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Jakkolwiek zagadnienia badań globoznawczych do celów melioracji wodnych i agrotechnicz

nych zostały szeroko omówione w wielu podręcznikach specialistycznych [1, 2, 4-6, 9, 10, 13, 

14, 17-20, 22], instrukciach [16, 23, 25], a także i pracach studialnych [3, 11, 12J, to ied
nak zawsze aktualna iest kwestia doboru metod, skali i zakresu badań, a także interpretacii wy

ników badań, które mogłyby dać ~ożliwie pełnq ocenę warunków glebowo-wodnych terenu prze

znaczonego do melioracp, by na tei podstawie móc dopasować optymalny system rozwiqzań me

lioracyinych [5, 6, 9, 11, 15, 18-20, 22, 24] . 

Zbiór informacp przyrodniczych, iakimi powinien dysponować meliorant przy rozpatrywaniu 

warunków glebowych i wodnych dla potrzeb drenowania gleb uprawnych, dość trafnie określaiq 

11 Wytyczne drenowania gruntów ornych 11 [23]. Dla terenu przeznaczonego do drenowania - według 

tych wytycznych - należy przede wszystkim określić rozmieszczenie przestrzenne iednostek gle

bowych wraz z podoniem ich charakterystyki. A ponadto należy ustalić przyczyny istnieiqcego sta 

stanu poprzez analizę włafciwo~i gleb, budowę profilu glebowego, stanu wody gruntowei, konfi

guracji terenu, napływu wód powierzchniowych i wgłębnych spoza terenu rozpatrywanego oraz 

innych. Na podstawie analizy tych danych należy określić możliwości poprawy stosunków wod

nych za pomocq zabiegów me1ioracyino-technicznych, agromelioracyinych czy też rekultywacyi

nych. Analogiczny teren iuż zmeliorowany powinien dostarczyć informacp co do efektywności i 

sprawności działania przewidywanych systemów melioracyinych /chodzi o przeniesienie dowiad

czeń z ;akiegoś terenu na dany teren/. W badaniach tych powinno się również uwzględnić pro

gnozę zmian ~tosunków ~odnych i określit te, które zostaną ukształtowane w wyniku wykonania 

proiektowanych systemów /np. na skutek budowy nowych kanałów, regulacii ciek~~w, poboru wo

dy przez studnie, budowę zbiorników retencyinych i in./. Szczegółowy zakres i sposób przepro

wadzania badań glebowowodnych, a także i zasady ustalania potrzeb i niezbędności drenowania 
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poszczególnych iednostek glebowych danego terenu omówione sq dla naszych terenów w "Zasadach 

przeprowadzania badań gleb dla potrzeb wodnych melioracii'' [16, 25]. 

W pracy ninieiszei, będqcei streszczeniem wykładu wygłoszonego w li szkole letniei w 1985 r., 

pragnę poruszyć tylko niektóre aspekty badań gleboznawczych i hydropedologicznych, które wyraf

nie zarysowuią się ostatnio w naszym kraiu w związku z doskonaleniem /ulepszeniem/ urzqdzeń 

i systemów melioracyinych. Ale chodzi tutai również i o zwrócenie uwagi na to, co gleboznaw

cze badania wnoszą, a co powinny wnieść do informacp podstawowych, koniecznych do dokona

nia analizy i oceny potrzeb drenowania gleb uprawnych oraz niezbędnych do opracowania opty

malnego proiektu melioracyinego. 

BADANIA GLEBOZNAWCZE I HYDROPEDOLOGICZNE 

Współczesne badania kartograficzno-gleboznawcze dostarczaiq nam pełnei informacp o pokry

wie glebowe i danego terenu [2-4, 6-8, 10-15, 17, 20-22, 24]. Na mapie glebowe i wydzielane 

ią kontury kartograficznych iednostek glebowych. Kontury glebowe sq zdefiniowane według klasy

fikacyinych iednostek taksonomicznych [2-4, 6-8, 1 O, 14, 17, 20, 21] wraz z ich opisem morfo

logicznym, podaniem podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz 

okre~leniem struktury wewnętrznei każdego konturu Q, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 20-22, 24]. Na 

podstawie tych badań można sporządzić szereg map interpretacyinych, a m.in. mapę aktualnei 

i potencialnei rolniczei przydatności gleb, mapę erozii gleb, i inne. Jednakże zarówno te bada

nia, iak też i opracowane mapy maiq ograniczonq przydatność dla projektowania drenowania /od
wodnienia/ gleb. Nie dostarczajq one bowiem informacii o głębszych warstwach podłoża, np. do 

głębokości 4-5 m poniżei powierzchni terenu. Ponadto nie dostarczaiq one bezpośrednio takich 

danych iak: wahania zwierciadła wód gruntowych i iego wpływ na dynamikę wody glebCM1ei, wsiq

kanie wody w glebę, przesiąkanie /perkolacia/ wody przez profil glebowy, współczynnik fiftracii 

na róż nych głębokościach, magazynowanie wody w strefie korzenienia się ro§lin, szczególnie wo

dy biologicznie użytecznej, a więc tych danych, którymi rr.nusi dysponować meliorant przy opra

cowywaniu projektu. Stqd też na teren ie przeznaczonym do melioracji, prócz badań kartograficz

no-gleboznawczych, istnieie konieczność przeprowadzenia badań dodatkowych, ti. badań blebo

wo-wodnych, sięgających do głęboko~i 4-5 m /tj. głębokości równei w przybliżeniu 1/4 rozsta

wy urządzeń odwadniajqcych/ poniżej powierzchni terenu. Te ostatnie badania określone sq ogól

nie badaniami hydropedologicznyml • 

Badania hydropedologiczne swym zasięgiem według De Riddera i van Aorta r-s], a także i in
. L.. 

nych autorów [1, 9-12, 15, 18, 19, 22] pow inny obiqć dodatkowo szereg zagadnień, a m. in.: 

1/ budowę gleb, a głównie teksturę i strukturę warstw do głębokości 4-5 m poniżej powierz-
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2/ obecność i głębokość zalegania stropu warstwy nieprzepuszczalne;, ti. takiei warstwy, 

kt6rei współczynnik filtracp jest mnieiszy niż 10% współczynnika filtracp warstw nad niq leżq

cych; 

3/ obecność warstw utwardzonych w profilu glebowym i podłożu; 

4/ obecność i głębokość stropu oraz miqższość warstw piaszczystych i żwirowych; 

5/ przewodność hydrai,licznq profilu gleby i podłoża w regularnych odstępach /np. co l m/ 

do głębokoki 1,5 do 2, 5 m i głębie i; 
6/ głębokość załega11ia zwierciadła wód gruntowych, ;ego wahania, a także kierunek spływu 

wód gruntowych;· 

7 I wysokości ciśnienia piezometrycznego wód gruntowych na różnych głębokościach /np. na 

głębokofci 3, .5 m i głębie i/. 
Powstaie zatem problem doboru odpowiednich metod badań hydropedologicznych, określenie 

liczby pomiarów punktowych na jednostkę powierzchni terenu w różnych skalach badań /badania 

rekonesansowe, połszczegółowe, szczegółowe/, a ponadto sposobu przetwarzania danych i przed

stawiania ich w formie map końcowych i końcowych danych wyjściowych do projektowania. Acz

kolwiek istnieie bogata literatura na temat wyżei przedstawionych zagadnień i to zarówno w for

mie podręczników [1, 5, 6, 9, 10, 18, 29,22, 24], jak i proc szczegółowych [11, 12, 15], 

to iednak sq konieczne rozwiqzania metodyczne w odniesieniu do różnych warunków gleb melio

rowanyc;h naszego kraiu. Poza tym istnieie pi Ina potrzeba określenia sposobów ekstrapolacji róż

nych pomiarów punktowych i przedstawienia ich w postaci map. 

I 

OKRESLENIE POTRZEB ODWODNIENIA GLEB 

Określenie potrzeb odwodnienia gleb opiera się do tei pory na założeniu, że morfologia pro

filu glebowego ukształtowana została przez szereg procesów przebiegajqcych w określonych wa

runkach. Stqd też na podstawie pewnych morfologicznych cech glebowych, np. barwy, oglejenia, 

charakteru konkrecji, charakteru materii organicznej w poziomie wierzchnim można wnioskować 

o warunkach, w jakich te gleby się znajduiq, a m.in. i o warunkach reżimu wód gruntowych. 

Zespół morfologicznych cech glebowych, który ukształtował się w warunkach nadmiaru wilgoci, 

nosi nazwę cech hydromorficznych [1, 2, 4-8, 12-15, 17, 19, 20-22], lub hydrogenicznych 

[16, 23, 25]. 

Do cech hydromorficznych należy barwa gleby i iei ogleienie, które bardzo szc.zeg6łowo zo-

stało rozpracowane w dokumentacji g.lebowo-melioracyinej [16, 25]. Jeżeli przyjrzymy się tym 

cechom glebowym i warunkom, w jakich mogq się one tworzyć, to możemy skonstatować, że 

zwiqzek między barwq gleby i jej ogleieniem a reżimem wód gruntowych jest mocno złożony. 
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Dużq rolę odgrywaiq takie czynniki, iak zawartość tlenu w wodzie, chemiczny i mineralogiczny 

skład gleby, temperatura gleby w stanie pełnego iei nasycenia wodq itp. Barwa zaś gleby i iei 

p1amistość gleiowa zależy od potenciału oksydo-redukcyinego wolnych tlenków żelaza i mang~nu 

oraz od zawartof.ci materii organicznei. Plamy szare gleiowe tworzą się na skutek obecności ak

tywnych jonów Fe2 +. Jednakże barwa plam może się zmieniać po napowietrzeniu gleby. Gleby 

gleiowe natomiast kształtowC!ly się w ciqgu dłuższego czasu. Plamy gleiowe w tych glebach mo

gą się utrzymać również przez wiele lat po uregulowaniu stosunków wodnych. Czasami trudno 

iest rozróżnić czy plamy gleiowe sq wyrazem aktualnych warunków beztlenowych, czy sq one 

pozostałościq /ogłeienie fosylne/. Często brak ogleienia jest wyrazem tylko braku w glebie tlen

ków żelaza, a nie brakiem warunków beztlenowych. Słowem, w terenach o ~iedostatecznie roz

poznanych stosunkach glebowych morfologia profilu może co naiwyżei iakoś'ciowo wskazywać na 

stosunki wodne, które można sklasyfikować na kilka kategorii wilgotnościowych [16, 25], lub 

klas naturalnych warunków drenażu [4, 5, 6, 10-15, 17, 20, 24]. Brak iest bowiem w naszym 

kraiu wyników ścisłych badań, które ustalałyby zależność pomiędzy morfologicznymi cechami gleb, 

a głębokosciq zalegania i dynamiką zwierciadła wód gruntowych. Współczesne raporty gleboznaw

cze opracowane dla celów melioracyinych [12, 15] zwykle zawieraiq m .in. wyniki pomiarów 

wahań zwierciadła wód gruntowych przynaimniei w ciqgu iednego roku hydrologicznego oraz na 

tle wahań zwierciadła wód gruntowych analizę morfologii profilu glebowego. Przykładem określe

nia zwiqzk6w morfologii gleb z wahaniami zwierciadła wód gruntowych mogq stanowić prace 

Schellinga i De Bakkera [5 j z terenów gleb meliorowanych Holandii. Bez ustalenia ścisłe i zależ

ności pomiędzy morfologicznymi cechami gleb a dynamikq zwierciadła w6d gruntowych wniosko

wanie o tych ostatnich na podstawie pierwszych iest iedynie przybliżone i ryzykowne, zwłaszcza 

wówczas, ieśli to wnioskowanie ma stanowić podstawę do opracowania proiektu odwodnienia gleb 

uprawnych. Dlatego też pomiary dynamiki zwierciadła w6d gruntowych terenu meliorowanego sq 

konieczne. 

POMIARY RUCHU WODY W PROFILU GLEBOWYM 

A PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJ~CYCH 

Poza badaniami wyżei omówionymi meliorant opracowuiqcy proiekt drenowania gleb uprawnych 

musi mieć ilościowe informacie o zdolności gleby do przewodzenia wody, a więc wsiqkanie wo

dy w powierzchnię gleby /infiltracia/, przeciqkanie wody przez profil glebowy /perkolac;a/ oraz 

poziomy odpływ wody do drenów /filtracie/, a ponadto ruch wody w strefie aeracp /przewodni

ctwo wodne w funkcii potencjału macierzystego/. 
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Wśród wielu metod oznaczania infiltracp [1, 5, 6, 9-12, 15, 18, 19, 22] naibardziei przy

datne okazały się metody tzw. podwóinych cylindrów, przy pomocy których pomiar infiltracp 

trwa do czasu osiqgnięcia infiltracii ustalonei [5, 6, 9, 15, 19]. Gdy dane z tych pomiarów 

naniesiemy ng współrzędne logarytmiczne i na osi rzędnych oznaczymy ilość wody wsiqkaiqcej, 

a na osi odciętych czas wsiqkania, to otrzymamy prostą infiltracii akumulacyinej; mieisce prze

cięcia prostei z osiq rzędnych daie nam współczynnik, a, a tangens kqta, jaki tworzy prosta 

z osiq odciętych, daie nam współczynnik n [5, 6, 9]. W ten sposób otrzymamy równanie na in

filtracię akumulacyjną,: 

le = a t" 

gdzie: 

le - infiltracia akumulacyina, 

a i n - opisane współczynniki, 

t - czas trwania infiltracp. 

Przez odpowiednie przekształcenia tego równania możemy obliczyć chwilowq prędkość infiltra-

•• .1.- n-l/ ed • dk ·m·J ·· /i n-l/ • I dk • f.l •• cp 1 11 = a n t , śr mq prę ość 1 1 tracp 10 = a t I usta onq prę ość m I tracp, 

tj. chwilowq prędkość infiltracp po czasie t = 10/1-n/, gdzie t wyrażone jest w godzinach. Na 

ogół pomiarów infiltracii dokonuje się w 4 powtórzeniach wokół profilu z pełnq dokumentaciq 

gleboznawczq i hydropedologicznq. Pomiary infiltracii służq bezpośrednio do oceny wsiqkania 

wody w glebę zarówno dla potrzeb odwodnienia gleb /spływy powierzchniowe, stognowanie na 

powierzchni wód zawieszonych itp./, ;ak też i nawodnienia /dobieg wody przy nawodnieniach 

zalewowych, prędkość wsiąkania wody deszczowane; i inne/. 

O przesiąkaniu wody przez profil glebowy decyduje zawsze warstwa o najmniejsze; wodoprze

puszczalnoki. Dlatego też tylko w takich warstwach /lub poziomach/ profilu glebowego ozna

czamy przesiąkanie. W tym celu możemy stosować metody wyżei opisane, a także i metodę za

lewania otworu wiertniczego [5, 6, 9, 18]. Przesiqkanie ustalone ;1a/ w glebie nasyconei wo

dq równe iest filtracii, natomiast w glebie nienasycone i - sumie infil tracii i retencii [5, 9]. 
Na ogół dla warstw poniżei zwier<:iadła wód gruntowych oznaczamy współczynnik filtracp 

[1, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 2ł]. lstnieie szereg metod oznaczania współczynnika filtracji 

poniżei zwierciadła w6d gruntowych [1, 5, 6, 3, ale naibardziei rozpowszechnionq metodq i 

najcztłciei stosowanq w badaniach h)ldropedologicznych iest metoda zapełniania się wodq otworu 

wiertniczego [5, 6 J. Dla pełne i oceny wodoprzepuszczalnoki warstw podłeża współczynnik fil

tracii mierzony iest w otworze wiertniczym w regularnych odstępach głębokości, np. co 1 m lub 

co 1,5 m, do gł9boko§ci 4-5 m poniżei powierzchni terenu. Przestrzennie pomiarów dokonuje się 

przeważnie w regularnych siatkach przy zagęszczeniu dostosowanym do skali badań. 



48 J. MARCINEK 

Uzupełnieniem tych pomiarów ;est określenie głębokości zalegania stropu warstwy nieprzepusz„ 

czalnei, a także i stropu zalegania i miqższości warstwy wodonośnej [5, 6, 9, 15, 19, 22]. 

Wyniki wyżei opisanych pomiarów hydropedologicznych powinny być przedstawione w postaci 

następuiqcych map przedmiotowych: 

l / map hydroizobat dla okresu wyżówkowego i niżówkowego, 

2/ map hydroizohips również dla tych -samych okresów, 

3/ mapy wahań w ciqgu roku zwierciadła wód gruntowych, 

4/ mapy konturów wodoprzepuszczalności gleb, 

5/ mapy konturów głębokości zalegania stropu warstwy nieprzepuszczalnei oraz 

6/ mapy konturów głębokości za1egania stropu i mięższości warstwy wodonośne i. 

Na podstawie tych map i pomiarów punktowych, przy U'Nzględnieniu lokalizacp odprowadzal

ników i parametrów systemu odwodnienia, opracowuje się mapę wydzieleń o okreśfonei rozstawie 

drenów. 

Nie poruszam tu zagadnienia przewodnictwa hydraulicznego w strefie aeracii oraz retencji 

wodne i gleb na tle potenciałów wody glebowei. Zagadnienia te wymagałt szerszego omówienia 

osobnego. 

l.NłAGI KO~COWE 

Przedstawiony sposób dokumentacp przedmełioracyJnej i uzyskane parametry wodnoglebowe, 

niezbędne do zapro;ektowania sieci odwodnieniowei, sq - wydaje się - wła§ciwe. Proiekt urzq

dzeń odwadniaiqcych może być oparty na podstawach hydraulicznych i ilościowych, a nie na 

wyczuciu proiektanta i wqtpliwych "wskaźnikach" glebowych, charakteryzuiących utwory glebowe 

do głębokości 1 ,2-1, 5 m O 6, 25]. 

Pozosta;e iednakże nadal sprawa otwarta - ustalenie całego systemu badań gleboznawczych i 

hydropedołogicznych, dostosowanych do okreśłonego terenu. Należy również poddać gruntowne i 
ocenie możliwość ekstrapolacji pomiarów punktowych na określone przestrzenie terenu meliorowa

nego, przy uwzględnieniu zmienności przestrzennej pokrywy głebowei i pod§ciełaiqcego podłoża. 

Wszystkie te wqtp1iwości i krytyczna ocena badań gleb i terenów meliorowanych muszq być pod

dane nie dyskusiom gabinetowym, lecz §cisłym badaniom terenowym i laboratoryinym. Wyniki ba

dań powinny być poddane ocenie statystycznej. Ze względu na to, że wszelkiego rodzaiu wnio

ski z tych badań powinny stanowić materiał do opracowania zasad, instrukcii, czy też zaleceń 

maiqcych znaczenie praktyczne, muszq więc być poddane wnikliwej ocenie i przyjęte z duzq 

ostrożnościq. Jeżeli zostaną zgromadzone znaczne ilości prawidłowo wykonanych badań podsta

wowych, to wówczas do przetworzenia tych danych można zastosować metody numeryczne. Te 
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ostatnie metody mogq dać nieocenione usługi w dokumentacji melioracy;nei tylko wówczas, gdy 

wyjkiowe parametry właściwości glebowo-wodnych sq właściwie przygotowane. 
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Jerzy Marcinek 

SOME ASPECTS OF HYDROPEDOLOGICAL SURVEY 

ON THE DRAINED CULTIVATED SOILS 

Summary 

The Author outlines a system of soil survey and hydropedologicnl investigations in areas of 

dra ined c ułtivated soiłs. Designing of drainage system must be grounded on soil-water properties. 

Prior to design of drainage system the soi I survey have to be carried out, and than suplemented 

by hydropedologica1 investigations /to recognize stratygraphy down to Sm depth/. lmportant is 

to meas ure infi I trat i on and percolation rate in the soi I, a :1d wa ter permeabi lity in the substratum 

be low the water table, then to determine the accurance and depth to the impervious łayers and 

occura nce , depth, and thick~ess of sondy and grave Iły layers /aquifer/. The resułts of these 

invest igations are the basis to design many interpretation mops, a .,d then devide whole of the 

area into a number of drainage sub-areas. The described system of surveys for drainage purposes 

can be adopted to soil a .,d water condition of Poland, but before that it needs many very inten

si ve research investigations. 



BADANIA HYDROPEDOLOGICZNE DRENOWANYCH GLEB 

Em1 Map!lBBeK 

HEKOTOM AClmCTH 11JJIR)IIFJlOJIOmt!ECKHX HCCJIE,UOBAHmł 
.llPEHHR>BAHHlll RYJll,TYPHlil 3EMFJffi 
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ABTOP ~aeT o6sop noąBOBeA~ecKBX a rupouexo~ormqecKmx acCJie~oBa

mll AP8BBpoBaHHHX Ky~~TYPHHX seuen~. IlpoeRTB})OBSHHe ocymuTe~~HOi CHC

T8Yht ,1l0JIZHO OCHOBHBa'?!)C.f! Ha BOllBO• ms:gqecRBX napaMeTpax no-cm. Ilepe.n 

npoeKTBpoBaHBeM ~peHalDIOI OBCTeMH CJie~yeT upoBec~• Kap-rorp~HtłeCKO

UO't!BeRHH8 BSHCKaHWI, a saTeM nonommT~ KX r~poneAOROrH~ecKnm HCCJie

JlOBaHJUDIB (Bayqeime CTpaTHrp~mt .ItO rJiy6BHht 5 M). Ba,moe SHal!eHRe HMe

DT J43MepeHPIR ~BJl!,TpaJUł]J Il nepKOJUII.Um B noq:ee, a Ta.K&e (pBJll>Tpaxu,ui B 

Ma.T8PBHCKOA nopo1te Hl[Ee sepRaJia rpysTOBOA BOllH H, CBepx TO-ro, onpeAe

JielDle Rp0BJIH BOllOHeDpoRml88MOI'O CJIOJI Il I'JiyÓBHY 88.JieraHBR IłI MOIIJ,HOCTB 

necąrumx m rpa.BmeBYX c.noeB. 

PesyllbT8T~ YKSSSHHLIX pa60T COCTaB.fIT OCHOBY ,ItJifI paspa60TKH P.f!.n8 

npe~MeTBHX Kal)T c noCJieJtYl)DlBM BlłlteieHHeM Ha mcc~e,nyelJK)I ILJioman:m yqa

CTKOB C O~HHa.ROBHMB ocymBTe~bHHMB CBCT8Ma.MB. Ilpe~CTaBJieHaym B HaCTOa

meA pa6oTe CBCTeyY BCCJI0'AOBaHml JlJl8 ue~el npeHHp0BaRBSI MOEHO ów.ro ÓH 

npJD4eHJIT!, K ll01łB8HHO-BO.llHHM YCJIOBBSM IlOJI!,DIB. JlJIR: BToro. O,llH8RO, HeoO

XO~m.10 npoBeCTK Psut llOąBOBenqecEHX B rm;apone~o~o~eCKHX HCC~e~OBa.HH~ . 


