VIII, IX i Małyń X, XI, XII) z dwóch głębokości 0–10
cm i 15–25 cm, każdą w dwóch powtórzeniach.
Omówienie wyników
Badane

gleby

wykazują

skład

granulometryczny

piasków

luźnych.

Próbki

–1

powierzchniowe w liczbie 12, zawierają średnio 34,1 [g·kg ] Corg. przy wahaniach 15,9–
55,7 [g·kg–1]. Zawartość azotu ogólnego Nog. wahała się od 2,0 do 7,0 [g·kg–1] ale średnia z
12 próbek wyniosła 4,2 [g·kg–1] przy stosunku C:N zawsze węższym od 10. Odczyn 24
badanych próbek glebowych w 1 molowym KCl jest kwaśny lub lekko kwaśny.
Kwasowość hydrolityczna w próbkach glebowych z głębokości 0–10 cm jest wyższa –
średnio 4,6 [cmol(+)·kg–1], niż z głębokości 15–25 cm średnio 2,4 [cmol(+)·kg–1]. Wśród
wymiennych kationów zasadowych, Ca2+ ma najwyższy udział w kompleksie sorpcyjnym, a
K+ najniższy. Kation Na+ nie tylko zdominował K+, ale w wielu przypadkach dorównuje a
nawet przewyższa zawartość Mg2+. Jako regułę można uznać wyższą zawartość kationów
zasadowych w próbkach glebowych warstwy wierzchniej 0–10 cm średnio 12,8 [cmol(+)·kg–
1

] niż z głębokości 15–25 cm średnio 6,4 [cmol(+)·kg–1]. Wysycenie badanych gleb kationami

zasadowymi w warstwie wierzchniej waha się w granicach od 54 do 84 %. W poziomie
głębszym oscyluje w mniejszym zakresie.
Zawartość metali ciężkich w warstwach 0-10 cm badanych gleb przedstawia tabela 1.
Zawartość metali ciężkich (Zn, Pb, Cu, Cd, Ni) w poziomach próchnicznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych (wg Rozp. Min. Środ. Nr 165 z 9 września 2002 roku) z
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wyjątkiem Zn, który na trzech stanowiskach (Kazimierz, Charbice, Małyń) sporadycznie
występuje w stężeniach ponadnormatywnych.
Tabela 1. Zawartość metali ciężkich w próbkach glebowych z głębokości 0–10 cm.
Punkty
poboru
próbek
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Głębokość
pobrania
próbek [cm]
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

Zn

Pb

Cu

Cd

Ni

[mg·kg–1] s.m.
93
109
335
405
328
208
132
33
106
300
238
595

14,4
16,4
36,9
42,3
40,8
33,4
21,1
13,3
18,6
27,6
31,1
45,2

16,2
13,7
45,2
46,5
56,0
37,7
25,7
6,5
19,0
28,0
23,5
57,5

0,57
0,29
0,77
0,46
0,58
0,36
0,30
0,16
0,41
0,67
0,47
1,42

16,3
15,8
20,4
19,0
20,2
13,3
18,1
10,4
14,4
13,8
16,0
27,1

Zwraca uwagę niska i bardzo niska zasobność gleb w przyswajalny potas we wszystkich
analizowanych próbkach glebowych, średnio 41,6 [mg⋅kg–1] w poziomie A i 14,5 [mg⋅kg–1] w
na głębokości 15–25 cm. W powierzchniowych próbkach gleb z Małynia i Kazimierza
stwierdzono bardzo wysoką zasobność w przyswajalny magnez, przy średniej 75,1 [mg⋅kg–1].
Zasobność gleb w łatwo przyswajalny fosfor na wszystkich 4 stanowiskach jest najbardziej
zróżnicowana, bez oznak wyraźnej prawidłowości i waha się od 14 do 231 [mg⋅kg–1] w
poziomach A i od 9 do 92 [mg⋅kg–1] w warstwach na głębokości 15–25 cm.
Literatura
BIERNACKA E. 1970: Wpływ nawodnień wodami Neru na zawartość mikroelementów w
glebach lekkich. Rocz. Glebozn., 21, 1, 89–96.
BURCHARD J. 1971: Problem zanieczyszczenia rzeki Ner i rolniczego jej wykorzystania.
Zesz. Nauk. UŁ (Nauki matematyczno-przyrodnicze), Seria II, 43, 73–85.
LASKOWSKI S. 1985: Powstawanie i rozwój oraz właściwości gleb aluwialnych w dolinie
środkowej Odry. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 56.
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ZMIENNOŚĆ STANÓW WÓD GRUNTOWYCH W ZLEWNI
CIEKU HUTKA
VARIATION OF GROUND WATER LEVELS IN THE HUTKA RIVER CATCHMENT
Daniel Liberacki, Czesław Szafrański
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Dynamika zmian stanów wód gruntowych wykazuje pewną roczną cykliczność, która jest
ściśle związana z warunkami klimatycznymi. Pozostałe warunki takie jak: gleba, roślinność,
topografia terenu, sieć rzeczna oraz zbiorniki wodne oddziałują na nią w sposób
modyfikujący, niemniej jednak istotny. Wpływają one bezpośrednio na całokształt
zachodzących zjawisk fizycznych, związanych z retencją wody w profilu glebowym, jej
cyrkulacją i dostępnością dla roślin [Kosturkiewicz i in. 2002, Szafrański i Stasik 2004]
Szczególnie przydatne dla badań nad dynamiką zmian poziomu wód gruntowych w lasach, są
małe zlewnie, które niejednokrotnie utożsamiane są z odpowiednimi ekosystemami
[Liberacki 2004].
Omówienie wyników
W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych prowadzonych w roku
hydrologicznym 2002/2003, w mikrozlewni cieku Hutka do przekroju Huta Pusta. Zlewnia
położona jest w centralnej części Wielkopolski około 20 km na północny-wschód od
Poznania w Puszczy Zielonka. Obszar zlewni jest zalesiony w 89 %. Badania prowadzone
były w 13 studzienkach pomiarowych zlokalizowanych w 3 typach siedliskowych lasu: borze
mieszanym świeżym (BMśw), borze świeżym (Bśw) i olesie (Ol), występujących w granicach
badanej zlewni. Na obszarze badanej zlewni występują gleby torfowo-murszowe, bielicowordzawe oraz rdzawe właściwe. Przebieg warunków meteorologicznych przeanalizowano, na
podstawie pomiarów opadów atmosferycznych prowadzonych w posterunku opadowym w
Hucie Pustej i danych dotyczących temperatur powietrza otrzymanych ze stacji
meteorologicznej

Poznań-Sołacz.

W

średnio

suchym

półroczu

zimowym

roku

hydrologicznego 2002/2003 suma opadów atmosferycznych wyniosła 161 cm i była niższa o
51 mm od średniej z wielolecia. Średnia miesięczna temperatura powietrza dla tego okresu
wyniosła 1,2˚С. Natomiast w bardzo suchym półroczu letnim suma opadów atmosferycznych
wyniosła zaledwie 186mm, i była aż o 151mm niższa od średniej z wielolecia dla tego okresu.
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Przeprowadzone badania wykazały, że na kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej
w badanej zlewni w istotny sposób wpływają: typ siedliskowy lasu, pokrywa glebowa oraz
przebieg warunków meteorologicznych. W półroczu zimowym 2002/2003 roku najniższe
stany wody gruntowej, w analizowanych siedliskach leśnych, wystąpiły w listopadzie. W
borze mieszanym świeżym, położonym na glebie rdzawej właściwej, osiągnęły wartość 541
cm od powierzchni terenu. Natomiast w borze świeżym, w podłożu którego występują gleby
bielicowo-rdzawe, najniższy stan w tym miesiącu wyniósł 231 cm, a w glebach torfowomurszowych zajmowanych przez siedlisko olesu stan ten osiągnął wartość 156 cm.
Typ siedliskowy lasu i rodzaj gleby decydowały także o najwyższych stanach wody
gruntowej w mikrozlewni cieku Hutka. Wystąpiły one w olesie i osiągnęły wartość 5 cm w
półroczu zimowym oraz 2 cm poniżej powierzchni terenu w półroczu letnim. W borze
świeżym stany te wyniosły odpowiednio 32 cm i 44 cm, a w siedlisku boru mieszanego
świeżego 86 i 89 cm. Badania potwierdziły również istotny wpływ wysokości i rozkładu
opadów atmosferycznych na dynamikę zmian stanów wód gruntowych w omawianych
siedliskach leśnych.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania w zlewni cieku Hutka wykazały, że poziom zwierciadła wody
gruntowej uzależniony jest zarówno od pokrywy glebowej jak i typu siedliskowego lasu.
Najwyższe stany wody gruntowej obserwowane były w studzienkach zlokalizowanych na
obszarze zajmowanych przez oles na glebach torfowo-murszowych, natomiast najniższe na
obszarach zajmowanych przez bór mieszany świeży na glebach rdzawych właściwych.
Badania potwierdziły również, że poza typem siedliskowym lasu oraz rodzajem gleby, na
dynamikę zmian stanów wody gruntowej istotny wpływ wywiera również wysokość i rozkład
opadów atmosferycznych.
Literatura
Kosturkiewicz A.,Czopor S.. Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz : Stany wody gruntowej i
siedliska w małej zmeliorowanej zlewni leśnej. Rocz. AR Pozn. 338, Melior. Inż. Środ. 22., 41-53,
Poznań 2002.
Liberacki D. : Stany wody gruntowej i uwilgotnienie wierzchnich warstw gleb w małej zlewni leśnej.
Roczn. AR. Pozn. 357, 25: 305-311, Poznań 2004.
Szafrański Cz., Stasik R. : Stany wody gruntowej i ich związki ze stanami wody w cieku w małej
zlewni leśnej. Roczn. AR. Pozn. 357, 25: 565-571, Poznań 2004.
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GOSPODAROWANIE WODĄ W GLEBACH
TORFOWO-MURSZOWYCH METODĄ REGULOWANEGO ODPŁYWU
W DOLINIE BIEBRZY
WATER MANAGEMENT IN PEAT-MOORSH SOILS WITH THE METOD OF
REGULATED OUTFLOW IN THE BIEBRZA RIVER VALLEY
Leszek Łabędzki1, Wiesława Kasperska-Wołowicz1, Edmund Kaca2
1

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
2
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Udział torfowisk w ogólnej powierzchni pradoliny Biebrzy wynosi 45,4 %. Udział ten jest
duży, na tle średniego zatorfienia Polski wynoszącego 3,9%. Część torfowisk użytkowana jest
jako łąki i pastwiska. Na tym obszarze występują różne rodzaje gleb torfowo-murszowych
oraz różne warunki zasilania hydrologicznego.
Celem pracy jest określenie wpływu regulowania odpływu z łąkowych siedlisk
dolinowych i głębokości ich odwadniania na przebieg zwierciadła wody gruntowej i
wilgotność korzeniowej warstwy gleby oraz odpowiedź na pytanie: jaka może być
maksymalna głębokość odwodnienia zapewniająca najdłuższy czas trwania dostatecznego
uwilgotnienia siedlisk łąkowych na glebach torfowo-murszowych.
Analizę przeprowadzono dla klimatycznych warunków doliny Biebrzy. Podstawę analizy
stanowiły symulacje komputerowe z wykorzystaniem danych meteorologicznych ze stacji
meteorologicznej zlokalizowanej w dolinie Biebrzy, z lat 1970-1995. Analizą objęto dwa
rodzaje gleb torfowo-murszowych: MtIaa i MtIIbb, pod ekstensywnym (dwukośnym)
użytkowaniem łąkowym. Są to gleby należące do kompleksów: mokrego (A) wilgotnego
wilgotnego (B), a więc do kompleksów najmniej zdegradowanych, wymagających
największej ochrony. Każdemu rodzajowi gleby przypisano trzy typy hydrologicznego
zasilania w wodę: topogeniczne podsiąkowe (z poziomym zwierciadłem wody gruntowej, w
których gospodarka wodna opiera się na zasobach wody własnej, zasilanie q = 0 mm⋅d-1),
soligeniczne wyciekowe (zasilane w wodę z zewnątrz z dopływu gruntowego o zwierciadle
swobodnym, q = 1 mm⋅d-1) oraz soligeniczne naporowe (intensywnie zasilane w wodę z
zewnątrz z dopływu gruntowego o napiętym zwierciadle wody gruntowej, q = 2 mm⋅d-1).
W wyniku badań określono terminy, czas trwania i częstość występowania stanów
nadmiernego, dostatecznego i niedostatecznego uwilgotnienia analizowanych rodzajów gleb
w warunkach trzech typów hydrologicznego zasilania w wodę i w warunkach klimatycznych
doliny Biebrzy. W siedlisku łąkowym na glebie MtIaa słabo zmurszałej obserwowano tylko
stany nadmiernego i dostatecznego uwilgotnienia gleby. Przy wiosennym odwodnieniu do
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głębokości z1 = 35 cm i zopt = 60 cm oraz bez zasilania wodą z zewnątrz, dostateczna
wilgotność gleby występowała niemal w całym okresie wegetacyjnym (97% liczby dni w
okresie). Nie wystąpiła niedostateczna wilgotność tej gleby, nawet w warunkach bez zasilania
wodą z zewnątrz i wiosennym odwodnieniu do poziomu zopt, przy którym potencjał wody
glebowej osiągał wartości między pF odpowiadającemu zawartości 6% powietrza i pF = 3. W
glebie torfowo-murszowej średnio zmurszałej MtIIbb czas trwania dostatecznego
uwilgotnienia był najdłuższy w przypadku wiosennego odwodnienia na głębokość z1,
zapewniającą 6% powietrza w glebie i wynosił 71% dni.
Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie praktycznych prośrodowiskowych zasad
gospodarowania wodą własną (bez możliwości nawodnień) w dolinowych siedliskach
łąkowych z glebami torfowo-murszowymi. W dolinie Biebrzy na użytkach zielonych
głębokość regulowanego odwodnienia, nie powodująca przesuszenia gleb MtIaa i MtIIbb,
może osiągać 35 cm (tab. 1).
Tabela 1. Średni czas trwania (w % długości okresu wegetacyjnego) różnych stanów
uwilgotnienia w siedlisku topogenicznym podsiąkowym (bez zasilania) na glebie torfowomurszowej w dolinie Biebrzy w latach 1970-1995
Wilgotność gleby
z0 = 0

MtIaa
z1 = 35

zopt = 60

z0 = 0

MtIIbb
z1 = 35

zopt = 55

Nadmierna

28

3

3

35

3

2

Dostateczna

72

97

97

61

71

54

Niedostateczna

0

0

0

4

26

44

Oznaczenia: z0, z1, zopt – głębokość wiosennego odwodnienia (cm)
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-WODNE DŁUGOTRWALE
ODWODNIONEJ PŁYTKIEJ GLEBY ORGANICZNEJ
PRZEKSZTAŁCONEJ ORKĄ AGROMELIORACYJNĄ
PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF A LONG-DRAINED SHALLOW
ORGANIC SOIL TRANSFORMED BY AGRORECLAMATION PLOUGHING
Zygmunt Miatkowski, Janusz Turbiak
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy

W warunkach długotrwałego pozbawienia gleby organicznej zasilania wskutek głębokiego
obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej nasila się proces przeobrażania się masy
organicznej i wzrasta tempo jej mineralizacji. Rezultatem tych procesów są niekorzystne
zmiany w zakresie porowatości różnicowej i zdolności retencyjnej gleb oraz zmniejszanie się
miąższości warstwy organicznej. Są to główne składowe procesu degradacji gleb
organicznych pozbawionych ochronnego działania wody gruntowej. W niektórych glebach
organicznych pozbawionych zasilania gruntowego nasilenie procesu ich degradacji jest tak
duże, że uzasadnione jest wykonanie zabiegów ochronnych. Jednym z zabiegów stosowanych
w rekultywacji trwale odwodnionych gleb organicznych jest orka agromelioracyjna wykonana na głębokość większą niż miąższość warstwy organicznej. Powoduje ona radykalną
przebudowę dwuwarstwowego profilu gleby organicznej w profil, który w powierzchniowej
warstwie zawiera dość jednorodną mieszaninę murszu i utworu mineralnego z podłoża, a głębiej ukośne przewarstwienia masy organicznej i utworu mineralnego. Celem tego zabiegu jest
głównie ochrona tych gleb przed pożarem, spowolnienie procesu fizycznej degradacji masy
organicznej i zachowanie możliwości ich rolniczego użytkowania.
Badania wykonano na obiekcie Rogowiec położonym w zasięgu leja depresji wód
gruntowych powstałym w wyniku odwadniania wyrobiska KWB "Bełchatów". W momencie
wykonania orki na obiekcie występowały płytkie gleby torfowo-murszowe o miąższości
warstwy organicznej 45 cm, zalegającej na piasku luźnym. Rekultywację obiektu wykonano
w 1980 r. W ramach tej rekultywacji wykonano orkę agromelioracyjną na głębokość 75-80
cm.
Celem pracy było porównanie właściwości fizyczno-wodnych w profilach gleb o budowie
naturalnej i przekształconych orką agromelioracyjną w okresie od 11 do 20 lat po wykonaniu
rekultywacji.
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Stwierdzono, że w profilu przekształconym orka agromelioracyjną nastąpiło w
poszczególnych

warstwach

zróżnicowanie

zawartości

masy

organicznej,

gęstości

objętościowej i charakterystycznych pojemności wodnych gleby w porównaniu z profilem o
budowie naturalnej. Było to rezultatem mechanicznego przemieszczenia masy organicznej i
utworu mineralnego podczas orki.
Porównanie właściwości fizyczno-wodnych murszu w profilu przekształconym orką
agromelioracyjną z właściwościami murszu w profilu o budowie naturalnej nie wykazało
jednak istotnych różnic między tymi profilami, mimo upływu około 20 lat od rekultywacji.
Świadczy to o podobnym kierunku i tempie przeobrażeń masy organicznej w obydwóch
profilach.
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SKŁAD CHEMICZNY ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ Z PÓL
REFULACYJNYCH „GĄSIERZYNO” I „KARSIBÓR C” PRZY TORZE
WODNYM ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN
CHEMICAL COMPOSITION OF MEADOW VEGETATION FROM DUMPING AREAS
„GĄSIERZYNO” AND “KARSIBÓR C” NEAR SHIPPING LINE
ŚWINOUJŚCIE –SZCZECIN
Edward Niedźwiecki, Mikołaj Protasowicki, Maria Trzaskoś,
Ryszard Malinowski, Edward Meller
Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Gleboznawstwa

Bezpieczeństwo żeglugi statków wchodzących do portów w Szczecinie i Świnoujściu
wymaga utrzymania 68 km toru wodnego do głębokości 10,5 m i szerokości 90 m. Nasilone
procesy zamulania toru wynikają z jego położenia w obszarze ujściowym Odry, z płytkości
Zalewu Szczecińskiego przez który przebiega oraz z pojawiania się w obrębie Zalewu,
w wyniku silnych wiatrów z północy, tzw. „cofek”. W zależności od stosowanej metody
pogłębiania i konserwacji toru w ostatnich latach wydobywa się od 500 000 do 1 000 000 m3
urobku, który odkładany jest na terenach przyległych do Zalewu Szczecińskiego nazywanych
polami refulacyjnymi. Do najstarszych należą pola „Gąsierzyno” i „Karsibór C” wyróżniające
się dominacją osadów organiczno-mineralnych (wykazują 10-20 % strat podczas wyżarzania).
Od wielu lat stanowią one trwałe użytki zielone. Odczyn osadów w powierzchniowej
(0-30 cm) warstwie wymienionych pól jest silnie zróżnicowany (pHKCl 3,3-7,3). Dotyczy to
także zawartości składników rozpuszczalnych w stężonych kwasach HNO3 + HClO4.
Powierzchniowa warstwa osadów na polu refulacyjnym „Karsibór C” wykazywała
(g·kg-1 s.m. osadu) następujące ilości makroskładników potasu od 2,79 do 6,87 (średnio 4,76),
fosforu od 0,72 do 3,62 (średnio 2,29), magnezu od 2,50 do 5,00 (średnio 3,84), wapnia od
3,32 do 4,97 (średnio 4,07) oraz sodu od 0,17 do 1,82 (średnio 0,43). Zawartość pierwiastków
śladowych (mg·kg-1 s.m. osadu) wynosiła: kadmu od 3,0 do 10,0 (średnio 6,3), ołowiu od 20,6
do 265,0 (średnio 197,0), cynku od 700,0 do 1300,0 (średnio 993,0), miedzi od 37,5 do 74,9
(średnio 60,7), niklu od 21,4 do 60,0 (średnio 40,7), kobaltu od 21,0 do 70,0 (średnio 40,1),
manganu od 2099 do 3250 (średnio 2742) oraz żelaza od 39400 do 64375 (średnio 53380).
W nawiasach przytoczono wartości średnie z 20 próbek zbiorczych. Podobny poziom
zawartości wymienionych składników stwierdzono także w powierzchniowej warstwie
osadów na polu refulacyjnym w Gąsierzynie. Ukazane zawartości metali ciężkich w osadach
świadczą o znacznym ich zanieczyszczeniu głównie kadmem, ołowiem i cynkiem [MONITOR
POLSKI 1986, KABATA-PENDIAS

I IN.

1993]. Jednakże według Rozporządzenia Ministra
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Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 roku osady o wymienionym stężeniu metali ciężkich
należą do niezanieczyszczonych.
W runi roślinności trawiastej z omawianych pól refulacyjnych, na tle optymalnej
zawartości podstawowych składników pokarmowych w sianie według FALKOWSKIEGO
[2000], stwierdzono niską zawartość wapnia, fosforu, magnezu i sodu natomiast korzystną
zawartość potasu. W przypadku zawartości metali ciężkich w runi trawiastej stwierdzono
nadmiar cynku, miedzi i żelaza oraz sporadycznie nadmiar kadmu i ołowiu. Według
GORLACHA [1991] natomiast zbyt wysoka w badanej runi jest zawartość manganu, a także
niekiedy żelaza.
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MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
UDROŻNIONYCH STARORZECZY I CZYNNEGO PODŁOŻA
DO DOCZYSZCZANIA WÓD RZECZNYCH
PRACTICAL UTILIZATIONS POSSIBILITIES THE RE-OPENING OXBOWS AND
ACTIVE SUBSTRATES TO CLEANINGS OF RIVER- WATERS
Krystian Obolewski
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Zakład Ekologii i Ochrony Morza

Ochrona rzek, polegająca głównie na odcinaniu punktowych źródeł zanieczyszczeń (ścieki
komunalno-przemysłowe) lub wprowadzaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków,
przyczynia się stopniowo do poprawy jakości wód i środowiska biotycznego w naszych
rzekach. Prawidłowe oczyszczanie ścieków i ich deeutrofizacja związana jest z wysokimi
kosztami budowy klasycznych oczyszczalni i ich eksploatacją. Proces samooczyszczania się
rzek (autosanacja) można usprawnić stosując mechaniczno-biologiczna metodę czynnego
podłoża (patent), związaną z niewielkimi nakładami finansowymi, prostą w budowie i
eksploatacji. Metoda ta polega na odpowiednim instalowaniu sztucznego, najczęściej
ażurowego podłoża (sieci stylonowe, tkanina roszlowa, siatka plastikowa, folia itp.) w cieku i
akwenach (Obolewski 2003; Piesik 1974, 1978, 1992; Szlauer 1974, 1980; Szlauer i inni
2000). Omawiane podłoża masowo, samorzutnie zasiedlają organizmy z formacji poroślowej
(fouling), reprezentowane przez producentów, konsumentów i reducentów. Eliminują one z
przepływającej wody sole mineralne, rozkładają związki i substancje organiczne
(mineralizacja), odławiają seston w postaci mnieralnej oraz pelagiczne bakterie, fito- i
zooplankton) poprawiając klarowność wód (biofiltracja), umożliwiając powrót makrofitów na
dno zanieczyszczonych cieków, które zasiedlane poroślami (perifiton) będą również
wspomagały proces autosanacji (Piesik 1978, 1992). Należy nadmienić, że zespół poroślowy
na sztucznych podłożach (fouling) jest wielokrotnie obfitszy pod względem ilościowym w
porównaniu do zespołu poroślowego na biotycznych podłożach (perifiton) utworzonych przez
makrofity w tych samych środowiskach wodnych (Piesik, Obolewski 2002, Piesik,
Wawrzyniak-Wydrowska 2003).
Funkcjonujące w systemie rzecznym starorzecza są niezwykle przydatne do instalowania
w nich „oczyszczalni polowych” opartych na metodzie czynnego podłożą, głownie ze
względów hydrologicznych i braku konfliktu z transportem wodnym. Wykorzystanie tej
metody w starorzeczach często po ich ponownym udrożnieniu odgrywa istotną rolę
ekologiczną w procesie renatutyzacji rzek (Obolewski 2003). Aby uzyskać zamierzony skutek
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ekologiczny należy instalować sztuczne podłoże w postaci bloków roszlowych. Zastosowana
metoda czynnego podłoża przyczynia się do poprawy jakości wody, zwiększenia
bioróżnorodności odbudowy dodatkowej bazy pokarmowej dla fauny wodnej i ptactwa oraz
utworzy sztuczne tarliska i kryjówki dla zwierząt w tym narybku. Poprawa jakości wód i
biotycznego środowiska rzek poprzez wykorzystanie starorzeczy i metody czynnego podłoża
może mieć szerokie zastosowanie biorąc pod uwagę niewielkie koszty na tego typu
ekologiczną inwestycje.
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WPŁYW ZRÓŻNICOWANIA MORFOLOGICZNEGO KORYTA NA
RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ I WALORY PRZYRODNICZE
ŚRODKOWEJ WKRY
THE INFLUENCE OF RIVERBED MORPHOLOGICAL DIFFERENTIATION
ON THE BIOLOGICAL DIVERSITY AND ENVIRONMENTAL VALUES
OF THE MIDDLE WKRA RIVER
Paweł Oglęcki, Kinga Pachuta
SGGW w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska

Celem badań było ustalenie wpływu morfologii koryta oraz systemów jego regulacji,
budowli wodnych i ubezpieczeń na skład gatunkowy, różnorodność i możliwości rozwoju
biocenoz rzecznych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków przyrodniczo cennych
(rzadkich, chronionych, wskaźnikowych). Finalnym celem prac było sformułowanie
szczegółowych i ogólnych wytycznych co do ochrony, konserwacji i renaturyzacji strefy
koryta oraz obszarów przyległych (strefy brzegowej oraz tarasowej).
Badaniami objęto 7 odcinków środkowej Wkry (o długości 1,2-3 km), o różnym stopniu
przekształceń antropogenicznych (4 odcinki uregulowane, 3 zbliżone do natury).
Analizowano szczegółowo układ poziomy koryta, jego zróżnicowanie hydromorfologiczne
(obecność specyficznych, powtarzalnych mikrosiedlisk), wykonano waloryzację odcinków
metodą Oglęckiego i Pawłata oraz z użyciem technik GIS oraz przeprowadzono szczegółowe
badania florystyczne i faunistyczne.
Florę naczyniową strefy koryta i przyrzecza uznano za stosunkowo bogatą ze względu na
stwierdzenie 130 gatunków, tworzących 82 zbiorowiska, przynależne do 18 zespołów. 63%
zbiorowisk wystąpiło w przekrojach koryta o charakterze zbliżonym do natury, natomiast na
odcinkach uregulowanych – zaledwie 37%. Skład roślinności korytowej był zależny od
zróżnicowania warunków hydraulicznych oraz występowania specyficznych struktur
korytowych – zastoisk, wysp, wypłyceń, starorzeczy. W przekrojach na odcinkach
uregulowanych najczęściej występującym gatunkiem były: rdestnica trawiasta i strzałka
wodna, zaś na odcinkach zbliżonych do natury – grążel żółty, jeżogłówka gałęzista, rzęsa
drobna i spirodela wielokorzeniowa.
Skład fauny bezkręgowej oraz ichtiofauny koryta rzeki uzależniony był od jej
zróżnicowania habitatowego tzn. obecności specyficznych mikrosiedlisk o określonych
parametrach fizycznych. Miało to większe znaczenie dla bogactwa gatunkowego niż sam fakt
regulacji (bądź nie) rzeki. Największe bogactwo gatunkowe (45 gatunków pierwotniaków i
bezkręgowców na ogólną liczbę 77 stwierdzonych) cechowało mikrosiedliska typu „głębokie
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zakole o wstecznych prądach na łuku wypukłym”, gdzie występowało 6 gatunków nie
spotykanych w żadnym innym biotopie. Ważnymi czynnikami wpływającymi na bogactwo
fauny bezkręgowej okazały się: rodzaj materiału dennego oraz pokrycie dna roślinnością. Oba
te parametry są bezpośrednią wypadkową prędkości przepływu i głębokości wody. Odcinki
rzeki o dnie mulistym były wykorzystywane przez 61 gatunków, o dnie piaszczysto-mulistym
przez 53 gatunki, zaś o dnie piaszczysto-żwirowym przez 37 gatunków. Stwierdzono, że choć
budowle wodne korzystnie wpływają na zróżnicowanie warunków hydraulicznych, to
siedliska z nimi związane są uboższe pod względem taksonomicznym. Prawidłowość ta jest
szczególnie widoczna w przypadku budowli betonowych, mniej zaś – budowli drewnianokamiennych, takich jak dawne jazy młyńskie.
Badaniami objęto także faunę kręgową strefy przyrzecza, co pozwoliło na stwierdzenie, że
różnice w jej składzie taksonomicznym wynikają przede wszystkim z obecności lub
nieobecności okrywy łęgowej, a nie kształtu koryta w planie i jego charakteru (uregulowane
bądź nie). Likwidacja łęgu (nawet okresowa) pociąga za sobą ilościowe i jakościowe
zubożenie fauny kręgowej. Utrzymanie roślinności łęgowej w przyrzeczu jest szczególnie
istotne dla funkcjonowania doliny rzecznej jako mozaiki ekosystemów i korytarza
ekologicznego.
Badania potwierdziły, że jakiekolwiek przedsięwzięcia o charakterze renaturyzacyjnym
wymagają działań interdyscyplinarnych, opartych na wnikliwym i szerokim rozpoznaniu
środowiska przyrodniczego rzeki, procesów korytowych, hydraulicznych warunków
przepływu oraz uwarunkowań gospodarczych. Pełna renaturyzacja rzeki jest najczęściej
niemożliwa z wielu różnych przyczyn, dlatego znacznie bardziej realna wydaje się
renaturyzacja częściowa, polegająca na przywróceniu ciekowi jak największej liczby cech
charakterystycznych dla rzek naturalnych.
Słowa kluczowe: morfologia koryta, różnorodność biologiczna, walory przyrodnicze rzek, renaturyzacja
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WPŁYW SZTUCZNEGO NAPOWIETRZANIA Z DESTRATYFIKACJĄ
NA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ZAWARTOŚCI
MATERII ORGANICZNEJ W WODACH JEZIORA DŁUGIEGO
INFLUENCE OF ARTIFICIAL AERATION WITH DESTRATIFICATION ON THE
SELECTED INDICES OF ORGANIC MATTER CONTENT VARIABILITY IN LAKE
DŁUGIE WATER
Katarzyna Parszuto, Jolanta Grochowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

Zbadano zmienność całkowitego (TOC), cząsteczkowego (POC – zawiesina na sączku
GF/F o średnicy porów 0,65 µm) i rozpuszczonego węgla organicznego (DOC – po filtrze
GF/F) oraz azotu organicznego (TON) i fosforu organicznego (TOP) w wodach Jeziora
Długiego w Olsztynie. W latach 1987-2000 jezioro poddawane było rekultywacji metodą
sztucznego napowietrzania z destratyfikacją, prowadzonej przez zespół naukowy Katedry
Inżynierii Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie pod kierunkiem dr hab. Heleny
Gawrońskiej, prof. UWM. Praca obejmuje badania wykonane w 1998 i 1999 r. na stanowisku
o głębokości 17,3m. W roku 1999 - kontrolnym - nie prowadzono sztucznego napowietrzania,
aby obserwować utrzymywanie się zmian wywołanych zabiegiem rekultywacyjnym.
Sztuczne napowietrzanie spowodowało destratyfikację TOC i DOC, których stężenia
zawierały się w granicach od 8,00 do 11,50 mg C/dm3 oraz od 7,00-do 9,40 mg C/dm3.
Zawartość POC wahała się w zakresie 0,20-2,60 mg C/dm3 i - wiosną oraz w szczycie
stagnacji letniej - wykazywała zróżnicowanie w słupie wody jeziora.
Przerwanie sztucznego napowietrzanie nie wpłynęło istotnie na wzrost średniej zawartości
TOC w wodzie jeziora (10,06 mg C/dm3), jednakże uległo zmianie rozmieszczenie stężeń
badanych frakcji. W okresie wegetacyjnym zaznaczyło się wyraźne uwarstwienie TOC, DOC
i POC ze spadkiem zawartości w miarę zwiększania się głębokości. Stężenia TOC, DOC i
POC zmieniały się w granicach: 8,60-13,60 mg C/dm3, 7,40-10,70 mg C/dm3 oraz 0,40-3,00
mg C/dm3.
Stężenia azotu organicznego wykazywały podobną tendencję jak zmiany POC –
w czasie napowietrzania wzrastały w ciągu okresu wegetacyjnego (0,74 – 1,70 mg N/dm3).
W roku kontrolnym zaznaczyła się natomiast różnica między zawartością w warstwach
powierzchniowych oraz w wodach hypolimnionu (10 i 15m), gdzie ilość TON uległa
wyraźnemu obniżeniu. Średnia zawartość TON nieznacznie zmniejszyła się do 1,09
mg N/dm3 wobec 1,23 mg N/dm3 podczas napowietrzania.
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Sztuczne napowietrzanie spowodowało, że stężenia fosforu organicznego były prawie
wyrównane w słupie wody jeziora i wahały się od 0,01 do 0,17 mg P/dm3. W 1999r zawartość
TOP wzrosła w całej masie wody - średnio do 0,12 mg P/dm3 wobec 0,09 mg P/dm3 w roku
1998, a także zaznaczyła się stratyfikacja stężeń wyrażająca się spadkiem zawartości wraz z
głębokością na początku lata oraz wzrostem - pod koniec okresu wegetacyjnego.
W 1998 r. stosunek TOC/TON wahał się w zakresie od 5,6 do 13,7. Wyłączenie
sztucznego napowietrzania spowodowało wzrost wartości tego wskaźnika aż do 42,4 – przede
wszystkim w warstwach wód głębiej położonych (10 i 15m) – szczególnie silnie zaznaczony
na początku lata oraz pod koniec okresu wegetacyjnego. Średnie wartości TOC/TON, nie
przekraczające 17 (8,0 i 9,0 odpowiednio w 1998 i 1999 roku), wskazują na przewagę materii
organicznej autochtonicznej [GÓRNIAK 1996], której głównym źródłem była wciąż wysoka
produkcja pierwotna jeziora [GROCHOWSKA, GAWROŃSKA 2004]. Wartość TOC/TON
w istotny sposób zależała od zmiany stężenia azotu organicznego zarówno w czasie
sztucznego napowietrzania (R2 = -0,83 dla n=24), jak i w roku kontrolnym (R2 = -0,60, n=28).
Nie wykazano natomiast istotnego statystycznie związku między TOC a TOC/TON.
W roku kontrolnym nastąpił spadek zawartości TON i wzrost TOP, natomiast zawartość
TOC utrzymywała się na zbliżonym poziomie, chociaż produkcja pierwotna wyrażona
zawartością chlorofilu „a” była niższa, niż w czasie napowietrzania [GROCHOWSKA,
GAWROŃSKA 2004]. Wskaźnik TOC nie wykazywał statystycznie istotnej zależności z
zawartością chlorofilu „a”. W całym okresie badawczym jego stężenie zależało istotnie od
zmian cząsteczkowego węgla organicznego, jednak silniejszy związek wykazano dla TOC i
DOC (R2 = 0,68, n= 15).
Należy wnioskować, że warunki sztucznego napowietrzania wpłynęły korzystnie na
procesy przemiany i redukcję organicznych związków węgla, azotu, fosforu. Było to
związane między innymi ze wzrostem intensywności rozkładu materii organicznej
[CERCO 1989], spowodowanej destratyfikacją termiczną i wzrostem temperatury oraz
stężenia tlenu w głębszych partiach wody jeziora.
Literatura
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OCENA POTRZEB MODERNIZACJI SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH
W ZLEWNI KOŚCIAŃSKIEGO KANAŁU OBRY
EVALUATION OF THE NEEDS FOR THE MODERNISATION OF LAND
RECLAMATION SYSTEMS OF THE KOŚCIAŃSKI KANAŁ OBRY CATCHMENT
AREA
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Paweł Kozaczyk, Iwona Sielska
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Modernizując systemy melioracyjne uwzględniać należy ich funkcje techniczne,
umożliwiające optymalne gospodarowanie wodą w obszarze zlewni hydrologicznej oraz
wzrost produkcyjności upraw rolniczych, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego
(Kaca 1991, Łoś 1998).
W

zlewni

Kościańskiego

Kanału

Obry

podjęto

badania

nad

racjonalnym

gospodarowaniem wodą na obszarze zmodernizowanych urządzeń i systemów melioracji
podstawowych, z oceną wpływu na melioracje szczegółowe oraz efektywność produkcyjną.
Modernizacja systemów melioracyjnych i związane z tym użytkowanie przestrzeni
produkcyjnej w zlewni wywołuje określone konsekwencje przyrodnicze, ekonomiczne i
społeczne. Zidentyfikowanie wzajemnych relacji oraz możliwość ich prognozowania ma
szczególne znaczenie wobec faktu przystąpienia polski do Unii Europejskiej i konieczności
prawidłowego zarządzania środowiskiem.
Omówienie wyników
Celem pracy jest określenie wpływu modernizacji systemów melioracyjnych na rolnicze
wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej w zlewni Kościańskiego Kanału Obry.
Warunki meteorologiczne na terenie badań oraz ocenę potrzeb nawadniania w latach
średnio suchych i suchych wykonano na podstawie danych wieloletnich z lat 1970 – 2003,
według stacji Kościan. Charakterystykę istniejących systemów melioracyjnych wykonano na
podstawie inwentaryzacji istniejących urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych.
Określono także warunki hydrogeologiczne i glebowe zlewni oraz warunki siedliskowe
oraz produkcyjne trwałych użytków zielonych w zlewni
Prawidłowa gospodarka wodna w okresie całego roku oraz wykorzystanie dwustronnej
roli systemów melioracyjnych w dolinach rzek umożliwia zwiększenie retencji wodnej w
zlewni, ogranicza deficyty wody i jest nie tylko czynnikiem zwiększenia produkcyjności, ale
także proekologicznym (Jurczuk i inni 2004). W zarządzaniu systemami melioracyjnymi w
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zlewni potrzebna jest prawidłowa synchronizacja pomiędzy melioracjami podstawowymi i
szczegółowymi. Modernizacja tylko urządzeń melioracji podstawowych będzie nieefektywna
i wymaga bezwzględnie rozszerzenia o melioracje szczegółowe. Racjonalne gospodarowanie
wodą w zmodernizowanych systemach melioracyjnych wymaga prognozowania i sterowania
nawodnieniami, a pochodną tych działań

w zlewni powinien być wzrost efektywności

gospodarczej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, poprzez optymalizację
zarówno produkcji rolniczej, jak też ochronę środowiska (Nyc 1994, Przybyła 1997).
Literatura:
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REKULTYWACJA TERENÓW POGÓRNICZYCH
W UWARUNKOWANIACH EKOROZWOJU
POSTMINING RECLAMATION UNDER CONDITIONS OF ECODEVELOPMENT
Leszek Rogalski, Adam Błaszczok, Agnieszka Bęś
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska

W rozwoju cywilizacyjnym człowiek przekształca i zanieczyszcza środowisko, niekiedy w
stopniu nadmiernym. Jednocześnie zaczęto podejmować działania ochraniające środowisko
przyrodnicze. Jednak względy ekonomiczno-gospodarcze stanowią pewne ograniczenia w
poszanowaniu praw przyrody. Nie znaczy to, że nie można znaleźć wzajemnych ustępstw
skłaniających w kierunku ekorozwoju. Górnictwo odkrywkowe ingeruje w środowisko
przyrodnicze na wielką skalę, w tym wydobycie węgla brunatnego. Powstają wyrobiska,
zwałowiska, następuje odwadnianie terenu itp. Na wyłączonych z rolniczego lub leśnego
użytkowania obszarach winny powstać nowe ekosystemy do określonego przeznaczenia.
Powstające zmiany i przekształcenia krajobrazowe, usprawiedliwiane wydobyciem
surowców i kopalin, znalazły właściwy rezonans w prawie ochrony środowiska.
Degradowane tereny podlegają procesowi rekultywacji. Według Rogalskiego (2003)
rekultywacja terenów zdegradowanych jest procesem przywracania właściwości bio-fizykochemicznych utworom glebowym oraz uaktywnienia wzajemnych oddziaływań zachodzących
pomiędzy biosferą a rekultywowanym gruntem, doprowadzających do funkcjonowania
ekosystemu. Należy podkreślić, że restytucja dawnych struktur przyrodniczych jest możliwa
tylko w ograniczonym zakresie. Praktycznie tworzone są neoekosystemy, głównie
agroekosystemy, hyloekosystemy, hydroekosystemy itp. Źródła literaturowe i badania własne
uzasadniają, że rekultywacja jest procesem złożonym, długotrwałym i wspieranym twórczą
działalnością antropogeniczną.
Ekorozwój, według Górki (1996), oznacza trwały oraz zrównoważony rozwój społeczny i
gospodarczy, który umożliwia godzenie materialnych aspiracji obecnego i przyszłych pokoleń
z koniecznością ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Otóż bogactwa naturalne
sprzyjają rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Ze względu jednak na nieodnawialność, ich
wydobycie można ograniczać, rezygnować z wydobycia niektórych lub szukać zamienników.
Problem jest globalnie rozpatrywany i pewne

przewartościowania w kierunku np.

ograniczania wydobycia pierwotnych nośników energii już postępują.
Działalność człowieka, która doprowadza do zaistnienia właściwych relacji pomiędzy
poczynaniami przemysłu i techniki, a ochroną środowiska przyrodniczego sprzyja
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urzeczywistnieniu myślenia i postępowania w kategoriach inżynierii ekologicznej. Ma ona
swoje zastosowanie począwszy od fazy projektowania poprzez realizację optymalnych
rozwiązań łącznie z obudową biologiczną do ukształtowania terenu pod nowe użytkowanie.
W tym kontekście prowadzoną rekultywację terenów pogórniczych można umieścić w
programie ekorozwoju.
Badania własne prowadzone na zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego
wykazały, że użyźnianie substancjami organicznymi gruntów zwałowych pochodzących z
nadkładów kopalnianych, przyśpiesza proces ich rekultywacji i umożliwia tworzenie się
nowych

ekosystemów,

stosownie

do

przyjętego

kierunku

zagospodarowania.

Na

rekultywowanym gruncie zaszły istotne zmiany w liczbie powstających gatunków oraz
zwarciu roślin wysianych i pochodzących z sukcesji naturalnej. W działalności górniczej
przywracanie terenom zdegradowanym określonych funkcji przyrodniczych, w wyniku
prowadzonych prac rekultywacyjnych, również utożsamione jest z ekorozwojem. Można
sugerować, że lokalnie w większym stopniu postrzegane są działania środowiskowoprzyrodnicze, regionalnie zaś – społeczne i gospodarczo-ekonomiczne. Niezależnie jednak od
punktu widzenia ważne jest, że eksponowane dotychczas cechy antropocentryzmu ulegają
przewartościowaniu z determinacją na ekologizację.
W oparciu o zgromadzone materiały sformułowano następujące uogólnienia:
1. Upraktycznienie idei ekorozwoju, jako kategorii wzrostu społeczno-gospodarczego
uwarunkowanego poszanowaniem praw przyrody, jest działaniem wielopłaszczyznowym
i permanentnym w dążeniu.
2. Rekultywacja terenów zdegradowanych, chociaż nie odtwarza stanu pierwotnego, to
jednak poprawia warunki przyrodnicze w krajobrazie.
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WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD WPŁYWEM MIKRONAWODNIEŃ
I NAWOŻENIA ORGANICZNEGO NA PRODUKCJĘ
JEDNOROCZNYCH SADZONEK BRZOZY BRODAWKOWATEJ
(Betula verrucosa Ehrh.) Z UDZIAŁEM ZABIEGU ZOOMELIORACJI
PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY ON THE EFFECT OF
MICROIRRIGATION AND ORGANIC FERTILIZATION ON THE ONE-YEAR OLD
SEEDLING PRODUCTION OF VERRUCOSE BIRCH (Betula verrucosa Ehrh.)
WITH THE USE OF ZOO-MELIORATION
Stanisław Rolbiecki1, Roman Rolbiecki1, Andrzej Klimek2
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1Katedra Melioracji i Agrometeorologii,
2
Katedra Ekologii

Celem badań było określenie wpływu mikronawodnień (mikrozraszania i nawadniania
kroplowego) oraz nawożenia organicznego (kompost wyprodukowany na bazie osadów
ściekowych) na cechy siły wzrostu sadzonek brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.)
produkowanych z udziałem zabiegu zoomelioracji. Wyprodukowane w ten sposób sadzonki
mają być przeznaczone do zalesień terenów porolnych, a introdukowany wraz z sadzonką i
bryłką gleby zooedafon powinien przyspieszyć proces restytucji ekosystemu leśnego na tych
terenach.
Ścisłe dwuletnie (2003-2004) badania polowe przeprowadzono w szkółce leśnej
Nadleśnictwa Bydgoszcz w Białych Błotach na glebie rdzawej właściwej wytworzonej z
piasku luźnego.
Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w dwuczynnikowym układzie
zależnym „split-plot”, w czterech replikacjach (Bruchwald 1997). Pojedyncze poletko o
powierzchni 4 m2 obejmowało 4 rzędy roślin o długości 4 m. Łączna liczba poletek w
doświadczeniu wynosiła 24 (3x2x4). Czynnikiem pierwszego rzędu było nawadnianie
zastosowane w trzech następujących wariantach wodnych: O – bez nawadniania (kontrola), K
– nawadnianie kroplowe, M – mikrozraszanie. Czynnik drugiego rzędu stanowiło nawożenie,
zastosowane w dwóch wariantach: N1 – nawożenie mineralne (standard stosowany w
szkółkach leśnych), N2 – nawożenie organiczne (kompost).
Do nawodnień kroplowych używano linii kroplującej „T-tape” z emiterami kropel
rozmieszczonymi co 20 cm. Do mikrozraszania stosowano mikrozraszacze „Hadar”. Terminy
wykonywania nawodnień ustalano na podstawie „Wytycznych nawadniania szkółek leśnych
na powierzchniach otwartych” (2002).
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Nawóz organiczny (kompost) wyprodukowany na bazie osadów ściekowych i torfu
wysokiego, rozrzucono wczesną wiosną i przemieszano z wierzchnią warstwą gleby do
głębokości 10 cm, przed założeniem ścisłych eksperymentów polowych. Zabieg
zoomelioracji polegał na zmieszaniu wierzchniej warstwy gleby z materią organiczną
pozyskaną ze zrębu na siedlisku boru świeżego. W substracie tym występowała bardzo liczna
żywa mezofauna glebowa. Zabieg ten przeprowadzono bezpośrednio przed wysiewem nasion.
Pomiary biometryczne (cechy siły wzrostu) siewek brzozy obejmowały: wysokość siewek
[cm], objętość pędu siewek [cm3], średnica pędu [mm], liczbę liści [szt.], powierzchnię liści
[cm2] i masę siewki [g].
Wycinki gleby do badań akarologicznych pobierano dwa razy w roku (w maju i
październiku) z każdego poletka z 17 cm2 x 3 cm głębokości w 3 powtórzeniach. Roztocze
(Acari) wypłaszano metodą Tullgrena, a następnie konserwowano i preparowano. Do gatunku
lub rodzaju oznaczono saprofagiczne mechowce (Oribatida), łącznie ze stadiami
młodocianymi, natomiast pozostałe roztocze oznaczono do rzędów.
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie, odpowiednio dla układu doświadczenia
(Bruchwald 1997).
Zastosowane systemy nawodnieniowe istotnie wpłynęły na wzrost siewek brzozy. Pod
wpływem tego zabiegu wzrastały: wysokość siewki, średnica pędu, liczba i powierzchnia
liści. W przypadku wszystkich mierzonych cech siewek brzozy brodawkowatej, lepsze efekty
stwierdzono przy nawożeniu organicznym.
Na badanych poletkach doświadczalnych stwierdzono, szczególnie w części nawadnianej,
stosunkowo liczną akarofaunę glebową. Wśród Oribatida odnotowano występowanie
typowych gatunków dla siedlisk borowych: Oppiella nova (Oudemans), Oribatula tibialis
(Nicolet), Scheloribates latipes (C.L. Koch) i Tectocepheus velatus (Michael).
Uzyskane wyniki wskazują, że mikronawodnienia mogą stanowić alternatywę dla dużych
deszczowni stosowanych dotychczas w szkółkach na szeroką skalę.
Literatura
Bruchwald, A. 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Wyd. SGGW, warszawa, 1-255.
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WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD WPŁYWEM MIKRONAWODNIEŃ
I NAWOŻENIA ORGANICZNEGO NA PRODUKCJĘ
JEDNOROCZNYCH SADZONEK SOSNY ZWYCZAJNEJ
(Pinus sylvestris L.) Z UDZIAŁEM ZABIEGU ZOOMELIORACJI
PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY ON THE EFFECT OF
MICROIRRIGATION AND ORGANIC FERTILIZATION ON THE ONE-YEAR OLD
SEEDLING PRODUCTION OF SCOTCH PINE (Pinus sylvestris L.)
WITH THE USE OF ZOO-MELIORATION
Roman Rolbiecki1, Stanisław Rolbiecki1, Andrzej Klimek2, Dorota Hilszczańska3
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1 Katedra Melioracji i Agrometeorologii,
2
Katedra Ekologii, 3 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, Zakład Fitopatologii Leśnej
Celem badań było określenie wpływu mikronawodnień (mikrozraszania i nawadniania
kroplowego) oraz nawożenia organicznego (kompost wyprodukowany na bazie osadów
ściekowych) na cechy siły wzrostu i stopień mikoryzacji sadzonek sosny zwyczajnej {Pinus
sylvestris L.) produkowanych z udziałem zabiegu zoomelioracji. Wyhodowane w ten sposób
sadzonki, sadzone później wraz z bryłką gleby zawierającą właściwy dla gleb leśnych fito- i
zooedafon, powinny zapewnić większą udatność upraw leśnych na terenach porolnych oraz
przyspieszyć proces restytucji ekosystemu leśnego.
Ścisłe dwuletnie (2003-2004) badania polowe przeprowadzono w szkółce leśnej
Nadleśnictwa Bydgoszcz w Białych Błotach na glebie rdzawej właściwej wytworzonej z
piasku

luźnego.

Doświadczenie

założono

metodą

losowanych

podbloków

w

dwuczynnikowym układzie zależnym „split-plot”, w czterech replikacjach (Bruchwald
1997). Pojedyncze poletko o powierzchni 4 m2 obejmowało 4 rzędy roślin o długości 4 m.
Łączna liczba poletek w doświadczeniu wynosiła 24 (3x2x4). Czynnikiem pierwszego rzędu
było nawadnianie zastosowane w trzech następujących wariantach wodnych: O - bez
nawadniania (kontrola), K - nawadnianie kroplowe, M - mikrozraszanie. Czynnik drugiego
rzędu stanowiło nawożenie, zastosowane w dwóch wariantach: N1 - nawożenie mineralne
(standard stosowany w szkółkach leśnych), N2 - nawożenie organiczne (kompost).
Do nawodnień kroplowych używano linii kroplującej „T-tape" z emiterami kropel
rozmieszczonymi co 20 cm. Do mikrozraszania stosowano mikrozraszacze „Hadar". Terminy
wykonywania nawodnień ustalano na podstawie „Wytycznych nawadniania szkółek leśnych
na powierzchniach otwartych" (2002).
Nawóz organiczny (kompost) wyprodukowany na bazie osadów ściekowych i torfu
wysokiego, rozrzucono wczesną wiosną i przemieszano z wierzchnią warstwą gleby do
głębokości 10 cm, przed założeniem ścisłych eksperymentów polowych. Zabieg
zoomelioracji polegał na zmieszaniu wierzchniej warstwy gleby z materią organiczną
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pozyskaną ze zrębu na siedlisku boru świeżego. W substracie tym występowała bardzo liczna
żywa mezofauna glebowa. Zabieg ten przeprowadzono bezpośrednio przed wysiewem nasion.
Pomiary biometryczne (cechy siły wzrostu) siewek sosny obejmowały: wysokość siewek
[cm], objętość pędu siewek [cm3], średnica pędu [mm].
Wycinki gleby do badań akarologicznych pobierano dwa razy w roku (w maju i
październiku) z każdego poletka z 17 cm2 x 3 cm głębokości w 3 powtórzeniach. Roztocze
(Acari) wypłaszano metodą Tullgrena, a następnie konserwowano i preparowano. Do gatunku
lub rodzaju oznaczono saprofagiczne mechowce (Oribatida), łącznie ze stadiami
młodocianymi, natomiast pozostałe roztocze oznaczono do rzędów.
Wykonano też jesienną ocenę stopnia mikoryzacji sadzonek w kolejnych latach badań. Z
każdego poletka analizowano 3 losowo pobrane korzenie. Mikoryzy oceniano pod
mikroskopem stereoskopowym przy powiększeniu 10-50x i klasyfikowano na podstawie
kształtu, koloru, rozmiaru i zewnętrznych cech mufki grzybniowej (Agerer 1987-1997,
Ingleby i in. 1990).
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie, odpowiednio dla układu doświadczenia
(Bruchwald 1997). Zastosowane systemy nawodnieniowe istotnie wpłynęły na wzrost siewek
sosny. Pod wpływem tego zabiegu wzrastały: wysokość siewki, średnica pędu oraz masa
siewki i korzenia. W przypadku wszystkich mierzonych cech siewek sosny, lepsze efekty
stwierdzono przy nawożeniu organicznym. Czynniki doświadczenia różnicowały liczebność
mikoryz u siewek sosny. Największą średnią liczebność mikoryz stwierdzono w wariancie z
nawożeniem mineralnym bez nawadniania. Nie stwierdzono istotnych różnic w tym
względzie pomiędzy nawadnianiem kroplowym a mikrozraszaniem.
Na badanym terenie fauna roztoczy była reprezentowana przez gatunki mechowców
charakterystyczne dla gleb borów sosnowych, np. Chamobates sp., Oppiella nova
(Oudemans), Oribatula tibialis (Nicolet), Scheloribates latipes (C.L. Koch) i Tectocepheus
velatus (Michael).
Uzyskane wyniki wskazują, że nawodnienia niskociśnieniowe (nawadnianie kroplowe i
mikrozraszanie) mogą stanowić alternatywę dla dużych deszczowni stosowanych dotychczas
w szkółkach na szeroką skalę.
Literatura
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ANALIZA GEOMETRII ROZMYCIA KORYTA PONIŻEJ JAZU
W WARUNKACH LABOLATORYJNYCH
ANALYSIS GEOMETRY OF SCOUR BELOW THE DAM IN LABOLATORY
CONDITIONS
Piotr Siwicki
SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii wodnej i Rekultywacji Środowiska

Zjawisko rozmycia miejscowego poniżej budowli piętrzących było przedmiotem wielu
badań, prowadzonych głównie ze względu na praktyczne znaczenie wiedzy o lokalizacji,
kształtach

i

wymiarach

pogłębienia

koryta

nazywanego

wybojem.

Znajomość

przewidywanego kształtu i wymiarów wyboju potrzebna jest w projektach dla wyjaśnienia,
czy nie stanowi on zagrożenia stateczności budowli i brzegów oraz dla określenia w miarę
potrzeby odpowiednich środków zaradczych. W praktyce, wielkości wyboju poniżej
projektowanej budowli, określone na podstawie wyników badań modelowych w znacznym
stopniu odbiegają od późniejszych obserwacji w naturze. Dlatego też prowadzenie badań nad
wpływem skali modelu i zastosowanego materiału dennego na kształtowanie się rozmyć
poniżej budowli piętrzących jest zasadne.
Celem pracy jest pogłębienie wiedzy o zjawisku kształtowania się rozmycia lokalnego na
modelach tej samej budowli wykonanych w różnych skalach geometrycznych w zależności
od rodzaju gruntu.
Doświadczenia własne przeprowadzono na modelach tej samej budowli piętrzącej z
przepływem nad zamknięciem w dwóch skalach 1:30 i 1:55, dla natężeń przepływu
modelowanych według kryterium Froude’a. Doświadczenia przeprowadzono dla czterech
natężeń przepływu i trzech rodzajów materiału rozmywalnego. Na modelach wykonanych w
skali 1:30 i 1:55, po zakończeniu doświadczenia trwającego 8h dokonywano pomiaru
powierzchni rozmycia w ustalonej siatce punktów.
Analizując wpływ uziarnienia materiału rozmywalnego na geometrię rozmycia
porównano:
-

ostateczne głębokości wyboju,

-

profile podłużne rozmyć.

W tych celach przeanalizowano odległości występowania maksymalnej głębokości rozmycia
od końca umocnień xmax i związany z nimi kąt α nachylenia do poziomu linii łączącej koniec
umocnień z najniższym punktem dna oraz profile rozmyć. Na podstawie badań własnych

229

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

obliczono parametry do empirycznej zależności na α podanej przez Zawadzki i Błażejewski
(2001):

α = aσ u + b

[rad]

gdzie:
σu - względna intensywność turbulencji na końcu umocnień.
Formułę zaadaptowano dla obu badanych modeli. Z uzyskanych profili rozmyć wynika, że
kształty rozmyć dla badanych natężeń przepływu są podobne, a w szczególności kształt stoku
od strony umocnień. Jedynie dla gruntu II na modelu w skali 1:30 kąt wznoszącego się
przeciwstoku maleje wraz ze wzrostem natężenia przepływu. Może to być wynikiem dość
intensywnego procesu tworzenia się form dennych w gruncie II, w którym fałdy nie zawsze
były prostopadłe do kierunku przepływu i przyjmowały nieregularne kształty. Powstające
odsypisko przy najmniejszych natężeniach przepływu na modelu w skali 1:30 wpływało na
formowanie się przeciwstoku. Największe podobieństwo kształtów rozmycia otrzymano na
obu modelach w gruncie III. Był to grunt najgrubszy, w którym formy denne były niewielkie i
bardzo regularne.
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MORFOMETRIA I OGÓLNE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PO 20 LATACH EKSPLOATACJI1
MORPHOMETRY AND MAIN PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS IN
STORAGE RESERVOIR AFTER 20 YEARS OF EXPLOITATIONS
Paweł Skonieczek, Stefan Tucholski, Andrzej Rochwerger
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Specyfika

stawów

jako

obiektów

przyrodniczych

wymaga

rozpoznania

wielu

przyrodniczych charakterystyk, obejmujących tak mechanizmy poszczególnych zjawisk
fizycznych, jak i jakościowe odrębności biotyczne i abiotyczne środowisk wodnych. Stwarza
to potencjalnie nieograniczone możliwości prowadzenia szczegółowych prac badawczych nad
wieloma

zagadnieniami

rozpatrywanymi

z

różnorodnych

punktów

widzenia.

Charakterystyczna dla zbiorników śródlądowych wewnętrzna cyrkulacja energii i materii,
a także ścisła współzależność pomiędzy poszczególnymi elementami ośrodka wodnego
skłaniają do koncentracji uwagi na zasadniczych procesach wyodrębniających stawy
z otoczenia, a także kształtujących ich funkcje przyrodnicze.
Celem niniejszej pracy jest wyróżnienie elementów morfometrycznych misy stawu, oraz
warunków termiczno-tlenowych. Badania prowadzono w latach 2003-2004 na Pojezierzu
Olsztyńskim. Obiektem badań był zbiornik który powstał w latach 80 - XX wieku przez
przegrodzenie groblą doliny cieku wodnego.
Omówienie wyników
Sama wielkość powierzchnia i kształt zbiornika ma zasadnicze znaczenie dla
funkcjonowania jego ekosystemu. Przede wszystkim zależy od niego intensywność mieszania
wód, w związku z tym także ilość zawiesiny, która w znacznej mierze pochodzi z dna
zbiornika, a także intensywności wymiany chemicznej, a więc i chemizmu wody [KAJAK
1998].
Pojemność stawu przy maksymalnym napełnieniu i powierzchni 24,8 ha. Wynosi 240,406
tyś m3. Zmienność powierzchni podobnie jak w innych zbiornikach jest ściśle uzależniona od
zmian stanów wody. Różnica między minimalnym a maksymalnym stanem wody w badanym
okresie wynosiła 34,5 cm.

1

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2006 jako projekt badawczy nr
3 T09D 024 28.
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Woda stawu wypełniła zagłębienie terenu ułożone południkowo przyjmując wydłużony
kształt.

Staw

należy

do

płytkich,

polimiktycznych

zbiorników

przepływowych

o łagodnym dnie i stromych brzegach. Wskaźnik rozwoju linii brzegowej stawu wynoszący 3,17 oraz duże wydłużenie - 5,8 decydują o tym, że na 1 ha powierzchni zwierciadła wody
przypada aż 79 m linii brzegowej. Wskaźnik głębokościowy - 0,64 wskazuje na średnie
urozmaicenie dna. Największa głębokość znajduje się w środkowej części stawu (1,51 m).
Staw ze względu na niewielką głębokość możemy zaliczyć do jeziora polimiktycznego, w
których mieszanie wody zachodzi wielokrotnie w ciągu roku, a w skrajnych przypadkach
nawet w rytmie dobowym [CHOIŃSKI 2000]. Nie ma tu wykształcanych klasycznych profili
termicznych w okresach stagnacji letniej i zimowej, typowych dla głębszych zbiorników. Z
pionowym zróżnicowaniem temperatury wód zbiornika wiąże się zróżnicowanie zawartości
rozpuszczonego w wodzie tlenu. Warstwa powierzchniowa, jako strefa intensywnego
mieszania wiatrowego odznacza się znacznie lepszym natlenieniem niż strefy głębsze. Przy
maksymalnej temperaturze 22,2°C (latem), w środkowej części stawu tuż pod powierzchnią
stwierdzono maksymalną zawartość tlenu rozpuszczonego 15,68 mgO2/dm3. Zimą
zaobserwowano wzrost temperatury wraz z głębokością od 0,7°C do 3,0°C (w środkowej
części stawu) i szybki spadek zawartość tlenu z 14,63 do 4,07, prawdopodobnie na skutek
ograniczonej fotosyntezy przez pokrywę lodową.
Wnioski
1. Staw należy do płytkich, polimiktycznych zbiorników przepływowych o łagodnym dnie i
stromych brzegach.
2. W zbiorniku nie wykształcają się klasyczne profile termiczno-tlenowe, zarówno
w okresie stagnacji letniej jak i zimowej.
3. Staw w miejscach nie porośniętych roślinnością cechuje wysokie stężenie tlenu
rozpuszczonego w warstwie przypowierzchniowej zarówno latem jak i zimą a deficyt
tlenowy przy dnie.
Literatura
CHOIŃSKI A., 2000. Jeziora kuli ziemskiej. PWN Warszawa.
KAJAK Z., 1998. Hydrobiologia-Limnologia. PWN Warszawa.
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BILANSE WODNE WIERZCHNICH WARSTW GLEB TERENÓW
POGÓRNICZYCH
WATER BALANCES IN UPPER LAYERS OF POSTMINING SOILS
Piotr Stachowski, Czesław Szafrański
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Gleby pogórnicze są sztucznym tworem działalności człowieka, w którym występuje
znaczne zmieszanie, nawet na niewielkiej powierzchni, wszystkich skał dominujących w
nadkładzie eksploatowanej odkrywki. Stosowana do połowy lat 80-tych metoda
nieselektywnej gospodarki nadkładem powodowała dużą zmienność w budowie
wierzchnich warstw tych gleb, tak w układzie przestrzennym jak i profilowym, co z kolei
wpływało na różnice w przepuszczalności (Gilewska 1991). Gleby terenów pogórniczych
są glebami początkowego stadium rozwoju, gdzie procesy strukturotwórcze i
próchnicotwórcze dopiero są na etapie inicjalnym. Charakteryzują się typowo opadoworetencyjną gospodarką wodną. W tym typie gospodarki wodnej, głównym źródłem
zaopatrywania roślin w wodę są opady atmosferyczne, gdyż zwierciadło wody gruntowej
na tych terenach występuje bardzo głęboko i nie wpływa na uwilgotnienie wierzchnich
warstw badanych gleb (Szafrański i Stachowski 1998 a). Kształtują one swoją wilgotność i
zapasy wody użytecznej przede wszystkim pod wpływem warunków meteorologicznych
(Szafrański i Stachowski 1997 b).
Celem pracy jest rozpoznanie i analiza bilansów wodnych wierzchnich warstw
zrekultywowanych rolniczo gleb terenów pogórniczych.
Omówienie wyników
W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych prowadzonych w
okresach wegetacyjnych 2002 i 2003 roku, na polu doświadczalnym Zakładu Rekultywacji
Akademii Rolniczej w Poznaniu, zlokalizowanym w południowej części zwałowiska
wewnętrznego odkrywki “Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” (szerokość 52020’
N, długość 18014’ E). Na obiekcie tym prowadzona jest od 1978 roku rekultywacja
rolnicza. Badania i obserwacje terenowe prowadzone były na 3 doświadczalnych
powierzchniach o wielkości 0,14 ha każda, o zróżnicowanym ich rolniczym użytkowaniu:
lucerna siewna, żyto ozime i ugór zielony (żyto z poplonem jednorocznych roślin
motylkowych). W pracy poddano szczegółowej analizie kształtowanie się bilansów
wodnych wierzchnich warstw gleb terenów pogórniczych na 3 poletkach, o różnym
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sposobie rolniczego ich użytkowania oraz jednakowym nawożeniu mineralnym
wynoszącym w przeliczeniu na 1 ha: 160 kg N, 270 kg P 2 O 5 i 140 kg K 2 O (1 NPK).
Szczegółowe badania gleboznawcze wykazały, że analizowane powierzchnie
charakteryzują się dużą zmiennością składu granulometrycznego i podstawowych
właściwości fizycznych, chemicznych oraz wodnych (Szafrański i Stachowski 1997a).
W wybranych do analizy okresach wegetacyjnych o różnej sumie i rozkładzie opadów
oraz zróżnicowanych temperaturach powietrza, zaobserwowano zmiany poszczególnych
składników bilansu wodnego gleb terenów pogórniczych. W mokrym okresie
wegetacyjnym 2002 roku, w którym suma opadów (451 mm) była wyższa od średniej z
wielolecia o 100 mm, istotny jest udział odpływu wgłębnego w bilansie wodnym
omawianych gleb pogórniczych. W okresie tym wystąpił bardzo niekorzystny rozkład
opadów, który spowodował wystąpienie zarówno niedoborów jak i nadmiaru wody w 100
cm warstwie gleby. W okresach dużego uwilgotnienia, największe odpływy wystąpiły w
profilach o mniejszych zdolnościach retencyjnych i osiągnęły średnią wartość 20 mm, co
stanowiło 4% sumy opadów w okresie wegetacyjnym 2002 roku. Natomiast w suchym
okresie wegetacyjnym 2003 roku, w którym suma opadów wynosiła 235 mm i była niższa
od średniej z wielolecia o 82 mm, zaznaczył się wpływ ewapotranspiracji rzeczywistej na
bilans wodny gleb pogórniczych.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że podstawowym czynnikiem wpływającym na
kształt bilansów wodnych gleb terenów pogórniczych jest przebieg warunków
meteorologicznych, wyrażony przez wielkość opadów atmosferycznych i parowania
terenowego. Szczególnie istotne jest prawidłowe określenie tych czynników, gdyż
wpływają one w decydujący sposób na gospodarkę wodną gleb tych terenów. \
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RETENCJA SIEDLISK LEŚNYCH W LATACH O RÓŻNYM
PRZEBIEGU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH
RETENTION OF FOREST HABITATS IN YEARS OF DIFFERENT
METEOROLOGICAL CONDITION COURSE
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Przeprowadzone dotychczas badania (Kosturkiewicz i in. 2002, Tyszka 1995) wskazują,
że duża lesistość oraz właściwe rozmieszczenie lasów w zlewni stanowi warunek korzystnego
oddziaływania środowiska przyrodniczego na wyrównanie odpływów. Dzieję się tak na
skutek dużej retencyjności lasu. Jednakowe traktowanie zlewni leśnych, bez uwzględnienia
różnorodności typów siedliskowych lasu, może powodować błędy w szacowaniu wielkości
retencji, która jest jednym z najważniejszych składników bilansu wodnego zlewni. Celem
pracy była ocena retencji gleb siedlisk leśnych w latach o zróżnicowanym przebiegu
warunków meteorologicznych.
Materiały i metody
Badania prowadzone były w Leśnictwie Marianka należącym do Leśnego Zakładu
Doświadczalnego Siemianice, Akademii Rolniczej w Poznaniu. Do analizy wybrano wyniki z
lat hydrologicznych 2000/2001 i 2002/2003. Badania obejmowały między innymi
systematyczne, cotygodniowe pomiary stanów wód gruntowych w poszczególnych typach
siedliskowych lasu; wykonanie odkrywek glebowych celem pobrania próbek do oznaczenia
wilgotności metodą suszarkowo-wagową na początku i końcu półroczy hydrologicznych. W
pracy wykorzystano również pomiary opadów atmosferycznych i temperatur powietrza
wykonywane w Stacji Meteorologicznej Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice oraz
ze Stacji Meteorologicznej Syców. Zasięgi typów siedliskowych lasu i podtypów gleb
przyjęto według map glebowo-siedliskowych.
Wyniki
Wybrany do analizy rok 2000/2001 można zaliczyć do mokrych. Suma opadów
atmosferycznych w tym roku wyniosła 689 mm i była o 117 mm wyższa od średniej z
wielolecia. Natomiast rok hydrologiczny 2002/2003 z sumą opadów wynoszącą 361 mm był
rokiem bardzo suchym. Szczególnie suche było półrocze letnie tego roku, z sumą opadów aż
o 150 mm niższą od średniej z wielolecia dla tego okresu.
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Przeprowadzone badania wykazały, że we wszystkich analizowanych siedliskach leśnych
w półroczach zimowych wystąpiły przyrosty retencji. Najmniejsze przyrosty retencji
obserwowano w siedliskach olesu jesionowego i lasu wilgotnego. W półroczu zimowym roku
mokrego 2000/2001 wyniosły one w olesie jesionowym 31 a w lesie wilgotnym 22 mm. W
półroczu zimowym roku suchego 2002/2003 przyrosty te były nieznacznie mniejsze i
wyniosły odpowiednio 28 i 19 mm. Przyrosty retencji w półroczach zimowych w pozostałych
siedliskach były wyraźnie większe, szczególnie w lesie mieszanym wilgotnym i świeżym,
gdzie wyniosły odpowiednio 153 i 166 mm. Natomiast w półroczach letnich we wszystkich
siedliskach retencja wyraźnie się obniżyła. Było to spowodowane głównie intensywną
ewapotranspiracją. Zwłaszcza w bardzo suchym półroczu letnim 2003 zaobserwowano duże
ubytki retencji, w porównaniu do spadków retencji w półroczu letnim 2001. Było to
szczególnie widoczne w siedliskach olesu jesionowego i lasu wilgotnego. W półroczu letnim
w roku mokrym 2000/2001 w siedliskach tych retencja obniżyła się o odpowiednio 41 i
24 mmm, podczas gdy w roku suchym 2002/2003 aż o 90 i 115 mm.
Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań w roku mokrym i suchym wskazują na zróżnicowanie
zmian retencji w poszczególnych typach siedliskowych lasu. Najmniejsze zmiany
obserwowano w siedliskach olesu jesionowego i lasu wilgotnego, a największe w siedliskach
lasu mieszanego wilgotnego i świeżego. Ponadto badania wykazały także wpływ warunków
meteorologicznych na wielkość zmian retencji w poszczególnych okresach. W półroczach
zimowych obu badanych lat stwierdzono wzrost, zaś w półroczach letnich spadek retencji. Na
skutek znacznych niedoborów opadów i intensywnej ewapotranspiracji w półroczu letnim
roku 2003 spadki retencji były znacznie większe, w porównaniu do półrocza letniego 2001.
Było to szczególnie widoczne w siedliskach olesu jesionowego i lasu wilgotnego, gdzie
obserwowane spadki retencji w półroczu letnim 2003 były ponad dwu- i czterokrotnie
większe w porównaniu z półroczem letnim 2001.
Literatura
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ODDZIAŁYWANIE REKULTYWACJI LEŚNEJ NA KSZTAŁTOWANIE
SIĘ WŁAŚCIWOŚCI GLEB NA ZWAŁOWISKU ZEWNĘTRZNYM PO
EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO W KWB „BEŁCHATÓW”
INFLUENCE OF FOREST RECLAMATION ON PROPERTIES OF FORMED SOILS
OF THE BELCHATÓW BROWN COAL MINE EXTERNAL DUMPING GROUND
K. Szopka, L. Szerszeń, J. Rajchert
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego

Rekultywacja

zwałowiska zewnętrznego

w KWB

Bełchatów prowadzone jest

sukcesywnie od roku 1977, kiedy zakończono formowanie pierwszej stałej skarpy, aż do
roku 1994.

Ze względu na luźny (piaszczysty) skład granulometryczny nadkładu

rekaltywacja zwałowiska zewnętrznego prowadzona jest w kierunku leśnym [Monastyrska H.
i inni.].
Badaniami objęto 4 profile glebowe zlokalizowane na zwałowisku zewnetrznym KWB
Bełchatów. Dobór miejsc wykonania odkrywek glebowych był ściśle związany z wiekiem
nasadzeń drzewostanów rekultywacyjnych.
Celem pracy było określenie wpływu czasu rekultywacji leśnej na wybrane właściwości
fizykochemiczne i chemiczne gleb zwałowiska zewnetrznego KWB Bełchatów.
Gleby badanego obszaru powstałe z materiału mineralnego nadkładu składowanego na
zwałowisku, zaliczono do gleb antropogenicznych o niewykształconym profilu.
Nadmienić należy, że w badanych utworach zawartość węgla organicznego wykazuje
bardzo duże zróżnicowanie , co związane jest z deponowaniem na zwałowisku skały płonej z
wkładkami węgla brunatnego. Zostało to również stwierdzone przez wcześniejsze badania na
tym obiekcie [Znamirowska-Karaś 2002]. Węgiel organiczny w badanych próbkach pochodzi
zarówno z organogenicznego rozkładu materiału roślinnego, jak również z wkładek węgla
brunatnego. Dlatego też trudne jest jednoznaczne stwierdzenie, czy pod wpływem
rekultywacji leśnej zachodzące przemiany materii organicznej mają pozytywny charakter i
zawartość węgla organicznego nie może służyć jako podstawa określania kierunków
procesów zachodzących w takich glebach.
Właściwym miernikiem aktywności biologicznej gleby jest stosujek C:N. W badanych
glebach stosunek ten kształtuje się na poziomie 16:1 – 22:1 i nie odbiega od stosunku C:N dla
gleb leśnych. Na podstawie stosunku C:N można stwierdzić, że maleje on wraz z wiekiem
nasadzeń rekultywacyjnych, co powoduje korzystne zmiany w środowisku glebowym.

237

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

W badanych glebach stwierdzono bardzo duże zróżnicowanie odczynu tych gleb, od silnie
kwaśnego do alkalicznego. Zróżnicowanie to wynika zarówno z materiału nadkładowego, jak
również stosowanych zabiegów w czasie prac rekultywacyjnych (nawożenie). Odczyn gleby
ma bardzo istotne znaczenie w procesie rekultywacji, gdyz decyduje o przebiegu procesów
zachodzących w odpadach górniczych, ma wpływ na przyswajalność składników
pokarmowych przez rosliny i oddziaływuje na ich rozwój [Krzaklewski W. i inni 1997].
Suma kationów o charakterze zasadowym oraz stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego
są zróznicowane i zależą głownie od składu granulometrycznego i odczynu badanych gleb.
Najwyższy stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami stwierdzono w glebie o
odczynie zasadowym i składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego, najniższy w
glebie o odczynie kwaśnym i składzie piasku luźnego. W obsadzie kompleksu sorpcyjnego
dominującym kationem o charakterze zasadowym jest wapń, w mniejszych ilościach
występuje magnez, natomiast sód i potas stwierdzono w ilościach śladowych.
Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych i laboratoryjnych można wnioskować:
1. Czas stosowanej rekultywacji leśnej nie ma zasadniczego wpływu na właściwości
fizykochemiczne i chemiczne badanych gleb w dotychczasowych badaniach. Wiąże się to
ze zbyt krótkim okresem czasu, jaki upłynął od momentu wykonania pierwszych
nasadzeń.
2. Na podstawie stosunku C:N można stwierdzić, że procesy glebowe na badanym terenie
można uważać za pozytywne.
3. Oceniając wizualnie stan drzewostanu rekultywacyjnego można stwierdzić, że zabiegi
rekultywacyjne oraz kierunek zmian w środowisku glebowym przynoszą pozytywny
skutek, gdyż drzewostan rozwija się prawidłowo i nie obserwuje się większych wypadów
drzew.
Literatura:
Krzaklewski W., Kowalik S., Wójcik J. 1997. Rekultywacja utworów toksycznie kwaśnych w
górnictwie węgla brunatnego. Monografia, Kraków, Wyd. AGH
Monastyrska H., Mendelsk H., Sowiński M., Kudłaciuk Cz. 1994. Docelowe
zagospodarowanie zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów”. Wyd. Poltegor, Wrocław
Znamirowska-Karaś I. 2002. Procesy glebowe zachodzące na terenach zdegradowanych
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ZWIĄZEK CHARAKTERYSTYK TURBULENCJI STRUMIENIA
Z GŁĘBOKOŚCIĄ ROZMYCIA ZA JAZEM
RELATION BETWEN CHARACTERISTICS OF TURBULENT OF FLOW AND
DEPTH OF LOCAL SCOUR
Janusz Urbański
SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska

Rozmycie za jazem powstaje w wyniku oddziaływania strumienia o zaburzonej strukturze
i podwyższonej turbulencji na ukształtowane w gruncie dno koryta. Bezpośredni wpływ
turbulencji na rozmiary dołu rozmycia jest trudny do określenia. Bardzo rzadko w licznych
zależnościach wiążących głębokość wyboju z różnymi wielkościami geometrycznymi i
hydraulicznymi pojawiają się charakterystyki turbulencji.
Przy poszukiwaniu związków głębokości dołu rozmycia z charakterystykami turbulencji
strumienia najważniejszy jest obszar prędkości przydennych. W tej strefie turbulentny
strumień oddziałuje na materiał rozmywalny. Przy niewielkich głębokościach wyboju w
obszarze przydennym znacznie zmienia się prędkość pulsacyjna, definiowana jako różnica
wartości chwilowej prędkości i uśrednionej w punkcie. Natomiast prędkość średnia ulega
niewielkim zmianom. Wraz ze wzrostem głębokości rozmycia średnie prędkości przy dnie
intensywnie maleją, natomiast prędkości pulsacyjne ulegają nieznacznym zmianom, dążąc do
stałej wartości odpowiadającej warunkom stabilizacji wyboju. Pomiary wartości chwilowych
prędkości bezpośrednio nad rozmywanym dnem są wyjątkowo trudne i kłopotliwe.
Wymagają użycia przyrządów o dużej dokładności i jednocześnie odpornych na uderzenia
wynoszonych z wyboju ziaren gruntu. Podczas prowadzenia doświadczenia zmienia się
głębokość i kształt dołu rozmycia, a więc zmianie w czasie ulegają podstawowe parametry
przepływu. Uniemożliwia to uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów. Tylko
doświadczenia z utrwalaniem powierzchni dna w wybranej fazie rozwoju wyboju pozwalają
na rozpoznanie kinematycznej struktury strumienia kształtującego rozmycie. Są to jednak
badania kłopotliwe i pracochłonne, toteż w literaturze brak jest bogatego materiału na ten
temat. W związku z tym niektórzy badacze uzależniają maksymalną głębokość wyboju od
parametrów turbulencji strumienia na końcu umocnień [Popova 1970, der Meulena i Vińje
(Przedwojski i in. 1995)]. Spotykane w literaturze zależności obowiązują zazwyczaj dla
określonych warunków, w jakich prowadzono doświadczenia i przeważnie mają ograniczony
zakres stosowania.
W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań modelowych rozmyć tworzących
się za jazem z zamknięciem płaskim, niecką wypadową i odcinkiem umocnień.
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Doświadczenia wykonano na modelach zbudowanych w prostokątnych korytach w dwóch
skalach geometrycznych: 1:30 i 1:55,25. Wykorzystano jeden rodzaj materiału rozmywanego
– piasek kalibrowany o d50=1,1mm. Eksperymenty polegały na formowaniu dołu rozmycia za
wypadem przez turbulentny strumień o zadanych parametrach hydraulicznych. W trakcie
doświadczenia dokonywano pomiarów maksymalnej głębokości wyboju, ukształtowanej w
osi modelu w określonym czasie trwania przepływu z jednoczesnym rejestrowaniem
zmienności wartości chwilowej prędkości w końcowym przekroju umocnień. Pomiary
prędkości umożliwiły rozpoznanie zmienności charakterystyk turbulencji w przekroju
bezpośrednio poprzedzającym rozmywane dno w czasie kształtowania się wyboju. W oparciu
o wyniki przeprowadzonych doświadczeń dokonano weryfikacji równania van der Meulena i
Vińje (Przedwojski i in. 1995), opisującego związek maksymalnej głębokości rozmycia z
turbulentnymi charakterystykami strumienia na końcu wypadu.
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CHARAKTERYSTYKA ROZMIESZCZENIA OKRYWY ROŚLINNEJ
W ASPEKCIE ZRÓŻNICOWANIA MORFOLOGICZNEGO KORYTA
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ODCINKÓW RZEKI WKRY
CHARACTERISTICS OF PLANT COVER DISTRIBUTION IN SELECTED REACHES
OF THE WKRA RIVER DEPENDING ON RIVER-BED MORPHOLOGICAL
DIFFERENTIATION
Michał Wasilewicz
SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska

Charakterystyka morfologiczna koryta rzecznego jest czynnikiem podstawowym,
decydującym o warunkach abiotycznych ekosystemu rzeki. Na niewielkiej długości koryta
występuje duża zmienność parametrów takich jak: kształt i wymiary koryta (głębokość,
szerokość, proporcje pomiędzy nimi), układ poziomy (opisywany między innymi przez
stopień krzywoliniowości), układ pionowy (sekwencje przegłębień i przejść nurtowych)
zakres i rozkład prędkości przepływu. Zróżnicowanie warunków abiotycznych wpływa na
rozmieszczenie i możliwości rozwoju flory i fauny wchodzącej w skład ekosystemu
rzecznego. Zauważalnym efektem zróżnicowania morfologicznego rzeki jest między innymi
rozmieszczenie okrywy roślinnej, a także jej skład gatunkowy.
Na wielu odcinkach rzek warunki morfologiczne nie są wyłącznie efektem naturalnych
procesów korytotwórczych. Uwarunkowania gospodarcze lat powojennych XX w. sprawiły,
iż zwiększyła się presja działalności człowieka na terenach dolinowych. Melioracje dolin,
ochrona przeciwpowodziowa, czy nadanie funkcji transportowych to niektóre z
przedsięwzięć, dla których rzeki poddawano zabiegom regulacji technicznej.
W korytach, które zostały przeobrażone podczas prac regulacyjnych, obserwuje się
odpowiednią reakcję biocenoz. Zmiana warunków abiotycznych, a w tym głównie:
− modyfikacja układu poziomego, polegająca na wyprostowaniu trasy rzeki,
− zwiększenie spadku podłużnego dna,
− ujednolicenie kształtu przekrojów poprzecznych,
− udrożnienie koryta poprzez usunięcie naturalnych przeszkód w postaci głazów czy
konarów drzew, wywołuje wiele konsekwencji przyrodniczych. Jedną z nich są zmiany w
rozmieszczeniu i składzie gatunkowym roślin wodnych.
W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii koryta a także rozmieszczenia
hydrofitów w korycie rzeki Wkry. Badaniami objęto 7 odcinków rzeki, oznaczonych
odpowiednio: A1, A2 – odcinki w Poniatowie, B – odcinek w Młudzyniu, C – odcinek w
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Bieżuniu, D – odcinek w Drzazdze, E – odcinek w Strzegowie, F – odcinek w Unierzyżu.
Cztery odcinki: A2, B, C, D w przeszłości były poddane zabiegom regulacji.
Poza zmianą trasy rzeki wybudowano system budowli piętrzących (jazy i stopnie), które
również wpłynęły na kształtowanie warunków siedliskowych w swoim otoczeniu. Budowle
tego typu znajdują się na trzech odcinkach badawczych: A2, B, C. Na dwóch odcinkach nie
objętych regulacją: E, F znajdują się pozostałości budowli piętrzących dawnych młynów,
które obecnie pełnią rolę stopni z niewielkim spadem (jaz na odcinku F niemal całkowicie
zniszczony).
Do ustalenia charakterystyk koryta posłużyły wyniki sondowania rzeki w kilkudziesięciu
przekrojach poprzecznych a także mapy głębokości sporządzone na podstawie pomiarów
wykonanych przy użyciu echosondy sprzężonej z odbiornikiem GPS. W wyniku
inwentaryzacji terenowej zostały wykonane mapy rozmieszczenia hydrofitów i roślinności
brzegowej. Przy pomocy narzędzi GIS zostały policzone powierzchnie płatów zajmowanych
przez poszczególne gatunki roślin. Inwentaryzacją objęto również drzewa i krzewy w
najbliższym sąsiedztwie rzeki, gdyż w największym stopniu wpływają one na warunki
świetlne panujące w korycie.
Analiza uzyskanych charakterystyk pozwoliła na ustalenie pewnych zależności pomiędzy
warunkami abiotycznymi, a miejscami występowania i rodzajem okrywy roślinnej.
Stwierdzono, iż koryto na odcinkach prostych o ujednoliconym dnie i symetrycznych
przekrojach poprzecznych pokrywają duże jednogatunkowe płaty hydrofitów. Miejsca
przegłębień są na ogół wolne od roślinności wodnej. W wyniku porównania składu
gatunkowego i lokalizacji roślin wodnych w korycie na odcinkach naturalnych i
uregulowanych udało się również określić charakter zmian wywołanych pracami
regulacyjnymi. Na odcinkach uregulowanych zaobserwowano brak lub niewielki udział
roślinności o liściach pływających lub swobodnie pływających na powierzchni.
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WPŁYW NAWADNIANIA DESZCZOWNIANEGO I NAWOŻENIA
AZOTEM NA STRATY POWSTAŁE W TRAKCIE
PRZECHOWYWANIA BULW WYBRANYCH ODMIAN ZIEMNIAKA
INFLUENCE OF SPRINKLER IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZATION
ON LOSSES DURING THE STORAGE OF TUBERS OF CHOSEN
POTATO CULTIVARS
Tadeusz Wojdyła1, Mieczysława Pińska1,
Czesław Rzekanowski2, Stanisław Rolbiecki2, Roman Rolbiecki2
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 1 Katedra Przechowalnictwa i Przetwórstwa Produktów
Roślinnych, 2 Katedra Melioracji i Agrometeorologii

Ziemniak należy w Polsce do najważniejszych roślin uprawnych, którego bulwy są
wykorzystywane do bezpośredniego spożycia (rocznie 130-140 kg bulw na 1 mieszkańca
kraju), przetwórstwa i celów paszowych. Do niedawna był spożywany głównie w formie
naturalnej, jednak w ostatnich latach jego rola pod tym względem zdecydowanie maleje na
rzecz wzrostu form przetworzonych, co wymaga bulw ziemniaka określonych odmian oraz o
jednolitej i wysokiej jakości. Pomagać powinno w tym dobrze rozwinięte przechowalnictwo,
bowiem przy rocznych zbiorach w granicach 20-25 mln. ton, straty wynoszą blisko 15 %,
czyli około 3,0-3,5 mln. ton.
Średni plon bulw ziemniaka kształtujący się w Polsce na poziomie 16-19 t⋅ha-1 jest niski, a
najważniejszymi przyczynami tego są straty powodowane silnym porażaniem całych plantacji
przez zarazę ziemniaka (Phytophthora infestans) i fakt uprawiania go na słabych glebach.
Takie gleby charakteryzują się dużą przepuszczalnością i małą pojemnością wodną co
powoduje, że występują na nich częste braki wody w okresie wegetacyjnym. Problem
niedostatku wilgoci glebowej w uprawie ziemniaka mogłoby rozwiązać nawadnianie
deszczowniane, stanowiące podstawowy czynnik poprawiający efekty produkcyjne i
ekonomiczne. W Polsce jednak obserwuje się stałe zmniejszanie powierzchni deszczowanych
upraw, bowiem o ile w latach 1980-1985 nawadniano około 55-60 tys. ha, to w 2002 roku ów
areał spadł do 5.178 ha.
Hipoteza badawcza zakładała, iż deszczowanie i dawki azotu mogą modyfikować wartość
przechowalniczą bulw ziemniaka, w których w okresie przechowywania zachodzą procesy
powodujące: zmniejszenie ich masy (ubytki naturalne), straty wywołane procesem
kiełkowania i straty odpadowe powstałe wskutek porażenia patogenami chorobotwórczymi.
Na wielkość strat oddziałuje szereg czynników, zarówno w okresie wegetacji, zbioru jak i
podczas przechowywania. Wpływ czynników agrotechnicznych na przechowywanie bulw
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ziemniaka nie jest dotychczas w pełni wyjaśniony, a w szczególności takich czynników
plonotwórczych, jak zwiększone dawki azotu oraz nawadnianie.
Celem badań było określenie wpływu deszczowania i dawki azotu na wielkość strat
występujących w trakcie długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka.
Bulwy ziemniaka odmian ‘Barycz’, ‘Mors’ i ‘Triada’ pochodziły ze ścisłych doświadczeń
polowych, przeprowadzonych w latach 2001-2003 w miejscowości Kruszyn Krajeński koło
Bydgoszczy. Czynnikiem pierwszego rzędu były dwa warianty wodne: O – kontrola (bez
nawadniania i W - nawadnianie deszczowane, drugiego zaś nawożenie azotem w dwóch
dawkach: N1 - 75 kg·ha-1 i N2 - 125 kg·ha-1. Z każdej kombinacji doświadczenia pobierano
podczas zbioru po 10 kg próby bulw bez wyraźnych uszkodzeń mechanicznych i objawów
chorobowych, a następnie w woreczkach siatkowych umieszczano w przechowalni temperatura 4 oC, wilgotność powietrza 95 %. Wiosną po 6-miesięcznym przechowywaniu
dokonano oceny prób, określając w procentach wagowych straty naturalne, straty odpadowe
oraz masę kiełków, w stosunku do masy początkowej bulw.
Wydobyte po okresie przechowywania bulwy wykazywały istotne różnicowanie w
wysokości ubytków naturalnych, spowodowane transpiracją i oddychaniem. Ubytki naturalne
kształtowały się średnio dla lat i odmian na poziomie 5,4 %. Spośród trzech badanych odmian
największymi ubytkami naturalnymi charakteryzowała się ‘Triada’ (6,7%), a najmniejszymi
‘Barycz’

(4,4%),

przy

czym

największe

ubytki

naturalne

powstały

w

sezonie

przechowalniczym 2002/2003. Zastosowanie deszczownia nie spowodowało zmian w
wysokości strat naturalnych, w porównaniu do obiektów kontrolnych.
W odróżnieniu od deszczowania, istotnie różnicującym wielkość strat naturalnych okazało
się nawożenie azotem. Dotyczy to szczególnie odmiany ‘Barycz” (straty najniższe) - wzrost
dawki azotu z N1 do N2 przyczynił się do zmniejszenia strat z 4,7 do 3,8 % oraz odmiany
‘Triada” (straty największe) – wzrost z 6,3 do 7,1 %, zaś w przypadku odmiany ‘Mors’ żadne
różnice nie wystąpiły. Zdecydowanie najgorszym sezonem przechowalniczym pod względem
strat naturalnych był przełom lat 2002/2003.
Najbardziej skłonna do kiełkowania okazała się odmiana ‘Triada’, najmniej zaś ‘Mors’.
Nawadnianie

w

przypadku

tych

odmian

okazało

się

czynnikiem

zdecydowanie

zmniejszającym masę bulw kiełkujących, w przypadku pierwszej wystąpił spadek z 0,6 do 0,1
%, a drugiej z 0,8 do 0,4 %. Odwrotne zjawisko wystąpiło u odmiany ‘Mors’ – wzrost z 0,2
do 0,4 %. Zastosowanie wyższych dawek azotu nie sprzyjało kiełkowaniu, dzięki czemu
zanotowano niższe straty. Ich wielkość i kierunek były podobne jak w przypadku
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nawadniania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w sezonie przechowalniczym 2001/2002
zupełnie nie odnotowano występowania kiełków.
W czasie przechowywania bulw ziemniaków powstają straty odpadowe, których
przyczyną są rozwijające się choroby grzybowe i bakteryjne. Poziom ich jest uzależniony
głównie od odporności genetycznej odmiany, co znalazło obraz w przeprowadzonych
badaniach własnych. Najlepszą przydatnością do długotrwałego przechowywania okazała się
odmiana ‘Barycz’, u której nie odnotowano żadnych strat spowodowanych rozwojem chorób.
Zastosowanie w okresie wegetacji nawadniania przyczyniło się u odmiany ‘Mors’ do
pięciokrotnego obniżenia występowania chorób przechowalniczych (z 1,0 do 0,2 %), u
odmiany ‘Mors” żadnych różnic nie stwierdzono (odpowiednio 0,6 i 0,7 %). Niewielką
tendencję wzrostową w występowaniu strat odpadowych stwierdzono przy nawożeniu
podwyższoną dawką azotu. Dotyczyło to szczególnie odmiany ‘Triada’ – z 0,5 do 0,8 % i
mniej ‘Mors’ – wzrost z 0,4 do 0,5 %. Najwyższe straty spowodowane ubytkami
chorobowymi odnotowano w okresie przechowalniczym 2002/2003, zaś dla odmiany w
sezonie 2001/2002 strat w bulwach nie zanotowano
Straty ogółem stanowią sumę wszystkich omawianych wcześniej ubytków. Największą
rolę odegrał w tym przypadku czynnik odmianowy, a najmniejszą wodny. Najlepszymi
walorami przechowalniczymi wyróżniła się odmiana ‘Barycz’, u której łączne średnie straty
nie przekroczyły 5 %. Gorsza pod tym względem okazała się ‘Mors’, a najgorsza ‘Triada’ –
ze stratami dochodzącymi do 8 %. Nawadnianie okazało się czynnikiem zmniejszającym
straty ogółem i to u wszystkich trzech odmian - średnio z 6,5 do 6,0 %. Z kolei azot
zmniejszał straty u odmiany ‘Barycz’ (o 1,4 %), powiększając u dwóch pozostałych - u
‘Triady” najsilniej, bo z 7,2 do 8,7 %. Najkorzystniejszym dla przechowywania okazał się
sezon 2001/2002.
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SIEWU SZCZELINOWEGO W
ODNAWIANIU EKOSYSTEMÓW ŁĄKOWYCH
POSSIBILITY OF UTILIZATION OF SOD – DISK SYSTEMS IN RENEWING OF
MEADOWS' ECOSYSTEMS
Karol Wolski, Magdalena Szymura, Paweł Lewiński
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni

Wstęp
Produkcyjność użytków zielonych jest wynikiem współdziałania zastosowanych zabiegów
pratotechnicznych i warunków siedliskowych. Odnawianie ekosystemów łąkowych jest
zagadnieniem wciąż aktualnym, zaś zachowanie bioróżnorodności runi łąkowej jest podstawą
nowoczesnych, proekologicznych systemów produkcji pasz na użytkach zielonych
(Novoselova i Frame, 1992; Baryła i wsp., 1995; Preś i Rogalski, 1997;). Podsiew wprowadza
się do praktyki łąkarskiej nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również z uwagi na
ochronę środowiska. Siew szczelinowy pozwala na skuteczne i trwałe uzupełnienie składu
gatunkowego runi łąkowej.
Omówienie wyników
W pracy przedstawiono wyniki badań nad odnawianiem ekosystemów łąkowych w latach
1993 - 2003. Doświadczenia przeprowadzono w warunkach klimatyczno - glebowych niżu
Dolnego Śląska oraz Sudetów.
Krótki okres wegetacji i erozja wodna gleb w górach w znacznym stopniu ogranicza
polową produkcję pasz, właściwym kierunkiem produkcji rolniczej jest zatem odpowiednie
utrzymanie terenów zadawnionych w tych warunkach. W ruń łąkową z dominacją Agrostis
vulgaris i Festuca rubra wprowadzono nasiona Trifolium repens, Trifolium pratense oraz
Trifolium hybridum. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wykorzystane
do siewu bezpośredniego koniczyny - łąkowa i biała istotnie zmieniły skład gatunkowy oraz
zwiększyły plonowanie runi.
W latach 1993 - 1996 na niżu dolnośląskim oceniano przydatność: Dactylis glomerata,
Phleum pratense, Festuca pratensis i Lolium perenne do siewu szczelinowego w zbiorowisku
wiechlinowym.

Przeprowadzone

badania

pozwoliły

zaobserwować

trwałą

sukcesję

podsianych gatunków na łące użytkowanej 3 - kośnie. W trzecim roku pełnego użytkowania
udział Dactylis glomerata plonie rocznym wynosił - 45%, Lolium perenne - 36%, Festuca
pratensis - 15%, zaś Phleum pratense - 7%. Kupkówka pospolita rozwijała się najlepiej,
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charakteryzowała się dużą konkurencyjnością, odpornością na suszę oraz bardzo dobrą
reakcją na nawożenie azotowe.
W badaniach przeprowadzonych w latach 1997 - 2000 na użytkach zielonych z przewagą:
Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Alopecurus pratensis oraz Phalaris arundinacea do
siewu szczelinowego zastosowano: Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Festuca
arundinacea, Festulolium, Lolium perenne oraz Lolium multiflorum. Najwyższy średni udział
w składzie gatunkowym po 3 latach pełnego użytkowania stwierdzono dla: Dactylis
glomerata - 38,7%, Lolium perenne - 32,1%, Festuca arundinacea - 27,5%, Festulolium 23,0%, Festuca pratensis - 18,4% oraz Lolium multiflorum - 14,2%.
W innych badaniach stwierdzono, że w województwie dolnośląskim ok. 50% powierzchni
użytków zielonych wymaga renowacji. Oceniano trzy sposoby poprawy produkcyjności runi
łąkowej: nawożenie, pełna uprawa oraz siew bezpośredni - szczelinowy. Udział
poszczególnych metod w rekultywacji użytków zielonych kształtowała się następująco: siew
szczelinowy - 37% powierzchni, pełna uprawa - 33%, zaś do w celu poprawy produkcyjności
wykonywano nawożenie na 30% powierzchni.
Wnioski
1. Na Dolnym Śląsku można poprawić produkcję trwałych użytków zielonych metodą siewu
szczelinowego. Względy ekonomiczne, łatwość w zastosowaniu oraz wzrastająca opłacalność
wykorzystania ekosystemów łąkowych jako paszowisk spowoduje, że w najbliższych latach
zastosowanie tej proekologicznej metody w odnawianiu runi łąkowej będzie jeszcze większe.
2. Wykorzystanie siewu szczelinowego w odnawianiu składu gatunkowego ekosystemów
łąkowych w każdym przypadku wymaga indywidualnego podejścia.
3. W optymalnych warunkach klimatyczno - glebowych rozwój traw pastewnych i roślin
motylkowatych po siewie szczelinowym jest prawidłowy i umożliwia kontrolowane zmiany
składu gatunkowego oraz istotne i trwałe zwiększenie produkcyjności runi łąkowej.
Literatura
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użytków zielonych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Łąkarstwa "Kierunki rozwoju łąkarstwa na
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WPŁYW DESZCZOWANIA NA PLONOWANIE JĘCZMIENIA
BROWARNEGO
INFLUENCE OF SPRINKLER IRRIGATION ON BREWERY BARLEY YIELDS
Jacek Żarski, Stanisław Dudek
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Melioracji i Agrometeorologii

W warunkach klimatycznych Polski rola nawadniania deszczownianego w kształtowaniu
ilości i jakości plonu roślin uprawnych zależy przede wszystkim od rodzaju oraz właściwości
wodnych gleby. Na glebach lekkich i bardzo lekkich posiadających przepuszczalne podłoże,
deszczowanie stanowi podstawowy czynnik i zabieg plonotwórczy, decydujący o rozmiarze
produkcji i podstawowych cechach jakościowych pozyskiwanych surowców roślinnych.
Umożliwia uprawę roślin intensywnych, zapewniając wysoką ich produkcyjność i dobrą
jakość. W przypadku większości upraw jest także zabiegiem efektywnym ekonomicznie
(Rzekanowski i Żarski 1999, Żarski i wsp. 2001, Żarski i Dudek 2003).
Badania podjęto w ramach wieloletnich prac nad doborem gatunków i odmian na
deszczowane gleby lekkie i bardzo lekkie. Ich celem była weryfikacja hipotezy o celowości
uprawy w tych warunkach odmian browarnych jęczmienia jarego. Szczególną uwagę
zwrócono na aspekt poprawy jakości ziarna.
Ścisłe doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2000-2002 na czarnej ziemi
zdegradowanej (kompleks żytni słaby) w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Testowano
2 odmiany jęczmienia browarnego (Brenda, Rudzik). Różnicowano czynnik wodny (bez
deszczowania, nawadnianie za pomocą deszczowni szpulowej GR-1 na podstawie metody
sterowania Grabarczyka i wsp.) oraz nawozowy (2 poziomy nawożenia azotowego: 30 i 60 kg
N/ha). Opady atmosferyczne w okresie IV-VI wynosiły w kolejnych latach doświadczenia 71,
124 i 107 mm, a sezonowe dawki nawodnieniowe odpowiednio 135, 70 i 75 mm.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wysokość plonu ziarna jęczmienia
zależała istotnie (R2 = 0,91) od sumy opadów atmosferycznych i dawek nawodnieniowych w
okresie IV-VI (rys.1). Deszczowanie istotnie wpłynęło na wysokość plonów ziarna,
powodując ich wzrost do średniego poziomu 4,18 t/ha. Wskaźniki efektywności produkcyjnej
deszczowania wynosiły: bezwzględny przyrost plonu ziarna 2,37 t/ha, względny przyrost
plonu 131%, efektywność 1 mm wody nawodnieniowej 25,4 kg/ha. Ziarno uzyskane na
stanowiskach deszczowanych cechowało się niską zawartością białka (11,2 %), odpowiednio
wysoką celnością (95,1%) i energią kiełkowania (95,7%), spełniając kryteria przydatności
browarnej (tab.1).
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Rys.1 Zależność plonów ziarna jęczmienia
browarnego od warunków wodnych
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Tabela 1. Wpływ deszczowania na plonowanie jęczmienia browarnego (wielkości średnie dla
lat badań, odmian i poziomów nawożenia azotowego)
Badana cecha

Jednostka

W0

W1

Różnica

Wysokość plonu ziarna

t/ha

1,81

4,18

+2,37

Masa 1000 ziaren

g

35,4

43,8

+8,4

Zawartość białka w ziarnie

% s.m.

13,8

11,2

-2,6

Celność ziarna (≥2,5 mm)

%

68,9

95,1

+26,2

Energia kiełkowania

%

85,3

95,7

+10,4

Na podstawie uzyskanych rezultatów wnioskowano, że testowane odmiany jęczmienia
browarnego można brać pod uwagę przy ustalaniu listy roślin przeznaczonych do uprawy na
gleby lekkie i bardzo lekkie, pod warunkiem stosowania nawodnień.
Literatura
Rzekanowski C., Żarski J., 1999: Rola nawodnień ciśnieniowych w ochronie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Inżynieria Rolnicza nr 5(11), t.I, 241-248
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Żarski J., Dudek S., 2003: Rola deszczowania w kształtowaniu plonowania wybranych upraw
polowych. Pamiętnik Puławski, nr 132, 443-449
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ZMIANY ZAWARTOŚCI I SKŁADU ZWIĄZKÓW PRÓCHNICZNYCH
W GLEBIE SILNIE KWAŚNEJ REKULTYWOWANEJ KOMPOSTAMI
Z OSADU ŚCIEKOWEGO
CHANGES OF HUMIC COMPOUNDS CONTENT AND COMPOSITION IN
STRONGLY ACIDIC SOIL AMENDED WITH SEWAGE SLUDGE COMPOST
Grażyna Żukowska, Stanisław Baran, Anna Wójcikowska-Kapusta
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska

Celem niniejszej pracy była ocena zmian zawartości węgla organicznego oraz udziału
labilnych frakcji substancji organicznej i składu frakcyjnego związków próchnicznych w
glebie silnie kwaśnej poddanej rekultywacji kompostami otrzymanymi na bazie osadu
ściekowego.
Badania przeprowadzono w oparciu o doświadczenie poletkowe zlokalizowane na terenie
po otworowej eksploatacji siarki „Jeziórko” w Tarnobrzegu.
Na większości pól poeksploatacyjnych zawartość siarki waha się od 0,1 – 0,5 %, co
powoduje bardzo silne zakwaszenie, a w konsekwencji intensywną mineralizację substancji
organicznej i zamieranie życia biologicznego.
Zabiegi rekultywacyjne na tym obszarze obejmowały: likwidację infrastruktury górniczej,
usuwanie zanieczyszczeń siarkowych, ukształtowanie powierzchni, regulację stosunków
wodnych, neutralizację obszaru przy użyciu wapna poflotacyjnego, zastosowanego w dawce
300 t·ha-1.
Następnie na poletkach o powierzchni 15 m2 zastosowano komposty na bazie osadu
ściekowego w następujących wariantach: kompost I ( osad 100%), kompost II (osad 80% +
popiół 20%), kompost III (osad 70% + popiół 30%), kompost IV (osad 70% + trociny 30%).
Komposty w dawkach: 90 Mg·ha-1, 180 Mg·ha-1 i 270 Mg·ha-1 wymieszano z powierzchniową
warstwą gleby za pomocą brony talerzowej. Obiekt kontrolny stanowiło poletko, na którym
nie użyto kompostów. Na poletkach wysiano mieszankę traw w normie: lucerna 22 kg·ha-1,
kupkówka 20 kg·ha-1 oraz rzepik 8 kg·ha-1.
Próbki gleby do analiz pobrano z warstwy 0-20 cm, wiosną 2002 roku (bezpośrednio po
zastosowaniu kompostów) oraz jesienią w latach 2002, 2003 i 2004 (na zakończenie sezonu
wegetacyjnego roślin).
W pobranych próbkach oznaczono: odczyn – pH w 1 mol·dcm-3 KCl, zawartość węgla
organicznego, zawartość C frakcji labilnej metodą Andrzejewskiego w modyfikacji Myśkowa
oraz skład frakcyjny związków próchnicznych metodą Kononowej-Bielczikowej.

250

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

Odczyn gleby we wszystkich obiektach badawczych kształtował się na poziomie
odpowiadającym glebom o odczynie obojętnym.
Zastosowanie kompostów spowodowało wzrost zawartości węgla organicznego w glebie
w stosunku do obiektu kontrolnego, niezależnie od wielkości dawki i rodzaju kompostu.
Stwierdzono

istotną

zależność

pomiędzy

rosnącą

dawką

kompostu

a zawartością Corg. w glebie. Największą akumulację węgla stwierdzono na poletkach
użyźnionych kompostem z udziałem 20% popiołu i kompostem z udziałem 30% trocin, a
najmniejszą w glebie z dodatkiem samego kompostu (100%) i kompostu zawierającego 30%
popiołu, przy czym i tutaj obserwowano istotny wzrost zawartości węgla organicznego w
stosunku do gleby obiektu kontrolnego.
Wprowadzenie do rekultywowanych gleb kompostów wpłynęło na słabo wyrażoną
tendencję do wzrostu zawartości labilnej frakcji węgla organicznego, przy czym stwierdzono
istotny spadek udziału tej frakcji C w ogólnej ilości Corg. w porównaniu do gleby obiektu
kontrolnego.
W składzie związków próchnicznych gleby obiektu kontrolnego przeważały związki
próchniczne wolne i luźno związane z półtoratlenkami i wapniem, udział humin był bardzo
niski a stosunek Ckh:Ckf wynosił ok. 0,5. W wyniku przemian substancji organicznej w
rekultywowanej glebie wzbogaconej kompostami z osadu ściekowego powstały związki
próchniczne charakteryzujące się większą zawartością humin oraz wyższym stosunkiem
Ckh:Ckf.
Reasumując można stwierdzić, że zastosowane komposty miały korzystny wpływ na
rozwój procesów glebotwórczych w rekultywowanej glebie, czego odzwierciedleniem jest
obserwowana akumulacja węgla organicznego w glebie oraz poprawa jakości związków
próchnicznych.
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ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W GLEBACH
I MNISZKU POSPOLITYM (TARAXACUM SP.) O ZRÓŻNICOWANYM
WPŁYWIE ANTROPOPRESJI
THE CONTENT OF SOME TRACE METALS IN SOILS AND DANDELION
(TARAXACUM SP.) UNDER DIFFERENT ANTHROPOGENIC INFLUENCE
Stanisław Baran, Anna Wójcikowska-Kapusta, Patryk Oleszczuk
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska

W pracy analizowano zawartość ołowiu, cynku, kadmu i miedzi w glebach i mniszku
pospolitym (Taraxacum sp) ogródków działkowych w obszarach o zróżnicowanym wpływie
presji antropogenicznych (Śląsk, Lublin, Biała Podlaska). Na tle zbliżonych właściwości gleb
(odczyn, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego i jego form, właściwości sorpcyjne,
skład granulometryczny) odnotowano zróżnicowaną zawartość analizowanych metali
ciężkich.
Najbardziej zanieczyszczone były ogródki działkowe na Śląsku, w drugiej kolejności w
Lublinie a najmniejsze ilości tych pierwiastków oznaczono w glebach z Białej Podlaskiej.
Gleby ze Śląska charakteryzowały się I - II stopniem zanieczyszczenia ołowiem, od II do
IV stopnia zanieczyszczenia cynkiem, od III do V stopnia zanieczyszczenia kadmem,
pozostałych obszarów, naturalną zawartością ołowiu i kadmu, podwyższoną zawartością lub
słabo zanieczyszczone cynkiem.
Uwzględniając % przekroczenia średnich zawartości metali w glebach w porównaniu do
kontroli, analizowane obszary można uszeregować:
Pb 0-20: Śląsk (981%) > Lublin (257%) > Biała Podlaska (109%) > kontrola (100%);
Pb 20-40: Śląsk (1045%) > Lublin (315%) > Biała Podlaska (97%) < kontrola (100%);
Zn 0-20: Śląsk (581%) > Lublin (175%) > Biała Podlaska (42%) < kontrola (100%);
Zn 20-40: Śląsk (1451%) > Lublin (386%) > Biała Podlaska (91%) < kontrola (100%);
Cu 0-20: Śląsk (358%) > Lublin (374%) > Biała Podlaska (107%) > kontrola (100%);
Cu 20-40: Śląsk (561%) > Lublin (713%) > Biała Podlaska (139%) > kontrola (100%);
Cd 0-20: Śląsk (385%) > Lublin (139%) > Biała Podlaska (77%) < kontrola (100%);
Cd 20-40: Śląsk (455%) > Lublin (143%) > Biała Podlaska (100%) - kontrola (100%);
Zawartość analizowanych metali ciężkich w mniszku pospolitym jest wysoka i
zróżnicowana, co wynika z intensywności oddziaływania presji antropogenicznych
(zanieczyszczenia gleby) a także rodzaju pierwiastka. Odnosząc stwierdzone zawartości
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metali należy stwierdzić, że szczególne zagrożenie mogą stwarzać Pb, Zn i Cd, co do których
stwierdzono istotne zależności między zawartością w glebie i liściach mniszka.
Oceniając procentowy wskaźnik zawartości metali ciężkich w liściach tej rośliny w
badanych obszarach, uzyskuje się uszeregowanie:
Pb: Śląsk (783)>Lublin(136)> Biała Podlaska (100),
Zn: Śląsk (512)>Lublin (129)>Biała Podlaska (1100),
Cu: Śląsk(131)>Lublin(106)>Biała Podlaska (100),
Cd: Śląsk (675)>Lublin(110)>Biała Podlaska (100),
Przeprowadzone badania wskazują, że zanieczyszczenie środowiska glebowo-roślinnego,
szczególnie na terenie Śląska jest znaczne, co wyklucza te tereny (ogródki działkowe) jak
przydatne do produkcji żywności.
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ZAWARTOŚĆ I POBRANIE SIARKI PRZEZ PSZENICĘ JARĄ
W ZALEŻNOŚCI OD FORMY I DAWKI SIARKI ORAZ OD SPOSOBU
NAWOŻENIA AZOTEM
THE CONTENT AND UPTAKE OF SULPHUR BY THE SPRING WHEAT
DEPENDING ON THE FORM AND DOSE OF SULPHUR AND THE METHOD OF
FERTILIZATION WITH NITROGEN
Marzena Sylwia Brodowska, Adam Kaczor
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Wstęp
Nawożenie siarką wpływa na wzrost plonów roślin, a jeszcze w większym stopniu na ich
jakość. Niedobór tego składnika obniża głównie syntezę białek i powoduje zakłócenia
w metabolizmie cukrów [Marschner 1995]. W przypadku rzepaku i innych roślin oleistych
brak siarki prowadzi do zmniejszenia zawartości tłuszczu, zaś przy uprawie zbóż obniża
jakość mąki [Blake-Kalf i in. 1998, White i in. 1981, Zhao i in. 1997]. W pracy
przeprowadzono analizę porównawczą oddziaływania różnych związków siarki (Na2S2O3,
S el., Na2SO4) oraz azotu (NH4NO3, RSM–30) na zawartość i pobranie siarki ogółem,
siarczanowej i organicznej przez pszenicę jarą.
Omówienie wyników
Badania wykonano w oparciu o materiał glebowy i roślinny uzyskany z doświadczeń
wazonowych przeprowadzonych w latach 2001–2002. Eksperyment założono metodą
kompletnej randomizacji na materiale glebowym pobranym z warstwy ornej gleby brunatnej
o składzie granulometrycznym utworu pyłowego ilastego. Gleba charakteryzowała się lekko
kwaśnym odczynem oraz niską zasobnością w przyswajalny fosfor, potas, magnez i siarkę.
W warstwie ornej zawierała ona 0,86% węgla organicznego.
Uzyskane wyniki wskazują, że ilości rozpatrywanych form siarki w ziarnie i słomie
pszenicy jarej były wyraźnie zróżnicowane w wyniku oddziaływania czynników
doświadczalnych. Nawożenie siarką widocznie zwiększyło zawartość S og., S-SO4 i S org.
Ogólnie

należy

stwierdzić,

że

wyższą

koncentracją

analizowanych

form

siarki

charakteryzowały się rośliny z obiektów nawożonych RSM–30 w porównaniu z pszenicą
nawożoną saletrą amonową. Jednakże przekształcanie pobranej siarki w formę organiczną
było efektywniejsze w serii z NH4NO3.
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Wyższe pobranie S og. – podobnie jak w przypadku zawartości – odnotowano
w obiektach nawożonych azotem w postaci RSM–30 (tab.1). W prowadzonym eksperymencie
najlepszymi źródłami siarki okazały się tiosiarczan i siarczan sodu.
Tabela 1. Oddziaływanie formy i dawki siarki oraz sposobu nawożenia azotem na pobranie
siarki ogółem przez pszenicę jarą (mg S·wazon-1)
Obiekt
RSM–30
RSM–30–S–4 (Na2S2O3)
RSM–30 + S el.
RSM–30 + Na2SO4 bezw.
NH4NO3
NH4NO3 + Na2S2O3
NH4NO3 + S el.
NH4NO3 + Na2SO4 bezw.

Ziarno

Słoma

Ziarno + Słoma

14,5
26,2
18,8
26,1
12,4
20,2
18,6
20,9

17,9
43,7
28,9
42,6
17,1
32,9
27,8
34,6

32,4
69,9
47,7
68,7
29,5
53,1
46,4
55,5

Wnioski
1. Nawożenie siarką wyraźnie zwiększyło poziom S og., S-SO4 i Sorg. w ziarnie i słomie
pszenicy.
2. W warunkach prowadzonych badań najlepszymi źródłami siarki były tiosiarczan
i siarczan sodu.
3. Efektywniejsza przemiana siarki w związki organiczne wystąpiła przy nawożeniu roślin
azotem w postaci saletry amonowej.
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ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W ZIARNIE PSZENICY OZIMEJ
W ZALEŻNOŚCI OD STOSOWANYCH HERBICYDÓW I SPOSOBU
NAWOŻENIA AZOTEM
MACRONUTRIENS COCTENT IN WINTER WHEAT GRAIN DEPPENDING ON
HERBICIDES APPLIED AND NITROGEN APPLICATION METHODS
Irena Brzozowska, Jan Brzozowski, Bartosz Witkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Systemów Rolniczych

W latach 2001-2003 prowadzono badania polowe i laboratoryjne, których celem było
określenie wpływu stosowania herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych na
zawartość makroelementów (N, P, K, Mg, Ca) w ziarnie pszenicy ozimej, odmiany Elena.
Doświadczenie realizowano w Stacji

Doświadczalnej

Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Tomaszkowie k/Olsztyna, na glebie brunatnej właściwej, średniej i ciężkiej,
kompleksu pszennego dobrego,
Pszenicę corocznie uprawiano po pszenicy ozimej, której przedplonem były rośliny
strączkowe. Doświadczenie prowadzono jako dwuczynnikowe, metodą losowanych
podbloków, w 4 powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były herbicydy i mieszaniny
herbicydów:
I. Obiekt kontrolny (bez herbicydów),
II. Granstar 75 WG (tribenuron metylu),
III. Granstar 75 WG + Starane 250 EC (fluroksypyr),
IV. Granstar 75 WG + Chwastox Extra 300 SL (MCPA),
V. Chwastox Extra 300 SL,
VI. Chwastox Extra 300 SL + Starane 250 EC,
VII. Aminopielik D 450 SL (2,4-D + dikamba),
VIII. Mustang 306 SE (florasulam + 2,4-D).
Herbicydy oraz ich mieszaniny stosowano w dawkach zalecanych przez IOR w Poznaniu
(Zalecenia …2000).
Czynnikiem drugim był sposób nawożenia mocznikiem (łącznie 120,0 kg N · ha-1):
1) doglebowo; mocznik stosowano wyłącznie w granulacie w trzech terminach: 40,0 kg
N · ha-1 po wznowieniu wegetacji; 27,6 kg N·ha-1 w końcu fazy krzewienia i 52,4 kg N · ha-1 w
końcu fazy strzelania w źdźbło.
2) doglebowo-dolistnie; mocznik stosowano 2-krotnie doglebowo (40,0 kg N· ha-1 po
wznowieniu wegetacji i 35,8 kg N·ha-1w końcu fazy strzelania w źdźbło) oraz 2-krotnie
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dolistnie: 27,6 kg N · ha-1w końcu fazy krzewienia (20% roztwór mocznika) oraz 16,6 kg
N·ha-1 w końcu fazy strzelania w źdźbło (12% roztwór mocznika). Na obiektach z
nawożeniem dolistnym, w pierwszym zabiegu, herbicydy stosowano jednocześnie z
mocznikiem w roztworze.
Eksperyment obejmował łącznie 16 obiektów. Powierzchnia pojedynczego poletka
wynosiła 20 m2 (2m x 10m). Zabiegi opryskiwania (herbicydowe, łączone herbicydowomocznikowe i mocznikowe) wykonywano opryskiwaczem plecakowym, stosując dawkę
cieczy użytkowej 300 dm3 ha-1.
Analizy chemiczne ziarna na zawartość makroelementów (N, P, K, Mg, Ca) wykonano w
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie: azotu – metodą potencjometryczną, fosforu –
wanadowo-molibdenową, magnezu – absorpcyjnej spektrometrii atomowej, potasu i wapnia
– metodą fotometrii płomieniowej.
Zawartość badanych makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej kształtowała się na
średnim poziomie (Czuba, Mazur 1988, Szynal, Sykut 1992). Ponadto była zróżnicowana
między latami badań oraz zależała od stosowanych herbicydów. W drugim roku badań (2002
r.), charakteryzującym się dużymi niedoborami opadów oraz obniżonymi temperaturami w
okresie wegetacji wiosenno-letniej (IV-VII), zawartość makroelementów w ziarnie była
największa. Stosowane herbicydy oraz mieszaniny herbicydowo-mocznikowe wywierały
podobny wpływ na akumulację badanych makroelementów. Z siedmiu obiektów
traktowanych herbicydami, następujące: Granstar 75 WG + Starane 250 EC, Chwastox Extra
300 SL, Chwastox Extra 300 SL + Starane 250 EC oraz Aminopielik D 450 SL wpływały na
wzrost zawartości azotu ogólnego i fosforu, natomiast ilość potasu, magnezu i wapnia
kształtowała się niezależnie od aplikowanych herbicydów.

Stosowanie części azotu

dolistnie, w tym łącznie z herbicydami w roztworze (I zabieg), wpływało na tendencję do
zwiększenia zawartości jedynie azotu w ziarnie pszenicy.
Piśmiennictwo
Czuba R., Mazur T. 1988. Wpływ nawożenia na jakość plonów. PWN, Warszawa.
Szynal J., Sykut A. 1992. Zmiany zawartości makro- i mikroelementów w ziarnie pszenicy po
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OCENA STANU GLEB ŁĄKOWYCH I LEŚNYCH
W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM Z WYKORZYSTANIEM
MEZO- I MAKROFAUNY GLEBOWEJ
EVALUATION OF MEADOW AND FOREST SOILS IN OJCOWSKI
NATIONAL PARK BASED ON ANALYSIS OF MEZO AND MACRO SOIL FAUNA.
Anna Chrzan, Maria Marko-Worłowska
Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Biologii

Od sprawności funkcjonowania pedofauny zależy w dużej mierze jakość całego
środowiska przyrodniczego. Organizmy glebowe wykazują różny stopień wrażliwości na
wpływy antropopresji i mogą być bioindykatorami stanu gleby (Dąbrowska-Prot 1996).
Badania

dotyczyły

fauny

glebowej

wybranych

stanowisk

Ojcowskiego

Parku

Narodowego. Prowadzono je w latach 2002- 2003 w glebie dwóch stanowisk łąkowych (I- u
stóp Góry Zamkowej, II - naprzeciw kaplicy "Na Wodzie”) i dwóch leśnych (III- na Górze
Zamkowej i IV- w lesie przylegającym do stanowiska II).
Na podstawie wyników dwuletnich badań najwyższą liczebność fauny stwierdzono na
stanowisku II, gdzie różnorodność pedofauny była najmniejsza (14 grup). Spośród
wyodrębnionych 23 grup bezkręgowców, najliczniej w glebie występowały Acarina, które
stanowiły 30-35%, Collembola 24-47%, larwy Diptera 8-15% a na stanowisku IV 28% udział
miały Lumbricidae i Enchytraeidae.
Obok Acarina i Collembola znaczącą pozycję zajmują larwy Diptera. Wynika ona ze
znacznej liczebności i roli, jaką one pełnią w procesie glebotwórczym. Najwyższe
zagęszczenie, różnorodność i biomasę tej grupy wykazano na stanowiskach łąkowych (I,II).
Larwy Diptera występujące w glebach badanych stanowisk zaklasyfikowano do trzech grup
troficznych: saprofagów, drapieżnych i fitosaprofagów. Na stanowisku I dominowały
saprofagiczne Cecidomyiidae 29%, a na II fitosaprofagiczne Bibionidae 30%. Na
stanowiskach leśnych różnorodność larw była podobna, lecz dominowały saprofagiczne
Chironomidae 29-52%.
Struktura troficzna w liczebności i biomasie różniła się. Na wszystkich badanych
stanowiskach grupą dominującą pod względem liczebności były larwy saprofagiczne, przed
fitosaprofagicznymi i drapieżnymi. Natomiast struktura troficzna wyrażona w biomasie
wykazuje przewagę fitosaprofagów na stanowiskach I,II,IV (68, 55, 69%), przed saprofagami
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i drapieżnymi. Tylko na III stanowisku saprofagi miały 50% udział w biomasie, fitosaprofagi
33%, a drapieżne 17%.
Relacje troficzne w biomasie znacznie odbiegają od modelu charakterystycznego dla łąk
naturalnych, opracowanego przez Ciesielską (1983) i mogą wskazywać na zakłócenia w
podsystemie glebowym badanych stanowisk, spowodowane wpływem antropopresji na
przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego.
Literatura
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ZMIANY ZAWARTOŚCI MIEDZI W ROŚLINACH W ZALEŻNOŚCI OD
ZANIECZYSZCZENIA GLEBY KADMEM
MODIFICATIONS OF COPPER CONTENT IN PLANTS IN RELATION TO
CADMIUM CONTAMINATION OF SOIL
Zdzisław Ciećko1, Stanisław Kalembasa2, Mirosław Wyszkowski1,
Elżbieta Rolka1
1
2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Środowiska
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości miedzi w częściach
nadziemnych i korzeniach roślin w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem w
warunkach dodatku do niej kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu.
Badania bazujące na 5 doświadczeniach wazonowych wykonano w hali wegetacyjnej
należącej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W doświadczeniach
wykorzystano glebę kwaśną o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego,
której szczegółową charakterystykę zamieszczono we wcześniej opublikowanej pracy
(CIEĆKO i in. 2004). W badaniach użyto wazony polietylenowe, które wypełniono 9 lub 10 kg
gleby. Glebę zanieczyszczono kadmem w ilości 10, 20, 30 i 40 mg Cd · kg-1. W
doświadczeniach testowano owies, kukurydzę, łubin żółty, rzodkiewkę i facelię. Badania
prowadzono w doświadczeniu z owsem w 4 seriach (bez dodatków, z ziemią kompostową,
węglem brunatnym i wapnem), a w doświadczeniach z pozostałymi roślinami w 5 seriach
(bez dodatków, z ziemią kompostową, węglem brunatnym, wapnem i bentonitem). Ziemię
kompostową i węgiel brunatny dodawano w ilości 4%, bentonit - 2% w stosunku do masy
gleby, a wapno w ilości odpowiadającej 1 kwasowości hydrolitycznej. Jednocześnie do
wszystkich wazonów wniesiono nawozy zawierające NPK w ilościach niezbędnych dla
danego gatunku rośliny. Kadm i nawozy mineralne wprowadzono do gleby w następujących
formach: Cd – chlorek kadmu, N – mocznik, P – superfosfat granulowany potrójny, K – sól
potasowa 57-procentowa. Doświadczenia prowadzono w czterech powtórzeniach.
W czasie zbioru roślin pobrano próbki części nadziemnych i korzeni roślin, które
następnie rozdrobniono, wysuszono i zmielono. W tych próbach oznaczono zawartość miedzi
metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA).
Zawartość miedzi w roślinach była uzależniona od: gatunku i organu rośliny,
zanieczyszczenia gleby kadmem oraz dodatków wprowadzonych do gleby w celu
neutralizacji wpływu tego metalu. Analizując poszczególne organy roślin stwierdzono, że
najwyższa zawartość miedzi, niezależnie od dawki kadmu i aplikacji substancji
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neutralizujących do gleby, wystąpiła w częściach nadziemnych facelii (10,38 mg Cu · kg-1
s.m.) i korzeniach łubinu żółtego (9,14 mg Cu · kg-1 s.m.), a najniższa kukurydzy - w
częściach nadziemnych (2,54 mg Cu · kg-1 s.m.) i korzeniach (2,69 mg Cu · kg-1 s.m.).
Średnie zawartości miedzi wykazano we wszystkich organach owsa i rzodkiewki oraz
częściach nadziemnych łubinu żółtego i korzeniach fecelii.
Wpływ kadmu na zawartość miedzi w serii bez aplikacji dodatków neutralizujących do
gleby zależał od gatunku i organu rośliny. Pod wpływem wzrastających dawek kadmu, w
porównaniu do obiektu kontrolnego (bez dodatku kadmu do gleby), wystąpił wzrost
zawartości miedzi w częściach nadziemnych i korzeniach łubinu żółtego oraz w słomie i
korzeniach, w odróżnieniu od ziarna owsa. Należy nadmienić, że był on największy w
częściach nadziemnych łubinu żółtego (64%). Niskie dawki kadmu (10 lub 20 mg Cd · kg-1)
sprzyjały nagromadzaniu miedzi w częściach nadziemnych i korzeniach kukurydzy oraz
częściach nadziemnych facelii. Wysokie dawki kadmu spowodowały zmniejszenie zawartości
miedzi w obydwu organach tych roślin, przy czym wpływ ten był jednak większy w
korzeniach, zwłaszcza w korzeniach rzodkiewki. Niezbędne jest jednak podanie informacji,
że w przypadku części nadziemnych rzodkiewki oraz korzeni łubinu żółtego i rzodkiewki
analizę zawartości miedzi wykonano tylko w dwóch pierwszych obiektach ze względu na
brak wystarczających ilości materiału roślinnego do jej przeprowadzenia, co było
spowodowane silnym ograniczeniem wzrostu i rozwoju tych roślin na obiektach
zanieczyszczonych wysokimi dawkami kadmu.
Dodatek kompostu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu do gleby wywołał zmiany w
zawartości miedzi w testowanych roślinach, przy czym zakres i kierunek tych zmian był
uwarunkowany rodzajem aplikowanej substancji i gatunkiem rośliny. Wniesienie substancji
organicznej do gleby w postaci kompostu na ogół sprzyjało gromadzeniu miedzi w roślinach,
szczególnie w częściach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki. Wpływ węgla brunatnego, wapna i
bentonitu na zawartość miedzi w roślinach zależał od gatunku i organu rośliny. Ich aplikacja
spowodowała, w porównaniu do serii bez dodatków, zwiększenie zawartości miedzi w częściach
nadziemnych i korzeniach rzodkiewki oraz w korzeniach łubinu żółtego i kukurydzy (z wyjątkiem
węgla brunatnego). W przypadku pozostałych organów badanych roślin odnotowano zmniejszenie
zawartości miedzi pod wpływem zastosowanych dodatków.
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EKOLOGICZNA UPRAWA DYNI – ŹRÓDŁO PRZECIWDZIAŁANIA
ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
THE ECOLOGICAL GROWING OF PUMPKINS - SOURCES AND PREVENTION
THREATS TO THE ENVIRONMENT
Honorata Danilczenko, Elvyra Jariene, Aurelija Paułauskiene, Vida Rutkoviene,
Jurgita Kułajtiene
Lietuvos žemes ūkio universitetas, Akademijos miest., Kauno raj., Lithuania

Na naszej szerokości geograficznej rodzina dyniowatych (Cucurbitaceae) jest wszystkim
dobrze znana, przede wszystkim ze względu na gatunki jadalne. Uważa się, że dyniowate
należały do pierwszych roślin udomowionych przez człowieka.
Osiąganie wysokich plonów w praktyce jest trudne. Pewne nadzieje daje stosowanie
zróżnicowanego nawożenia. Dynia nie jest wymagająca i pozwala na zagospodarowanie
ziemi słabszej, przy tym uzyskując dobrą produkcyjność roślin. W naszych ogrodach można
znaleźć, co najmniej trzy gatunki dyni. Około 17% masy owocu to łupina, 73%-miękisz i
10%- nasiona. W zależności od odmiany i gatunku dynia zawiera: 5,6-16,0% suchej
masy,0,8-1,0 białka, 6,5% węglowodanów, 1,2% błonnika ( dynia jedno z bogatszych w
błonnik warzyw). Zawiera także sporą ilość beta- karotenu (15,0-350,0). Natomiast dynia
oleista (C. pepo var.oleifera) zawiera w swoich nasionach do 50% cennego, szybkoschnącego
oleju jadalnego, wyróżniającego się bogactwem związków mineralnych.
Na Litwie dynię jako warzywo „odkryto“ od niedawna, wykorzystywano ją jako roślinę
pastewną albo ozdobną.. Która odmiana najodpowiedniejsza do przyjaznej środowisku
uprawy i wykorzystania? Oprócz tego przemysł proponuje szeroki asortyment nawozów.
Nie udało się odnaleźć wyników badań wpływu nawozów organicznych i mineralnych
„Kemira" na skład chemiczny owoców dyni. Także nie ma wiele prac o ich wpływie na
zagrożenie środowisku.
Cel niniejszej pracy – określić wpływ sposobu nawożenia na skład chemiczny różnych
odmian dyni i spojrzenie na problematykę zrównoważonego rozwoju środowiska.
Materiał do badań pochodził z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach
2002-2003 w certyfikowanym ekologicznym ogrodzie pomologicznym stacji doświadczalnej
Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego.
Czynnikami eksperymentu były: odmiany dyni: ,Stofuntovaja i Bambino – gatunek
Cucurbita maxima, Miranda, Gołosiemiannaja( oleiste),Melonowa żółta, Kustovaja zołotaja,
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Kroszka, Zimniaja sładkaja, Żemcziużina – gatunek Cucurbita pepo, nawozy stosowano w ten
sposób:
1. kontrola (bez nawozów), 2. nawozy humusowe ( dawkę obliczono według normy
nawozów organicznych Humistar – 30lha1), 3. nawozy mineralne „Kemira“( 10 :10 :20 ) –
500kgha1, 4. kompost ( 70 % obornik + 30% resztki roślinne) – 30tha1, 5. „Kemira“ ( 10 :10
:20 ) – 500kgha1 + nawozy humusowe -30lha1.
Przed siewem nawozy humusowe rozpryskano na glebę natomiast pozostałe wniesiono
doglebowo. Powierzchnia plantacji wynosiła 0,76 ha. Przedplonem był ugór. Dynię zbierano
w połowie września.. Doświadczenie polowe założono w czterech powtórzeniach.
Powszechnie stosowanymi metodami w świeżej masie surowca przeanalizowano zawartość :
suchej masy, witaminy C, cukrów ogółem, włókna.
Z danych przedstawionych przez niektórych autorów ilość suchej masy w miąższu dyni w
zależności od gatunku i odmiany może wahać się od 5,6 do 16% .
Średnia zawartość suchej masy czterokrotnie większa była w owocach odmiany dyni
Zimniaja Sładkaja aniżeli odmiany Melonowa Żólta .
Dobierając różne nawozy można korygować koncentrację suchej masy w dyni.
Zaobserwowano, że nawozy mineralne „Kemira“ uzupełnione nawozami humusowymi (5
wariant) pobudzały kumulowanie suchej masy. Stwierdza się, że odmiany dyni zawartością
witaminy bardzo się różnią. W naszych badaniach określono, że w miąższu odmiany Zimniaja
Sładkaja witaminy C określono średnio 10 razy więcej niż u Żemcziużina. Niezależnie od
użytych nawozów, poziom witaminy C największy był w owocach dyni odmian Zimniaja
Sładkaja i Kroszka. Wzrost zawartości witaminy C w owocach dyni zauważono stosując
mieszaninę nawozów „Kemira+ humusowe, natomiast wniesienie tylko humusowych
nawozów wywierało najmniejszy wpływ. Najprawdopodobniej, że o syntezie witaminy C
decyduje odpowiedni bilans pierwiastków w tych nawozach.
Zawartość włókna w doświadczalnych owocach dyni była bardzo różna. Największą ilość
stwierdzono u odmiany Gołosiemiannaja , prawie 2,5 razy więcej niż w owocach dyni
Zimniaja Sladkaja zawierających najmniej tego związku.Niezależnie od rodzaju użytych
nawozów zawartość włókna była prawie na jednakowym poziomie. Można twierdzić, że
zawartość włókna zależy od cech genetycznych odmiany. Znaczną część suchej masy zajmują
cukry, ilość, których zależała od cech odmianowych. Wykorzystane w doświadczeniu nawozy
organiczne albo ich mieszanina z mineralnymi daje znaczną możliwość i pomoc w realizacji
zrównoważonego rozwoju środowiska.
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WPŁYW INDUKOWANEGO DEFICYTU WODY W GLEBIE
NA ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW AKTYWNOŚCI
METABOLICZNEJ GROCHU
EFFECT OF INDUCED WATER DEFICIT IN SOIL ON THE CHANGES OF CHOSEN
INDICATORS OF METABOLIC ACTIVITY OF PEA
Jerzy Dziejowski1, Gabriel Fordoński2, Jacek Olszewski2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Chemii,
2
Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin

Wstęp
Reakcja roślin na deficyt wody w glebie polega na uruchomieniu mechanizmów, zarówno
w systemie korzeniowym jak i w części nadziemnej, prowadzących do ograniczenia jej strat.
Wyjaśnieniu tych złożonych i nie zawsze w pełni wyjaśnionych mechanizmów poświęcono
liczne opracowania [1,3,4,5]. W dostępnej literaturze nie znajdujemy danych łączących
badania

kalorespirometryczne z

pomiarami transpiracji i fotosyntezy roślin poddanych

stresowi wodnemu w okresach krytycznych dla ich wzrostu.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów kalorespirometrycznych, transpiracji
i fotosyntezy liści grochu w różnych fazach wzrostu oraz w stanie glebowego deficytu wody
indukowanego przed okresem tworzenia pąków i kwitnienia.
Omówienie wyników
Doświadczenia wazonowe przeprowadzono w hali wegetacyjnej w miesiącu maju i
czerwcu. Użyto nasion grochu /Pisum sativum L./ odmiany Jaspis. W początkowym okresie
badań we wszystkich wazonach utrzymywano stałą wilgotność gleby odpowiadającą 70%
MPW. Po uformowaniu się trzeciego liścia i podczas dalszego generatywnego wzrostu
grochu zmniejszono wilgotność gleby w połowie wazonów do poziomu około 30% MPW i
stan ten utrzymywano do końca eksperymentu.
Liście grochu poddawano analizie kalorymetrycznej metodą Criddla i Hansena.[2] w
o

temperaturze 25 C po ok.15 –25 min od chwili oddzielenia od łodygi. Metodą tą wyznaczano
szybkość wydzielania metabolicznego ciepła (Q) i współczynnik kalorespirometryczny (RQ).
Transpirację (TR) i fotosyntezę liści (PS) mierzono przenośnym analizatorem gazowym LI6400 firmy LI-COR. Pomiary transpiracji i fotosyntezy wykonano bez oddzielania liści od
łodygi. Badania kalorespirometryczne rozpoczęto po uformowaniu trzeciego liścia

i

ukończono w okresie wzrostu strąków. Pomiary transpiracji i fotosyntezy przeprowadzono w
fazach generatywnego wzrostu oraz tworzenia pąków i kwitnienia.
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Wzrostu grochu przy zawartości wody w glebie odpowiadającej 70% MPW
charakteryzował się wyraźnie wyższą szybkością wydzielania metabolicznego ciepła (13,72±
2,30 mW/g s.m. w dniu 19 maja i 14,27±2,52 mW/g s.m. w dniu 24 maja) w okresie
generatywnego wzrostu w porównaniu z okresem tworzenia strąków i dalszego ich wzrostu
( 9,90±1,50 mW/g s.m w dniu 5 czerwca i 9,74±1,90 mW/g s.m w dniu 14 czerwca). Wartość
współczynnika kalorespirometrycznego uległa również zmniejszeniu. Transpiracja i pobór
dwutlenku węgla mierzone w dniu 23 maja w okresie generatywnego wzrostu grochu
odpowiednio wynosiły 5,04±0,26 µmol H20 m-2s-1 i 9,39±0,57 µmol CO2 m-2s-1. Podczas
tworzenia pąków i kwitnienia wartości te mierzone w dniu 31 maja były niższe: 4,55±0,16
µmol H20 m-2s-1 i 7,18±0,46 µmol CO2 m-2s-1.
W warunkach stresu wodnego, spowodowanego obniżona zawartością wody w glebie,
stwierdzono nieznaczne mniejszą szybkości wydzielania metabolicznego ciepła w fazie
tworzenia pąków i kwitnienia grochu oraz dalszych okresach wzrostu. Znacznie większe
zmiany zaobserwowano w przypadku pomiarów transpiracji

i fotosyntezy. Transpiracja

zmniejszyła się odpowiednio o około 81% i 84% natomiast pobór dwutlenku węgla o 66% i
37% w porównaniu z

pomiarami przeprowadzonymi w tym samym czasie dla grochu

rosnącego przy 70% MPW w glebie.
Uzyskane wyniki badań wykazały obniżenie wartości analizowanych wskaźników
aktywności metabolicznej grochu w warunkach stresu wodnego wywołanego deficytem wody
w glebie.
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WPŁYW TERMINU UPRAWY ORAZ RODZAJU GLEBY
NA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW I METALI CIĘŻKICH
W LIŚCIACH ROKIETTY SIEWNEJ (ERUCA SATIVA L.)
THE EFFECT OF CULTIVATION TIME AND SOIL KIND ON ACCUMULATION OF
NITRATES AND HEAVY METALS IN GARDEN ROCKET (ERUCA SATIVA L. DC.)
Anna Francke
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa

Rokietta siewna (Eruca sativa L. DC.) nazywana także rukolą, arugulą, należy do rodziny
Brassicaceae. Pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego i Azji Wschodniej. Obecnie
uprawiana głównie w Ameryce Północnej, w Europie Południowej i na Bliskim Wschodzie.
Jest rośliną zielną, jednoroczną, której liście jadalne są jako jarzyna, natomiast nasiona mogą
służyć do otrzymywania oleju, a niekiedy używane są jako przyprawa i do wyrobu musztardy.
Liście rokietty odznaczają się bardzo charakterystycznym aromatem i pikantnym, lekko
orzechowym smakiem.
Celem pracy było porównanie zawartości azotanów i wybranych mikroelementów w
liściach rokietty siewnej uprawianej na dwóch rodzajach gleby w terminach wiosennym i
jesiennym.
Doświadczenie z uprawą rokietty siewnej zostało przeprowadzone w latach 2002 – 2003
na polu Ogrodu Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Zastosowano 2 terminy uprawy – wiosenny i jesienny. Badanie przeprowadzono na 2
rodzajach gleby: 1) gleba typu czarna ziemia właściwa, zaliczona do klasy bonitacyjnej IIIb,
należąca do kompleksu zbożowo – pastewnego mocnego; 2) gleba brunatna właściwa,
zaliczona do klasy bonitacyjnej IVb, kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie było
prowadzone w trzech powtórzeniach. Powierzchnia poletek wynosiła 1,5 m2.
Po zbiorach przeprowadzono analizy chemiczne materiału roślinnego na zawartość
azotanów i mikropierwiastków (Cu, Ni, Mn, Zn, Pb, Cd, Cr). Wyniki opracowano
statystycznie przy pomocy testu Tukey’a przy poziomie istotności p=0,05.
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż na ilość azotanów zgromadzonych w
liściach rokietty siewnej istotny wpływ wywarły zarówno termin uprawy, jak i rodzaj gleby,
na jakiej uprawiano rośliny. Zdecydowanie więcej azotanów oznaczono w częściach
jadalnych rokietty w terminie jesiennym – średnio 1557,5 mg · kg-1 świeżej masy w
porównaniu do uprawy wiosennej – średnio 941,1 mg · kg-1 świeżej masy. Wpływ rodzaju
gleby na badany czynnik nie był tak wyraźny – na glebie brunatnej rośliny zgromadziły
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średnio o 6,4% azotanów więcej niż na glebie typu czarna ziemia. W żadnym jednak
przypadku nie zostały przekroczone normy dla warzyw liściowych.
Zawartość testowanych mikroelementów w liściach rokietty siewnej zmieniała się istotnie
zależnie od terminu uprawy i rodzaju gleby. Za wyjątkiem chromu wszystkie badane
pierwiastki były gromadzone w większej ilości w terminie wiosennym. W liściach roślin
uprawianych na glebie typu czarna ziemia stwierdzono istotnie więcej miedzi i ołowiu,
natomiast na glebie brunatnej niklu, manganu, cynku, kadmu i chromu. Zawartość metali
ciężkich pozostawała na poziomie znacznie niższym niż dopuszczalne stężenia dla warzyw
liściowych.
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PRZEWODNOŚĆ WODNA PRZY STANIE PEŁNEGO NASYCENIA W
CHARAKTERYSTYCZNYCH PROFILACH GLEB TORFOWOMURSZOWYCH Z DOLINY BIEBRZY
SATURATED HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF CHARACTERISTIC PEATMOORSH SOIL PROFILES FROM BIEBRZA RIVER VALLEY
Tomasz Gnatowski, Ryszard Oleszczuk, Jan Szatyłowicz i Tomasz Brandyk
SGGW w Warszawie, Katedra Kształtowania Środowiska
Wstęp
Jednym z największych obszarów gleb hydrogenicznych w Europie Środkowej są
torfowiska zlokalizowane w Dolinie Rzeki Biebrzy. Gleby te zostały w środkowej części
Doliny odwodnione w celu ich rolniczego wykorzystania, głównie łąkowego. Skutkiem
nadmiernego odwodnienia było zainicjowanie procesu murszenia (Okruszko, 1992) co
doprowadziło do mineralizacji materii organicznej a w konsekwencji do zmniejszenia
miąższości złoża torfowego. Zachowanie na dotychczasowym poziomie zanikających
zasobów utworów torfowych i murszowych wymaga zatem dokładnego rozpoznania
mechanizmów i zjawisk związanych z obiegiem czynnika wodnego, a w szczególności
parametrów ośrodka glebowego charakteryzujących jego zdolności do przewodzenia wody.
Podstawowym parametrem określającym zdolności przewodzenia wody w glebie jest
współczynnik

filtracji.

Jego

wartość

jest

ważnym

parametrem

występującym w

matematycznych modelach prognostycznych pozwalających na dokładniejsze zrozumienie
obiegu wody w środowisku glebowym obszarów dolinowych (Brandyk, 1990).
W związku z tym celem niniejszej pracy jest ocena wartości współczynnika filtracji w
charakterystycznych profilach gleb torfowo – murszowych z obszaru Doliny Biebrzy.
Omówienie wyników
Pomiary współczynnika filtracji przeprowadzono w czterech charakterystycznych
profilach gleb torfowo-murszowych zbudowanych z 17 warstw. Rozpatrywane profile
reprezentują

kolejno:

glebę

torfowo-murszową

wytworzoną

z

torfu

turzycowo-

mechowiskowego (obiekty Czarnawieś i Kosiły), glebę torfowo-murszową wytworzoną z
torfu olesowego (obiekt Biebrza kwatera 17) oraz glebę torfowo-murszową wytworzoną z
torfu turzycowiskowego (obiekt Otoczne). Analizowane profile glebowe różnią się między
sobą stopniem rozkładu substancji organicznej i składem botanicznym utworów torfowych
oraz stopniem przeobrażenia warstw przypowierzchniowych. Pomiary współczynnika filtracji
w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono przy zastosowaniu aparatu Wita (Stąpel,
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1982). Do oznaczeń wartości współczynnika filtracji pobrano próbki gleby o nienaruszonej
strukturze, o objętości 250 cm3, w trzech powtórzeniach z każdej warstwy. Następnie dla
każdej próbki glebowej, uprzednio nasyconej do pełnej pojemności wodnej, wykonywano po
5 pomiarów. Wartość współczynnika filtracji dla poszczególnych próbek określano jako
średnią geometryczną z przeprowadzonych pomiarów. Po zakończeniu pomiarów w aparacie
Wita dla każdej z próbek dodatkowo określono gęstość objętościową gleby.
Wnioski
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że w glebie
torfowo-murszowej wytworzonej z torfu turzycowo-mechowiskowego (obiekt Czarnawieś)
wartość współczynnika filtracji zwiększa się wraz ze wzrostem głębokości profilu glebowego.
Natomiast w przypadku gleby wytworzonej z torfu olesowego stwierdzono, że wartość
współczynnika jest największa w warstwie przypowierzchniowej i stopniowo maleje wraz ze
wzrostem głębokości. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych pomiarów
stwierdzono również, że wartości współczynnika filtracji są skorelowane z gęstością
objętościową utworów torfowych i murszowych. W przypadku utworów torfowych wartości
współczynnika filtracji maleją wraz ze wzrostem wartości gęstości objętościowej, a w
przypadku utworów murszowych wartości te wzrastają.
Literatura
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ZALEŻNOŚĆ PLONOWANIA GROCHU SIEWNEGO OD CZYNNIKÓW
METEOROLOGICZNYCH W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE
THE EFFECT OF METEOROLOGICAL CONDITIONS IN NORTHERN-EASTERN
PART OF POLAND UPON YIELD OF PISUM SATIVUM
Krystyna Grabowska, Barbara Banaszkiewicz, Jan Grabowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Meteorologii i Klimatologii

Wstęp
Z gatunku roślin strączkowych uprawianych w Polsce groch siewny ma szczególne
znaczenie ze względu na możliwości uprawy na terenie całego kraju i wielostronne
wykorzystanie nasion i zielonki. Pod względem wymagań klimatycznych groch siewny jest
rośliną mało poznaną - dotychczasowe opracowania na ten temat mają charakter wycinkowy
(GRABOWSKA, BANASZKIEWICZ 2003, KOTECKI 1990), lub są podawane przy okazji
badań o charakterze agrotechnicznym (np. ANDRZEJEWSKA i in. 2002, JASIŃSKA,
KOTECKI 1989). Ponadto odnoszą się one do gatunku, nie uwzględniając zróżnicowań
morfologicznych i użytkowych różnych odmian (ANDRZEJEWSKA 2002). Istnieje więc
potrzeba badań nad określeniem zależności plonowania poszczególnych odmian grochu
siewnego od warunków pogodowych.
Omówienie wyników
W badaniach wykorzystano materiały o plonowaniu i warunkach uprawy grochu siewnego
odmiany Szafir z trzech stacji doświadczalnych oceny odmian, położonych na terenie Polski
północno–wschodniej. Ze stacji w Marianowie uzyskano dane za lata 1986-1996, w
Radostowie – 1985-1996, a ze stacji we Wrocikowie za lata 1985-1995.
Do określenia wpływu czynników meteorologicznych na plonowanie grochu siewnego
przyjęto metodę korelacji i regresji wielokrotnej krokowej. Na potrzeby tej analizy, wegetację
grochu siewnego podzielono na następujące okresy rozwojowe: siew – wschody, wschody –
początek kwitnienia, początek kwitnienia – koniec kwitnienia, koniec kwitnienia – dojrzałość
techniczna. Utworzone równania regresji, w których zmienną zależną był plon, a zmiennymi
niezależnymi wskaźniki meteorologiczne (temperatury średnie i ekstremalne powietrza,
opady atmosferyczne, wilgotność względna), przedstawiono w tabeli 1.
Z równań regresji wynika, że z przyjętych do badań czynników meteorologicznych, na
plonowanie odmiany Szafir we Wrocikowie, istotny ujemny wpływ wywierały temperatury
średnie okresu wschody–początek kwitnienia i koniec kwitnienia–dojrzałość techniczna.
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Tab 1. Zależność plonu grochu siewnego od czynników meteorologicznych
Stacja
Równania regresji
doświadczalna
Wrocikowo
Y = 21,02 – 0,5631x1 – 0,5120x2

R

100R2

0,86

75

11,97 0,18 0,70

Marianowo

Y = 10,11 + 0,0116x3 – 0,1336x4

0,79

63

5,99 0,23 0,71

Radostowo

Y= 19,91 – 0,7887 x5 – 0,0239 x6

0,83

63

10,33 0,19 0,85

F

Syx

SD

2

Objaśnienia: R – współczynnik korelacji wielokrotnej, R – współczynnik determinacji (%)
F – test Snedecora, Syx- błąd standardowy równania (t.ha-1), SD –odchylenie standardowe (t.ha-1)
x1- temperatura średnia okresu wschody – początek kwitnienia,
x2- temperatura średnia okresu koniec kwitnienia – dojrzałość techniczna,
x3- suma temperatur minimalnych okresu początek kwitnienia – koniec kwitnienia,
x4- wilgotność względna okresu wschody - początek kwitnienia,
x5- temperatura minimalna okresu początek kwitnienia – koniec kwitnienia,
x 6-suma temperatur maksymalnych okresu siew – wschody.

Na plonowanie tej odmiany w Marianowie istotnie dodatnio oddziaływały sumy
temperatur minimalnych okresu kwitnienia oraz ujemnie wilgotność względna w czasie od
wschodów do początku kwitnienia. W Radostowie zaznaczył się istotny, ujemny wpływ
temperatur minimalnych okresu kwitnienia i temperatur maksymalnych w międzyfazie siew–
wschody. Współczynniki determinacji wyjaśniły zmienność plonowania spowodowaną
zmianami czynników pogodowych w 63-75%.
Wnioski:
Badania wykazały, że wpływ badanych czynników meteorologicznych, wyjaśniających
plonowanie grochu siewnego odmiany Szafir był zróżnicowany w zależności od lokalizacji
stacji doświadczalnych i okresu rozwojowego rośliny.
Literatura
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odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego.
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271

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

KUMULACJA MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE PRZEZ
MIESZANKI MOTYLKOWATO-TRAWIASTE
ACCUMULATION OF ORGANIC MATTER IN SOIL UNDER CLOVER-GRASS
MIXTURES
Stefan Grzegorczyk, Kazimierz Grabowski
Unwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Łąkarstwa

Wstęp
Na przemiennych użytkach zielonych bardzo ważną rolę pełnią mieszanki motylkowatotrawiaste, które dostarczają wartościowej i smakowitej paszy oraz pozostawiają po sobie
bardzo

dobre

stanowisko

dla

roślin

następczych

(Kryszak,

2003).

Jedną

z

charakterystycznych cech ekosystemu trawiastego jest bowiem dodatni bilans materii
organicznej w glebie. Oznacza to, iż w warunkach wieloletniego zadarnienia zwiększa się
zawartość materii organicznej w glebie, przez co poprawia się jej zasobność w składniki
pokarmowe (Ondrášek, 2001). Kumulacja materii organicznej w glebie przez mieszanki
motylkowato-trawiaste zależy od wielu czynników pratotechnicznych, a zwłaszcza od
nawożenia i składu gatunkowego tych mieszanek (Benedycki, 1991).
Jednakże przeoranie takich upraw niesie za sobą poważne zagrożenie dla środowiska,
bowiem w glebie następuje intensywna mineralizacja materii organicznej, a część
mineralnych związków azotu ulega wymyciu. Ilość wymytego azotu zależy od wielu
czynników, m.in. od nasilenia procesu mineralizacji, co ma też ścisły związek z zawartością
materii organicznej w glebie. Im starszy przeorywany jest użytek zielony tym większe
zagrożenie dla środowiska. Sapek (1996) przytacza dane mówiące, iż zaoranie kilkuletniego
takiego użytku może spowodować w pierwszym roku po zabiegu wymycie azotu dochodzące
nawet do 400 kg/ha.
Celem niniejszej pracy było określenie stopnia kumulacji materii organicznej i
podstawowych składników pokarmowych w glebie w ciągu 15 lat użytkowania runi łąkowej o
zróżnicowanym składzie gatunkowym.
Metodyka badań
Doświadczenie prowadzono w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie
na glebie brunatnej wyługowanej, wytworzonej z gliny lekkiej pylastej. Mieszanki nasion
wysiano w 1986 roku. Przed założeniem doświadczenia i po 15 latach użytkowania (w 2001
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r.) pobrano próby glebowe do analiz chemicznych. Oznaczenia wykonano w Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie według ogólnie przyjętych metod.
Omówienie wyników
W ciągu 15 lat trwałego zadarnienia nastąpiła w glebie znaczna kumulacja materii
organicznej oraz azotu i fosforu (tab. 1). Lepsze efekty pod tym względem uzyskano z runi
łąkowej ze znacznym udziałem Trifolium pratense. W przeliczeniu na 20 cm warstwę gleby
na powierzchni 1 ha przybyło w przypadku runi łąkowej z udziałem Trifolium pratense 35,6 t
materii organicznej oraz 1841 kg N, a w przypadku runi łąkowej z udziałem Lotus
corniculatus 26,5 t materii organicznej oraz 1529 kg N.
Tabela 1. Zawartość składników pokarmowych w glebie
Składnik

Przed
zadarnieniem

Po 15 latach zadarnienia
Ruń łąkowa z udziałem
Ruń łąkowa z udziałem
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
2,50
2,21

Próchnica (%)

1,36

N ogólny (%)

0,064

0,123

0,113

P (mg kg )

40

85

61

K (mg kg-1)

127

123

120

-1

Wnioski
W glebie użytków zielonych następuje kumulacja materii organicznej, azotu i fosforu.
Stopień nagromadzenia składników pokarmowych zależy od składu gatunkowego runi
łąkowej, przy czym efektywniejsze w tym względzie są mieszanki z udziałem Trifolium
pratense.
Literatura
Benedycki S., 1991, Optymalizacja nawożenia azotowego mieszanek motylkowo-trawiastych
na użytkach przemiennych. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura, 32, Suppl. A, ss.58.
Kryszak J., 2003, Wartość gospodarcza mieszanek motylkowato-trawiastych w uprawie
polowej. Rocz. AR Pozn., Rozpr. Nauk., 338, ss. 109.
Ondrášek L., 2001, Changes in biological activity and organic master of soil under
permanent, oversown and temporary grassland at long-term sward utilization. Zesz. Probl.
Post. Nauk Roln., 478: 55-63.
Sapek A., 1996, Zagrożenie zanieczyszczenia wód azotem w wyniku działalności rolniczej.
Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 440: 309-329.
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OCENA ZAWARTOŚCI MAKRO- I MIKROELEMENTÓW W
ORGANACH WEGETATYWNYCH I OWOCACH JABŁONI
ASSESSMENT OF THE MINERAL CONTEN OF FRUITS AND VEGETATIVE
ORGANS OF APPLE TREES
Bogdan Z. Jarocinski
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu

Celem pracy badawczej było poznanie zawartości składników mineralnych w korzeniach,
pędach, liściach i owocach jabłoni.
Badaniami objęto jabłoniowy sad produkcyjny między 5 a 7 rokiem wegetacji drzew. Sad
został założony na glebie brunatnej jesienią 1989 roku w rozstawie 4 x 1,8 m. W badaniach
uwzględniono cztery odmiany jabłoni: Gloster, Alwa, Idared, Szampion, zaokulizowane na
podkładce M 26. Poletko w badaniach obejmowało 6 drzew każdej odmiany, trzykrotnie
powtórzone. Glebę w międzyrzędziach utrzymywano w murawie, a w rzędach drzew w
ugorze herbicydowym.
W trzecim roku prowadzonych badań (1996) w siódmym roku wegetacji drzew pobrano
próbki korzeni, pędów, liści i owoców z badanych czterech odmian jabłoni.
* próbki liści w ilości 120 szt. Pobrano w końcu lipca ze środkowej części

jednorocznych

pędów,
* próbki owoców pobrano z 2-letnich pędów, z pierwszego pietra każdego drzewa.
* próbki korzeni o średnicy do 5 mm pobrano z jednego drzewa na każdym poletku w
okresie zbioru owoców,
* próbki pędów pobrano z 2-letnich pędów, z pierwszego piętra każdego drzewa.
owoce, pędy i korzenie pobierano w czasie zbioru owoców.
Dla interpretacji uzyskanych wyników (tabela 1) korzystano z:
− zawartości krytycznych składników mineralnych w liściach jabłoni [Sadowisk i in.
1990]
− metodyki analiz liści stosowanej przez laboratorium Phosyn w Anglii.
W badaniach z czterema odmianami jabłoni określono zawartość makro, mikroelementów i
metali ciężkich w korzeniach, pędach, liściach i owocach.
Jabłonie są roślinami wieloletnimi, ich korzenie przerastają dużą masę gleby, a tym samym
pobierają składniki pokarmowe z różnych głębokości.
Zróżnicowanie zawartości składników mineralnych w poszczególnych organach jabłoni
należy przestrzegać przede wszystkim w dwóch aspektach. Która część rośliny jest
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najlepszym wskaźnikiem przy określaniu potrzeb nawożenia i jednocześnie w jakim stopniu
należy uwzględniać zawartość składników pokarmowych w poszczególnych organach drzewa
jako ich miejsca magazynowania.
Drugie zagadnienie wiąże się z oceną ewentualnej szkodliwości wysokiej bądź nadmiernej
zawartości niektórych składników mineralnych w rozwoju i funkcjonowaniu określonego
organu czy też całego drzewa. Otrzymane wyniki przede wszystkim wskazują na zmiany
zachodzące w korzeniach oraz liściach.
Stwierdzono bardzo duże różnice w zawartości poszczególnych składników mineralnych
w organach czterech badanych odmian jabłoni i małe zróżnicowane w zależności od odmiany.
Na jakość owoców duży wpływ ma bor. Zawartość w glebie tego mikroelementu w
badanym sadzie była bardzo niska, również deficytową zawartość wykazano w liściach, przy
czym należy podkreślić jako korzystna właściwość, że zawartość boru w owocach
kształtowała się na podobnym poziomie jak w liściach.
Ważnym składnikiem pokarmowym dla drzew owocowych jest Mangan. Największy
wpływ na przyswajalność manganu przez rośliny ma kwasowość gleby. W glebach kwaśnych
przyswajalnego manganu jest najwięcej. W badaniach najwięcej manganu stwierdzono
w liściach, gdzie aktywuje on szereg ważnych procesów biochemicznych.. Przy czym
nadmiar manganu objawia się również na liściach. Natomiast w przypadku Cu, Fe, Zn, Mo,
Cd, Pb, Al. takiej zależności nie stwierdzono. Żelaza liście zawierały najmniej, natomiast
cynku, molibdenu, kadmu i glinu wykazano najwięcej w korzeniach, a najmniej w owocach.
Ołów natomiast znajdował się w podobnych ilościach we wszystkich badanych organach
jabłoni.
Przedstawione zróżnicowanie zawartości składników mineralnych nie były jednakowe w
badanych odmianach. Na to zagadnienie zwracają uwagę Tukey [1962], Awad i Keneworthy
[1963], Boulay [1989], Sadowski i in./ [1990], Tagliavini i in. [1992], Ugolik i Kantorowicz –
Bąk [1993], Ugolik [1995].
Zawartość kadmu, ołowiu, glinu, jak również cynku, manganu, czyli metali ciężkich
najniższa była w owocach. Jest to bardzo korzystne przede wszystkim pod kątem wartości
odżywczej. Ale jednocześnie prawie wszystkie wymienione pierwiastki w dużych ilościach
gromadzą się w korzeniach, co jest niepożądane. Na przykład ruchomy glin wpływa ujemnie
na system korzeniowy jabłoni [Foy, 1988; Borkowska, 1991; Kinraide, 1991; ClemenssonLindell i in. 1993; Ismail i in. 1993; Keltjens i in. 1990]. Wzrost korzeni jest zahamowany, są
one zgrubiałe, barwy brunatnej o małej liczbie korzeni drobnych. Ujemnie to wpływa na
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pobieranie wody i soli mineralnych. Ponadto korzenie roślin są bardziej podatne na
zakażenie, szczególnie patogenami [Nurzyński, 2002].

Wnioski
1.

Stwierdzono niewielkie zróżnicowanie zawartości makro, mikroelementów oraz metali
ciężkich w korzeniach, pędach, liściach i owocach badanych odmian jabłoni.

2.

Najniższą zawartość kadmu, ołowiu, glinu, jak również cynku i manganu, czyli metali
ciężkich otrzymano w owocach w porównaniu z liśćmi, pędami oraz korzeniami. Jest to
bardzo korzystne z uwagi na jakość owoców.

3.

W liściach jabłoni badanych odmian wykazano najwięcej azotu, fosforu, potasu, wapnia,
magnezu, siarki, boru, manganu, w porównaniu z korzeniami, pędami oraz owocami.
Żelaza liście zawierały najmniej, natomiast cynku, molibdenu, kadmu, glinu stwierdzono
najwięcej w korzeniach.

4.

Wszystkie odmiany w owocach zawierały najwięcej potasu, mniej azotu, kilkakrotnie
mniej fosforu i bardzo mało magnezu, wapnia i siarki. Wśród mikroskładników w
owocach wszystkich odmian najwięcej było żelaza, kilkakrotnie mniej boru i manganu,
jeszcze mniej cynku, miedzi i najmniej molibdenu.

5.

Wszystkie odmiany w pędach zawierały najwięcej azotu, potasu, wapnia. Kilkakrotnie
mniej fosforu, magnezu i siarki. Z mikroelementów pędy wszystkich odmian zawierały
najwięcej żelaza, manganu, mniej cynku, kilkakrotnie mniej boru i miedzi oraz najmniej
molibdenu.

6.

Wszystkie odmiany jabłoni w korzeniach zawierały najwięcej azotu, o połowę mniej
potasu i wapnia, kilkakrotnie mniej fosforu, magnezu i siarki. Z mikroskładników
korzenie wszystkich odmian zawierały najwięcej żelaza, manganu i cynku, kilkakrotnie
mniej boru i miedzi i najmniej molibdenu.
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WPŁYW FORMY I DAWKI SIARKI ORAZ SPOSOBU NAWOŻENIA
AZOTEM NA PLONOWANIE ORAZ NA ZAWARTOŚĆ RÓŻNYCH
FORM AZOTU W PSZENICY JAREJ
THE EFFECT OF THE FORM AND DOSE OF SULPHUR AND THE METHOD OF
FERTILIZATION WITH NITROGEN ON THE YIELDING AND ON THE CONTENT
OF DIFFERENT FORMS OF NITROGEN IN THE SPRING wheat
Adam Kaczor, Marzena Sylwia Brodowska
Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Wstęp
W ostatnich latach w wielu krajach mają miejsce niedobory siarki w produkcji roślinnej
[Bloem 1998, Eriksen 1997, McGrath i in. 1996, Morris 1987]. Z badań Withersa
i współpracowników

[1997]

wynika,

że

zboża

pomimo

stosunkowo

niewielkiego

zapotrzebowania na siarkę również reagują zwyżką plonu po dodaniu tego składnika do
środowiska. Stąd też celem pracy było przeanalizowanie zakresu wpływu nawożenia różnymi
formami siarki na plonowanie i zawartość różnych form azotu w pszenicy jarej. Analizę tę
przeprowadzono przy stosowaniu azotu w formie stałej i płynnej.
Omówienie wyników
Badania wykonano na bazie doświadczeń wazonowych przeprowadzonych w latach 20012002. Eksperyment założono metodą kompletnej randomizacji na materiale glebowym
pobranym z warstwy ornej gleby brunatnej o składzie granulometrycznym utworu pyłowego
ilastego. Gleba użyta do doświadczeń charakteryzowała się lekko kwaśnym odczynem oraz
niską zasobnością w przyswajalną siarkę. W warstwie ornej zawierała ona 1,49% próchnicy.
Otrzymane dane wskazują, ze dawka i forma siarki oraz postać nawozu azotowego istotnie
wpłynęły na zróżnicowanie plonów ziarna i słomy rośliny testowej (tab.1). Wysokość plonów
ziarna i słomy w największym stopniu ograniczał brak siarki w środowisku. Najwyższe plony
pszenicy (ziarno, słoma) uzyskano natomiast w obiektach nawożonych siarką w formie
Na2SO4 z serii, w której azot podano w postaci NH4NO3. Nawożenie siarką wpłynęło również
korzystnie na metabolizm azotu. Wyraziło się to wzrostem udziału azotu białkowego w
azocie ogólnym oraz obniżeniem zawartości form mineralnych tego składnika, w tym
zwłaszcza azotanów. Ten korzystny wpływ nawożenia siarką na przemiany azotu zaznaczył
się wyraźniej w serii, w której pszenicę nawożono azotem w formie płynnej (RSM–30).
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Tabela 1. Oddziaływanie formy i dawki siarki oraz sposobu nawożenia azotem na
plonowanie pszenicy jarej (g s. m.·wazon-1)
Obiekt
RSM–30
RSM–30–S–4 (Na2S2O3)
RSM–30 + S el.
RSM–30 + Na2SO4 bezw.
NH4NO3
NH4NO3 + Na2S2O3
NH4NO3 + S el.
NH4NO3 + Na2SO4 bezw.
NIR (p=0,01)
Forma i dawka siarki (S)
Sposób nawożenia azotem (N)
S×N

Ziarno

Słoma

13,30
16,25
15,02
16,41
14,53
17,08
16,86
17,54

17,72
22,87
21,54
22,20
18,53
23,86
23,34
24,55

1,45
0,90
2,05

0,94
0,58
1,32

Wnioski
1. Nawożenie siarką wpłynęło istotnie na wzrost plonów ziarna i słomy pszenicy.
Nawożenie tym składnikiem zwiększyło także efektywność włączania azotu w związki
organiczne.
2. Azot podany w postaci saletry amonowej korzystniej wpływał na wysokość plonów ziarna
i słomy pszenicy, a w formie RSM – na przemiany azotu w roślinach.
Literatura
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BADANIA SORPCJI I DESORPCJI NIKLU W UTWORACH
GLEBOWYCH
ADSORPTION AND DESORPTION OF NICKEL FROM THE SOIL MATERIALS
Dorota Kalembasa, Beata Kuziemska, Dawid Jaremko
Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Wstęp
W środowisku glebowym nikiel, zaliczany do metali ciężkich, związany jest przeważnie z
substancją organiczną, w znacznym stopniu w postaci mobilnych chelatów. W roztworach
glebowych, jeżeli nie jest chelatowany, nikiel występuje w postaci kationu prostego Ni2+ oraz
jonów złożonych : NiOH+, HNiO2-, Ni(OH)3-. Rozpuszczalność niklu w glebach wzrasta
wraz z kwasowością , a jego sorpcja przez wodorotlenki Fe i Mn zwiększa się w miarę
zmniejszania się kwasowości.
Celem przeprowadzonych badań było określenie sorpcji niklu w lekkich utworach
glebowych, dwóch zróżnicowanych gleb i jego desorpcji przez kationy NH4+, K+, Mg2+i Ca2+.
W modelowym doświadczeniu laboratoryjnym wykorzystano próbki materiału glebowego
pobranego z dwóch gleb o bardzo miąższym poziomie próchnicznym (gleba A – to mada
rzeczna właściwa, lekka, średnio głęboka, zbudowana z piasku słabo gliniastego, okresowo
zalewana ; gleba B – to antropogeniczny , kulturoziemny, hortisol, zbudowany z piasku
gliniastego mocnego, na piasku gliniastym lekkim, okresowo podtapiany).
Materiał glebowy pobrano do badań z trzech warstw głębokich , piaszczystych poziomów
próchnicznych, tych dwóch gleb, tj. 0 – 30 cm, 30 – 60 cm i 60 – 90 cm. Mada rzeczna
(gleba A) była bardziej zakwaszona, zawierała więcej węgla w związkach organicznych i
całkowitego azotu, niż kulturoziemny hortisol. Sorpcje i desorpcję niklu przeprowadzono na
0,5 g próbkach utworów glebowych. Zalano je roztworem NiCl2 (Cm = 8,52.10-5 mol.dm-3),
wytrząsano, odwirowywano i sączono. Następnie przemywano (osobno) nasyconą glebę
niklem poszczególnymi roztworami : NH4Cl, KCl (Cm = 0,1 mol.dm-3) i CaCl2 (Cm = 0,05
mol.dm-3) w celu wyekstrahowania niklu z gleby. W przesączach oznaczono zawartość niklu
metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-AES). Badania
prowadzono w trzech powtórzeniach.
Omówienie wyników
W przeprowadzonym eksperymencie stwierdzono zróżnicowaną sorpcję i desorpcję niklu
w poszczególnych poziomach badanych gleb. Większą sorpcję niklu stwierdzono w lżejszej
(o większej pojemności sorpcyjnej i większej zawartości substancji organicznej) madzie
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rzecznej, niż w hortisolu. Sorpcja tego pierwiastka w piasku słabo gliniastym budującym
madę była mniej zróżnicowana i kształtowała się od 86,5%, w poziomie powierzchniowym,
do 92,9%, w najniższym, badanym poziomie (60 – 90 cm). W analizowanym hortisolu
nasycenie utworów glebowych niklem było bardziej zróżnicowane i wahało się od 47,8% w
poziomie najniższej położonym (60 – 90 cm) do 59,4% w poziomie środkowym (30 – 60 cm).
Nikiel sorbowany był w procesie sorpcji wymiennej [Gąszczyk 1991].
Desorpcja niklu była zróżnicowana między badanymi glebami i poziomami w obrębie
tych gleb. Różnicowały ja także kationy desorbujące, zawarte w roztworach ekstrakcyjnych.
Mniej kationów niklu wydzielono z poziomów mady rzecznej, niż z kulturoziemnego
hortisolu, gdyż prawdopodobnie pierwiastek ten został wbudowany w trwałe kompleksy
organiczne tej gleby, zawierającej więcej substancji organicznej. Desorpcja w madzie
zmniejszała się wraz z głębokością. W hortisolu więcej zabsorbowanych kationów niklu
uległo desorpcji. Stwierdzono, że im większa była w poszczególnych poziomach sorpcja
niklu, tym także większa była desorpcja. Tłumaczyć to można mniejszą zawartością
substancji organicznej i mniejszym zakwaszeniem tej gleby, w której nikiel nie wszedł w
trwałe połączenia, a mógł być nietrwale zabsorbowany przez wodorotlenki Fe i Mn.
W obydwu glebach największą desorpcję niklu zanotowano przy przemywaniu MgCl2 (od
3,53 do 27,2%) następnie w większości NH4Cl (od 4,85 do 21,4%) lub rzadziej CaCl2 (od
6,02 do 17,0%), a najmniejszą KCl (od 1,02 do 6,91%).
Wnioski
3. W dwóch piaszczystych glebach lekkich , użytych w doświadczeniu modelowym do
badań, stwierdzono, że sorpcja i desorpcja niklu związana jest głównie z zawartością
substancji organicznej w tych glebach. Większą sorpcję niklu zanotowano w utworze
glebowym budującym poziomy mady rzecznej, a większą desorpcję – w kulturoziemnym
hortisolu.
4. Desorpcja zależała od roztworu ekstrahującego badane gleby nasycone Ni2+. Kationy
desorbujące nikiel z utworów glebowych można ułożyć, w większości przypadków, w
szeregu malejących wartości : Mg2+>NH4+>Ca2+>K+.
Literatura
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WPŁYW KLONU I FAZY ROZWOJOWEJ NA ZAWARTOŚĆ SIARKI W
BIOMASIE TRAWY MISCANTHUS
THE INFLUENCE OF CLONES AND STAGE OF DEVELOPMENT ON THE
CONTENT OF SULPHUR IN THE BIOMASS OF MISCANTHUS
Dorota Kalembasa1, Elżbieta Malinowska1, Dawid Jaremko1,
Stanisław Jeżowski2
1

Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej
2
Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin

Wstęp
Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz surowców przemysłowych w Polsce jest
konieczny ze względu na członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, a także
wyczerpywanie się surowców kopalnianych. W bilansie energetycznym Polski energia ze
źródeł odnawialnych wynosi zaledwie 2% [1]. Jednym z bardziej spektakularnych
przykładów roślin, które w ostatnim okresie zwróciły uwagę naukowców ze względu na
wielorakie wykorzystanie, w tym głównie możliwości energetyczne, jest trawa z rodzaju
Miscanthus ( trzcina chińska, trawa słoniowa).
Celem pracy było prześledzenie pobierania oraz gromadzenia siarki w kilku klonach trawy
z rodzaju Miscanthus, w różnych fazach rozwojowych.
Omówienie wyników
Jesienią 2000 roku założono plantację miskanta; sadzonki uzyskano z rozmnażania
kłączowego (rozłogowego). Nasadzeń poszczególnych klonów dokonano na powierzchni 1,5
m2 w trzech powtórzeniach. Próby roślinne do analiz pobierano w I dekadzie czerwca, lipca,
sierpnia, września i października 2002 roku. Do badań wykorzystano 5 genotypów (klonów)
traw z rodzaju Miscanthus, tj. 2 genotypy diploidalne (2x), reprezentujące gatunek
Miscanthus sinensis, jedna z grupy traw Hybriden-klon nr 1 oraz jedna niemiecka forma o
nazwie Goliath-klon nr 19. Pozostałe 3 genotypy należały do triploidalnego (3x) mieszańca
Miscanthus sinensis x gigantheus i różniły się pochodzeniem: klon nr 53 z Niemiec, klon nr
63 z Danii oraz klon POL z Polski.
Zawartość siarki oznaczono metodą ICP-AES na spektrofotometrze emisyjnym z
indukcyjnie wzbudzoną plazmą, typ Optima 3200 RL firmy Perkin-Elmer [2].
Na zawartość siarki w suchej masie trawy Miscanthus istotny wpływ wywarł termin
pobierania prób do analiz oraz rodzaj klonu (tab.1). Największą zawartość siarki całkowitej
stwierdzono w czerwcu (1,67 g.kg-1), a najmniejszą we wrześniu (0,50 g.kg-1). Spośród
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badanych klonów miskanta więcej badanego pierwiastka (średnio) oznaczono w biomasie
klonu 53 (1,04 g.kg-1) i klonu 1 (1,01 g.kg-1), a mniej w biomasie klonu 19, 63 i POL
odpowiednio 0,83; 0,82; 0,84 g.kg-1.
Tabela 1. Zawartość siarki w suchej masie Miscanthusa (g.kg-1) w poszczególnych terminach
zbioru
Miesiące

Klony
1

czerwiec
1,75

lipiec
0,98

sierpień
0,91

wrzesień
0,59

październik
0,82

Średnia
1,01

19

1,87

0,65

0,65

0,37

0,60

0,83

53

1,74

1,05

0,90

0,57

0,93

1,04

63

1,38

0,69

0,76

0,51

0,78

0,82

POL

1,60

0,75

0,68

0,44

0,75

0,84

Średnia

1,67

0,82

0,78

0,50

0,78

0,91

NIR (0,05)
LSD(0,05) A = 0,09 B = 0,09 AB = 0,21
A – terminy pobierania prób
AB – terminy pobierania prób x klon

NIR (0,01)
LSD(0,01) A = 0,11 B = 0,11 AB = 0,25
B – klon

Wnioski
1. W przeprowadzonym doświadczeniu polowym całkowita zawartość siarki zmniejszała
się wraz ze wzrostem badanych genotypów Miscanthusa; w I dekadzie czerwca
stwierdzono największą, a w I dekadzie września najmniejszą ilość tego pierwiastka.
2. Spośród pięciu analizowanych klonów Miscanthusa największe stężenie siarki całkowitej
stwierdzono w biomasie klonu triploidalnego nr 53.
3. Zawartość siarki całkowitej we wszystkich klonach Miscanthusa zebranych w
poszczególnych terminach badań wynosiła średnio 0,91 g.kg-1s.m..
Literatura
Gradziuk P. 2000. Rodzaje i zasoby ekonomicznie dostępnej biomasy na cele energetyczne.
Materiały z II Forum Nowoczesnych Technik Grzewczych –Eurociepło, Wałbrzych, 8-12.
Szczepaniak W. 1996. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN. W-wa.

282

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 12, 2005

STĘŻENIA PIERWIASTKÓW W ROŚLINACH ROWÓW
MELIORACYJNYCH W SIEDLISKU POBAGIENNYM
THE CONCENTRATION OF ELEMENTS IN PLANTS OF DRAINAGE DITCHES
IN POST- BOG SITES
Aleksander Kiryluk
Politechnika Białostocka, Katedra Badań Technologicznych

Występowanie gatunków roślin w rowach melioracyjnych zależy od wielu czynników, w
tym głównie od rodzaju siedliska , wielkości przepływów wody w ciągu roku, troficzności
siedliska.
Bioróżnorodność gatunkowa ,ilościowość gatunków roślin oraz ich skład chemiczny mogą
wskazywać na stan

siedliska i

występujące w nim zmiany.

Stosowanie metod

bioindykacyjnych do oceny stanu siedlisk jest coraz powszechniej stosowane w praktyce.
Badania przeprowadzono w siedlisku pobagiennym na glebach murszowo-torfowych Mt
II. Badany obiekt położony jest w dolinie rzeki Supraśli , stanowiącej prawobrzeżny dopływ
górnej Narwi. Ustalono stałe punkty badawcze w rowach odwadniająco – nawadniających,
przebiegających

przez

pobagienne

użytki

zielone.

W

punktach

badawczych

charakteryzujących różne siedliska pod względem poziomu użytkowania określono:
•

skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych

•

stężenia pierwiastków biogennych i innych w roślinach.

Rośliny do badań pobierane były z rowów w trzech terminach w ciągu roku.
Badania wykazały, że bioróżnorodność gatunkowa zbiorowisk roślinnych

w rowach

zależała od właściwości siedliska łąkowego oraz od troficzności wód w rowach . W rowach
usytuowanych na łąkach ekstensywnych stwierdzono większą ilość gatunków roślin niż na
rowach odwadniających

i nawadniających łąki intensywnie użytkowane . Najczęściej

występującymi gatunkami roślin w rowach były:
Elodea canadensis
Phalaris arundinacea
Lemna minor
Glycera fluitans
Potamogeton natans
Zbadano skład chemiczny 21 gatunków rośli występujących w rowach. Określono stężenia
jonów azotanowych i jonów amonowych w roślinach .
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Rośliny pobierały największych ilościach pierwiastki biogenne oraz
Zawartość azotu w roślinach wynosiła od 15,4
azotu wystąpiły w

wapń i potas.

do 32,6 gּkg-1 s.m. Najwyższe stężenia

Elodea canadensis i Caltha palustris. Najwyższe stężenia fosforu

stwierdzono także w tych dwóch gatunkach wynosiły one od 7,06 do 8,44 gּkg-1 s.m.
Stężenia pierwiastków w roślinach charakteryzowały się także zmiennością sezonową .
Na bioróżnorodność gatunkową zbiorowisk roślinnych w rowach wpływały wyraźnie
prowadzone prace konserwacyjne. W rowach z wykaszaną roślinnością dwa razy w ciągu
roku występowało mniej gatunków roślin. Wykonywana konserwacja gruntowna i usuwanie
namułów z dna rowów także upraszczały skład gatunkowy zbiorowisk.
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WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE I SKŁAD KATIONÓW WYMIENNYCH
INTENSYWNIE UŻYTKOWANYCH ROLNICZO GLEB W REGIONIE
RÓWNINY INOWROCŁAWSKIEJ
SORPTION PROPERTIES AND CATION-EXCHANGE CAPACITY OF ARABLE
SOILS FROM INOWROCŁAWSKA PLAIN REGION
Mirosław Kobierski, Halina Dąbkowska-Naskręt, Hanna Jaworska
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Region Równiny Inowrocławskiej obejmuje swoim zasięgiem jedne z najżyźniejszych
gleb w Polsce. Większość gleb regionu należy do dwóch różnych działów systematyki gleb,
mimo jednolitego pochodzenia skały macierzystej, wieku i niewielkiego zróżnicowania
rzeźby terenu. Procesy glebotwórcze wyraźnie modyfikujące budowę morfologiczną w
wyniku wystąpienia różnic w reżimie wodnym i związanymi z nim procesami wietrzenia
oraz translokacji ich produktów oraz pierwotny skład chemiczny i mineralogiczny,
determinowały powstanie czarnych ziem oraz gleb brunatnych i płowych. Badane gleby
powstały na podłożu węglanowej gliny zwałowej zlodowacenia bałtyckiego fazy poznańskiej
Celem niniejszej pracy było określenie właściwości sorpcyjnych i

składu kationów

wymiennych w zróżnicowanych typologicznie glebach, będących pod wpływem długotrwałej
i intensywnej uprawy.
Odczyn we wszystkich poziomach genetycznych gleb regionu, był obojętny lub zasadowy
i wahał się od pHKCl 6,70 do pHKCl 7,90 - na co wpłynęła wysoka zawartość CaCO3 w skale
macierzystej oraz wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi.
Zróżnicowane typologicznie gleby regionu charakteryzują się zarówno różną miąższością
poziomu próchnicznego, jak i zawartością w nich próchnicy. Zawartość próchnicy w
poziomach Ap wahała się od 13,62 g·kg-1 w glebach płowych do 26,20 g·kg-1 w czarnych
ziemiach. Analizując ich skład granulometryczny, stwierdzono wyraźne

spiaszczenie

poziomów powierzchniowych w porównaniu do materiału skały macierzystej.
Całkowita kationowa pojemność wymienna (PWKC) w poszczególnych poziomach
genetycznych gleb wahała się w granicach od 4,02 cmol(+)·kg-1 do 21,73 cmol(+)·kg-1,
natomiast wartości kationowej pojemności wymiennej (PWKS) były nieco niższe i wahały się
w przedziale od 2,96 cmol(+)·kg-1 do 19,93 cmol(+)·kg-1.
Kompleks sorpcyjny badanych gleb wysycony był głównie przez kationy zasadowe, a ich
udział dochodził nawet do 99,9%. Jedynie w poziomach Eet gleb płowych, w których
kwasowość hydrolityczna wynosiła 0,80 i 0,83 cmol(+)·kg-1, stwierdzono niższy stopień
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wysycenia gleb zasadami: odpowiednio V= 88% i V= 87,5%. Wszystkie badane gleby były
zatem glebami sorpcyjnie nasyconymi, a ilościowy udział kationów wymiennych, w
poziomach genetycznych, odpowiadał w większości gleb schematowi Ca2+>Mg2+>K+>Na+ i
rzadziej Ca2+>Mg2+>Na+>K+.
W glebach płowych stwierdzono przemieszczenie się kationów wymiennych w profilu
wraz z przemyciem iłu koloidalnym do poziomu teksturalnego Bt. Potwierdzeniem tego była
istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy zawartością iłu koloidalnego a zawartością
wapnia wymiennego (r=0,929; p<0,05) i magnezu wymiennego (r=0,986; p<0,05).
W czarnych ziemiach współczynnik korelacji między koncentracją magnezu a zawartością
iłu koloidalnego był niższy i wynosił r=0,542 ( p<0,05).
Wyraźnie niższy stosunek kationów wymiennych Ca2++Mg2+/Na++K+ w poziomach
powierzchniowych czarnej ziemi właściwej i gleby płowej, wskazuje na niewielkie
wzbogacenie tych poziomów w kationy jednowartościowe, szczególnie w wymienny potas.
Na podstawie badań innych autorów można przypuszczać, że niewielki wzrost zawartości
wymiennego

potasu

w

poziomach

orno-próchnicznych

mógł

być

spowodowany

niezbilansowanym nawożeniem potasowym.
Przeprowadzone badania wykazały, że wielowiekowa gospodarka rolna w regionie
Równiny Inowrocławskiej, intensyfikacja rolnictwa, niekorzystne zmiany klimatyczne,
przeprowadzone zabiegi melioracyjne i agrotechniczne, spowodowały że zasoby próchnicy w
glebach badanego regionu wyraźnie zmalały - nie wpłynęło to w decydujący sposób na
właściwości sorpcyjne gleb oraz na zawartość kationów wymiennych i ich wzajemny udział
w kompleksie sorpcyjnym.
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WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WODNE GLEBY ANTROPOGENICZNEJ
NA TERENIE PO OTWOROWEJ KOPALNI SIARKI
WATER PROPERTIES OF ANTHROPOGENIC SOILS ON THE AREA AFTER
HOLE SULPHUR MINE
Beata Kołodziej
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska

Wstęp
Rola wody w glebie jest bardzo duża, jej obecność warunkuje bowiem procesy wietrzenia
i silnie wpływa na charakter procesu glebotwórczego. Dostateczna ilość wody w glebie jest
niezbędna dla życia roślin i mikroorganizmów glebowych, które pobierają ją prawie
wyłącznie z gleby. Właściwości wodne gleb mineralnych, w tym m.in. pojemność wodna,
dostępność wody dla roślin, zależą głównie od ich składu granulometrycznego, a także od
rodzaju minerałów tworzących fazę stałą [Witkowska-Walczak., 2001].
Metodyka
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dotyczące retencji wody użytecznej i
produkcyjnej gleby antropogenicznej na terenie po otworowej eksploatacji siarki w Jeziórku.
Prace rekultywacyjne i doświadczenia polowe prowadził Oddział Rekultywacji Kopalni
Siarki „Jeziórko”. Do badań wytypowano obiekty o różnym kierunku zagospodarowania:
Pole nr II – obszar poddany rekultywacji technicznej i biologicznej przeznaczony pod łąkowe
użytkowanie oraz Pole nr VI – teren zrekultywowany w kierunku leśnym. Badaniami objęto
również obiekty w różnych etapach rekultywacji: Pole nr X – obszar nierekultywowany, Pole
nr VIII E, tzw. „strona lewa” – obszar po zakończeniu rekultywacji technicznej oraz
rozprowadzeniu osadów ściekowych, Pole nr VIII E, tzw. „strona prawa”, na którym
przeprowadzono częściową rekultywację techniczną, teren uporządkowano i wyrównano przy
użyciu spychaczy. W celu zbadania wpływu dawki i formy osadu ściekowego na strukturę
odtwarzanej pokrywy glebowej wykorzystano doświadczenie polowe założone w 1994 roku
na terenie po kopalni. Zrekultywowane Pola nr IV i II podzielono, każde, na sześć poletek. Na
pięciu z nich zastosowano osad w ilościach od 100 do 500 m3×ha–1. Jedno poletko
pozostawiono jako kontrolę, bez osadu ściekowego. W przypadku Pola II rozlano osad w
postaci płynnej (zawartość suchej masy około 10%, w/w), zaś na Polu IV rozrzucono osad
mazisty (około 20%, w/w suchej masy).
Próbki glebowe o nienaruszonej strukturze zostały pobrane w sześciu replikacjach do
standardowych cylindrów Kopecky’ego o objętości 100 cm3 z warstw 0-10; 10-20 i 20-30 cm.
Oznaczenia zawartości wody w glebie w stanie potencjału –15,54 kPa wykonano w komorach
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niskociśnieniowych na porowatych płytach ceramicznych metodą Richardsa. Zawartości
wody w glebie w stanach potencjału: –490,3 kPa i –1554 kPa określono w komorach
wysokociśnieniowych, stosując jako membranę celofan. Retencję wody produkcyjnej
obliczono z różnicy wartości polowej pojemności wodnej (–15,54 kPa) i pojemności wodnej
odpowiadającej punktowi całkowitego zahamowania wzrostu roślin ( –490,3 kPa), natomiast
retencję wody użytecznej – z różnicy wartości polowej pojemności wodnej (–15,54 kPa) i
pojemności wodnej odpowiadającej punktowi trwałego więdnięcia roślin (–1554 kPa).
Omówienie wyników
Retencja wody użytecznej, stanowiąca podstawowe źródło zaopatrzenia roślin w wodę i
substancje odżywcze dla roślin to cecha, która jest w głównej mierze odpowiedzialna za
powodzenie w uprawie roślin. Rozpatrując glebę antropogeniczną o różnym kierunku
zagospodarowania i w różnych etapach rekultywacji najwyższą retencją wody użytecznej –
13,5 g/100g charakteryzowało się Pole II. Na pozostałych obiektach wartości tej cechy
kształtowały się na poziomie około 10 g/100g. Dla poletek doświadczalnych po osadzie
płynnym stwierdzono niższe wartości retencji tej kategorii wody glebowej przy zastosowaniu
większych dawek osadu, to jest dla dawki 400 m3·ha–1 – 14,4 g/100g, a dla 500 m3·ha–1 –
11,5 g/100g. Maksymalna retencja wody użytecznej (25,7 g/100g) wystąpiła na poletku z
osadem w ilości 200 m3·ha–1 Mniejsze zróżnicowanie pojawiło się po użyciu osadu
mazistego, gdzie wartości wahały się w zakresie od 16,0 do 21,1 g/100g, odpowiednio dla
poletek z dawką 300 m3 na hektar i poletka kontrolnego, nie użyźnianego osadem ściekowym.
Biorąc pod uwagę retencję wody produkcyjnej w glebie antropogenicznej o różnym
kierunku zagospodarowania i w różnych etapach rekultywacji na wszystkich badanych
obiektach jej wartości kształtowały się na zbliżonym poziomie 10,0 g/100g. W przypadku
poletek po doświadczeniu z osadem płynnym cecha ta wykazała znaczne zróżnicowanie od
11,2 g/100g na poletku, gdzie zastosowano największą dawkę osadu do 23,6 g/100g, na
poletku z dawką 200 m3 na hektar. Zakres wartości tej cechy w glebie z doświadczenia po
użyciu osadu w postaci mazistej zawierał się od 15,8 do 20,6 g/100g, dla poletka z dawką
300 m3 na hektar i poletka kontrolnego.
Wnioski
Gleba antropogeniczna

na terenie po kopalni siarki wykazała się korzystnymi

właściwościami wodnymi. Na większości badanych obiektów retencja wody produkcyjnej
stanowiła ponad 90% wody użytecznej, co sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin. Upoważnia
to do stwierdzenia, że przyjęte kierunki i sposób rekultywacji są w pełni uzasadnione.
Literatura
Witkowska-Walczak B.; 2001. „Woda w środowisku glebowym”, Acta Agrophysica, 53, 7–
15.
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BADANIA STRUKTURY GLEBY ANTROPOGENICZNEJ NA TERENIE
PO OTWOROWEJ KOPALNI SIARKI
RESEARCH OF ANTHROPOGENIC SOILS STRUCTURE ON THE AREA AFTER
HOLE SULPHUR MINE
Beata Kołodziej, Anna Słowińska-Jurkiewicz
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska

Wewnętrzna przestrzenna budowa gleby, czyli struktura determinuje szereg właściwości
gleby, przede wszystkim fizycznych: gęstość i porowatość, właściwości retencyjne i
filtracyjne w stosunku do wody i powietrza, właściwości cieplne i właściwości mechaniczne,
a pośrednio wpływa również na właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleby. Warunki
życia korzeni roślin i innych organizmów zasiedlających glebę uzależnione są przede
wszystkim od struktury gleby, a szczególnie budowy jej strefy powierzchniowej [SłowińskaJurkiewicz, 1998].
Metodyka
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki morfologicznej analizy struktury gleby
antropogenicznej na terenie po otworowej eksploatacji siarki w Jeziórku. Jest to kontynuacja
opracowań dotyczących rekultywacji tego obszaru [Kołodziej, Słowińska-Jurkiewicz, 2004].
Prace rekultywacyjne i doświadczenia polowe prowadził Oddział Rekultywacji Kopalni
Siarki „Jeziórko”. Do badań wytypowano obiekty o różnym kierunku zagospodarowania:
Pole nr II – obszar poddany rekultywacji technicznej i biologicznej przeznaczony pod łąkowe
użytkowanie oraz Pole nr VI – teren zrekultywowany w kierunku leśnym. Badaniami objęto
również obiekty w różnych etapach rekultywacji: Pole nr X – obszar nierekultywowany, Pole
nr VIII E, tzw. „strona lewa” – obszar po zakończeniu rekultywacji technicznej oraz
rozprowadzeniu osadów ściekowych, Pole nr VIII E, tzw. „strona prawa”, na którym
przeprowadzono częściową rekultywację techniczną, teren uporządkowano i wyrównano przy
użyciu spychaczy. W celu zbadania wpływu dawki i formy osadu ściekowego na strukturę
odtwarzanej pokrywy glebowej wykorzystano doświadczenie polowe założone w 1994 roku
na terenie po kopalni. Zrekultywowane Pola nr IV i II podzielono, każde, na sześć poletek. Na
pięciu z nich zastosowano osad w ilościach od 100 do 500 m3×ha–1. Jedno poletko
pozostawiono jako kontrolę, bez osadu ściekowego. W przypadku Pola II rozlano osad w
postaci płynnej (zawartość suchej masy około 10%, w/w), zaś na Polu IV rozrzucono osad
mazisty (około 20%, w/w suchej masy).
Do morfologicznej analizy struktury gleby pobrano próbki o zachowanej budowie do
prostopadłościennych metalowych pojemników o wymiarach 8×9×4 cm, z warstw 2-10; 1220 i 22-30 cm. Następnie wykonano zgłady jednostronne zgodnie z metodyką opracowaną w
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Instytucie Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie
Utwardzone próbki pocięto na plastry o grubości 1 cm za pomocą przecinarki z ostrzem
diamentowym. Powierzchnie przekroju zostały następnie wyrównane i wyszlifowane na
szlifierce za pomocą proszku korundowego i papieru ściernego. Otrzymano w ten sposób
nieprzeźroczyste szlify glebowe, czyli zgłady jednostronne. Oszlifowane powierzchnie
przekrojów zgładów zostały zarejestrowane i wprowadzone do pamięci komputera za pomocą
skanera, z rozdzielczością 600×600 punktów na cal.
Omówienie wyników
Analiza morfologiczna gleb wykazała dominację struktury bezagregatowej, monolitycznej.
Ponadto na niektórych zgładach glebowych pojawiała się siarka elementarna, nierzadko w
dużych ilościach. Dzięki metodzie morfologicznej można było prześledzić losy trzech
głównych komponentów, zastosowanych przy rekultywacji tego obszaru, to jest: resztek
materiału rodzimego, wapna poflotacyjnego, a także osadu ściekowego. Szczególnie w
przypadku doświadczenia po zastosowaniu osadu w formie mazistej w wierzchniej warstwie
ujawniały się ślady wprowadzonej materii organicznej. Na niektórych szlifach odnotowano
występowanie ciemnych plam hydrotrolitu, związku charakterystycznego dla poziomów
redukcyjnych w glebach bogatych w siarkę i o wysokim poziomie wód gruntowych. Niniejsze
badania potwierdziły pozytywną rolę systemu korzeniowego roślin, zwłaszcza korzeni
lucerny w mieszance z trawami, które przyczyniły się do powstania porów typu wydrążeń.
Jak z tego wynika zagospodarowanie łąkowe tego terenu za pomocą roślin motylkowych,
dające korzystne efekty, ma swoje uzasadnienie.
Wnioski
Podsumowując,

można

stwierdzić,

że

analiza

morfologiczna

umożliwiła

scharakteryzowanie struktury badanych gleb antropogenicznych. Dominował typ struktury
bezagregatowej, monolitycznej, z niewielkim udziałem porów drugiego rzędu. Można było
wyodrębnić poszczególne komponenty gleby antropogenicznej (materiał rodzimy, wapno
poflotacyjne i osad ściekowy), ziarna siarki elementarnej, a także skupienia hydrotrolitu.
Ponadto, rozpatrując strukturę gleb, potwierdzono korzystny wpływ korzeni roślin, w
szczególności lucerny, na tworzenie porów typu wydrążeń, usprawniających ruch wody i
wymianę gazową.
Literatura
Słowińska-Jurkiewicz A., 1998. Struktura gleby i jej rola w kształtowaniu stanu fizycznego
środowiska glebowego. Mat. X Szkoły „Fizyka z elementami agrofizyki”, Lublin, 22–23 września p.t.
„Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin – metody badań”, 55–73.
Kołodziej B, Słowińska-Jurkiewicz A., 2004. „Efekty rekultywacji pokrywy glebowej na terenie po
Kopalni Siarki Jeziórko” Roczniki Gleboznawcze, tom LV, nr 2, 231–237.
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WPŁYW CZYNNIKÓW ANTROPOGENICZNYCH NA AKTYWNOŚĆ
FOSFATAZOWĄ I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W RYZOSFERZE
JĘCZMIENIA JAREGO (HORDEUM VULGARE L.)
INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON SOIL PHOSPHATASE
ACTIVITY AND PHOSPHORUS CONTENT IN SPRING BARLEY (HORDEUM
VULGARE L.) RHIZOSPHERE
Jan Koper, Joanna Lemanowicz
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Biochemii

Wstęp
Aktywność fosfataz glebowych odgrywa kluczowa rolę, utrzymując i kontrolując tempo
przemian fosforu w glebie, szczególni ubogich w ten pierwiastek. (Ajawa i in. 1999)
Używane są często jako wskaźnik i biochemicznej aktywności i żyzności gleby (Dick,
Tabatabai 1984). Aktywność enzymów w dużym stopniu uzależniona jest od właściwości
fizyko-chemicznych gleby, które są wynikiem stosowanej agrotechniki. Korzenie roślin
stanowią główny organ absorbujący jony fosforanowe z fazy ciekłej gleby. Ma to szczególne
znaczenie w rizosferze, podlegającej bezpośredniemu oddziaływaniu systemu korzeniowemu.
Podjęte badania miały na celu poznanie zmian aktywności fosfatazy kwaśnej oraz
zawartości fosforu związków organicznych i przyswajalnego w ryzosferze jęczmienia jarego
uprawianego w zaminowaniu „zubożającym” i „wzbogacającym” glebę w substancję
organiczną. Określono również zmiany badanych parametrów pod wpływem zróżnicowanego
nawożenia organiczno-mineralnego. Obliczono wartość stosunku Corg:Porg.
Próbki glebowe pobrano z ryzosfery jęczmienia jarego uprawianego w wieloletnim
doświadczeniu założonym w RZD Grabów przez IUNG w Puławach. Zastosowano
nawożenie obornikiem w dawkach: 0, 20, 40, 60, 80 t ha-1 i azotem mineralnym w postaci
saletry amonowej w dawkach 0, 40, 80, 120 kg N ha-1 przy zmianowaniu „zubożającym”
(jęczmień jary, kukurydza, ziemniaki, pszenica ozima) oraz 0, 30, 60, 90 kg N ha-1 przy
zmianowanie „wzbogacającym” (jęczmień jary + wsiewka, koniczyna z trawami, ziemniaki,
pszenica ozima + międzyplon). W próbach glebowych określono aktywność fosfatazy
kwaśnej metoda Tabatabai i Bremnera (1969), zawartość fosforu związków organicznych
(Porg), którą wyliczono z różnicy pomiędzy ogólną zawartością fosforu w próbkach
mineralizowanych a zawartością fosforu nieorganicznego oznaczonego w próbkach
niemineralizowanych (za DALAL 1977), zawartość fosforu przyswajalnego (PE-R) metodą
Egnera-Riehma (DL) węgiel organiczny (Corg) metodą Tiurina (LITYŃSKI i in.1976).
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Omówienie wyników
Uzyskano wyższą aktywność fosfatazy kwaśnej (2,21 m mol pNP kg-1 h-1)
w ryzosferze jęczmienia jarego uprawionego w zmianowaniu „wzbogacającym” glebę
w materie organiczną w porównaniu do aktywności tego enzymu (1,44 m mol pNP kg-1 h-1)
w ryzosferze ze zmianowania „zubożającego”, średnio dla wszystkich dawek nawozów.
Zawartość fosforu związków organicznych w ryzosferze jęczmienia jarego uprawianego w
zmianowaniu „A” była niższa o 28% w porównani do zawartości tej frakcji fosforu w
ryzosferze pobranej z obiektów na których uprawiano jęczmień z wsiewką.
Stwierdzono istotny wpływ nawożenia obornikiem i azotem mineralnym na zawartość
fosforu przyswajalnego w ryzosferze jęczmienia jarego uprawianego zarówno w
zmianowaniu ”wzbogacającym” jak i „zubożającym”.
Stwierdzono istotny wpływ nawożenia obornikiem na zawartość Corg w ryzosferze.
Wartości stosunku Corg:Porg mieszczą się one w zakresie 31,7-137 dla zmianowania
„zubożającego” oraz 37,2-50,6 dla zmianowania „wzbogacającego”.
Wnioski
1. Stwierdzono istotny wpływ nawożenia obornikiem na aktywność fosfatazy kwaśnej w
ryzosferze pobranej z obiektów na których zastosowano zarówno zmianowanie
„zubożające” jak i „wzbogacające”.
2. Nie stwierdzono istotnego wpływu nawożenia organicznego-mineralnego na zawartość
fosforu związków organicznych w glebie ryzosferowej pobranej ze zmianowania
„wzbogacającego”.
3. Wartości stosunku Corg:Porg są korzystne dla mineralizacji organicznych związków
fosforowych.
Literatura
AJAWA H.A., DELL C.J., RICE C.W. 1999. Changes in enzyme activities and microbial biomass of
tallgras prairie soil as related to burning and nitrogen fertilization. Soil Biol. and Bioch. 31, 769-777.
DICK W.A., TABATABAI M. A 1984. Kinetic parameters of phosphatases in soils and organic waste
materials. Soil Sci. 137, 7-15.
LITYŃSKI T., JURKOWSKA H., GORLACH E. 1976. Analiza chemiczno-rolnicza. PWN, Warszawa.
DALAL R.C. 1977. Soil organic phosphorus. Adv. in Agron. 29, 83-117.
TABATABAI M.A., BREMNER J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assy of soil phosphatase
activity. Soil. Biol. Bioch.. 1, 301-307.
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ZAWARTOŚĆ SIARKI ORAZ AKTYWNOŚĆ ARYLOSULFATAZY
W GLEBIE PO WIELOLETNIM NAWOŻENIU
SULPHUR CONTENT AND ARYLSULPHATASE ACTIVITY IN SOIL AFTER LONG TERM FERTILIZATION
Jan Koper, Anetta Siwik-Ziomek
Akademia Techniczno-Rolnicza, Katedra Biochemii

Nawożenie, jeden z ważniejszych czynników kształtowania żyzności gleby, powoduje
szereg istotnych zmian w środowisku glebowym. Wieloletnie zróżnicowane nawożenie
ujawnia się w zmianach zasobności gleb w składniki pokarmowe zwłaszcza w warstwie ornej.
Siarka jest jednym z pierwiastków biogennych, który obok azotu, fosforu i potasu decyduje o
prawidłowym wzroście i rozwoju roślin. Udział związków organicznych siarki w zawartości
siarki ogółem wynosi w poziomach próchnicznych gleb mineralnych Polski od 50-80%.
Siarczany ze względu na swoją rozpuszczalność są źródłem siarki dla roślin pobieranej w
postaci jonów SO42-. W procesie mineralizacji związków organicznych zawierających siarkę
bierze udział między innymi enzym arylosulfataza (EC 3.1.6.1.).
Celem pracy było określenie wpływu wieloletniego nawożenia

na aktywność

arylosulfatazy (Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1970) oraz zawartość siarki ogółem, siarki
siarczanowej (VI) (Bardsley C.E., Lancaser J.D. 1960) w glebie oraz siarki potencjalnie
przyswajalnej dla roślin ekstrahowanej testem KCl-40.
Próbki gleby do badań pobrano z wieloletniego doświadczenia nawozowego,
prowadzonego w RZD w Mochełku, założonego na glebie płowej typowej. Jest to
doświadczenie statyczne z następującymi kombinacjami nawozowymi: 1. Bez nawożenia, 2
Słoma +NPK., 3.NPK + CaO, 4. NPK, 5. Obornik, 6. Obornik + PK, 7. Obornik + KN, 8.
Obornik + KN + MgO, 9. Obornik + PN, 10. Obornik + PN + MgO, 11. Obornik + NPK, 12.
Obornik + NPK + MgO. W zmianowaniu uprawiano następujące rośliny: burak cukrowy,
jęczmień jary z wsiewką koniczyny czerwonej, koniczynę czerwoną, rzepak ozimy i pszenicę
ozimą. Próbki glebowe pobrano w 53 roku trwania doświadczenia z warstwy 5-25 cm
poziomu Ap, w trakcie uprawy koniczyny czerwonej. Gleba charakteryzuje się składem
granulometrycznym piasku lekkiego i należy do kompleksu żytniego dobrego.
Zawartość siarki ogółem w badanej glebie była niska i mieściła się w przedziale 0,0730,203 g.kg-1, zależnie od nawożenia i terminu pobierania próbek glebowych. Wyniki te są
podobne do tych jakie uzyskali Motowicka – Terelak i Terelak ( 1998 ), którzy stwierdzili, że
gleby mineralne z obszarów typowo rolniczych zawierają siarkę ogółem w przedziale od
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0,07-1,07 g.kg-1, a w większości grup rodzajowych gleby wykazywały niską zawartość tego
pierwiastka, ze średnia 0,15-0,20 g.kg-1. Stwierdzono, że w badanych próbkach glebowych
pobranych w trakcie sezonu wegetacyjnego koniczyny czerwonej zarówno nawożenie jak i
termin pobierania próbek wpływał na zawartość tego pierwiastka. Najwyższą zawartość siarki
oznaczono w próbkach pobranych w czwartym terminie pobierania próbek glebowych
(średnio 0,16 g.kg-1). Średnia roczna zawartość siarki siarczanowej mieściła się w zakresie
7,67 –19,28 mg.kg-1, stanowiła ona 5-16% zawartości siarki ogółem w badanej glebie.
Motowicka - Terelak i Terelak ( 1998 ), stwierdzili, że najuboższe w tę frakcję siarki są gleby
piaskowe i gliniaste lekkie. Uzyskali średnią zawartość siarki siarczanowej w poziomie
ornym gleb piaszczystych 15 mg.kg-1. Zawartość siarki ekstrahowanej w 1 mol KCl mieściła
się w przedziale 34,31 – 100,32 mg.kg-1. Wieloletnie nawożenie istotnie wpłynęło na
zawartość obu frakcji siarki. Aktywność arylosulfatazy mieściła się w zakresie 0,096 – 0,170
µM PNP g-1.h-1 glebowej. Aktywność arylosulfatazy istotnie zmieniała się w trakcie sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej i zależała od zastosowanego nawożenia (najwyższą
aktywność tego enzymu oznaczono w próbkach glebowych pobranych z 6,8,9 i 12 obiektu
nawozowego).
1.

Badana gleba charakteryzowała się niską zawartością siarki ogółem.

2. Zawartość siarki siarczanowej i przyswajalnej oznaczonej testem KCl – 40 istotnie
zależała od nawożenia organiczno - mineralnego oraz sezonu wegetacyjnego koniczyny
czerwonej.
3. Aktywność arylosulfatazy ulegała zmianom w trakcie sezonu wegetacyjnego roślin oraz
zależała od zastosowanego nawożenia.
Literatura
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ROLA EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW W KSZTAŁTOWANIU
WŁAŚCIWOŚCI MIKROBIOLOGICZNYCH GLEBY
THE ROLE OF EFFECTIVE MICROORGANISMS IN MANAGEMENT OF
MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF SOIL
Jan Kucharski, Ewa Jastrzębska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mikrobiologii

Nazwa „efektywne mikroorganizmy” jest używana w odniesieniu do drobnoustrojów
zdolnych do rozkładu substancji trudno ulegających biodegradacji, a zanieczyszczających
środowisko przyrodnicze (Fujita i in. 2000). Jest to także nazwa preparatu EM szeroko
propagowanego w rolnictwie wielu krajów jako użyźniacz glebowy poprawiający strukturę
gleby i zawartość w niej próchnicy glebowej, kiełkowanie nasion oraz plonowanie i
zdrowotność roślin. Zalecany jest także do stymulacji procesu kompostowania. Szczepionka
EM zawiera: bakterie fermentacji mlekowej - Lactobacillus plantarum, L. casei,
Streptococcus lactis, bakterie fotosyntetyzujące - Rhodopseudomonas palustrus, Rhodobacter
spae, drożdże - Saccharomyces albus, Candida utilis, promieniowce - Streptomyces albus,
S. griseus oraz grzyby - Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis (Szymanski, Patterson 2003).
W doświadczeniu wazonowym przeprowadzonym w hali wegetacyjnej badano wpływ
szczepienia gleby efektywnymi mikroorganizmami zawartymi w szczepionkach (EM1, EM2)
oraz bakteriami z rodzaju Azotobacter, Arthrobacter i Pseudomonas na liczebność
drobnoustrojów i aktywność enzymów glebowych oraz plonowanie sałaty kruchej lodowej
odmiany „Królowa lata”.
Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach na glebie, która w warunkach
naturalnych zaliczana jest do gleby brunatnej właściwej o składzie granulometrycznym piasku
gliniastego mocnego pylastego. Czynnikami zmiennymi w doświadczeniu były: szczepionki EM1 i EM2 oraz 3% roztwór cukru (Ck) wykorzystany do namnażania szczepionek
efektywnych mikroorganizmów. Szczepionki oraz Ck zastosowano w ilości zalecanej przez
producenta (56 mm3·kg-1gleby w rozcieńczeniu 1:100). Jako kontrolę zastosowano glebę bez
dodatku szczepionek mikrobiologicznych i Ck. Każdy obiekt dodatkowo szczepiono inikulum
bakterii z rodzaju Azotobacter, Arthrobacter lub Pseudomonas. Bakterie te wyizolowano z
gleby wykorzystanej w doświadczeniu.
Glebę o masie 3,2 kg przed umieszczeniem w wazonach plastykowych wymieszano ze
stosowanymi szczepionkami. W każdym wazonie zasadzono po 2 rośliny 7-dniowej siewki
sałaty. Przez cały okres prowadzenia doświadczenia (70 dni) utrzymywano stałą wilgotność
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gleby na poziomie 60% kapilarnej pojemności wodnej. W dniu zbioru sałaty określono jej
plon (świeżej oraz suchej masy) i pobrano próbki glebowe, w których oznaczono liczebność
drobnoustrojów i aktywność enzymów glebowych.
W wyniku badań stwierdzono, że liczebność mikroorganizmów glebowych zmieniała się
pod wpływem tzw. „efektywnych mikroorganizmów”. EM1 i EM2 hamowały namnażanie
bakterii oligotroficznych, przetrwalników bakterii oligotroficznych, przetrwalników bakterii
kopiotroficznych, promieniowców, bakterii z rodzaju Azotobacter oraz grzybów. Szczepionka
EM1 wpływała pozytywnie na bakterie kopiotroficzne, immobilizujace azot i celulolityczne,
natomiast EM2 działała dodatnio jedynie na bakterie z rodzaju Pseudomonas. Szczególnie
pozytywnie na rozwój bakterii oligotroficznych, przetrwalników bakterii oligotroficznych,
przetrwalników bakterii kopiotroficznych, immobilizujacyh azot oraz promieniowców
zarówno w glebie bez jak i z dodatkiem szczepionek EM oddziaływało inokulum
Arthrobacter spp. Na aktywność enzymów glebowych testowane drobnoustroje nie działały
jednoznacznie.
Licencjonowane szczepionki (EM1 i EM2) wpłynęły jednoznacznie negatywnie na wzrost
i rozwój sałaty. Tego ujemnego działania nie notowano w przypadku użycia Azotobacter spp.
i Pseudomonas spp.
Wnioski
1. Szczepionki EM1 i EM2 hamowały namnażanie bakterii oligotroficznych, przetrwalników
bakterii kopiotroficznych, promieniowców, Azotobacter spp. oraz grzybów, natomiast
stymulowały rozwój bakterii kopiotroficznych, immobilizujących azot i celulolitycznych.
2. Efektywne mikroorganizmy (EM1 i EM2) wpływały negatywnie na wzrost i rozwój sałaty.
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FORMY MIEDZI W GLEBACH LEKKICH ROZTOCZAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO (RPN)
FORMS OF COPPER IN LIGHT SOILS OF ROZTOCZE NATIONAL PARK (RPN)
Waldemar Martyn, Barbara Skwaryło-Bednarz
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu

Wstęp
Pod przyrodniczo cennymi zbiorowiskami roślinnymi zalegają w przeważającej ilości
gleby lekkie z reguły kwaśne, mało odporne na chemiczną degradację związaną miedzy
innymi z kumulacją metali ciężkich [2]. Forma występowania metali ciężkich w glebie
decyduje w znacznym stopniu o szybkości ich obiegu i migracji do wód, powietrza i świata
istot żywych łącznie z człowiekiem [1]. Zawartość ogólna pierwiastków w glebie określa
tylko

potencjalne

możliwości

migracji

[1].

Bardziej

precyzyjnym

wskaźnikiem

przemieszczania się metali ciężkich z gleb do innych obiektów środowiska jest występowanie
form rozpuszczalnych, przyswajalnych, czy biologicznie aktywnych.
Celem badań było określenie zawartości form całkowitych miedzi, jej form
rozpuszczalnych w kwasie solnym oraz wodorozpuszczalnych w glebach lekkich (z klasy
gleb rdzawych wytworzonych z piasków luźnych i słabogliniastych) Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Badania przeprowadzono w 5 glebach leśnych i w 5 glebach użytkowanych
rolniczo jako grunty orne.
Omówienie wyników
W analizowanych glebach zaobserwowano wyższą kumulację miedzi w poziomach Ap w
stosunku do poziomów Bv i C. Świadczy o tym wzbogacenie poziomów Ap gleb w stosunku
do skały macierzystej (C). Dla gleb leśnych wynosiło ono 108 % natomiast dla gleb ornych
122 % .Średnia zawartość ogólnej formy miedzi w poziomach Ap gleb leśnych wynosiła 4,0
mg⋅kg-1 natomiast gleb ornych 3,9 mg⋅kg-1. Taką zawartością charakteryzują się gleby
“czyste” o naturalnej zawartości miedzi. Średnia zawartość miedzi ogólnej w gruntach ornych
mieściła się w zakresie tła geochemicznego określanego od 3 do 11,5 mg·kg-1.
Przeprowadzone w pracy badania wskazują na tendencje wzrostu ogólnej zawartości
miedzi w miarę intensywności gospodarowania.
Ponadto stwierdzono, że gleby leśne charakteryzowały się wyższą rozpuszczalnością
miedzi w kwasie solnym oraz w wodzie niż grunty orne.
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Wnioski
1. Formy ogólne miedzi kumulowały się w poziomach Ap badanych gleb w ilości
odpowiadającej glebom nie zanieczyszczonym. W przeprowadzonych badaniach
zanotowano wyższą kumulację miedzi w glebach ornych w porównaniu do gleb leśnych.
2. W analizowanych glebach leśnych stwierdzono wyższą rozpuszczalność miedzi w kwasie
solnym oraz w wodzie niż w gruntach ornych RPN.
3. Podwyższona zawartość form całkowitych miedzi w poziomach Ap badanych gleb
wskazuje najprawdopodobniej na ich antropogeniczne pochodzenie.
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ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW STRUKTURY POZIOMÓW
WIERZCHNICH GLEBY PŁOWEJ W MONOKULTURZE
KUKURYDZY W SYSTEMIE UPRAWY KONWENCJONALNEJ
I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO
Wojciech Owczarzak, Andrzej Mocek, Krzysztof Taciak
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa

Od kilkudziesięciu lat najbardziej rozpowszechnionym sposobem uprawy gleby jest
uprawa płużna. Została ona wprowadzona na szeroką skalę w XVIII wieku, posiada ona
wiele zalet, ale także istotne wady. Jednakże narastający w skali globalnej deficyt i
systematyczny wzrost cen energii, zmusił rolników do poszukiwania innych,
proekologicznych i ekonomicznie bardziej opłacalnych technologii uprawy roli – uprawa
bezorkowa, siew bezpośredni. Struktura agregatowa warstwy uprawnej jest wyjątkowo
silnie zróżnicowana i zmienna, gdyż już w chwili wykonywania mechanicznej uprawy w
strefie przypowierzchniowej zagęszczenie gleby i wilgotność są zwykle w różnym stopniu
odmienne w porównaniu z dolną strefą tej warstwy i całkowicie odmienne od warstwy
próchnicznej nie podlegającej uprawie. Te dwa różne stany trójfazowego ośrodka
glebowego osiągają jednak podobne zagęszczenie pod koniec okresu wegetacyjnego – w
przypadku uprawy tradycyjnej. Odmienne opinie dotyczą natomiast porównania stanów
zagęszczenia gleby uprawianej tradycyjnie i gleby, w której stosowano wieloletni siew
bezpośredni; część badaczy uważa, że przy uprawie tradycyjnej gleby wykazują mniejsze
zagęszczenie, a więc większą porowatość, inni natomiast twierdzą, że siew bezpośredni,
zwiększający zawartość materii organicznej i poprawiający strukturę warstwy
korzeniowej w konsekwencji zmniejsza zagęszczalność i tym samym zwiększa
porowatość.
Celem niniejszej pracy było określenie właściwości fizyczno-mechanicznych
przyjętych do badań gleb oraz modelowanych z nich agregatów glebowych. W badaniach
tych określono dynamiczną wodoodporność agregatów, statyczną wodoodporność
agregatów, stan agregacji wtórnej po dynamicznym i statycznym działaniu wody,
prędkość podsiąku kapilarnego oraz kapilarną pojemność wodną agregatów, a także skład
granulometryczny i zawartość materii organicznej w poziomie uprawnym.
Badania przeprowadzono na standardowych agregatach glebowych pobranych z
poziomów orno-próchnicznych z dwóch głębokości: 7,5 i 22,5 cm z wytypowanych
poletek doświadczalnych Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu. W pracy analizowano właściwości fizyczno-mechaniczne
agregatów glebowych pobranych z poletek będących w uprawie tradycyjnej i poletek, na
których stosowano siew bezpośredni.
Przeprowadzone badania i na ich podstawie szczegółowa analiza uzyskanych
wyników wykazały istotne różnice we właściwościach fizyczno-mechanicznych struktury
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agregatowej wytworzonej w ramach stosowania uprawy tradycyjnej i siewu
bezpośredniego.
Uzyskane rezultaty badań potwierdzają w sposób przekonywujący, iż korzystniejsze
właściwości fizyczne i chemiczne struktury warstwy ornej wystąpiły w glebie, w której
stosowano siew bezpośredni. Przy tym sposobie uprawy poziomy wierzchnie wykazywały
nieco większą zawartość próchnicy (około 0,07%), mniejszą gęstość (około 0,12 g·cm-3),
a tym samym większą porowatość (około 3,2%).
Wyniki badań specyficznych właściwości fizyczno-mechanicznych struktury
agregatowej poziomów orno-próchnicznych pokazały również jednoznacznie, iż znacząco
korzystniejsze wartości parametrów strukturotwórczych uzyskano w wyniku uprawy z
siewem bezpośrednim. Odporność agregatów na dynamiczne działanie wody była około
15% większa. Wzrosła również około 10% suma agregatów większych od 0,25 mm.
Jeszcze korzystniejsze wartości uzyskano przy badaniu statycznej wodoodporności. Czas
rozpadu agregatów pobranych z poletek z siewem bezpośrednim wzrósł około 30%, a
suma agregatów większych od 0,25 mm o około 20%, w stosunku do agregatów
pobranych z poletek uprawianych tradycyjnie.
Mniej zauważalne różnice pomiędzy badanymi sposobami uprawy odnotowano w
przypadku właściwości wodnych agregatów glebowych. Przy identycznym czasie
podsiąku kapilarnego nieco mniejsze od 1,0 do 11,0% wartości pojemności kapilarnej
minimalnej i maksymalnej uzyskały agregaty pobrane z poletek z siewem bezpośrednim,
wykazując tym samym niższą zdolność do tzw. swobodnego pęcznienia. Przy ocenie
właściwości wodnych należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dynamikę zmian
uwilgotnienia w obu systemach uprawy. W uprawie tradycyjnej, w wyniku rozluźnienia i
przemieszania, następuje lepsze napowietrzanie gleby, ale przez to również znaczne straty
wilgotności. Nie wiadomo zatem – na obecnym etapie badań – co w ogólnym bilansie
wodnym warstwy uprawnej jest korzystniejsze, czy mniejsza nieznacznie zdolność
retencyjna gleby czy też większe straty wody w wyniku szybszego parowania.
Opracowany w Katedrze Gleboznawstwa komplementarny zestaw metod badawczych
– prostych, wystarczająco dokładnych oraz łatwych do wykorzystania i interpretacji
wyników w badaniach struktury agregatu, struktury agregatowej warstwy uprawnej, a
także struktur spoistych, rozdzielnoziarnistych i przemiennych pozwala na prowadzenie
badań w ściśle kontrolowanych warunkach pomiaru wielu nieoznaczanych dotychczas
parametrów fizyczno-mechanicznych struktury gleby, na gromadzenie znacznych ilości
materiału analitycznego, który w wielu przypadkach kontrastuje z innymi wynikami
badań, opierających się przeważnie na opisowych ogólnikach i w znacznym stopniu
subiektywnych ocenach.
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ODDZIAŁYWANIE JONÓW CU(II) ZE ZWIĄZKAMI
ANTOCYJANOWYMI ZAWARTYMI W EKSTRAKTACH Z OWOCÓW
ARONII
INTERACTION BETWEEN ANTHOCYANIN COMPOUNDS FROM
CHOKEBERRIES EXTRACTS AND CU(II) IONS
Barbara Pliszka1, Bogdan Smyk2, Emilia Mieleszko1, Jan Oszmiański3,
Regina Drabent2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Chemii, 2 Katedra Fizyki i Biofizyki,
3
Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Przetwórstwa Owoców i Warzyw

Antocyjany należą do grupy związków biologicznie aktywnych występujących w wielu
roślinach i owocach. Związki te nieustannie budzą żywe zainteresowanie przyrodników ze
względu na swoje właściwości bakteriostatyczne, przeciwutleniające, antykancerogenne oraz
kompleksotwórcze. Zdolność związków antocyjanowych do kompleksowania jonów metali
może być wykorzystana do usuwania z organizmów żywych toksycznych metali Cu(II), Pb(
II), Cd(II). W procesie chelatowania antocyjanów z jonami metali: Ca(II), Mg(II), Zn(II)
związki te mogą pełnić rolę „nośników” makro i mikroelementów niezbędnych do życia i
funkcjonowania organizmów żywych.
Celem pracy było zbadanie oddziaływania jonów Cu(II) ze związkami antocyjanowymi
zawartymi w ekstraktach z owoców aronii. Podjęto również badania w układzie modelowym
z cyjanidyno-3-glukozydem, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
antocyjanów występujących w wielu owocach jagodowych. Badania prowadzono w
środowisku wodnym zakresie pH 2-5 ze względu na wyraźne zmiany form strukturalnych
cząsteczek antocyjanów w roztworach o tym zakresie pH.
Materiałem służącym do badań były ekstrakty z owoców aronii otrzymane za pomocą
0.1% roztworu HCI w metanolu i oczyszczane na kolumienkach oktadecyl (C-18). Do
rozdziału chromatograficznego zastosowano Sephadex LH-20. Tak przygotowane ekstrakty z
aronii analizowano metodą HPLC. Ze zliofilizowanych ekstraktów i cyjanidyno-3-glukozydu
sporządzono roztwory wodno-metanolowe. Do badań stosowano metody spektroskopii
absorpcyjnej i fluorescencyjnej. Ekstrakty z aronii oraz roztwory cyjanidyno-3-glukozydu z
jonami Cu(II) i bez dodatku jonów badano w zakresie pH 2-5. Mierzono widma absorpcji
ekstraktów i cyjanidyno-3-glukozydu w zakresie UV-Vis. Dodatkowo mierzono widma
fluorescencji roztworów o pH 5 w ultrafiolecie.
Analiza HPLC wykazała, że głównymi składnikami ekstraktów z owoców aronii są
glikozydy cyjanidyny: cyjanidyno-3-galaktozyd, cyjanidyno-3-glukozyd, cyjanidyno-3-
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arabinozyd, cyjanidyno-3-ksylozyd. Widma absorpcji wykazały, że dodatek jonów Cu(II) w
roztworach o pH 2 nie spowodował widocznych zmian absorpcji dla obu badanych układów.
W zakresie pH 0-2 przeważającą formą strukturalną antocyjanów jest kation flawyliowy,
który nie tworzy kompleksów z jonami Cu(II), gdyż w sferze koordynacyjnej ligandu miejsce
jonów Cu(II) zajmują jony wodorowe. Zmiany absorbancji wystąpiły natomiast w obecności
jonów Cu(II) dla roztworu cyjanidyno-3-glukozydu o pH 3. Zmian tych nie obserwowano w
ekstraktach z aronii o tej samej wartości pH. Największe różnice w widmach absorpcji po
dodaniu jonów Cu(II) zaobserwowano w roztworach cyjanidyno-3-glukozydu i ekstraktach o
pH 5. W obecności jonów Cu(II) powstało pasmo absorpcji w zakresie widzialnym. Wskazuje
to na powstawanie kompleksów Cu(II) z antocyjanami występującymi w badanych układach.
Powstający kompleks w zakresie widzialnym nie fluoryzował. Wzbudzanie natomiast w
zakresie UV roztworów cyjanidyno-3-glukozydu i ekstraktów powodowało fluorescencję w
tym zakresie widmowym. Fluorescencja ta nie zmieniała się w czasie przechowywania
roztworów. Widma absorpcji natomiast mierzone w czasie przechowywania roztworów
wykazały, że absorbancja pasma w zakresie widzialnym malała. Jednocześnie pojawiły się
nowe pasma absorpcji w ultrafiolecie, co wskazuje na powstawanie nowego kompleksu lub
formy

utlenionej

cyjanidyny-3-glukozydu.

Przedstawione

wyniki

badań

metodami

spektroskopowymi wykazały, że antocyjany w badanych układach w odpowiednich
warunkach fizykochemicznych tworzą kompleksy z jonami Cu(II). Ekstrakty z owoców
aronii mogą być brane pod uwagę jako „nośniki” jonów Cu(II) w środowisku naturalnym.
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BIOLOGICZNIE CZYNNE ZWIĄZKI POLIFENOLOWE ZAWARTE
W OWOCACH RÓŻNYCH ODMIAN HODOWLANYCH I DZIKO
ROSNĄCYCH EKOSYSTEMÓW BZU CZARNEGO
BIOLOGICALLY ACTIVE POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN DIFFERENT
CULTIVATED VARIETIES AND WILD-GROWING ECOSYSTEMS
OF ELDERBERRIES
Barbara Pliszka1, Jadwiga Waźbińska2, Urszula Puczel2,
Grażyna Huszcza-Ciołkowska1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Chemii, 2 Katedra Ogrodnictwa

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie roślinami alternatywnymi. Do tej grupy roślin
można zaliczyć bez czarny (Sambucus nigra L.), którego prawie wszystkie części (kora,
korzenie, liście, kwiaty i owoce) mają duże znaczenie w lecznictwie. W wielu krajach
Europy, m.in. w Danii, Niemczech i Słowacji bez czarny uprawiany jest na plantacjach w
gospodarstwach ekologicznych, z których pozyskuje się surowiec dla przemysłu i wyrobów
zielarskich. W Polsce, pomimo swych zalet, bez czarny nie jest rozpowszechniony w uprawie
i nie poszukuje się odmian szlachetnych. Surowce wykorzystywane w przemyśle
spożywczym i ziołolecznictwie są pozyskiwane z krzewów dziko rosnących. Postępujące
zanieczyszczenie środowiska znacznie ogranicza źródła pozyskiwania surowca i stopniowo
będzie zmuszać nas do zakładania plantacji w rejonach nie skażonych, które mogłyby
dostarczyć surowca wolnego od zanieczyszczeń spowodowanych przez przemysł i sąsiedztwo
ruchliwych dróg.
Celem badań było oznaczenie zawartości związków fenolowych i antocyjanowych w
owocach bzu czarnego odmian hodowlanych i form dziko rosnących oraz zbadanie
aktywności antyoksydacyjnej tych związków zawartych w ekstraktach z owoców. Niniejsze
badania nad odmianami szlachetnymi – duńskimi (Alleso, Korsor, Sampo i Samyl) oraz
ekosystemami dziko rosnącymi bzu czarnego zostały przeprowadzone w Ogrodzie Zakładu
Dydaktyczno Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.
Materiałem do analiz chemicznych były owoce bzu czarnego zebrane z krzewów w pełni
owocowania odmian duńskich i form dziko rosnących. W badanych owocach oznaczono
zawartość związków fenolowych, antocyjanowych i aktywność antyoksydacyjną metodą
spektrofotometryczną.
W analizowanych owocach poszczególnych odmian bzu czarnego i formy bezodmianowej
zawartość związków fenolowych kształtowała się na zbliżonym poziomie. Stwierdzono
natomiast różnice w zawartości antocyjanów pomiędzy poszczególnymi odmianami
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szlachetnymi bzu czarnego. Najwięcej barwników antocyjanowych zawierały owoce odmiany
Samyl, a najmniej owoce odmiany Alleso. Owoce formy dziko rosnącej charakteryzowały się
mniejszą zawartością antocyjanów

w porównaniu do owoców pozostałych odmian

hodowlanych. Ekstrakty otrzymane z owoców poszczególnych odmian bzu czarnego i formy
dziko rosnącej wykazywały dużą zdolność antyoksydacyjną. Czynniki, które miały wpływ na
właściwości antyoksydacyjne badanych ekstraktów to stężenie związków fenolowych i
antocyjanowych oraz zastosowana metoda ekstrakcji. Wykorzystanie roztworu kwasu
cytrynowego jako rozpuszczalnika w czasie ekstrakcji wpływa korzystnie na zachowanie
właściwości przeciwutleniających badanych związków polifenolowych.
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ZMIANY CHEMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ŚREDNIEJ POD
WPŁYWEM MONOKULTUROWEJ UPRAWY GROCHU SIEWNEGO
THE CHANGES OF CHEMICAL PROPERTIES OF MEDIUM-TEXTURED SOIL
UNDER THE INFLUENCE OF MONOCULTURE OF PEAS
Bogumił Rychcik, Jan Adamiak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Systemów Rolniczych

Wstęp
W warunkach specjalizacji produkcji w uprawie polowej oraz powszechnej gospodarki
bezobornikowej często dochodzi do degradacji materii organicznej i ubytku składników
pokarmowych w glebie [Fotyma 1988, Zawiślak i in. 1988, Panak i in. 1996].
Biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie niesie monokulturowa uprawa roślin Katedra
Systemów Rolniczych UWM w Olsztynie w latach 1992-2004 realizowała badania dotyczące
wpływu następstwa grochu po sobie na właściwości chemiczne gleby.
Omówienie wyników
Doświadczenie nad uprawą roślin w płodozmianie (burak cukrowyxx – kukurydza –
jęczmień jary – groch – rzepak ozimy – pszenica ozima) oraz narastającej monokulturze
grochu zlokalizowano w RZD Bałcyny na glebie płowej typowej, wytworzonej z gliny
zwałowej lekkiej pylastej. Zawartość części spławialnych w warstwie ornej zawiera się w
granicach 19-26%, a pyłu 26-39%. Obornik w płodozmianie stosowano pod burak cukrowy
30 t·ha-1, a w monokulturze grochu co trzeci rok po 15 t·ha-1. Dawki nawozów mineralnych
pod poszczególne gatunki ustalono zgodnie z ich potrzebami według zaleceń IUNG.
W pracy przedstawiono wybrane wyniki zasobności warstwy ornej gleby (0-25 cm)
pobranej w 1992, 1988 i 2004 roku. Analizy, ogólnie przyjętymi metodami, wykonano w
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie.
Po dwunastu latach badań odnotowano zwiększenie zawartości próchnicy (tab. 1). Jej
przyrost w płodozmianie wynosił 0,21%, zaś w monokulturze tylko 0,06%. Na podobne
zależności wpływu roślin uprawnych na bilans masy organicznej wskazali Fotyma [1988],
Zawiślak i in. [1988].
W kolejnych latach badań stwierdzono obniżenie odczynu gleby, głębsze w monokulturze
grochu. W polach płodozmianu utrzymywał się odczyn lekko kwaśny, odpowiedni dla
większości gatunków roślin uprawnych. Zawartość fosforu i potasu przyswajalnego zawierała
się w przedziale wartości od średnich do wysokich. Należy zauważyć kumulację potasu w
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monokulturze groch, jako wynik corocznego nawożenia tym pierwiastkiem [Mazur, Sądej
1996].
Tabela 1. Zmiany zawartości próchnicy, odczynu i makroelementów [mg·kg-1]
Cecha
Próchnica [%]
pHKCl
P
K
Mg

Płodozmian 6-polowy
1992
1,18
6,0
74
189
49

1998
1,25
5,8
89
124
68

2004
1,39
5,5
80
137
54

średnie
1,27
5,8
81
150
57

Monokultura grochu (1-12 lat)
1992
1,09
6,7
53
100
80

1998
1,08
5,8
104
211
74

2004 średnie
1,15
1,11
5,5
6,0
91
83
223
178
66
73

Zawartość magnezu zawierała się w przedziale wartości średnich do wysokich. W
płodozmianie nieznacznie zwiększyła się, zaś w monokulturze obniżała się systematycznie.
Zawartość badanych mikroelementów (B, Cu, Mn i Zn) zawierała się w przedziale wartości
średnich.
Wnioski
1. W warunkach gospodarki płodozmianowej nastąpił wzrost zawartości materii organicznej i
nieznaczne obniżenie odczynu, natomiast w monokulturze grochu przyrost próchnicy był
nieznaczny, a spadek odczynu głęboki.
2. Zawartość dostępnych form makroelementów (P, K, Mg) utrzymywała się na tym samym
poziomie, lub zwiększyła się jako efekt nawożenia organicznego i mineralnego.
3. W polach płodozmianu zmalała zawartość miedzi, a w monokulturze grochu siewnego
miedzi i cynku.
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Probl. Post. Nauk Rol., 331: 205-215.
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ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W NARZĄDACH MYSZY LEŚNEJ
(APODEMUS FLAVICOLLIS) Z LASÓW W POBLIŻU MOGILNIKA
PESTYCYDOWEGO
LEVEL OF HEAVY METALS IN YELLOW-NECKED MOUSE (APODEMUS
FLAVICOLLIS) FROM FORESTS CLOSE TO PESTICIDE TOMB
Katarzyna Sawicka-Kapusta1, Marta Zakrzewska1, Łukasz Kutrzeba1,
Krystyna A. Skibniewska2, Józef Szarek3, Janusz Guziur4,
Mirosław Grzybowski4, Izabela Zmysłowska4
1

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2 Wydział Nauki o Żywności, 3 Wydział Medycyny
Weterynaryjnej, 4 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

Wstęp
Jednym z bardzo istotnych zagrożeń środowiska naturalnego w Polsce są odpady
niebezpieczne,

szczególnie

te

składowane

w

mogilnikach.

Ich

inwentaryzację

przeprowadzono stosunkowo niedawno i okazało się, że na początku 2000 roku na terenie
całego kraju znajdowało się ich 251. Pomimo upływu czasu wielką niewiadomą pozostaje
nadal ilość zgromadzonych w nich substancji oraz ich rodzaj. Pewne obawy budzi również
ich zabezpieczenie i podejrzenia, że z upływem czasu substancje te mogą łatwiej
przedostawać się do otaczającego je środowiska. W 2002 roku podjęto badania mające na
celu ocenę oddziaływania mogilnika pestycydowego zlokalizowanego na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego, ok. 6 km od Ostródy. Celem pracy było zbadanie poziomu metali
ciężkich w tkankach myszy leśnych odłowionych na terenach sąsiadujących z mogilnikiem.
Jesienią 2002 roku, w czterech strefach położonych w transekcie wschód-zachód (około 4
km) od mogilnika, odłowiono 51 zwierząt. Najdalej położona strefa IV stanowiła teren
kontrolny.
Koncentrację Cd, Pb, Cu, Zn i Fe analizowano w wątrobie, nerce, śledzionie i kości
udowej, po uprzednim zmineralizowaniu w mieszaninie HNO3+HClO4 (4:1) metodą AAS.
Wyniki podano w µg.g-1 s.m.
Omówienie wyników
Najwyższe stężenie kadmu stwierdzono w nerkach myszy leśnych. Wahało się ono od
0,380 µg.g-1 u zwierząt odłowionych w strefie II do 0,778 µg.g-1 u myszy ze strefy I. Nieco
niższe stężenia znaleziono w śledzionach, od 0,257 µg.g-1 (strefa II) do 0,641 µg.g-1 (strefa I).
Koncentracje Cd w wątrobach badanych myszy były kilkakrotnie niższe i wahały się od
0,075 µg.g-1 do 0.172 µg.g-1 odpowiednio u zwierząt odłowionych w II i I strefie. Ołów w
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tkankach Apodemus flavilcollis występował w znacznie wyższych koncentracjach. Najwyższe
ilości stwierdzono w nerkach 8,282 µg.g-1 (strefa II) i śledzionach 4,050 µg.g-1 (kontrola). W
kościach stężenia tego metalu były niższe i wahały się od 0,545 µg.g-1 u zwierząt odłowionych
w

kontroli do 1,046 µg.g-1 u odłowionych w strefie I. W wątrobach myszy leśnych

stwierdzano najniższe ilości Pb. Wartości te były 10-krotnie niższe w porównaniu do ilości
stwierdzonych w nerkach i śledzionach (Skibniewska i in. 2004). Stężenia miedzi, cynku i
żelaza u zwierząt ze wszystkich stref utrzymywały się na poziomach fizjologicznych,
charakterystycznych dla poszczególnych narządów.
Wnioski
Średnie stężenia kadmu i ołowiu w wątrobach, nerkach i śledzionach myszy leśnych
żyjących w sąsiedztwie mogilnika pestycydowego w większości mieściły się w zakresach
stwierdzanych w terenach czystych takich jak Puszcza Borecka położona w północno–
wschodniej części kraju czy tereny położone na południu Polski w Beskidzie Żywieckim
(Damek-Poprawa i Sawicka-Kapusta 2003, Gdula-Argasińska 2003). Jednak zdarzały się
przypadki pojedynczych osobników, szczególnie ze strefy I, ale nierzadko także z kontroli, u
których występowały znacznie wyższe stężenia obydwu toksycznych metali, niż spodziewane
w terenie czystym. Świadczy to jednak o lokalnym źródle występowania tych pierwiastków.
Sporadycznie wykrywalne śladowe ilości kadmu i niezbyt wysokie stężenia ołowiu
stwierdzane w kościach badanych zwierząt, a także nie zaburzony poziom pierwiastków
fizjologicznych, potwierdzają niskie skażenie badanych terenów tymi toksycznymi metalami.
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ZASIARCZENIE GLEB PÓL GÓRNICZYCH BYŁEJ KOPALNI
SIARKI GRZYBÓW
SULPHATING OF MINE FIELD SOILS FROM THE FORMER SULPHUR MINE
GRZYBÓW
Katarzyna Sołek-Podwika, Joanna Niemyska-Łukaszuk, Krystyna Ciarkowska
Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp i cel pracy
Największe obszary gleb silnie zasiarczonych występują na terenach eksploatacji złóż
siarki rodzimej w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Powodem silnego zanieczyszczenia
środowiska glebowego tego terenu były technologie stosowane do eksploatacji złóż siarki.
Kopalnia Grzybów wchodząca w skład Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego była pierwszą
w Polsce kopalnią siarki, w której eksploatowano złoża metodą otworową Frasha. W
wierzchniej warstwie pól górniczych kopalni siarki Grzybów zawartość siarki wynosiła
średnio od 5 do 10 g⋅kg-1 gleby, a maksymalnie (wokół otworów eksploatacyjnych) nawet do
50 g⋅kg-1 gleby [Lekan, Pięta 1972, Drożdż-Hara 1978]. Po zakończeniu eksploatacji złóż
siarki gleby pól górniczych poddawane są rekultywacji. Celem przeprowadzonych badań było
określenie zanieczyszczenia siarką rekultywowanych gleb nieczynnej kopalni siarki Grzybów.
Wyniki i dyskusja
Badane gleby reprezentowały większe powierzchnie gleb położonych w strefach o różnym
stopniu oddziaływania zanieczyszczeń siarką elementarną. W glebach kopalni zawartość
siarki ogółem była determinowana odległością od punktów eksploatacyjnych i czasu
zakończenia procesu technologicznego. Najwyższe zawartości siarki ogółem (17,525-47,458
g⋅kg-1 gleby) oznaczono w glebach pól górniczych, na których niedawno (w latach 90.)
zakończono eksploatację i rozpoczęto zabiegi rekultywacji technicznej. W glebach
reprezentujących pola górnicze, na których w okresie od 1970 do 1990 roku zakończono
eksploatację i które zostały poddane zabiegom rekultywacji podstawowej i biologicznej,
zawartość siarki ogółem w wydzielonych warstwach była bardziej wyrównana, ale nadal
wysoka (0,090-6,336 g⋅kg-1 gleby).
W badanych glebach obok siarki ogółem oznaczono także siarkę siarczanową. Ta forma
siarki ma największe znaczenie ekologiczne, gdyż sygnalizuje o zagrożeniu środowiska
glebowego nadmierną imisją tego pierwiastka wskutek antropopresji. W warstwach
wierzchnich większości badanych gleb procentowy udział siarki siarczanowej w zawartości
siarki ogółem był najniższy i zwiększał się wraz z głębokością przekraczając niekiedy 90% w
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spągowych częściach profilów. Obecnie, wobec ograniczenia dopływu zanieczyszczeń siarki
elementarnej do gleb badanego terenu, akumulacja siarczanów w dolnych warstwach profilów
spowodowana była głównie przemieszczaniem siarczanów z warstw stropowych. Jakkolwiek
nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności między zawartością siarki siarczanowej i
frakcji <0,02 mm to jednak warstwy o uziarnieniu piasków zawierały nieco mniej tej formy
siarki niż warstwy o uziarnieniu glin. Wymywane ze stropowych części profilów siarczany
akumulowane były w warstwach spągowych, które w porównaniu z warstwami nadległymi
charakteryzowały się wyższą zawartością frakcji <0,02 mm.
Koniec

eksploatacji

złóż

siarki

stanowił

jednocześnie

koniec

intensywnego

zanieczyszczenia gleb siarką rodzimą, ale nie koniec ich degradacji. Nadal w badanych
glebach, głównie z powodu ich dwuczłonowej budowy i wynikającej z niej zmienności
uziarnienia, wymywanie siarczanów jest ograniczone. Jak podają Katzur i Liebner (1995, cyt.
za Gilewską, Spychalskim 2004) wypłukiwanie przez wody opadowe rozpuszczalnych w
wodzie siarczanów trwa dziesiątki lat.

Wnioski
1. W glebach pól górniczych kopalni siarki Grzybów pomimo prowadzonych zabiegów
rekultywacyjnych nadal występuje duże nagromadzenie siarki ogółem i siarczanowej
2. W badanych glebach wymywanie siarczanów jest ograniczone z powodu zmienności
uziarnienia
Literatura
Drożdż-Hara M. 1978. Zmiany właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych gleb
uprawnych zanieczyszczonych siarką. Rocz. Glebozn. 24, 2, 135-150.
Gilewska M., Spychalski W. 2004. Zawartość form siarki i glinu w gruntach pogórniczych.
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KATENALNA ZMIENNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZNOWODNYCH I RETENCYJNYCH GLEB W KRAJOBRAZIE MORENY
DENNEJ NA POJEZIERZU MAZURSKIM
THE CATENA VARIABILITY OF AIR, WATER AND RETAINING PROPERTIES
OF SOILS IN THE GROUND MORAINE LANDSCAPE ON THE MAZURIAN
LAKELAND
Paweł Sowiński, Sławomir Smólczyński, Mirosław Orzechowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Wstęp
Krajobraz Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje się bogatą i urozmaiconą rzeźbą, która
przejawia się licznym występowaniem obniżeń śródmorenowych. Akumulowane tam utwory
(mineralne, mineralno-organiczne i organiczne) modyfikowane są przez procesy denudacji
antropogenicznej. Prowadzi to do powstania dużego zróżnicowania jednostek systematyki
gleb na niewielkiej przestrzeni, a także zmienności właściwości powietrzno-wodnych i
retencyjnych tych gleb.
Omówienie wyników
Badania przeprowadzono w katenie glebowej Orzechowo w krajobrazie moreny dennej
falistej Pojezierza Mazurskiego. Zlokalizowana jest ona między VI i VII ciągiem moren
czołowych fazy poznańskiej zlodowacenia vistuliańskiego. Stoki tej formy są użytkowane
rolniczo, natomiast obniżenie – darniowo. W obniżeniu stwierdzono charakterystyczną
sekwencję gleb: gleby deluwialne – gleby namurszowe – gleby torfowo-murszowe (Piaścik i
in. 2001). Na otaczających stokach występują gleby brunatne. W badanych glebach
oznaczono: skład granulometryczny, gęstość objętościową i właściwą, porowatość ogólną,
popielność i zawartość węgla organicznego oraz krzywe sorpcji wody.
Katenalna zmienność właściwości powietrzno-wodnych i retencyjnych uwarunkowana
jest zakumulowanymi utworami modyfikowanymi przez procesy denudacji antropogenicznej.
W badanych glebach stwierdzono przemieszczanie materiału glebowego w dół stoku w
wyniku procesów denudacji antropogenicznych. W glebach deluwialnych i namurszowych
stwierdzono 1,5-4-krotnie wyższą zawartość frakcji ilastej niż w poziomie powierzchniowym
gleby brunatnej. Postępujące procesy denudacji antropogenicznej doprowadziły do
wytworzenia gleb deluwialnych (nagromadzenie namułów, o miąższości powyżej 30 cm, na
mineralnym podłożu), mamurszowych (przykrycia silnie rozłożonych torfów szuwarowych
namułami deluwialnymi o miąższości 10-30 cm) oraz zamulenia gleb torfowo-murszowych
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(Piaścik, Sowiński 2002). Powierzchniowe utwory gleb deluwialnych wykazują 1,5-4-krotnie
większe

zagęszczenie

w

odniesieniu

do

utworów

mineralno-organicznych

gleb

namurszowych i zamulonych murszy torfowych gleb torfowo-murszowych. Utwory
mineralno-organiczne gleb namurszowych i zamulone mursze torfowe gleb torfowomurszowych charakteryzują się 3-5-krotnie większą gęstością objętościową niż głębiej
zalegające, silnie rozłożone torfy szuwarowe i olesowe. Zagęszczenie utworów organicznych
nie jest wyłącznie skutkiem zamulenia, ale także nacisku wyżej leżących namułów
deluwialnych (Orzechowski, Smólczyński 2002; Sowiński i in. 2004). Porowatość ogólna, w
powierzchniowych poziomach badanych glebach, wzrasta w kierunku centralnej partii
obniżenia, a w glebach namurszowych i torfowo-murszowych także w głąb profilu.
Zawartość makroporów i mikroporów w poziomach powierzchniowych gleb deluwialnych
jest 2-3-krotnie niższa w odniesieniu do analogicznych poziomów gleb namurszowych i
torfowo-murszowych. Zawartość mezoporów w mineralnych i mineralno-organicznych
utworach gleb daluwialnych i namurszowych jest o 1/3 mniejsza w stosunku do zamulonych
murszy torfowych gleb torfowo-murszowych. W glebach namurszowych i torfowomurszowych stwierdzono wzrost zawartości makro i mezoporów w głąb profilu, zaś
zawartość mikroporów maleje wraz z głębokością. Gleby brunatne występujące w otoczeniu
obniżenia charakteryzują się zbliżoną zawartością porów w odniesieniu do gleb deluwialnych,
a znacznie niższą w przypadku gleb namurszowych i torfowo-murszowych.
Wnioski
Procesy denudacji antropogenicznej prowadzą do wzrostu stopnia zagęszczenia utworów
organicznych. W badanych glebach stwierdzono zwiększanie objętości mezo i mikroporów, a
zmniejszanie udziału makoporów w porowatości ogólnej.
Literatura
Orzechowski M., Smólczyński S. 2002. Modyfikacja właściwości gleb pobagiennych Pojezierza
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I WODNE GRUNTÓW POGÓRNICZYCH
PO REKULTYWACJI TECHNICZNEJ
PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF POST-MINING GROUNDS AFTER
THEIR TECHNICAL RECLAMATION
Piotr Stachowski, Czesław Szafrański, Paweł Kozaczyk
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wstęp
Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego powoduje duże przeobrażenia środowiska
przyrodniczego. Pod jej wpływem zmienia się pokrywa glebowa, ukształtowanie terenu i
struktura użytkowania gleb (Szafrański, Stachowski 1997). W nadkładzie złóż węgla
brunatnego, eksploatowanego w Konińsko-Tureckim Zagłębiu Węglowym, zalegają utwory
czwartorzędowe-gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego oraz piaski, a
także utwory trzeciorzędowe-iły plioceńskie i sporadycznie piaski mioceńskie. Dominującą
utworem jest glina zwałowa szara. Zmienność gruntów pogórniczych jest zmiennością losową
determinowaną budową litologiczną i technologią robót górniczych. (Gilewska i Otremba
2002). Problematyka poznania właściwości gruntów pogórniczych podejmowana była i jest
przez niewielu badaczy. Jest ona jednak ważna z punktu widzenia oceny stopnia
zaawansowania procesu glebotwórczego, a w szczególności optymalizacji zabiegów
rekultywacyjnych oraz właściwego doboru zabiegów uprawowych.
Celem pracy była ocena uziarnienia oraz właściwości fizycznych, chemicznych i wodnych
gruntów pogórniczych tworzących wierzchnią warstwę zwałowiska wewnętrznego odkrywki
„Kazimierz Północ”, na którym przeprowadzono w 1998 roku rekultywację techniczną i
rozpoczęto rekultywację rolniczą.
Omówienie wyników
W pracy wykorzystano wyniki badań i obserwacji terenowych prowadzonych na 9
powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki
„Kazimierz Północ”, położonej na Pojezierzu Kujawskim [szerokość 52o20’ N, długość
18o05’E]. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zastosowana metoda selektywnego
zwałowania materiału nadkładowego usprawniła rekultywację techniczną, korzystnie
wpłynęła na skład granulometryczny oraz podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne
badanego zwałowiska wewnętrznego. Większość typowych dla analizowanych powierzchni
profili glebowych zbudowanych jest z gliny lekkiej i gliny średniej.
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Gęstość objętościowa w warstwie 0-60 cm wynosi średnio 1,90 Mg·m-3. Natomiast
głębsze warstwy wykazują większe zagęszczenie, gdyż średnia gęstość objętościowa osiąga
wartość 1,96 Mg·m-3.
Przeprowadzone badania terenowe wykazały jednak istotne różnice w przepuszczalności
wierzchnich warstw badanych profili gruntów pogórniczych. W profilach typowych dla
powierzchni, w których wierzchnia warstwa (0-30 cm) zbudowana jest z gliny średniej,
współczynnik

infiltracji

ustalonej

wynosi

średnio

1,57

cm·h-1.

Na

pozostałych

powierzchniach zbudowanych z glin lekkich, współczynnik ten był znacznie wyższy i
osiągnął średnią wartość 12,4 cm·h-1.
Stwierdzono, że stan retencji odpowiadający polowej pojemności wodnej (RPPW), jest
najmniejszy w profilach zbudowanych przeważnie z glin lekkich i w warstwie 0-100 cm
osiąga średnią wartość 268 mm. W pozostałych profilach, zbudowanych z glin średnich, RPPW
jest większy i wynosi średnio 331 mm. Przeprowadzone badania wykazały także istotne
różnice w zawartości wody łatwo dostępnej dla roślin.
Wnioski
1. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zastosowana metoda selektywnego zwałowania
materiału nadkładowego usprawniła rekultywację techniczną, korzystnie wpłynęła na
skład granulometryczny oraz podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne badanego
zwałowiska wewnętrznego. Badania wykazały dużą przydatność analizowanych gruntów
pogórniczych do rekultywacji rolniczej.
2. Stwierdzono istotne różnice w przepuszczalności wierzchnich warstw badanych gruntów.
Najmniejsze zdolności infiltracyjne wystąpił na powierzchniach zbudowanych z gliny
średniej. Wartości współczynników infiltracji ustalonej w warstwie 0-30 cm w tych
utworach wynosiły średnio 1,57 cm ·h-1 i były prawie 8-krotnie mniejsze niż na
powierzchniach zbudowanych z glin lekkich.
Literatura
Gilewska M., Otremba K.(2002):Zmienność przestrzenna wybranych właściwości gruntów
pogórniczych. Rocz. AR Poznań. CCCXLII, Melior. Inż. Środ. 23:83-93..
Szafrański CZ., Stachowski P. (1997): Skład granulometryczny i właściwości fizyko - wodne
rekultywowanych gruntów pogórniczych. Rocz. AR Pozn., 292. ser. Melior. Inż. Środ., 18,
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ZAWARTOŚĆ I PROFILOWE ROZMIESZCZENIE SIARKI OGÓLNEJ
I SIARKI SIARCZANOWEJ W GLEBACH UŻYTKÓW ZIELONYCH
DOLINY BZURY
CONTENT AND PROFILE ARRANGEMENT OF GENERAL SULPHUR AND
SULPHATE SULPHUR IN SOILS OF GREENLANDS OF BZURA RIVER VALLEY
Anna Trawczyńska, Wojciech Tołoczko
Uniwersytet Łódzki, Zakład Gleboznawstwa i Geoekologii

Wstęp
Badania prowadzono na glebach terasy zalewowej rzeki Bzury poniżej Zgierza,
zdegradowanych w przeszłości toksycznymi wylewami, prostowaniem i pogłębianiem koryta
rzecznego. Wzdłuż biegu rzeki na odcinku 17 km wyznaczono 6 stanowisk badawczych, na
których wykonano 14 profili glebowych. Większość z nich reprezentowała gleby bagienne i
pobagienne w różnym stopniu przekształcone w wyniku antropopresji. Oznaczenie zawartości
obu form siarki było jednym z elementów kompleksowej oceny skutków degradacji
środowiska glebowego badanego obszaru.
Omówienie wyników
W badanych glebach określono zawartość oraz profilowe rozmieszczenie siarki całkowitej
i jej formy siarczanowej oraz skład granulometryczny, zawartość węgla organicznego i pH.
Omawiając zawartość siarki w glebach należy odmiennie potraktować gleby mineralne i
gleby organiczne, ponieważ te ostatnie z natury są zasobniejsze w siarkę. Generalnie uważa
się, że w warstwach powierzchniowych gleb organicznych zawartość siarki ogólnej nie
powinna przekraczać 4,5 g·kg−1, a w mineralnych – 2,0 g·kg−1.
Całkowita zawartość siarki w badanych glebach mieściła się w przedziale od 0,04 do
6,9 g·kg−1.

Największą

jej

zawartość

stwierdzono

w

poziomach

organicznych

i

próchnicznych. W badanych glebach częstym zjawiskiem jest kumulacja obu form siarki w
głębszych warstwach gleb. Jest to związane z ich aluwialną genezą, ale są to również
kumulacje antropogeniczne powstałe w wyniku prostowania i pogłębiania koryta. W
przypadku siarki ogólnej, rozdzielenie naturalnych i antropogenicznych przyczyn kumulacji i
rozmieszczenia w glebie bywa trudne, szczególnie w glebach organicznych. Według
granicznych zawartości obu form siarki w powierzchniowej warstwie gleb ustalonych przez
IUNG, najwięcej przebadanych profili (9 z 14) znalazło się na III i IV stopniu zawartości, tj.
wysokiej i podwyższonej na skutek antropopresji.
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W badanych glebach stwierdzono również duże zawartości siarki siarczanowej. Jony
SO4−2 są łatwo wymywalne poza obręb profilu glebowego. Dlatego też nawet niewielki ich
wzrost ponad zawartości określone jako naturalne może oznaczać udział czynników
antropogenicznych w gromadzeniu się siarki w glebie. Zawartość siarki siarczanowej mieściła
się przedziale od 0,005 do 0,93 g·kg−1. Analogicznie do siarki całkowitej, stężenie siarki
siarczanowej w większości badanych gleb zaliczono do III i IV stopnia zawartości. Ocena
zanieczyszczenia badanych gleb obiema formami siarki na podstawie porównania wyników z
wartościami granicznymi IUNG dotyczy tylko warstw powierzchniowych. W badanych
glebach stwierdzono – podobnie jak w przypadku siarki ogólnej – znaczne koncentracje siarki
siarczanowej w głębszych warstwach profilu.
Biorąc pod uwagę związek zakwaszenia gleb z zawartością w nich siarki, dokonano próby
oceny tej zależności za pomocą współczynników korelacji, wyliczonych dla wartości pH i
obu form siarki glebowej. Wyliczenia te były również próbą wyjaśnienia, która z
analizowanych form siarki w glebie w większym stopniu wpływa na wartość pH.
Stwierdzono nieznaczny, ale większy wpływ siarki siarczanowej na wartość pH w glebach nie
poddanych dużej antropopresji oraz wyraźną korelację czynnika pH z zawartością siarki
ogólnej w glebach silnie zdegradowanych. Jednakże należy pamiętać, że analizy powyższe
dotyczą bardzo skomplikowanych warunków środowiskowych, a zatem związek zawartości
obu form siarki w glebach z ich odczynem może być modyfikowany bardzo różnymi
czynnikami.
Literatura
IUNG, 1993: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką.
Puławy.
Motowicka-Terelak T., Dudka S., 1991: Degradacja chemiczna gleb zanieczyszczonych
siarką i jej wpływ na rośliny uprawne. IUNG, Puławy.
Motowicka-Terelak T., Terelak H., 1998: Udział zasiarczenia w zakwaszaniu się gleb. Zesz.
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PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW
CHEMICZNYCH W OWOCACH OGÓRKA PARTENOKARPICZNEGO
W UPRAWIE PRZYSPIESZONEJ
Brygida Wierzbicka, Joanna Majkowska-Gadomska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ogrodnictwa

W ostatnim latach wzrasta zainteresowanie partenokarpicznymi odmianami ogórka,
charakteryzującymi się przeważającą liczbą kwiatów żeńskich na roślinie. W uprawie polowej
zawiązują one owoce, nawet w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych.
Celem niniejszego doświadczenia było porównanie wpływu osłon na plonowanie i skład
chemiczny owoców partenokarpnej odmiany ogórka typu konserwowego.
Badania polowe i laboratoryjne prowadzono w latach 2001-2003 w Katedrze Ogrodnictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie polowe przeprowadzono
na glebie brunatnej kompleksu żytniego dobrego, wytworzonej z piasku gliniastego na glinie,
w

pierwszym

roku

po

oborniku

zastosowanym

jesienią

w

dawce

40 t·ha-1. Przedmiotem badań była partenokarpna odmiana Marinda F1 (Royal Sluis), typu
konserwowego. Nasiona wysiewano w szklarni w kolejnych latach miedzy 4-6 maja do
doniczek wypełnionych substratem torfowym. Rozsadę w fazie 4 liści sadzono metodą
pasowo-rzędową. Odstęp miedzy rzędami wynosił 60 cm, miedzy pasami 120 cm, natomiast
między roślinami w rzędzie – 30 cm. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków w
czterech powtórzeniach. Na jednym poletku sadzono 10 roślin w dwóch rzędach. Osłony
rozkładano na konstrukcji tunelu foliowego o wysokości 0,6 m. Zastosowano folię
polietylenową PE z perforacją 100 otworów na m2, o średnicy otworu 1 cm i włókninę
polipropylenową PP 17g·m-2. Obiekt kontrolny stanowiły poletka nie osłaniane. Folię
perforowaną zdejmowano po trzech tygodniach a włókninę po czterech tygodniach. Owoce
zbierano dwa razy w tygodniu, dzieląc na plon handlowy i poza wyborem. W okresie pełni
owocowania (przełom lipca i sierpnia) wykonano analizy chemiczne owoców na zawartość
suchej masy (metodą suszarkową według Pijanowskiego), witaminy C (metodą Tillmansa),
cukrów ogółem (metodą Luffa-Schoorla), kwasów organicznych (według Pieterburgskiego) w
przeliczeniu na kwas jabłkowy oraz azotanów (metodą kolorymetryczną z zastosowaniem
kwasu salicylowego).
Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Istotność różnic (przy 5%
poziomie istotności) oceniono za pomocą wielokrotnych przedziałów ufności Tukeya.
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Warunki klimatyczne są istotnym czynnikiem wpływającym na plon i jakość owoców
ogórka. Z analizowanych lat najbardziej odpowiednim do uprawy ogórka okazał się okres
wegetacyjny w 2002 roku, w którym średnia temperatura od czerwca do sierpnia wynosiła
18,8oC, a suma opadów 137,1 mm, natomiast w 2001 i 2003 roku średnie dobowe
temperatury były niższe, a sumy opadów wyższe.
Poziom plonowania w obiektach gdzie zastosowano osłony był istotnie wyższy niż w
gruncie odkrytym. Szczególnie korzystnie na produkcyjność ogórka wpłynęło osłanianie
roślin folią perforowaną.
Składnikiem występującym w warzywach w największej ilości jest woda, która wpływa
korzystnie na dostępność związków rozpuszczalnych w wodzie oraz na ich smakowitość. W
owocach ogórka odmiany Marinda F1 średnia zawartość suchej masy mieściła się w granicach
3,48 – 3,89 %. W roku 2003 różnice w jej gromadzeniu spowodowane zastosowaniem
różnych metod uprawy zostały potwierdzone statystycznie. Najwięcej suchej masy
odnotowano w częściach jadalnych ogórka pozyskanego z uprawy pod włókniną, natomiast
najmniej z roślin osłanianych folią perforowaną. Różnica w zawartości składnika pomiędzy
analizowanymi obiektami wynosiła 0,37 %.
Owoce ogórka z obiektów badawczych zawierały od 12,0 do 16,9 mg witaminy C w 100 g
świeżej masy. Najmniejszą zawartość związku (12,6 mg%) stwierdzono w najzimniejszym
roku 2001. W roku 2003 zawartość kwasu L-askorbinowego była natomiast największa i
wynosiła średnio – 15,5 mg%. Analizując wpływ metod uprawy na poziom witaminy C
statystycznie potwierdzone różnice odnotowano w 2002 roku. Wówczas istotnie więcej
witaminy C nagromadziły owoce z roślin uprawianych w obiekcie kontrolnym.
W trzyletnim doświadczeniu partenokarpiczne owoce ogórka nagromadziły od 1,1 do 2,0
% cukrów ogółem. Jednak ich poziom zawartości nie zależał istotnie od badanych metod
uprawy. Nie stwierdzono również istotnego wpływu zastosowanych metod na zawartość
kwasu jabłkowego w owocach ogórka.
Badania nad zawartością azotanów wykazały, że średnia ich ilość w owocach nie
przekraczała dopuszczalnej wartości podanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia /326/ z dnia 13 stycznia 2003 r. Nr 37. Dz. U. 37/2003).
Gromadzenie azotanów w częściach jadalnych ogórka istotnie zależało od stosowanych
metod uprawy. Średni wynik z trzech lat wykazał, że owoce zebrane z roślin uprawianych
pod włókniną zawierały najwięcej tych związków – 183,5 mgN-NO3·kg-1św.m., natomiast
najmniej owoce zebrane z obiektu kontrolnego – 130,8 mgN-NO3·kg-1św.m.
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ZMIANY NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH
SUBSTRATÓW GLEBOWYCH WYKORZYSTANYCH DO UPRAWY
FREZJI OGRODOWEJ (Fessia hybrida)
Teresa Wojcieszczuk1, Anna Niedźwiecka2, Ludmiła Startek2,
Edward Niedźwiecki1
Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1 Katedra Gleboznawstwa, 2 Katedra Roślin Ozdobnych

Działalność człowieka przyczynia się do powstawania różnych materiałów mineralnych i
organicznych, ogólnie uznanych za odpady poprodukcyjne, które mogą być wykorzystane
wtórnie w różny sposób. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie ich w formie zmienionej
lub niezmienionej jako substratów glebowych do produkcji ogrodniczej lub do rekultywacji
terenów wcześniej zdegradowanych. Przydatność takich substratów w wymienionej produkcji
określają różne parametry np. zawartość metali ciężkich, nadmiar jednych lub niedobór
innych składników chemicznych oraz ich stan sanitarny. Ważnym elementem zapewniającym
powodzenie stosowania danego substratu glebowego jest dobór właściwych roślin o
wymaganiach glebowych dostosowanych do właściwości fizycznych i chemicznych
zastosowanego substratu.
W doświadczeniu dwuczynnikowym (I czynnik – substraty glebowe, II czynnik –
odmiana frezji) założonym metodą kompletnej randomizacji zbadano skład chemiczny pięciu
substratów glebowych przed uprawą i po zakończeniu okresu wegetacyjnego frezji
ogrodowej. Doświadczenie założono w 2003 roku na terenie Hali Wegetacyjnej Akademii
Rolniczej w Szczecinie w namiocie foliowym tj. w warunkach kontrolowanych, gdzie
zastosowano podłoża: I - podłoże mineralne (Ah) + torf wysoki, II – torf wysoki firmy
Kronen, III – włókno kokosowe firmy Dastin Bis, IV – włókno kokosowe firmy Blomexim, V
– podłoże mineralne (Ah). W uprawie wykorzystano dwie odmiany frezji ogrodowej
‘Gompey’ i ‘Popey’ z grupy Easy Pot. Każdą kombinację (substrat glebowy x odmiana)
wykonano w pięciu powtórzeniach.
Zastosowane w uprawie frezji ogrodowej substraty różniły się między sobą
właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Różnice dotyczyły przede wszystkim odczynu,
ogólnego stężenia soli, właściwości sorpcyjnych, zawartości chloru oraz zawartości makro- i
mikroelementów.
W badanych podłożach odczyn zmierzony w jednostkach pH wahał się od silnie
kwaśnego do zasadowego. Podłoże V (materiał glebowy z Ah) posiadało odczyn zasadowy
(pH = 7,2), najmniejszą kwasowość hydrolityczną (0,38 me·100g-1 gleby) i najwyższy stopień
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wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (99 %). Natomiast odczyn silnie kwaśny (pHKCl
= 2,9), największą kwasowość hydrolityczną (126 me·100 g-1) i najmniejszy stopień
wysycenia gleb zasadami (7,6 %) stwierdzono w podłożu II (Torf wysoki firmy Kronen).
Ogólne stężenie soli w poszczególnych podłożach również było zróżnicowane. Najwyższą
wartość 5,9 g NaCl·kg-1 posiadało podłoże wykonane z włókna kokosowego firmy Blomexim
(IV), a najniższą 1,30 – 1,32 g NaCl·kg-1 posiadały podłoża I i V wykonane na bazie
materiału glebowego z poziomu (Ah) akumulacji próchnicy.
Zawartość makro- i mikroelementów łatwo rozpuszczalnych w HCl (stężenie 0,1 mol·dm3

) była również zróżnicowana w poszczególnych podłożach. Najwięcej wapnia (9096 mg·kg-

1

) stwierdzono w podłożu V (materiał glebowy Ah). Magnezu (962 mg·kg-1), manganu (47,4),

cynku (83,3) i miedzi (4,3 mg·kg-1) stwierdzono najwięcej w podłożu z włókno kokosowego
firmy Blomexim (IV). Najzasobniejsze w nikiel (70,1) i ołów (4,44 mg·kg-1) okazało się
podłoże II z torfu wysokiego firmy Kronen. Rozpuszczalne w HCl (0,1 mol·dm-3) formy
składników są również dosyć łatwo pobierane przez rośliny i określa się je jako formy
wymienne.
Po zakończeniu uprawy frezji ogrodowej w badanych podłożach zmieniły się właściwości
chemiczne oraz zawartość makro- i mikroelementów łatwo rozpuszczalnych w HCl (0,1
mol·dm-3). W podłożu V (materiał glebowy Ah) odczyn zmienił się z zasadowego (pHKCl =
7,21) na obojętny (pHKCl = 6,99; 7,00), a w podłożu II (Torf wysoki Kronen) z silnie
kwaśnego (pHKCl = 2,25) na kwaśny (pHKCl = 5,29). Ogólne stężenie soli w podłożu V
zmniejszyło się z 1,30 do 0,77 g NaCl·kg-1, a w podłożu IV (włókno kokosowe Blomexim)
zwiększyło się z 3,74 do 5,50 pod odmianą ‘Gompey’ i do 8,89 g NaCl·kg-1 pod odmianą
‘Popey’ Wzrosła na przykład ilość wapnia w podłożu II (Torf wysoki Kronen) i III (włókno
kokosowe Blomexim), zmalała w I podłożu (gleba mineralna Ah + włókno kokosowe), a w
podłożach IV (włókno kokosowe Dastin) i V (gleba mineralna Ah) ilość wapnia była zbliżona
do ilości w tych podłożach przed posadzeniem roślin.
Natomiast ilość magnezu wyraźnie zwiększyła się w podłożach II, III, IV np. w II podłożu
(Torf wysoki Kronen) po uprawie odmiany ‘Popey’ z 328,4 do 2616,2 mg·kg-1.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż stosowanie różnych substratów glebowych w
produkcji ogrodniczej winno być poprzedzone szczegółowymi analizami pod kątem ich
przydatności do uprawy wybranych gatunków roślin.
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WŁAŚCIWOŚCI PRÓCHNICY GLEB MURSZOWYCH
I MURSZOWATYCH TORFOWISKA SIÓDMAK
PROPERTIES OF THE ORGANIC METTER IN MUCK AND MUCKY SOILS FROM
SIÓDMAK PEATLAND
Henryka Wójciak, Bolesław Bieniek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznastwa i Ochrony Gleb

Wstęp
Gleby murszowe i murszowate powstały po odwodnieniu gleb torfowych i mineralno –
organicznych. Występują one punktowo na terenie całego kraju, a także na znacznych
obszarach Pojezierza Mazurskiego. Miąższość warstw organicznych, jak też zawartość
materii organicznej decyduje o ich właściwościach. W fazie decesji, która ma miejsce po
odwodnieniu, następuje intensywne napowietrzenie powierzchniowej warstwy, prowadzi to
do przeobrażeń nagromadzonych utworów [OKRUSZKO 1976]. Zachodzi intensywna
mineralizacja materii organicznej, zmienia się troficzność tych gleb [GOTKIEWICZ 1983,
ŁACHACZ 1995]. W konsekwencji tych przemian zmienia się budowa i właściwości
związków próchnicznych [WÓJCIAK, BIENIEK 1998]. Celem niniejszego opracowania było
scharakteryzowanie związków próchnicznych i ich właściwości w glebach murszowych i
murszowatych odwodnionego torfowiska Siódmak.
Omówienie wyników
Badania prowadzono w glebach torfowo – murszowych (MtIII) głębokich i średnio
głębokich oraz w murszowatych, tj. mineralno – murszowej, murszowatej właściwej, oraz
murszastej. Badane gleby charakteryzują się odczynem kwaśnym (pH 5,0 – 5,6), oraz wysoką
popielnością. Najwyższą popielność (94,4 %) stwierdzono w glebie murszastej, nieco niższą
(52,2 – 85,7 %) w glebach mineralno – murszowych i murszowatych, a najniższą w glebie
torfowo – murszowej średnio głębokiej (18,5 – 69,7 %).
Analizując zawartość węgla organicznego w glebach torfowo – murszowych stwierdzono,
że nasilenie procesu murszenia decyduje o ubytku węgla organicznego w poziomach
murszowych. W glebie murszowej głębokiej stwierdzono dwukrotnie mniej węgla
organicznego w murszu (11,4 – 18 %) w porównaniu z torfem (36,7 %). Gleba murszowa
średnio głęboka wykazywała nieznaczny ubytek węgla w poziomie murszowym (około 5 %).
W glebach mineralno – murszowych zawartość węgla organicznego wynosiła 17,5 – 25,5 %,
pośrednie miejsce zajmują gleby murszowate właściwe (8,4 – 23,7 %), zaś najuboższe są
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gleby murszaste (2,5 – 2,6 %). Mineralizacja azotu związana z procesem murszenia i jego
kumulacja w związkach próchnicznych najwyraźniej zaznaczyła się w glebie torfowo –
murszowej średnio głębokiej (2,78 – 2,90 %). Wśród gleb typu murszowate, najzasobniejsze
w azot są gleby mineralno – murszowe (1,50 – 1,60 %), a najuboższe murszaste (0,21 –
0,23%). Poziomy murszowe charakteryzuje wąski stosunek C:N (9,3 – 12), który wskazuje na
duże przeobrażenia masy organicznej oraz aktywność biologiczną. W warstwach torfowych
stosunek C:N ulega rozszerzeniu i wynosi 13,5 – 16,8. Związki próchniczne w glebie torfowo
– murszowej głębokiej charakteryzuje przewaga kwasów huminowych nad kwasami
fulwowymi. Stwierdzono też tu najwyższy stopień humifikacji (43,2 – 68,5 %). W glebie
torfowo – murszowej średnio głębokiej stopień humifikacji wynosił 16,6 – 36,6 %, co
wskazuje na mniejsze przeobrażenie substancji organicznej w wyniku wtórnej humifikacji. W
glebach murszowatych najwyższy stopień humifikacji stwierdzono w glebie mineralno –
murszowej (45,5 – 61,9 %), a najniższy w murszowatej właściwej. Dominują tu proste formy
związków próchnicznych – kwasy fulwowe.
Wnioski
1. Gleby torfowo – murszowe i murszowate obiektu Siódmak wykazują odczyn kwaśny,
znaczne zróżnicowanie zawartości składników popielnych. Stwierdzono też duże
zróżnicowanie w zawartości węgla organicznego i azotu w poziomach murszowych.
2. Stopień humifikacji jest najwyższy w glebach torfowo – murszowych głębokich oraz
mineralno – murszowych i murszastych, gleby murszowate właściwe i torfowo –
murszowe średnio głębokie wykazują znacznie niższy stopień przeobrażenia substancji
organicznej.
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WPŁYW SUBSTANCJI ORGANICZNEJ I WAPNA NA
FITOTOKSYCZNOŚĆ MIEDZI W UPRAWIE GORCZYCY BIAŁEJ
THE INFLUENCE OF ORGANIC MATTER AND LIME APPLICATION ON COPPER
PHYTOTOXICITY IN WHITE MUSTARD CULTIVATION
Stanisław Wróbel, Borys Hryńczuk, Karolina Nowak
IUNG w Jelczu-Laskowicach, Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia

Celem badań była ocena skuteczności stosowania torfu i wermikompostu oraz
wapnowania wapnem węglanowym w zapobieganiu fitotoksyczności nadmiaru miedzi w
glebie lekkiej. Zastosowanie powszechnie dostępnych sorbentów organicznych do
unieruchamiania metali ciężkich w glebach jest ostatnio przedmiotem dużego zainteresowania
w

badaniach

światowych

[1].

Badania

przeprowadzono

w

dwuczynnikowych

doświadczeniach wazonowych w hali wegetacyjnej Zakładu Technik Uprawy Roli i
Nawożenia IUNG w Jelczu-Laskowicach w 2004 roku. Rośliną testową była gorczyca biała
uprawiana jako poplon po pszenżycie jarym (plon główny), którą zebrano w fazie przed
kwitnieniem i oznaczono plony zielonej masy. Jednostkami doświadczalnymi były wazony
typu Wagnera o pojemności 6 kg gleby. Do badań użyto gleby lekkiej o składzie
granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego, lekko kwaśnej, średnio zasobnej w
przyswajalne formy Cu a także P, K, Mg oraz mikroelementów B, Mn, Mo i Zn oznaczonych
metodą analizy grupowej (2). Glebę skażono, dodając 0, 150, 300 i 450 mg Cu·kg-1 suchej
masy gleby (warianty czynnika I rzędu: A1 – A4), przedsiewnie pod plon główny w postaci
roztworu CuSO4·5H2O. Wariantami czynnika II rzędu (B - remediacja, n=9) były kombinacje
nawożenia torfem (T) lub wermikompostem (W) w ilości 3 lub 1,5% suchej masy gleby oraz
wapnowania CaCO3, stosowane również przedsiewnie pod plon główny (pszenżyto): B1- 0;
B2 - T 3%; B3 - W 3%; B4 - CaCO3 – wg 1Hh (Hh - kwasowość hydrolityczna gleby); B5 CaCO3 – wg 2Hh; B6 - CaCO3 wg 1Hh + T 3%; B7 - CaCO3 wg 1Hh + W 3%; B8 - CaCO3
wg 2Hh + T 1,5%- B9 - CaCO3 wg 2Hh + W 1,5%.
Fitotoksyczność nadmiarów miedzi w badanej glebie o stosunkowo ubogim kompleksie
sorpcyjnym ujawniała się wyraźnie już przy najsłabszym skażeniu (podblok A2 - 150 mg
Cu·kg-1 gleby). W obiektach tego podbloku, w których nie stosowano zabiegów
remediacyjnych, plony zielonej masy gorczycy były bliskie zeru, podczas gdy w podblokach
o wyższym stopniu skażenia (A3 – 300 i A4 - 450 mg Cu·kg-1 gleby) odnotowano całkowity
brak plonu. Stosowane zabiegi remediacyjne wykazały wysoką skuteczność w przywracaniu
zdolności produkcyjnej glebie lekkiej skażonej miedzią – najwyższą, gdy nawożenie
organiczne i wapnowanie zastosowano łącznie. Przy oddzielnym stosowaniu badanych
substancji organicznych lub wapnowania indeks tolerancji roślin (Ti) w podbloku z najsłabiej
skażoną glebą (A2) mieścił się jeszcze w zakresie 0,31 – 0,49 (istotna statystycznie poprawa
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plonowania w stosunku do obiektu kontrolnego bez remediacji – Ti = 0,03), jednak w
obiektach mocniej skażonych (A3 - 300 i A4 – 400 mg Cu kg-1 gleby) wynosił on zaledwie
0,01 - 0,13 (różnice nieistotne statystycznie). Indeks tolerancji Ti = plon na glebie
skażonej/plon na glebie naturalnej (3). Zabiegi zastosowane łącznie, w dużo większym
stopniu łagodziły skutki fitotoksyczności nadmiarów miedzi. Indeks tolerancji miedzi Ti w
obiektach doświadczenia z glebą najsłabiej skażoną (150 mg Cu·kg-1 gleby) mieścił się wtedy
w zakresie 0,70 - 0,98 a przy drugim poziomie skażenia (podblok A3) w przedziale 0,27 0,64. W warunkach największego skażenia gleby – podblok A4 (450 mg Cu·kg-1 gleby)
ujawniły się natomiast różnice pomiędzy rodzajami zastosowanego nawożenia organicznego.
Wyraźną przewagę w przywracaniu zdolności produkcyjnej gleby wykazał torf (stosowany
łącznie z wapnowaniem) Ti = 0,56 – 0,69 podczas gdy na obiektach z wermikompostem
notowano znacznie większe spadki plonów (Ti = 0,08 - 0,15). Poziom koncentracji miedzi w
tkankach gorczycy był skorelowany negatywnie z poziomem uzyskiwanych plonów zielonej
masy. Analiza chemiczna gleby po zbiorze gorczycy wykazała, że zastosowane sorbenty
organiczne ograniczały zawartość miedzi przyswajalnej oznaczonej metodą Rinkisa
(ekstrakcja 1 mol HCl·dm-3). Dodatek 3% torfu do gleby (stosowany zarówno oddzielnie jak i
łącznie z CaCO3) był czynnikiem w największym stopniu zwiększającym udział substancji
organicznej w glebie, w stosunku do pozostałych badanych kombinacji nawozowych.
Maksymalne różnice w jej zawartości uzyskane pod wpływem dodatku torfu w
poszczególnych podblokach doświadczenia kształtowały się następująco (w celu porównania
w nawiasie podano zawartości próchnicy na obiektach kontrolnych): 2,89% (1,32%); 3,11%
(1,16%); 2,89% (1,18%); 3,16% (1,17%).
Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań wskazują, że na glebie lekkiej o niskiej
zawartości próchnicy, skażonej miedzią, nie jest możliwa uprawa poplonowa gorczycy białej
bez uprzednio zastosowanej remediacji. Najlepszą kombinacją zabiegów remediacyjnych w
przeprowadzonych badaniach okazało się dodawanie do gleby skażonej 3% torfu łącznie z
wapnem węglanowym wg 1Hh. Wynikało to zarówno z plonowania roślin, ocenianego
poprzez wyliczenie indeksów tolerancji roślin jak też z poprawy właściwości gleby (wzrost
zawartości próchnicy) i zmniejszonego pobrania Cu z plonami roślin.
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RELACJE MIĘDZY AKTYWNOŚCIĄ ENZYMATYCZNĄ GLEBY
ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM I KADMEM A ZAWARTOŚCIĄ
AZOTU I FOSFORU W ŁUBINIE ŻÓŁTYM
RELATIONSHIP BETWEEN ENZYMATIC ACTIVITY OF SOIL CONTAMINATED BY
NICKEL AND CADMIUM AND CONTENT OF NITROGEN AND PHOSPHORUS IN
YELLOW LUPINE
Mirosław Wyszkowski1, Jadwiga Wyszkowska2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1 Katedra Chemii Środowiska, 2 Katedra Mikrobiologii

Celem przeprowadzonych badań było uchwycenie zależności między aktywnością
enzymatyczną gleby zanieczyszczonej niklem i kadmem a zawartością azotu i fosforu w
łubinie żółtym. Do neutralizacji spodziewanego negatywnego wpływu niklu i kadmu na
aktywność enzymatyczną gleby i rośliny zastosowano magnez.
W doświadczeniu wazonowym z łubinem żółtym odmiany Juno, przeprowadzonym w hali
wegetacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, testowano wpływ
zanieczyszczenia gleby niklem - 100, 200, 300 i 400 mg Ni · kg-1 gleby oraz kadmem - 10,
20, 30 i 40 mg Cd · kg-1. Badania wykonano w trzech seriach z aplikacją magnezu: 0, 50 i 100
mg Mg · kg-1 gleby. Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach w wazonach
polietylenowych wypełnionych 9 kg gleby pobranej z poziomu próchnicznego Ap z terenów
rolniczych, która w warunkach naturalnych miała skład granulometryczny piasku gliniastego
mocnego. Do wszystkich wazonów wniesiono dodatkowo makroelementy w ilości: azot - 25
mg N, fosfor - 33 mg P i potas - 75 mg K · kg-1 gleby. Nikiel stosowano w formie NiCl2,
kadm w postaci CdCl2, azot w formie CO(NH2)2, fosfor w postaci KH2PO4, potas w formie
KH2PO4+KCl, a magnez w postaci MgSO4·7H2O. Związki niklu, kadmu, azotu, fosforu,
potasu i magnezu rozpuszczono w wodzie i wprowadzano jednorazowo dokładne mieszając z
glebą w czasie zakładania doświadczenia. W czasie trwania doświadczeń utrzymywano stałą
wilgotność gleby na poziomie 60% kapilarnej pojemności wodnej.
W próbach gleby pobranych po zbiorze łubinu żółtego określono aktywność wybranych
enzymów: ureazy oraz fosfatazy kwaśnej i alkalicznej, a w próbkach roślin zawartość azotu i
fosforu. Uzyskane wyniki wykorzystano do obliczenia równań regresji i współczynników
determinacji między aktywnością ureazy w glebie z aplikacją niklu, kadmu i magnezu a
zwartością azotu w łubinie żółtym oraz między aktywnością fosfatazy kwaśnej i fosfatazy
alkalicznej w glebie a zawartością fosforu w roślinach.
Zanieczyszczenie gleby niklem i kadmem oraz aplikacja magnezu do gleby wpłynęła na
kształtowanie się zależności między aktywnością enzymatyczną gleby a zawartością azotu i
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fosforu w łubinie żółtym. W obiektach kontrolnych (bez dodatku niklu i kadmu) zaznaczyły
się dodatnie relacje między aktywnością ureazy a zawartością azotu i między aktywnością
fosfatazy kwaśnej i fosfatazy alkalicznej w glebie a zawartością fosforu w łubinie żółtym.
Układały się one korzystniej w doświadczeniu z niklem niż w eksperymencie z kadmem. W
glebie zanieczyszczonej niklem i kadmem stwierdzono dodatnią zależność między
aktywnością ureazy a zawartością azotu w roślinach oraz między aktywnością fosfatazy
kwaśnej i fosfatazy alkalicznej (tylko w eksperymencie z niklem) a zawartością fosforu w
łubinie żółtym. Nie wykazano dodatniej zależności między aktywnością fosfatazy alkalicznej
w glebie zanieczyszczonej kadmem a zawartością fosforu w łubinie.
Zanieczyszczenie gleby niklem i kadmem zaburzyło dodatnie relacje między jej
aktywnością enzymatyczną a zawartością badanych makropierwiastków w łubinie żółtym. W
obiektach

zanieczyszczonych

niklem

i

kadmem,

ale

wzbogaconych

magnezem,

zaobserwowano ujemne zależności między aktywnością badanych enzymów a zawartością
makroelementów w łubinie żółtym. Należy jednak podkreślić, że ujemny wpływ niklu był
większy niż kadmu. Wyjątkiem była relacja między aktywnością ureazy w glebie
zanieczyszczonej kadmem a zawartością azotu w łubinie żółtym.
Aplikacja magnezu do gleby zanieczyszczonej kadmem i niklem wpłynęła łagodząco na
kształtowanie się zależności między aktywnością ureazy a azotem w łubinie żółtym oraz
między aktywnością fosfatazy kwaśnej i fosfatazy alkalicznej w glebie a fosforem w
roślinach. Utrzymywały się co prawda między tymi cechami zależności ujemne, ale wpływ
metali ciężkich był znacznie mniejszy niż w serii bez magnezu.
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WPŁYW STERYLIZACJI I NAWOŻENIA GLEBY RÓŻNYMI FORMAMI
NAWOZÓW NA ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU,
POTASU I MAGNEZU
EFFECT OF SOIL STERILIZATION AND FERTILIZATION WITH DIFFERENT
FORMS OF FERTILIZERS ON AVAILABLE PHOSPHORUS, POTASSIUM AND
MAGNESIUM CONTENT
Lucyna Zawartka, Rafał Rzoska , Małgorzata Skwierawska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

Wstęp
Nawozy azotowo -fosforowo-potasowe [NPK(KH2PO4)] i azotowo -fosforowo-potasowomagnezowe [NPKMg(KH2PO4)] ze względu na dużą zawartość składników pokarmowych
oraz brak chlorków są przydatne do nawożenia roślin wrażliwych na ten składnik.
Regulowania stosunków fosforu do potasu w procesie technologicznym pozwala na
dostosowanie ich składu do wymagań pokarmowych różnych roślin (GLABISZ

I IN

1989).

Polifosforan potasu (KPO3)n posiada wielkomolekularną budowę, w związku, z czym może
udostępniać fosfor dopiero w trakcie hydrolizy, do formy ortofosforanowej. Szybkość
przebiegu tego procesu zależy od stopnia polimeryzacji polifosforanu potasu, jego
rozdrobnienia oraz odczynu, wilgotności temperatury i aktywności biologicznej gleby
(DECHNIK, BEDNAREK 1986, ZAWARTKA, HUSZCZA-CIOŁKOWSKA 1989).
Celem doświadczenia było zbadanie uruchamiania przyswajalnego fosforu, potasu i
magnezu w glebie w zależności od aktywności biologicznej gleby, formy zastosowanego
nawozu oraz czasu trwania doświadczenia.
Wyniki badań
Doświadczenie przeprowadzono w dwóch seriach: A-z naturalnym materiałem glebowym
i B- z sterylnym materiałem glebowym Zastosowano następujące obiekty nawozowe:
1)kontrola; 2)NPK(siarczan amonu+ superfosfat potrójny + siarczan potasu); 3) NPK+Mg
(siarczan

amonu+superfosfat

4)(KPO3)n+(NH4)2SO4;

potrójny

+

siarczan

5)NPK(KH2PO4)+(NH4)2SO4;

potasu

+

siarczan

6)NPKMg(KH2PO4).

magnezu);
Dawki

-1

wynosiły: N-5,6; P-6,3; K-5,4 Mg-5,5 mg·100 g . Doświadczenie trwało 42 dni.
Sterylizacja materiału glebowego niezależnie od formy nawożenia i czasu trwania
doświadczenia nie wpłynęła na zawartość przyswajalnego fosforu. W naturalnym materiale
glebowym oznaczono większą zawartość przyswajalnego potasu i magnezu w glebie w
stosunku do materiału glebowego poddanego sterylizacji. Po zastosowaniu nawozu NPK i
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NPKMg zawartość przyswajalnego fosforu w glebie była zbliżona jak po nawożeniu
tradycyjnym natomiast po zaaplikowaniu (KPO3)n – mniejsza. Wyniki te potwierdzają
badania wskazujące na długotrwałą hydrolizę (KPO3)n w glebie (ZAWARTKA, HUSZCZACIOŁKOWSKA1995).

Nawożenie

magnezem

spowodowało

zwiększenie

zawartości

przyswajalnego potasu w glebie. Magnez zawarty w nawozie NPKMg okazał się mniej
rozpuszczalny w glebie niż dodany w postaci siarczanu magnezu.
Czas na ogół nie wpłynął na zawartość potasu, zawartość przyswajalnego fosforu
i magnezu w glebie zmniejszała się.
Wnioski
1. Sterylizacja materiału glebowego, niezależnie od formy nawożenia i czasu trwania
doświadczenia nie wpłynęła na zawartość przyswajalnego fosforu, spowodowała
zmniejszenie zawartości przyswajalnego potasu i magnezu
2. Po zastosowaniu nawozu NPK i NPKMg zawartość przyswajalnego fosforu w glebie była
zbliżona jak po nawożeniu tradycyjnym natomiast po zaaplikowaniu (KPO3)n – mniejsza
3. Udział magnezu w nawożeniu spowodował zwiększenie zawartości przyswajalnego
potasu w glebie
4. Magnez zawarty w nawozie NPKMg uruchamiał się w glebie znacznie wolniej niż z
siarczanu magnezu
5. Z upływem czasu zawartość przyswajalnego potasu w glebie nie zmieniała się natomiast
fosforu i magnezu – zmniejszała się
Piśmiennictwo
Dechnik J., Bednarek W., 1986. The effect of liming on the kontent of various fractions of
mineral P in the soil respect to the form and dosage of phosphatic fertilizer. Polish J. Soil
Sci.,19(1-2):41-46
Glabisz U., Kic B., Grzmil B., Fiołek Ł., 1989. Kompleksowy proces wytwarzania nawozu
NPK o niskiej zawartości chlorków i nawozu NPKMg. Prac Nauk.AE Wrocław Chemia
526:139-147
Zawartka L., Huszcza-Ciołkowska G., 1989. Wpływ nawożenia i wapnowania na zawartość
oraz wymywanie różnych form fosforu i potasu w glebie. Rocz. Gleb., 40(1):165-177
Zawartka L., Huszcza-Ciołkowska G., 1995.Wpływ wzrastających dawek CaCO3 na
zawartość przyswajalnego fosforu i potasu w glebie nawożonej (KPO3)n, K2HPO4 i K3PO4. I.
Fosfor. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricult., 61:173-178
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WPŁYW NAWOZÓW MINERALNYCH ZAWIERAJĄCYCH SIARKĘ NA
WYMYWANIE MAKROELEMENTÓW Z GLEBY
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS CONTAINING SULPHUR ON LEACHING
MACROELEMENTS FROM SOIL
Lucyna Zawartka, Małgorzata Skwierawska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

Wstęp
Uruchamianie składników pokarmowych zawartych w nawozach decyduje o zaopatrzeniu
w nie roślin oraz określa stratę składników nawozowych powodowanych wymyciem z gleby.
Ma to szczególne znaczenie zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i ekologicznych
skutków nadmiernej migracji składników w głąb gleby i degradacji środowiska naturalnego.
Konieczność ochrony wód jak i wysoki koszt nawozów wpływa na stosowanie nawozów w
optymalnych dawkach dla roślin. Koniecznością jest, więc prowadzenie badań nad oceną
wielkości strat składników pokarmowych z nawozów na skutek wymywania. Celem
niniejszej pracy było określenie wpływu dodatku siarki w formie siarczanowej i elementarnej
na szybkość wymywania azotu mineralnego, ortofosforanów, potasu, siarki siarczanowej,
potasu, magnezu i wapnia z kolumn glebowych.
Wyniki badań
Doświadczenie laboratoryjne założono w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
UWM w Olsztynie. Do badań użyto materiału glebowego o składzie granulometrycznym
piasku gliniastego mocnego. Zastosowano następujące obiekty nawozowe: kontrola; NPK;
NPK + S1(SO4), NPK + S1(S0 ); NPK + S2(S0 ). Dawki wynosiły: N-67, P-20, K-60, S1-27, S240 mg · kg-1 gleby.
Azot w postaci amonowej był wymywany tylko w niewielkich ilościach. Zarysowała się
tendencja ograniczania wymycia tej formy azotu w obiektach z dodatkiem siarki
elementarnej. Proces ten w dużym stopniu zależy to od rodzaju zastosowanego nawozu oraz
typu gleby.
Wymywanie

azotu

azotanowego

przebiegało

równomiernie

przez

cały

okres

doświadczenia. W obiektach nawożonych siarką siarczanową wymywanie azotu azotanowego
okazało się większe niż bez jej udziału, czego nie stwierdzono po dodaniu siarki elementarnej.
Siarka siarczanowa była wymywana najszybciej spośród badanych składników.
Największe jej ilości występowały na ogół od 1 do 5 przesączu. Jak wykazała Zawartka
(1975), jony siarczanowe bardzo dobrze przemieszczają się w glebie.
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Uruchamianie ortofosforanów przebiegało najwolniej. W pierwszych sześciu przesączach
oznaczono zaledwie śladowe ilości tego składnika. Obecność siarki stymulowała ten proces.
Fosfor należy do składników mało ruchliwych w glebie i w wyniku szybkiej resorpcji
chemicznej łatwo rozpuszczalne związki fosforu nie są w zasadzie wymywane (Ruszkowska i
in.1984, Nowak, Czapla 1996).
Dodatek siarki siarczanowej i zwiększonej dawki siarki elementarnej spowodował
zwiększenie wymycia potasu z gleby w stosunku do pozostałych obiektów nawozowych.
Podobne

wyniki

otrzymano

w

doświadczeniu

z

zastosowaniem

nawozów

wieloskładnikowych (Zawartka, Skwierawska 2004).
W porównaniu do siarki siarczanowej dodatek siarki elementarnej spowodował
zmniejszenie wymycia magnezu z gleby. Nawożenie NPK z dodatkiem siarki jak i bez
spowodowało silne wyparcie wapnia z kompleksu sorpcyjnego.
Wnioski
1. Wymywanie siarki siarczanowej z kolumn glebowych z dodatkiem S-SO4okazało się
kilkakrotnie większe niż po zastosowaniu siarki elementarnej
2. Zwiększone wymywanie siarki siarczanowej z kolumn glebowych z dodatkiem S-S0
wystąpiło po 42 dniach
3. Wymywanie ortofosforanów było niewielkie, dodatek siarki w formie siarczanowej
stymulował ten proces
4. Nawożenie NPK z siarką jak i bez siarki powodowało zwiększone wymycie potasu,
magnezu i wapnia z kolumn glebowych
Piśmiennictwo
Nowak G.A., Czapla J., 1996. Wymywanie składników mineralnych z gleby nawożonej
różnymi formami nawozów fosforowych. Prace Nauk. AE Wrocław, 727: 121-127
Ruszkowska M., Rębowska Z., Sykut S., Kusio M., 1984. Bilans składników pokarmowych w
doświadczeniu lizymetrycznym. Pam. Puł. 84
Zawartka L., 1975. Wymywanie składników mineralnych z różnych gleb brunatnych. Cz.I.
Siarka, Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, 13: 49-63
Zawartka L., Skwierawska M., 2004. Wpływ nawozów wieloskładnikowych na wymywanie
fosforu i innych makroelementów z gleby, Prace Nauk. AE Wrocław 1017: 69-77
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ZAWARTOŚĆ MINERALNYCH FORM AZOTU ORAZ
PRZYSWAJALNEGO FOSFORU, POTASU I MAGNEZU W GLEBIE
W ZALEŻNOŚCI OD FORMY ZASTOSOWANEGO NAWOZU
I WILGOTNOŚCI GLEBY
MINERAL NITROGEN AND AVAILABLE PHOSPHORUS, POTASSIUM AND
MAGNESIUM SOIL CONTENT IN RELATIONSHIP TO FORM OF FERTILIZER
AND SOIL MOISTURE
Lucyna Zawartka, Małgorzata Skwierawska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

Wstęp
Nawozy NPK i NPKMg wytwarzane są w jednym procesie technologicznym.
Dwuwodorofosforan potasu otrzymuje się przez działanie kwasu ortofosforowego na sól
potasową. W celu polepszenia parametrów technologicznych wprowadza się siarczan amonu.
Końcowym produktem jest nawóz wieloskładnikowy NPK. Po zagospodarowaniu ciekłych
pozostałości po produkcji tego nawozu otrzymuje się nawóz NPKMg (GLABISZ

I IN

1989,1990). Stosując zrównoważone nawożenie, podwyższając stopień wykorzystania
składników pokarmowych przez stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu można
ograniczyć ujemny wpływ na środowisko (GRZMIL 2001).
Celem doświadczenia było zbadanie wpływu uruchamiania mineralnych form azotu,
przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebie w zależności od formy zastosowanego
nawozu, stopnia wilgotności gleby oraz czasu trwania doświadczenia.
Omówienie wyników
Doświadczenie laboratoryjne założono w Katedrze Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
UWM. Do badań użyto materiału glebowego o składzie granulometrycznym gliny lekkiej
pylastej. Zastosowano następujące obiekty nawozowe: kontrola; NPK(siarczan amonu+
superfosfat potrójny + siarczan potasu); nawóz NPK (KH2PO4+NH4H2PO4), NPK +Mg
(siarczan amonu + superfosfat potrójny + siarczan potasu + siarczan magnezu); nawóz
NPKMg (KH2PO4+NH4H2PO4+MgHPO4). Dawki wynosiły: nawozy NPK: N-4,0; P-8,0; K7,7 mg·100 g-1; nawozy NPKMg: N-6,8; P-8,0; K-7,7; Mg-6,7 mg·100 g-1.
Nawożenie azotem, fosforem, potasem i magnezem niezależnie od formy nawozu
spowodowało wzrost zawartości przyswajalnych form tych składników w glebie. Po
zastosowaniu nawozu NPK oznaczono więcej mineralnych form azotu oraz podobną
zawartość przyswajalnego fosforu i potasu niż po nawożeniu tradycyjnym. W glebie
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nawożonej NPKMg oznaczono większą zawartość mineralnych form azotu oraz
przyswajalnego potasu, mniej przyswajalnego fosforu niż w po nawożeniu tradycyjnym.
BARTOSZEWICZ (1995) stwierdziła, że fosfor z KH2PO4 jest wolniej uwalniany niż z innych
związków. Magnez zawarty w nawozie NPKMg okazał się mniej rozpuszczalny w glebie niż
dodany w postaci siarczanu magnezu. W miarę zwiększania wilgotności zmniejszała się
zawartość N-NH4, przyswajalnego fosforu i przyswajalnego potasu natomiast zwiększała- NNO3 w glebie. Wilgotność gleby nie powodowała istotnych zmian w zawartości
przyswajalnego magnezu w glebie. Z upływem czasu zmniejszała się koncentracja N-NH4,
przyswajalnego fosforu natomiast zwiększała- N-NO3 w glebie. Nie stwierdzono regularnych
zmian w koncentracji przyswajalnego potasu i magnezu w glebie w czasie trwania
doświadczenia.
Wnioski
1. Nawożenie azotem, fosforem, potasem i magnezem niezależnie od formy nawozu
spowodowało wzrost zawartości przyswajalnych form tych składników
2. W obiekcie z nawozem NPK oznaczono więcej mineralnych form azotu oraz podobną
zawartość przyswajalnego fosforu i potasu w glebie jak po nawożeniu tradycyjnym
3. Gleba nawożona NPKMg zawierała więcej mineralnych form azotu i przyswajalnego
potasu w glebie natomiast mniej przyswajalnego fosforu niż po nawożeniu tradycyjnym.
Magnez z tego nawozu okazał się słabiej przyswajalny
4. Wzrastająca wilgotność gleby powodowała zmniejszenie zawartości przyswajalnego
fosforu i potasu w glebie, nie wpływała istotnie na zmiany koncentracji przyswajalnego
magnezu
5. W miarę upływu czasu zawartość przyswajalnego fosforu w glebie zmniejszała się
natomiast zawartość przyswajalnego potasu i magnezu nie podlegała tej prawidłowości
Piśmiennictwo
Bartoszewicz J., 1995. Sorpcja jonów fosforanowych na glebie murszastej. Acta. Acad. Agricul.
Tech.Olst.60:35-42
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