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Zmiany zawartoœci materii organicznej
w glebach u¿ytków rolnych w okolicach P³ocka
The changes of organic carbon contents
in soil of rural areas in the surroundings of P³ock
Abstract: The analysis of the change of organic carbon content in soils in the surroundings of P³ock
was carried in years 1988–2002. The biggest loss of organic matter was discovered in Histisols,
which are situated within rural areas. Taking into account mineral soils, the biggest gain of organic
carbon has appeared in Gleyic Chernozems, which are used as arable land. The enrichment of humus
was discovered within wastelands, meadows and pastures soils.
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Wstêp
Jak powszechnie wiadomo, zawartoœæ materii organicznej ma wp³yw na
¿yznoœæ gleby. Materia organiczna jest magazynem ró¿nych pierwiastków
i zwi¹zków chemicznych, istotnych dla wzrostu roœlin, m.in. wêgla, azotu,
makro- i mikroelementów.
Intensywne u¿ytkowanie rolnicze powoduje ubytek materii organicznej
w glebach. Uprawa mechaniczna, zakwaszenie poziomu próchnicznego, coroczne wynoszenie plonów z pól i wysokie nawo¿enie mineralne, szczególnie
nawozami fizjologicznie kwaœnymi, powoduj¹ przyspieszenie mineralizacji
pozostawionych resztek roœlinnych. Stratom materii organicznej mo¿e zapobiec poprawnie dobrany p³odozmian, w którym uczestniczyæ bêd¹ roœliny motylkowe, roœliny str¹czkowe i ich mieszanki z trawami. Roœliny motylkowe,
roœliny str¹czkowe, trawy i mieszanki tych roœlin wzbogacaj¹ glebê w próchnicê, natomiast roœliny okopowe, oleiste i kukurydza dostarczaj¹ tylko niewielkiej iloœci materii organicznej.
Materia organiczna jest tak¿e jednym ze wskaŸników podatnoœci gleb na
degradacjê. Stosowany jest tzw. wskaŸnik próchnicznoœci, który wyznacza siê
na podstawie zawartoœci wêgla organicznego w glebie. Spadek zawartoœci
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próchnicy poni¿ej 45 t/ha w 20-centymetrowej warstwie powierzchniowej
gleb uprawnych mo¿e œwiadczyæ o degradacji gleb lub ich niedorozwoju
(Siuta 1985).
Miejsce i metody badañ
Obszar badañ po³o¿ony jest w œrodkowej czêœci Polski, w okolicy P³ocka.
W opracowaniu uwzglêdniono wszystkie typy gleb u¿ytkowane rolniczo, wystêpuj¹ce w granicach opracowywanego terenu, tj.: brunatne, p³owe, rdzawe,
bielicowe, czarne ziemie, mady i gleby torfowo-murszowe.
Badaniami objêto okres 1988–2002. W stosunku do roku 1988 wykorzystano materia³y zebrane przez Malinowsk¹ (1993), natomiast póŸniejsze badania
wykona³a autorka.
W pobranych próbkach glebowych oznaczono uziarnienie metod¹ areometryczn¹, zawartoœæ wêgla organicznego (w poziomach mineralnych metod¹
Tiurina, w poziomach organicznych na podstawie strat pra¿enia w temperaturze 550oC), sumê kationów zasadowych w kompleksie sorpcyjnym (S) w 0,1n
HCl, kwasowoœæ hydrolityczn¹ (Hh) w 0,1n CH3COOCa. W analizie uwzglêdniono zmiennoœæ powy¿szych parametrów w okresie czternastoletnim (zawartoœæ próchnicy, suma kationów zasadowych i kwasowoœæ hydrolityczn¹).
Wyniki i dyskusja
W okolicach P³ocka najbardziej zasobne w materiê organiczn¹ s¹ gleby torfowe i torfowo-murszowe. W latach 1988–2002 w tych glebach stwierdzono
te¿ najwiêksz¹ dynamikê spadku materii organicznej w poziomie powierzchniowym. W skrajnych przypadkach spadek ten wynosi³ nawet 20% (rys. 1).
WyraŸny spadek materii organicznej wskazuje na postêpuj¹cy proces mineralizacji i murszenia, zwi¹zany z przeprowadzeniem melioracji i pozyskiwaniem terenów dla rolnictwa. Ubytek materii organicznej w glebach organicznych wi¹¿e siê te¿ ze spadkiem pojemnoœci kompleksu sorpcyjnego. Pomimo
spadku pojemnoœci kompleksu sorpcyjnego w tych glebach zawartoœæ
kationów zasadowych nie uleg³a wiêkszym zmianom.
Spoœród gleb mineralnych najwiêksz¹ zawartoœci¹ materii organicznej charakteryzuj¹ siê czarne ziemie i mady. Zawartoœæ materii organicznej w czarnych ziemiach waha³a siê od 2,1 do 5,4% pod koniec lat 80. XX wieku, natomiast w roku 2002 wynosi³a 1,5–4,5% (rys. 2). Zawartoœæ materii organicznej
w madach kszta³towa³a siê odpowiednio: 1,1–3,5% i 1,5–3,1% (rys. 3). Najwiêkszy ubytek materii organicznej stwierdzono w czarnych ziemiach. Wynosi³ on maksymalnie 2%. Obni¿enie iloœci materii organicznej w czarnych ziemiach wynika z nadmiernego drena¿u, wapnowania, zabiegów mechanicznych, intensywnego nawo¿enia (D¹browska-Naskrêt 1988, Karlik, Szpakowska 1997). Czarne ziemie w okolicach P³ocka u¿ytkowane s¹ przede wszystkim jako grunty orne.
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Rys. 1. Zawartoœæ próchnicy w glebach torfowych i torfowo-murszowych
Fig. 1. Contents in the organic carbon in Histosols
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Rys. 2. Zawartoœæ wêgla organicznego w czarnych ziemiach
Fig. 2. Contents in the organic carbon in Mollic Gleysols

Mady u¿ytkowane jako ³¹ki odznaczaj¹ siê wzrostem zasobnoœci w materiê
organiczn¹. Wzbogacenie tych gleb w materiê organiczn¹ wynosi³o nawet
1,5% (rys. 3). Podobne zjawisko w glebach ³¹kowych zaobserwowali równie¿
M.D. Eve i in. (2002), R. Lal i in. (1999) i R. Pouyat i in. (2002). Nale¿y to
wi¹zaæ z roœlinnoœci¹ trawiast¹, która wzbogaca glebê w substancjê próchniczn¹ (poziom próchniczny ulega wtedy pog³êbieniu dziêki gromadzeniu siê
obumar³ych resztek roœlinnych). Obydwa typy gleb nie wykazuj¹ objawów
degradacji próchnicy, gdy¿ próchniczny wskaŸnik degradacji przekracza
50 t próchnicy·ha–1. Objawy s³abej degradacji mog¹ pojawiæ siê jednak w naj-
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Rys. 3. Zawartoœæ wêgla organicznego w madach
Fig. 3. Contents in the organic carbon in Fluvisols

bli¿szych latach, zw³aszcza w glebach uprawnych. Intensywna uprawa, coroczne wynoszenie plonów z pól, a tak¿e nadmierny drena¿ powoduj¹ w czarnych ziemiach i madach ubytek materii organicznej.
Czarne ziemie i mady wyró¿niaj¹ce siê wiêksz¹ zawartoœci¹ materii organicznej zawieraj¹ na ogó³ wiêksz¹ iloœæ kationów zasadowych ni¿ kwasowych.
Mo¿na s¹dziæ, i¿ materia organiczna w tych glebach odgrywa istotn¹ rolê
w sorpcji kationów zasadowych.
Gleby brunatnoziemne zawiera³y od 0,8 do 1,8% materii organicznej.
W glebach brunatnych i p³owych spadek próchnicy nie przekracza na ogó³ 1%,
a w niektórych glebach stwierdzono niewielki wzrost zawartoœci materii organicznej, zw³aszcza w tych powsta³ych z utworów py³owych i gliniastych
(rys. 4, 5). Na poprawê zawartoœci materii organicznej w glebach ma wp³yw
zwiêkszone nawo¿enie organiczne w ostatnich latach. Pomimo niewielkiego
wzbogacenia gleb brunatnych i p³owych w materiê organiczn¹, mo¿na uwa¿aæ
je za œrednio zdegradowane. Próchniczny wskaŸnik degradacji kszta³towa³ siê
na poziomie oko³o 40 t próchnicy·ha–1.
W latach 1988–2002 gleby brunatne odznacza³y siê spadkiem kationów zasadowych w poziomach próchnicznych. Tylko w nielicznych profilach stwierdzono wzrost kationów zasadowych w kompleksie sorpcyjnym. Zjawisko to
wystêpowa³o w glebach brunatnych zlokalizowanych w pobli¿u Polskiego
Koncernu Naftowego „Orlen”, na co wp³yw mog³y mieæ py³y opadaj¹ce w pobli¿u zak³adu.
W glebach p³owych w latach 1988–2002 w kompleksie sorpcyjnym stwierdzono wzrost kationów zasadowych w poziomach próchnicznych. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e wynika to z wapnowania tych gleb w ostatnich latach.
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Rys. 4. Zawartoœæ wêgla organicznego w glebach brunatnych
Fig. 4. Contents in the organic carbon in Cambisols
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Rys. 5. Zawartoœæ wêgla organicznego w glebach p³owych
Fig. 5. Contents in the organic carbon in Luvisols

Gleby bielicoziemne (bielicowe i rdzawe) s¹ na ogó³ od³ogowane. Od³ogowanie wp³ynê³o w wielu przypadkach na wzrost zawartoœci materii organicznej, nawet o 1% (rys. 6). Natomiast gleby bielicoziemne nadal uprawiane charakteryzowa³y siê ubytkiem materii organicznej (rys. 6). Do ubytku substancji
próchnicznych w glebach powsta³ych z piasków przyczyni³o siê intensywne
wapnowanie i nawo¿enie gleb do lat 80. XX wieku, a póŸniej gwa³towny spadek zu¿ycia nawozów, w tym równie¿ nawozów organicznych (Andrzejewski
1993). W wyniku szybkiego podwy¿szenia odczynu, zw³aszcza w glebach
lekkich, wzrasta mineralizacja i humifikacja resztek roœlinnych, co wi¹¿e siê
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Rys. 6. Zawartoœæ wêgla organicznego w glebach rdzawych i bielicowej (10)
Fig. 6. Contents in the organic carbon in Cambic Arenosols and Podzols (10)

ze zwiêkszeniem dzia³alnoœci biologicznej gleb. Poprawê zawartoœci próchnicy mo¿na osi¹gn¹æ poprzez nawo¿enie organiczne, szczególnie w glebach wytworzonych z utworów piaszczystych (Grzebisz i in. 1998). W glebach ubogich we frakcjê koloidaln¹ próchnica wp³ywa na w³aœciwoœci sorpcyjne i zatrzymuje sk³adniki pokarmowe. W glebach bielicoziemnych próchniczny
wskaŸnik degradacji kszta³tuje siê na poziomie 40–50 t próchnicy·ha–1, czyli
gleby te mo¿na zaliczyæ do s³abo zdegradowanych.
W kompleksie sorpcyjnym tych gleb przewa¿aj¹ kationy kwasowe. W latach 1988-2002 obserwuje siê wyraŸny proces zakwaszania tych gleb.
Reasumuj¹c, spadek zawartoœci próchnicy stwierdzono w pó³nocno-wschodniej i wschodniej czêœci terenu, natomiast na przewa¿aj¹cej czêœci badanego
obszaru nie stwierdzono wyraŸnych tendencji wzbogacenia lub degradacji
próchnicy (rys. 7). Znaczna degradacja próchnicy wyst¹pi³a w glebach torfowych na pó³nocny wschód i pó³noc od Polskiego Koncernu Naftowego. Jest to
obszar, na którym nadal s¹ prowadzone melioracje, maj¹ce na celu odwodnienie terenu. Czêœæ z osuszonych gleb zosta³a zagospodarowana jako grunty
orne, co przyspiesza proces mineralizacji materii organicznej. Mniejszy ubytek próchnicy zaobserwowano po lewej stronie Wis³y, na wy¿szych tarasach
i na pó³nocnym wschodzie badanego terenu.
Niewielkie wzbogacenie w materiê organiczn¹ zaobserwowano w glebach
brunatnych i p³owych, wykszta³conych z utworów py³owych na skraju
wschodniej czêœci badanego terenu. Zwi¹zane jest to ze wzrostem odczynu
w tych glebach i zmniejszeniem mineralizacji materii organicznej. Na pewno
pozytywny wp³yw na zawartoœæ materii organicznej ma te¿ nawo¿enie
organiczne i siew poplonu.

Zmiany zawartoœci materii organicznej w glebach u¿ytków rolnych...

535

Rys. 7. Zmiany wêgla organicznego w glebach okolic P³ocka w latach 1988–2002
Fig. 7. Changes in the organic carbon in soils in the surroundings of P³ock in
1988–2002 years

Wnioski
– W ostatnich dwudziestu – trzydziestu latach urodzajnoœæ gleb podwy¿szano
nawo¿eniem mineralnym, zapominaj¹c o nawo¿eniu organicznym. Doprowadzi³o to do strat substancji organicznej, co najbardziej uwidacznia siê
w glebach bogatych w próchnicê.
– W przypadku gleb organicznych wp³yw na straty próchnicy maj¹ melioracje, ukierunkowane na obni¿enie poziomu wody gruntowej, co poci¹ga za
sob¹ mineralizacjê substancji organicznej.
– W glebach murszowych i torfowo-murszowych ubytek substancji organicznej mog¹ potêgowaæ zjawiska deflacji murszu.
– £¹ki, jako naturalne zbiorowiska roœlinne, spe³nia³y w przesz³oœci funkcjê
próchnicotwórcz¹. Dziœ s¹ bardziej intensywnie eksploatowane i czêœciej
koszone, a znaczna czêœæ trawy jest wynoszona poza siedlisko. Wi¹¿e siê to
z u³atwionym dostêpem w rezultacie przeprowadzonych melioracji.
– Zachowanie tendencji spadkowej próchnicy w glebach organicznych i czarnych ziemiach mo¿e doprowadziæ do obni¿enia ich wysokiej odpornoœci.
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