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WSTĘP
Intensyfikacja rolnictwa powoduje
zwiększenie nakładów
na produkcję rolną. W miarę wzrostu ilości angażowanych środków coraz większego znaczenia nabiera problem opłacalności ich stosowania. W związku
z tym, ustalenie rolniczej i ekonomicznej celowości nakładów staje się
niezwykle ważne.
Znaczne zróżnicowanie czynników klimatycznych i topograficznych,
a także duża zmienność grup i typów genetycznych gleb, a co za tym
idzie ich wartości rolniczo-użytkowej powoduje, że zabiegi i środki mające
na celu poprawę siedliska muszą być dostosowane do konkretnych warunków określonego terenu.
|
|
Woda, jako czynnik produkcji rolnej, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w intensyfikacji rolnictwa i można powiedzieć, że w znacznym
stopniu warunkuje jej celowość. Stosunki powietrzno-wodne w glebie
iich zmiany wpływają bowiem na zmienność innych jej właściwości fizycznych i chemicznych oraz na procesy biologiczne, a więc są jednym
z podstawowych czynników jej żyzności.
.
Melioracje rolne, zwłaszcza techniczne melioracje wodne, wpływają
radykalnie na stosunki powietrzno-wodne w glebie, a ich poprawa umożliwia z kolei wprowadzenie różnych środków i zabiegów agrotechnicznych. Powoduje to wiele dalszych zmian w czynnikach siedliska, które
są od siebie uzależnione.

Stosunki powietrzno-wodne zależą w dużej mierze od właściwości
wodnych gleb. Na właściwości te intensyfikacja rolnictwa może wywierać wpływ dodatni lub ujemny, niekiedy niezależnie od zamierzeń. Ponadto praktyka wykazała, że w pewnych warunkach melioracje techniczne nie wystarczają do należytego uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie, że niezbędne są także inne zabiegi, przekształcające'właściwości wodne profilu glebowego.
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gospodarowania. Przegląd dostępnych materiałów badawczych wykazał
jednak, że w wielu wypadkach są one niedostateczne do ustalenia wpływu intensyfikacji rolnictwa na omawiane zagadnienie, nie mogą również
dać konkretnej podstawy świadomego kształtowania właściwości wodnych gleby. Najbardziej systematyczne i wszechstronne badania dotyczyły regulowania stosunków wodnych w glebie za pomocą zabiegów
technicznych, a więc usuwania nadmiaru wody lub zapobiegania jej brakowi. W znacznie mniejszym stopniu badania dotyczyły dynamiki zmian

właściwości wodnych gleby, zachodzących zarówno w wyniku stosowania

różnych zabiegów, jak też wskutek działalności niezamierzonej.
W wypadku kiedy odpowiednie badania były prowadzone, różnorodność metodyki oraz brak jednolitych wskaźników często pozwalał jedynie
na ustalenie kierunków zachodzących zmian, bez ich liczbowego ujęcia,
koniecznego dla celów praktycznych.
WPŁYW

TECHNICZNYCH

MELIORACJI

WODNYCH

Na żyzność gleby wpływa istotnie jej struktura, czyli połączenie
cząsteczek w agregaty. Najistotniejsze dla struktury są agregaty trwałe,
średnicy 1-10 mm, nie rozpływające się w wodzie i spojone lepiszczem
próchnicznym. Stabilność struktury jest uzależniona od rocznego bilansu
wodnego. Przesuszenie gleby trwające przez długi czas powoduje trwałe
zmiany w koloidach, co zmniejsza możliwość ponownego nawilgocenia,
wiążącego trwale gruzełki glebowe [82]. Melioracje na ogół nie są
w stanie stworzyć dobrej struktury, lecz w wielu wypadkach umożliwiają wprowadzenie i skuteczne działanie zabiegów fizyczno-chemicznych i biologicznych, jak uprawa mechaniczna, nawożenie, dobór odpowiednich płodozmianów i roślin, wreszcie zabiegi agromelioracyjne lub
stosowanie specjalnych, chemicznych środków zgruźlających. Techniczne zabiegi melioracyjne mogą działać skutecznie przez długi czas, np.

drenowanie rurkowe, lub przez okres krótszy, np. drenowanie krecie.
Dobra struktura gleby oraz korzystny układ przestrzenny cząsteczek

i agregatów, czyli jej tekstura są niezbędne do skutecznego działania
nawadniania oraz odwadniania gruntów.
Nawodnienia zalewowe, a także długotrwałe
deszczowanie
niszczy
strukturę gleby; tworzy się na niej skorupa utrudniająca wsiąkanie wody i napowietrzanie

gleby.

Wskutek

pogorszenia

się struktury

się przepustowość i retencja wodna gleby. Po odwodnieniu
ilastych, lessowych 'i torfowych występują spękania, tworzą

i zapadliska,

co jest skutkiem

wysychania

koloidów

zmniejsza

w glebach
się bruzdy

i wymywania

soli

luo drcbnych cząstek gleby.
.
Ciężar objętościowy gleby zmienia się w zależności od zawartości
próchnicy, a zwłaszcza wody; odwodnienie powoduje zwiększenie go oraz
zmniejszenie przepuszczalności gleby torfowej.
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nasycenia

czyli
absolutna,
porowatość
jej wodą, która wypełnia pory. Wysoka
objętość por, gdy w glebie jest tylko woda chemicznie związana, nie
gleby
gleby. Na przykład
przewietrzaniu
świadczy o dostatecznym
ilaste i gliniaste oraz torfowe, które mają wysoką porowatość absolutną,
ze względu na dużą ilość wody higroskopowej, zawierają tylko nieco
więcej przestworków wolnych niż np. piaski. Drenowanie, odprowadzając wodę, przewietrza także glebę, zwłaszcza przy poprawianiu jej struktury i rozłuźnieniu podglebia. Porowatość torfów pod wpływem odwodnienia i rozkładu materii organicznej z czasem maleje.
W przybliżeniu można przyjąć, że pełna pojemność wodna jest równa
porowatości. Stan pełnej pojemności wodnej, pozbawiający glebę powietrza, jest oczywiście niekorzystny dła rozwoju roślin, konieczne jest
wówczas odwodnienie gleby. Do urządzień melioracyjnych pewna część
wody odcieka pod wpływem działania siły ciężkości — jest to tzw.
słabo próchniczych
glebach luźnych,
W
wolna, grawitacyjna.
woda
i średnio zwięzłych, na rozmieszczenie wody w profilu glebowym wpływa
głównie grawitacyjny ruch wody [53]. Miernikiem odciekalności jest jej
współczynnik, który wraz z współczynnikiem filtracji może służyć do
wyznaczania rozstawy i wymiarów rowów lub drenów odwadniających.
Odciekalność maleje m.in. w miarę zmniejszania się przepuszczalności
gleby i wzrostu lepkości wody glebowej.
Filtracji i przesiąkaniu podlega woda wolna; zależą one od przepuszczalności pionowej i poziomej gleb. O przepuszczalności pionowej
gleb decyduje warstwa najbardziej nieprzepuszczalna, nawet cienka, natomiast przepuszczalność pozioma zależy także od grubości poszczególnych warstw. Właściwości te uwzględnia się m.in. przy uszczelnianiu
grobli ekranami oraz przy ustalaniu rozstawy drenów.
Przesiąkliwość gleby, czyli prędkość wsiąkania, uwzględnia się przy
ustalaniu dawek nawodnienia, zwłaszcza przy deszczowaniu, a także
przy nawadnianiu zalewowym i stokowym, szczególnie na glebach, gdzie
wody gruntowe zalegają głęboko.
właściwości
i chemicznych
Przepuszczalność załeży od fizycznych
gleby, na które można wpływać za pomocą zabiegów rolniczych, a więc
upraw mechanicznych spulchniających glebę, wprowadzania płodozmianów łąkowo-polowych, nawożenia, zwłaszcza wapnowania gleb wydrenowanych itp. Najkorzystniejsze jest zwiększenie przepuszczalności z jednoczesnym wzrostem pojemności wodnej.
Działanie drenów w gruntach mineralnych często z czasem słabnie
bezpośrednim
gleby w
się przepuszczalności
zmniejszenia
wskutek
sąsiedztwie drenu, z powodu wmywania przez odciekającą wodę cząstek
drobnych i koloidalnych, a także przez zagęszczanie się gruntu w zasypanym rowku drenarskim [19, 36, 70]. Nawadnianie może 'także wpływać na
zmianę przepuszczalności [68] przez wymywanie i ługowanie warstwy
2— Zeszyty

problemowe...
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wierzchniej [96] oraz wmywanie w głąb lub osadzanie na powierzchni
zawiesin zawartych w wodzie
używanej
do nawadniania,
zwłaszcza
w ściekach.
|
Woda kapilarna pozostaje w glebie po odprowadzeniu wody wolnej. Pojemność kapilarna profilu glebowego jest zmienna, zależy m.in. od położenia danej warsbwy nad zwierciadłem wody gruntowej; w jego pobliżu równa się praktycznie biorąc całkowitej pojemności wodnej. Wysokość podsiąkania zależy przede wszystkim od składu mechanicznego
gleby; im drobniejsze są cząstki gleby, tym większa jest wysokość podsiąkania, a mniejsza jego prędkość. Podsiąkanie odgrywa główną rolę
w rozmieszczeniu wody w profilu gleb zwięzłych oraz torfowych i może
w istotny sposób pokrywać niedobory spowodowane zbyt dużym parowaniem przy niewystarczających opadach. W okresach intensywnego parowania prędkość podsiąkania, a więc ilość podnoszonej wody, może być
niewystarczająca; wierzchnia warstwa gleby jest wtedy narażona na
wysychanie.
|
Gleby o dużej kapilarnosci są skłonne do zabagniania i mogą być niedostatecznie przewietrzane nawet przy stosowaniu odwodnienia. Gleby
takie umożliwiają roślinom korzystanie z zasobów wód gruntowych położonych głębiej — poniżej warstwy zakorzenienia. Przy nawadnianiu
zrzuty w tych glebach są mniejsze, gdyż chłoną one więcej wody. Kapilarność sprzyja parowaniu z powierzchni gruntu, co może powodować
straty wody, a także obniżenie temperatury
gleby. Przy jednakowej
głębokości zalegania wody gruntowej, z mady ciężkiej lub z torfu paruje
kilkakrotnie więcej wody niż z piasku. Stratom na parowanie skutecznie
przeciwdziała stosowanie uprawek, np. podorywek po żniwach, bronowania wiosennego itp. Gleby o małej kapilarności są bardziej narażone
na przesuszenie, a więc wymagają utrzymania wyższego poziomu wód
gruntowych. Rośliny mogą wykorzystywać
wodę
wolną
i kapilarną,

a także częściowo wodę błonkowatą [70].

Polowa pojemność wodna jest to maksymalny zapas wody w profilu
glebowym, ustalony po odcieknięciu jej nadmiaru w głąb profilu przy
braku parowania. Retencja wody zależy przede wszystkim od składu
mechanicznego gleby, jej struktura i zawartość próchnicy mają w tym
wypadku raniejsze znaczenie [93].
Stosunki wodne w wierzchniej, 0,5-metrowej warstwie gleby mogą
być zależne lub niezależne od głębokości zalegania wody
gruntowej,
w zależności od wysokości podsiąkania kapilarnego. Na ogół przyjmuje
się, że woda gruntowa zalegająca na głębokości: w glebach lekkich 1 m,
w glebach średnich
wierzchniej.

1,5 m oraz w ciężkich

1,7 do 2,0 m nie zasila warstwy

Przy określonym stanie uwilgotnienia gleby woda dostępna dla roślin
jest wyczerpana, rośliny zaś wykazują oznaki trwałego więdnięcia: Ilość
wody znajdująca się w glebie, między wilgotnością więdnięcia a polową
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pojemnością wodną, dzieli się na wodę łatwo i trudno dostępną dla roślin.

łatwo

Woda

dostępna

stanowi

ok. 50%

całej

ilości

wody

teoretycznie

wilgotności
Stan
wodnej.
dostępnej lub 25-30°/o polowej pojemności
w chwili, gdy rośliny wyczerpią z glęby wodę łatwo dostępną i muszą korzystać z wody trudno dostępnej nazywa się wilgotnością krytyczną; jej
[8 4].
przekroczenie powoduje zmniejszenie przyrostu masy roślinnej
Ocenia się, że retencja użyteczna w profilu glebowym wynosi przeciętnie
70-80

mm,

a w

warstwie

0,5-40 mm.

podstawowy wskaźnik właściwości wodnych różnych gleb przyjęto zawartość w nich części spławialnych. Zmiana składu mechanicznego gleby jest możliwa w bardzo niewielkim zakresie, a więc wszelkie
zabiegi mające na celu zmianę właściwości fizycznych i wodnych gleb
Za

mają

ograniczony zakres, zasięg i trwałość.

Regulowanie stosunków powietrzno-wodnych i bilansu wodnego w glebie za pomocą melioracji technicznych jest trudne i kosztowne [84, 86],
a niekiedy nie przynosi oczekiwanych wyników, zwłaszcza gdy przy ich
projektowaniu nie uwzględniono w dostatecznym stopniu właściwości
fizycznych gleb i nie przeprowadzono innych zabiegów, mających na
celu choćby przejściową ich poprawę.
zmiany właściwości fizycznych gleb pod wpływem
Wyraźniejsze
melioracji następują przy odwodnieniu gruntów torfowych oraz na glebach lekkich, nawadnianych ściekami. W związku z tym na glebach tych
prowadzono więcej badań uwzględniających dynamikę ich właściwości
wodnych. Natomiast na innych glebach badania z tego zakresu dotyczą
raczej właściwości ujmowanych statycznie, co nie daje możliwości ustalania kierunków i tempa ewentualnej ich ewolucji pod wpływem różnych
czynników [95]. Niemniej badania te stworzyły teoretyczne i praktyczne
podstawy racjonalnego stosowania technicznych melioracji odwadniających i nawadniających. Wykazały również współzależność stosunków powietrzno-wodnych w glebie, a także zależność różnego rodzaju zabiegów
od kompleksowego rozwiązywania zagadnień dotyczących hydrologii gleb
w powiązaniu z ich genetyką, mikrobiologią, warunkami klimatycznymi
i fitofizjologicznymi oraz z ingerencją człowieka itp., a więc z całokształtem warunków ekologicznych środowiska [52, 84].
torfowe. Regulacja rzek i związane z tym ograniczenie
Gleby
zalewów, a następnie odwodnienie torfowisk, naruszają całokształt ich
warunków ekologicznych, przerywają proces torfotwórczy i zapoczątkowują nowy proces glebowy, nazywany murszeniem torfu [66]. W wyniku
tego procesu powstaje gleba murszowo-torfowa, o specyficznej strukturze ziarnisto-gruzełkowatej, podzielona na odrębne poziomy: darniowy,
poddarniowy luźny, przejściowy oraz poziomy torfowe.
Masa torfowa przekształca się w mursz pod wpływem wielu czynników oddziałujących na stosunki powietrzno-wodne, czego następstwem
jest

[64,

67,

87,

88]

kurczenie

się,

pękanie

i pęcznienie
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wskutek rozkruszającego i jednocześnie koagulującego działania mrozu
oraz pod wpływem działalności mikroorganizmów i mezofauny glebowej,
jak również strukturotwórczego oddziaływania korzeni oraz zmiany jakości próchnicy [46, 66]. Z rolniczego punktu widzenia murszenie uważa
się za proces korzystny.
W trakcie murszenia torfu następuje jego mineralizacja. Wskutek
mniejszego uwodnienia gleby murszowej następuje w niej intensywniejsza koagulacja koloidów aż do koagulacji nieodwracalnej włącznie, która
zachodzi przy wyschnięciu
gleby do stanu powietrznie-suchego
oraz
w wyniku działania mrozu. W początkowych stadiach masa murszowa
łatwo i szybko wchłania wodę, jednak koagulacja oraz związane z nią
ogólne zagęszczanie się fazy stałej powoduje spadek pojemności wodnej
gleb murszowych. Tworzenie się agregatów wywołuje zmiany w rozmieszczeniu i charakterze przestrzeni wodnych w glebie, co wpływa na
zwiększenie przepuszczalności.
W miarę rozwoju procesu murszenia następuje dalsze zagęszczenie
masy glebowej, tworzenie się makroskopowej struktury, wzrost przewiewności i przepuszczalności, zmniejszenie się retencji użytecznej (pełnej i polowej pojemności wodnej) oraz zmniejszenie podsiąkania kapilarnego. Przepuszczalność w
torfach
słabo rozłożonych
jest duża,
w glebach torfowych silnie zhumifikowanych po odwodnieniu spada do
wartości bardzo niskich, a w glebie powstałej
z silnie zmurszałego
humusu osiąga wartości bardzo
wysokie.
Istotne
zmiany
zachodzą
w kształtowaniu się warunków wilgotnościowych w glebach o różnym
stopniu zmurszenia. W czasie suszy, gleba powstała z torfu mszysto-darniowego, słabo zmurszałego, zachowuje uwilgotnienie równe polowej
pojemności wodnej, podczas gdy w glebie silnie zmurszałej, powstałej
z rozłożonego torfu szuwarowego, wilgotność w całej warstwie korzeniowej

(0-25

Rozróżnia

cm)

się

spada

więc

do

dwa

zawartości

rodzaje

zdolności dostarczania wody

nia

lepszego

nawadniania,

zadarnienia

wody

gleb

trudno

torfowych,

dostępnej

w

dla

zależności

roślin.

od

ich

roślinom. Niektóre gleby w celu umożliwie-

i głębszego

zakorzenienia

a inne zwiększonego nawożenia

się roślin

azotowego

wymagają

[67].

Wytworzenie się w profilu gleby murszowej warstw o pylastej lub
gruzełkowatej strukturze zalegających na torfie nie zmienionym, o strukturze mniej lub więcej wyraźnie zachowanej, powoduje duże zróżnicowanie właściwości wodnych
tych warstw, zwłaszcza że miąższość
i struktura warstwy zmurszałej są bardzo różnorodne, zależnie od głębokości odwodnienia, sposobu użytkowania i upływu czasu. Zmiany te
wywierają znaczny wpływ na kształtowanie
się stosunków
wodnych
w całym profilu glebowym, szczególnie istotny przy użytkowaniu łąkowym. Wytwarzanie się struktury gruboziarnistej w poddarniowych wars-

stwach murszowych bardzo silnie zmniejsza wysokość podsiąkania wody
gruntowej co — w połączeniu ze zmniejszeniem się pojemności wodnej —
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stwarza stosunki wilgotnościowe bardzo niekorzystne. Dlatego też torfy
głęboko zmurszałe, odznaczające się wielką podatnością na przesychanie,
(jeżeli nie można ich nawadniać), lepiej użytkować pod uprawę roślin
słębiej się korzeniących.
torfów
i zmurszałych
odwodnionych
dawno
Ciężar objętościowy
zwiększa się przy jednoczesnym zmniejszaniu się porowatości. Zmienia
się także przepuszczalność gleby: w torfach typu bagiennego oraz w torfach w pierwszym i drugim stadium zmurszenia w miarę zagęszczania
się torfu obserwuje się wyraźne jej zmniejszenie.
Wyjątek
stanowią
wierzchnie jego warstwy w trzecim stadium zmurszenia, w których —
się

objętościowego

ciężaru

mimo

zwiększania

towej

występuje

silne

przesuszenie

nie

cych

roślin.

wskutek

—

przepuszczal-

wzrasta

ność wskutek wytworzenia się większej ilości makroporów i szczelin.
Analogicznie — w zależności od stadiów zmurszenia — kształtuje się
odciekalność torfu.
Pod wpływem procesu murszenia znacznie obniża się wysokość podsiąkania kapilarnego, co przy braku opadów powoduje wyraźne przesuszenie warstw wierzchnich, zwłaszcza w torfach trzeciego stadium
zmurszenia. Natomiast torfy, w których wysokość podsiąkania kapilarnego jest wyższa nie ulegają przesuszeniu nawet w czasie suszy. Ma to
istotne znaczenie przy ustanawianiu norm głębokości odwodnienia [88].
Znaczna podatność na przesychanie występuje w torfach płytkich
oraz w profilach, w których w warstwie ponad zwierciadłem wody gruntorf

silnie

rozłożony,

zwłaszcza

jeżeli

udział

torfu

drzewnego jest w nim duży. Na terenach zmeliorowanych, nawet przy
zaleganiu wody gruntowej na głębokości 40 do 100 cm, może w okresie
wegetacji występować nadmierne uwilgotnienie torfów słabo zmurszałych — o jednorodnej, włóknistej budowie profilu — i bardzo silne
przesuszenie torfów silnie zmurszałych.
Uprawa odwodnionych torfowisk zdegradowanych powoduje bardzo
tylko

warstwy

ornej,

lecz

także

podglebia,

bez

względu na wysokość opadów atmosferycznych. Przesuszenie to wpływa
na zmniejszenie porowatości i pojemności wodnej gleby torfowej. Wilgotność warstwy ornej zmniejsza się wyraźnie w porównaniu z warstwą
nienaruszoną. Dopiero jesienią wilgotność obu warstw wyrównuje się.
Przesuszenie górnej warstwy (3-4 cm) powoduje usychanie wschodzązamarzania,

podczas
nieniu

Zimą,

w

następnych

następuje
latach

łowanie), ujemny wpływ
[27, 29].
Na skutek nadmiernego
go

użytkowania,

unoszenia

zwłaszcza

się

uszkadzanie

i właściwej

tych

korzeni.

pielęgnacji

wierzchnich

Po

łąk

dobrym

warstw

zadar-

(nawożenie,

wa-

znacznie

złagodzony

i nieodpowiedniego

długoletnie-

zostaje

zjawisk

odwodnienia
bez

i pękania

właściwego

nawożenia,

następuje

tzw.

degradacja torfowiska, która powoduje spadek jego urodzajności i zubożenie szaty roślinnej. Wiele torfowisk zdegradowanych szybko odzyskuje
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zdolności produkcyjne pod wpływem odpowiednich zabiegów melioracyjnych i uprawowych, zwłaszcza pod wpływem nawożenia potasem,
którego w glebach murszowych jest za mało. Jednak na torfowiskach,
na których degradacji uległa także warstwa torfowa może nastąpić całkowity zanik szaty roślinnej, a następnie wytworzenie się małych agregatów
torfu i wreszcie rozpylenie wierzchniej warstwy [46]. W tych wypadkach
nawet staranne zabiegi przy zakładaniu łąk czy wprowadzaniu upraw
polowych, nie dają pożądanych wyników [66]. Prawdopodobnie przyczyną tych zjawisk są specyficzne właściwości masy organicznej tych gleb,
powodujące zmiany w strukturze i w składzie chemicznym substancji
humusowych.
Na zdewastowanych torfowiskach niskich, na których występują doły
potorfowe, zwłaszcza przy braku nawożenia potasowego, rozwijają się
silne procesy degradacji masy torfowej, następuje rozpylenie warstwy
wierzchniej oraz przesuszenie i spękanie warstw niższych, szczególnie w

pobliżu

głębszych

torf

Odwodniony

potorfowych.

dołów

kurczy

się

powstaje gęsta sieć szczelin, co z kolei powoduje przerwanie kontaktu
wody gruntowej z systemem kapilarnym warstwy murszowo-darniowej.
Torf o niezmienionej strukturze włóknistej, mający zdolność kapilarnego
podnoszenia wody, występuje dopiero na głębokości 50-70 cm. Ujemny
wpływ wyrobisk powoduje pogarszanie się właściwości fizycznych i wodnych gleb do nich przyległych, zwłaszcza zmniejszanie się pojemności
wodnej, zwiększenie napowietrzenia, wystąpienie wyraźnej skłonności
do przesychania oraz osłabienie zdolności kurczenia się. Wskazuje to na
daleko posuniętą destrukcję koloidów, powodującą dużą przepuszczalność i małą zdolność zatrzymywania wody opadowej tych gleb. Zjawiska
le są mniej groźne na łąkach zagospodarowanych niż na glebach użytkowanych jako pastwiska oraz na gruntach ornych [8].
Właściwe zabiegi melioracyjne oraz racjonalne użytkowanie torfowisk

umożliwiają

regulowanie

murszenia

procesów

torfu

i wzrost

i

poten-

cjalnej żyzności gleb torfowych w miarę postępowania tych procesów.
Nawet degradacja torfowisk może być często powstrzymana przez zastosowanie odpowiednich zabiegów. Jak już wspomniano zagospodarowanie
zdegradowanych torfowisk nie daje korzystnych wyników jedynie tam,
sdzie także nastąpiła

degradacja

WPŁYW

torfu

[64, 66].
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Właściwości fizyczne gleby decydują o możliwości całorocznego odbioru oraz odpowiedniego oczyszczenia ścieków. Do nawadniania ściekami nadają się najlepiej gleby odznaczające się dużą przepuszczalnością
i przewiewnością oraz zdolnością zatrzymywania zanieczyszczeń
w profilu.
Dobra

biega

przepuszczalność

ich

gromadzeniu

sprzyja

szybkiemu

się i rozkładowi

wsiąkaniu

na

ścieków

powierzchni,

oraz

a więc

zapo-

proce-
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GLEBY

oraz

roślin

upraw-

Przepuszczalność idzie w parze z przewiewnością, czyli zdolnością do
wymiany gazowej, od której zależy intensywność dyfuzji tlenu, a więc

szybkość

rozkładu

zanieczyszczeń

zawartych

w ściekach.

Gleby

lżejsze,

o większej przepuszczalności i przewiewności mogą znosić przez długi
okres czasu duże obciążenie ściekami bez pogorszenia się właściwości
gleby i plonowania roślin.
Przy rolniczym wykorzystywaniu ścieków zatrzymywane są w glebie
zanieszyszczenia zawarte w wodzie ściekowej i produkty ich rozkładu,
a więc grubsze i drobniejsze zawiesiny, koloidy oraz związki rozpuszczalne. Sorbowanie tych zanieczyszczeń jest procesem dość skomplikowanym. Zawiesiny grubsze zatrzymują się z reguły na powierzchni gleby, w związku z czym, przy dużej ich ilości, po ich wyschnięciu może się
wytwarzać warstewka pilśniowa lub skorupa, która zmniejsza przepuszczalność i przewiewność gleby, co powoduje zanik roślinności.
Zawiesiny i drobne cząsteczki głębiej wnikają w górną warstwę gleby
i są sorbowane mechanicznie. Gleba zatrzymuje również frakcję koloidalną, w której znajdują się wielkie ilości bakterii. Związki rozpuszczalGleby
właściwościom sorpcyjnym.
zatrzymuje dzięki swym
ne gleba
cięższe, o większym kompleksie sorpcyjnym, lepiej spełniają to zadanie
niż gleby lekkie, piaszczyste, których zdolności sorpcyjnie są małe. Gleba ma także pewną zdolność neutralizowania związków trujących.
Drobne

cząstki

pylaste,

oraz

wzrasta

ilaste i koloidalne,

które

osiadają

na

powierz-

chni, a częściowo przechodzą w głąb profilu, wpływają na zmianę właściwości fizycznych i wodnych gleb nawadnianych. Intensywność i kierunek tych zmian zależy od intensywności nawadniania, klimatu, właściwości gleby oraz sposobu jej użytkowania. Ze względu na właściwości
ścieków w badaniach dotyczących nawadniania ściekami na ogół zwracano uwagę głównie na powodowane przez nie zmiany właściwości gleb.
Ścieki przede wszystkim wzbogacają glebę w substancję organiczną
[69, 89], od której ilości zależą inne właściwości fizyczne i wodne, jak
ciężar objętościowy, pojemność wodna, porowatość oraz współczynnik
filtracji. W warstwie od 5 do 10 cm gleby nawadniane zawierają 2,5 do
3,5 raza więcej substancji orgamicznej. Na polach ommych, wskutek orki,
substancja organiczna jest rozmieszczona w profilu glebowym nieregularnie.
Na polach irygowanych pod Bydgoszczą [69] stwierdzono, że skład
—
mechaniczny gleb nawadnianych ściekami nie zmienia się, natomiast
w związku z gromadzeniem się próchnicy — zmniejsza się ich ciężar
objętościowy

porowatość

(o

5-100/0),

pojemność

kapilarna

oraz polowa pojemność wodna, jak również poprawia się struktura gleby
i jej zasobność w koloidy. Stwierdzono również, że prędkość wsiąkania
— z biegiem czasu i w miarę wzrostu intensywności nawadniania — ma-
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leje w porównaniu z polem nie nawadnianym: na polu ornym o ok. 15°/s,
a na łące trwałej o ok. 50%, co powoduje zmniejszanie się przewiewności gleb.
Umiarkowane lub niskie dawki ścieków zmniejszają przepuszczalność
nieznacznie (bardziej warstwy górnej niż dolnej), natomiast wpływ większych dawek może być duży. W dolinie Neru po 50 latach nawadniania lekkich mad piaszczystych, współczynnik filtracji pionowej zmniejszył się średnio piętnastokrotnie, natomiast poziomej tylko pięciokrotnie.
Wsiąkanie na łące lub pastwisku jest na ogół nierównomierne, gdyż znaczny wpływ wywierają na nie kanaliki wytworzone przez obumarłe korzenie, drobną faunę i spękanie gleby. Na zmniejszenie przepuszczalnoŚci górnej warstwy wpływa w pewnym stopniu także powietrze glebowe,
zwłaszcza CO, występujący w znacznych ilościach i dyfundujący.
Nawadnianie ściekami, zawierającymi również cząstki
spławialne,
wpływa trwale na teksturę gleby [98]. Takie wody ściekowe korzystnie
zwiększają zawartość drobnych frakcji mineralnych i organicznych, co
sprzyja tworzeniu się i trwałości struktury gruzełkowatej w utworach
piaszczystych, a nawet w piaskach wydmowych [41]. Korzystne także
jest częściowe zamulenie nierozłożonych gleb torfowych o strukturze
włóknistej. Budowa tych gleb w miarę nawadniania ściekami staje się
mniej luźna, a ciężar objętościowy zwiększa się. Natomiast na właści-

wości wodne gleb ciężkich zamulanie wywiera wpływ niekorzystny [45].
Działanie strukturotwórcze umiarkowanych dawek wód ściekowych
polega na stosunkowo szybkim rozkładzie rozdrobnionej materii organicznej, zawartej w tych wodach i na tworzeniu się agregatów. Część tych
agregatów związana jest trwale przez koloidy skoagulowane nieodwracalnie, natomiast pozostałe są nietrwałe, związane koloidami skoagulowanymi odwracalnie. Nawadnianie ściekami wpływa także pośrednio na
tworzenie się agregatów glebowych. Na tworzenie się i trwałość struktury wpływa także zawartość próchnicy i wapnia w glebie, jej skład
mechaniczny i chemiczny, uprawa mechaniczna, wysychanie i zamarzanie oraz stan uwilgotnienia

gleb.

W glebach strukturalnych zwiększa się ogólna porowatość, a także
pojeniność wodna warstw powierzchniowych o ok. 309%/0. W okresie sprzętu plonów zapas wody w warstwie próchnicznej (20 cm) jest o ok.
150 m3/ha większy niż w glebach nie nawadnianych ściekami [54, 55].
Podobne przemiany następują w madach lekkich o podłożu piaszczystym. W glebach strukturalnych przenikanie wody do całej warstwy
uprawnej jest ułatwione, a więc zapewnione jest także dobre uwilgotnierie warstw głębszych i należyte wykorzystanie wody przez rośliny.
Wpływ nawadniania ściekami na przewiewność gleby jest jednak na
ogół ujemny. Ilość przestworów niekapilarnych ulega zmniejszeniu, jak
również pogarsza się stosunek porowatości niekapilarnej do porowatości
ogólnej.
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Gromadzenie się próchnicy wskutek intensywnego nawadniania jest
bardzo wyraźne, jednak po zmniejszeniu dawek nawodnień proces jej
mineralizacji przebiega szybko [89]. Już po 10 dniach gleby wracają do
poprzedniego stanu, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie [9]. Rozkład substancji organicznej następuje wolniej, jeżeli wskutek złego oczyszczania
wstępnego ścieki zawierają tłuszcze, smołę i fenol. Niedostateczne odtłuszczanie ścieków wpływa ujemnie na właściwości gleby, zwłaszcza na jej
przepuszczalność i przewiewność, co powoduje zmniejszenie plonów. Przy
dostępie tlenu i w obecności wapnia, tłuszcze mineralne i organiczne
są rozkładane przez mikroorganizmy, jednak proces ten przebiega dość

wolno [99].

W klimacie Polski, wskutek przewagi procesów
następuje

siąkaniem,

wymywanie

soli mineralnych

przesiąkania
z wierzchnich

nad podwarstw

do podglebia, dzięki czemu gleby nawadniane nie ulegają zasoleniu [51,
55]. Jednak nawadnianie ściekami, które zawierają jony Na iCI”, może
bardzo ujemnie wpływać na strukturę gleby.
Pogorszenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych glesię
ściekami, przejawiające
nawadniania
by wskutek długotrwałego
zmniejszeniem plonów, przyjęto nazywać „zmęczeniem gleby”. Występuje ono przy nieracjonalnej gospodarce ściekami. Głównymi objawami
zmęczenia gleb jest zanik struktury i zmniejszenie przewiewności. Okresowe zaprzestanie nawodnień oraz orki przedzimowe i ponowne zagospodarowanie łąk usuwa skutki zmęczenia gleby nawadnianej wiele łat wodami ściekowymi. Umiejętne regulowanie nawodnień utrzymuje dobrą
strukturę oraz korzystne stosunki wodno-powietrzne w głebie [45, 98].
WPŁYW

EROZJI

GLEB

Geologiczna erozja gleb przebiega w naturalnych warunkach przyrodniczych bez ingerencji człowieka. Jest ona jednym z głównych czynników rzeźbiących skorupę ziemską, a jej przebieg jest bardzo powolny.
Działalność człowieka, nie uwzględniająca rzeźby terenu, przede wszystkim wycinanie lasów i wprowadzanie rolniczego użytkowania skłonów,
nieodpowiedni dobór roślin uprawnych, nieumiejętna uprawa roli i nadmierny wypas użytków zielonych, niewłaściwe wytyczanie dróg oraz wadliwa regulacja cieków, spowodowały znaczne nasilenie procesów erozyjnych.

W

Polsce

erozja

gleb

występuje

na

ok.

5 mln

ha

użytków

rol-

nych, z tego na ok. 1 mln ha przynosi znaczne szkody. Erozja gleb powoduje powstawanie rozgałęziającej się sieci wąwozów, zmywanie warstwy
urodzajnej i pogorszenia się stosunków wodnych w glebach położonych
na skłonach, wskutek czego część użytków rolnych zamienia się w nieużytki.

Deniwelacja

terenu,

zwiększająca

się

wskutek

erozji

liniowej,

przyspiesza powierzchniowy spływ wód roztopowych i opadowych, zwłaszcza w czasie deszczów nawalnych i powoduje obniżenie poziomu wód
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Zmywanie

warstwy

próchnicznej

na skłonach oraz wymywanie z niej cząstek spławialnych i koloidów, posarsza jej urodzajność oraz właściwości fizyczne i wodne. Zmniejszanie
się przepuszczalności oraz zdolności retencyjnych gleby powoduje z kolei niekorzystne kształtowanie się stosunku spływu wgłębnego do spływu
powierzchniowego i nasilanie procesów erozyjnych.
Omawiane procesy powodują znaczne zmniejszenie się plonów. Na
żyznych z natury glebach lessowych i czarnoziemach, bardzo podatnych
na erozję, często osiąga się plony niższe niż na glebach mniej urodzajnych, lecz nie podlegających erozji.
W zmniejszaniu się plonów na skłonach istotną rolę odgrywa brak
wody [49]. W glebach liessowych na zboczu zapas wody w ciągu całego
roku jest mniejszy niż na wierzchowinie i u podnóża [7]. Różnice te występują szczególnie ostro w okresie lata i wczesnej jesieni, kiedy to okresowo zawartość wody w glebie do głębokości 50 cm kształtuje się w granicach suszy fizjologicznej. Stan ten jest spowodowany spływami powierzchniowymi wód roztopowych i opadowych, które mają mniejsze możliwości wsiąkania w glebę, i obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych
wskutek powstawania rozcięć erozyjnych działających jak rowy odwadniające. Przyczynia się do tego bardzo intensywne wysychanie gleb o
wystawie południowej, najsilniej erodowanych, których okrywa roślinna jest zwykle słaba, a budowa profilu niekorzystna. Mała miąższość
warstwy próchnicznej w tych glebach, niska zawartość próchnicy oraz
mniejsza ilość części spławialnych, przy braku wykształconego poziomu
iluwialnego, zmniejsza chłonność gleby, a nikła okrywa roślinna zwiększa udział bezużytecznego parowania.
Procesy erozyjne znacznie różnicują właściwości fizyczne gleb lessowych. Wskaźniki zmywów gleby, w zależności od nachylenia skłonów
i rodzaju użytkowania, przedstawiają się następująco [75].
R
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[75].

Gleby

za-

darnione — w porównaniu z ornymi — są zmywane w znacznie mniejszym stopniu i są zasobniejsze w próchnicę, lecz mają najmniejszy współczynnik przepuszczalności w poziomie próchnicznym. Warstwa próchniczna
na wyerodowanych skłonach zazwyczaj nie przekracza 25 cm, wapń
występuje niekiedy już od powierzchni.
Woda wymywa z gleby przede wszystkim części spławialne, które —
zależnie od sposobu odpływu — osadzają się u podnóża zbocza albo są
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u podnóża

pozostają

tylko

grubsze frakcje unoszonego materiału glebowego — zwykle piasek i żwir.
Skład mechaniczny gleby daje niewiele materiału porównawczego do
' badania nasilenia erozji; istotne różnice, chociaż bez wyraźnych prawidłowości, występują natomiast we właściwościach wodnych gleb. Na skłonach stwierdza się zmniejszenie przepuszczalności, porowatości oraz po-

jemności wodnej gleby, w porównaniu z glebami na wierzchowinie, które

nie uległy erozji [101]. Warstwę orną, ze względu na zawartość próchnicy
oraz wskutek zabiegów uprawowych, cechuje większa przepuszczalność,
kapilarność oraz pojemność powietrzna niż podglebie. W dolinach natomiast

warstwa

nionych

[57].

orna

ma

większy

ciężar

objętościowy,

mniejszą

poro-

watość ogólną i kapilarną pojemność wodną, a także mniejszą przepuszczalność. Zawartość próchnicy jest w niej większa, jednak przy silnej
erozji warstwa namytej gleby próchnicznej może być przykryta nadkładem z mniejszą zawartością próchnicy, a niekiedy zupełnie martwym.
Najwięcej wody zawierają gleby u podnóża zbocza, następnie gleby na
wierzchowinach, najmniej — gleby na skłonach, zwłaszcza nasłoneczWłaściwości wodne gleb w dużym stopniu zależą od składu mechanicznego materiału glebowego. W związku z tym np. w glinach, wymoże
piasek,
u podnóża
i zatrzymany
na skłonie
selekcjonowany

zwiększać infiltrację gleby u podnóża zbocza. Podobnie na skłonie, z którego woda wymywa cząstki drobniejsze, pozostawiając grubsze frakcje,

filtracja i pojemność powietrzna mogą znacznie wzrastać, natomiast pojemność kapilarna maleć [101].
Erozja wpływa również na znaczną zmianę niektórych właściwości
wodnych czarnoziemów [18]. W przekroju skłonu skład mechaniczny górnych warstw różni się przede wszystkim zawartością frakcji spławial-

nych i koloidalnych (w Vo).
Gleby
Nie zmyte
Zmyte
Namyte

Części

spławialne

41 - 48
36
560
.

Frakcje

koloidalne

13 - 16
10-12

Zawartość próchnicy jest oczywiście najmniejsza w czarnoziemach
zmytych, w czarmoziemach namytych najwięcej próchnicy jest w warstwach dolnych, natomiast w górnych — ilość próchnicy zmniejsza się,
wskutek stopniowego namycia materiałem pochodzącym z warstw uboższych. Te zmiany wyraźnie kształtują właściwości wodne czarnoziemów.
Wpływ rzeźby terenu i erozji na typologię i właściwości wodne rędzin
na Wyżynie Lubelskiej jest także wyraźny [14, 15]. Nawet przy niezbyt
dużym zróżnicowaniu rzeżby terenu (6-70/0) na wierzchowinie występują rędziny czarnoziemne, na skłonie rędziny © niewykształconym profilu, u podnóża rędziny czarnoziemne namyte. W rędzinach węglanowych
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brunatne, na skłonie rędziny o nie—
części skłonu rędziny czarnoziemne

namyte. Zróżnicowanie gleb przez procesy erozyjne wpływa także na
ich właściwości wodne. Gleby na skłonach zawierają najmniej próchnicy,
jednak odznaczają się największą porowatością ogólną i kapilarną oraz.
znacznie

większą

przepuszczalnością

niż

gleby na

wierzchowinie,

a zwła—

ezcza u podnóża.
Na Pomorzu Zachodnim działanie erozji przejawia się głównie w postaci zmywów powierzchniowych. Erozja żłobinowa występuje najczęściej.
przy niewłaściwej uprawie gleb [11]. Wskutek zmywów, gleby w poziomie

akumulacyjnym

na

wierzchowinie,

a zwłaszcza

na

skłonach

ulegają

wyraźnemu
spiaszczeniu oraz zmniejszeniu
zawartości próchnicy,
co
zwiększa ich przepuszczalność, jednak zmniejsza zdolności retencyjne.
Natomiast u podnóża zboczy
zawartość części spławialnych i próchnicy
w glebie jest znacznie

większa,

a co za tym

idzie zwiększa

się jej zdolność:

sorpcyjna, jednak znacznie pogarszają się właściwości wodne, wskutek
czego nagromadzony, najbardziej cenny materiał glebowy ulega niekiedy
torfieniu. Gleby górskie — na ogół płytkie — wskutek dużej ilości części
szkieletowych są bardziej odporne na erozję, jednak duża falistość terenu
powoduje wymywanie cząstek spławialnych i próchnicy. Wskutek braku:
wykształconych dolin, woda porywa materiał zmyty ze zboczy górskich
i unosi go do cieków. W terenach górskich należy dążyć do zmniejszenia
spływów m.in. przez zwiększenie retencyjności gleb. Na terenach użytkowanych rolniczo istotne jest zwiększenie zasobności gleb w próchnicę [101].
Wśród zabiegów mających na celu ochronę gleb przed erozją oraz.
połepszenie urodzajności gleb erodowanych, ważne są zabiegi i środki
mające na celu polepszenie ich właściwości wodnych. Na wierzchowinach.
i na skłonach istotne więc jest zwiększenie przepuszczalności gleb, w celu
zmiany spływu powierzchniowego na wgłębny, oraz zwiększenie ich zdol-ności retencyjnych [37, 40, 57, 101, 102]. W glebach namytych natomiast.
potrzebne jest polepszenie stosunków powietrzno-wcdnych [101, 103].
WPŁYW

Szata
substancji

roślinna

UŻYTKOWANIA

oddziaływa

organicznej,

a także

na

glebę,

mniej

lub

ROLNICZEGO

zmieniając
więcej

ilość

i właściwości

bezpośrednio

przesusza-

jąc glebę. W związku z tym, zwłaszcza na glebach o słabej strukturze,
rodzaj użytkowania, a na gruntach ornych dobór odpowiedniego płodo—
zmianu, a nawet terminu siewu, odgrywają istotną rolę [74]. Należy więc
stosować

pełną

okrywę

gleby

w

niektórych

okresach

uprawy poplonów i międzyplonów [74].
Badania dynamiki uwilgotnienia gleb piaszczystych
tego wykazały [16], że zmiany wilgotności pod lasem

pują wolniej niż w glebie uprawnej.

z uwzględnieniem

z piasku gliniassosnowym nastę-

W glebach leśnych szybkie zmiany
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występują tylko w górnej warstwie, natomiast w glebie uprawnej —
«v całym profilu. Wiosną i jesienią gleby uprawne mają większe zapasy wody w warstwach do 1 m. Intensywność rolniczego użytkowania

wpływa na parowanie glcby: ugór — 43%, użytki zielone — 77%, grunty

orne — 820/0 wartości potencjalnego parowania z powierzchni wody [42].
Korzenie roślin w dwojaki sposób oddziaływają na mechanizm tworzenia struktury: dzielą masę glebową na drobniejsze jednostki powodując jej granulację (zwłaszcza w glebach zwięzłych) lub zlepiają drobne
elementy w większe (zwłaszcza w glebach lekkich); wpływają także na
przesuszenie lub nawilgocenie gleby [91].
Wpływ na zwięzłość gleb lekkich, systemów korzeniowych różnych
roślin jest podobny [3]; różnice są jedynie ilościowe. Na użytkach zielonych np. życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.) bardziej
wpływa na polepszenie struktury niż kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) [91]. Wieloletnie oddziaływanie biocenozy leśnej zwiększa zasoby próchnicy i polepsza właściwości fizyczne gleb [38]. Zadrzewienia
śródpolne
na gruntach
piaszczystych
wpływają
natomiast
m.in. na
zmniejszenie spływu powierzchniowego, a więc przeciwdziałają erozji
eraz powodują wzrost retencji wodnej gleby.
Badania wpływu użytkowania na właściwości gleb w Karpatach wykazały, że porowatość ogólna tych gleb jest mało zależna od sposobu użytkowania. Kapilarna pojemność wodna jest największa w glebach leśnych.
Pojemność powietrzna najmniejsza jest w glebach pastwiskowych, przy
czym rośnie w głąb profilu; w glebach leśnych i uprawnych jest odwrotnie. Pojemność powietrzna nie wykazuje wyraźnej zależności od zawartości części spławialnych lub próchnicy. Powietrze
glebowe wywiera
krótkotrwały i znikomy w skutkach wpływ na stosunki wodne gleby [56].
Nawożenie również wpływa na właściwości wodne gleby, szczególnie
nawożenie organiczne i wapnowanie, które działają bardziej bezpośrednio. Nawożenie organiczne poprawia strukturę, zwłaszcza gleb mineralnych, a w związku z tym polepsza pojemność wodną oraz zwiększa przepuszczalność i przewiewność gleb cięższych. Podobne skutki wywierają
nawozy wapniowe, stosowane na gleby ciężkie i kwaśne. Racjonalne nawożenie zwłaszcza nawożenie mieszane — mineralne i organiczne, działa
optymalnie na poprawę struktury, przepuszczalności i polowej pojemności
wodnej gleb [43, 85]. W nawożeniu organicznym pewną rolę mogą odgrywać

m.in. resztki pożniwne

[2].

WPŁYW

WYPASU

Pod wpływem nadmiernego wypasu najłatwiej ulegają destrukcji
i pogorszeniu właściwości gleby mineralne o zróżnicowanym
składzie
mechanicznym, czyli piaszczyste i piaszczysto-próchniczne, oraz gleby torfowe. W mniejszym stopniu gleby łąkowe drobnoziarniste o jednolitym
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składzie mechanicznym: mady, gleby wytworzone z lessu oraz mułowo-błotne [28]. Ńa przykład na Pomorzu Zachodnim destrukcyjny wpływ na
glebę pastwisk wywiera niewłaściwe gospodarowanie na użytkach zielonych:

z łąk suchszych

zbiera się mianowicie

siano, natomiast

łąki wilgotne

i zabagnione, na których sprzęt siana jest utrudniony, przeznacza się do
wypasu. Wypas taki odbywa się zwykle od początku kwietnia aż do końca
października, bez uwzględnienia wilgotności gleby oraz ilości i częstotliwości opadów atmosferycznych. Takie postępowanie wpływa niekorzystnie nie tylko na roślinność, powoduje niszczenie darni, lecz także na
właściwości fizyczne i wodne gleb, szczególnie wrażliwych na udeptywamie w stanie wilgotnym. Na użytkach zielonych o uregulowanych stosunkach wodnych, na których prowadzi się użytkowanie kośno-pastwiskowe, wypas wpływa korzystnie na skład botaniczny runi, na zadarnienie oraz na właściwości gleb łąkowych, zwłaszcza mad oraz gleb mułowo-błotnych, torfowych i murszowych. Przy uregulowanych stosunkach
wodnych ciężar objętościowy gleby łąkowej zwiększa się a jej porowatość i wilgotność zmniejsza się, jednak pojemność wodna w zasadzie nie
ulega większym
zmianom.
Wpływ
udeptywania
zaznacza
się tylko
w warstwie do 10 cm. Na glebach zbyt wilgotnych powoduje ono przede
wszystkim niszczenie darni, pogarszanie jakości runi, powstawanie zagłębień, znaczniejsze zwiększenie ciężaru objętościowego, zmniejszenie porowatości i pojemności wodnej oraz wilgotności gleby. Wpływ udeptywawania

na takich

glebach

sięga głębiej

—

do 20 cm.

Na gleby mineralno-próchniczne o luźnej budowie i dużej porowatości,
a także na torfy rozpylone wywiera wpływ dodatni. Właściwości fizyczne i wodne zmieniają się podobnie jak na glebach wilgotnych, to jest
następuje

zwiększenie

ciężaru

objętościowego,

zmniejszenie

porowatości,

wilgotności oraz pojemności wodnej. Zwłaszcza zmniejszenie porowatości
działa w tym przypadku korzystnie. Natomiast na glebach suchszych,
o zbyt małej porowatości, silnie ubitych lub na zbyt wilgotnych torfach,
a więc przy małej aeracji gleby, pod wpływem wypasu masowo pojawiaja się sity oraz śmiałek darniowy [28].
W Stanach Zjednoczonych badano wpływ wypasu па erodowanie gleby na skłonach. Spływy i zmywy powierzchniowe z suchych, wyżynnych
pastwisk o glebach ubogich, słabo wykształconych, wytworzonych z iłołupków i piaskowców zagrażały terenom położonym w dolinach. Owce
wypasane na skłonach wydeptały ścieżki, wskutek czego utworzyły się
wąskie

tarasiki. Okazało

się, że infiltracja

jest większa

na poletkach

wy-

pasanych. niż na nie wypasanych. Zmniejszeniu się infiltracji towarzyszyło zwiększenie erozji. Wilgotność gleby na ścieżkach i tarasikach także
okazała się wyższa niż na skłonach kontrolnych — bez wypasu. Przez
właściwe użytkowanie, a mianowicie wypas kontrolny, przy którym
utrzymuje się maksymalna infiltracja, można znacznie zredukować spływ
i erozje [77].
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Uprawa roli ma na celu przede wszystkim osiągnięcie wysokiej sprawności gleby, tj. stworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju
roślin. Na właściwości fizyczne i wodne gleby mają wpływ takie zabiegi,
które pogłębiają i spulchniają
warstwę
uprawną,
a więc polepszają
w niej stosunki wodno-powietrzne oraz takie, które przeciwdziałają tworzeniu się skorupy i nadmiernemu parowaniu. Podstawowym warunkiem
skuteczności zabiegów uprawowych jest wykonanie ich w odpowiednim
czasie oraz przy właściwej wilgotności gleby. Uprawa mechaniczna gleby
zbyt suchej lub zbyt wilgotnej powoduje
pogorszenie
się jej struktury [2].
Według niektórych badań gleby lekkie, suche podczas zabiegów uprawowych uzyskują stosunkowo wysoki ciężar objętościowy, który maleje
do określonego momentu wraz ze wzrostem wilgotności, aby przy dalsżym jej zwiększaniu znów wzrastać. Najwyższy stopień spulchniania
uzyskuje się, gdy gleba jest stosunkowo sucha, tj. przy wilgotności nieco
poniżej tzw. początku hamowania wzrostu roślin. Zjawisko to nie występuje w glebie bielicowej piaszczystej,.w której najlepsze spulchnienie

uzyskuje się przy polowej pojemności wodnej

[94].

Badania dotyczące większej zdolności magazynowania wody wskutek
głębokiego spulchnienia gleby i podglebia dają bardzo różne wyniki. Niektóre z nich wskazują, że uprawa mechaniczna absolutnie nie wpływa

na bezwzględną

ilość wody zatrzymywanej

w glebie. Wpływa

natomiast

i to bardzo silnie na stosunki powietrzne gleby. Ze wzrostem stopnia
spulchnienia wzrasta ogólna objętość porów glebowych, zwłaszcza —
dużych, wypełnionych powietrzem. I odwrotnie, wraz ze wzrostem zagęszczenia gleby, zwiększa się udział masy glebowej i wody na jednostkę
objętości, właśnie kosztem zmniejszającej się objętości porów wypełnionych powietrzem. Uprawa spulchniająca glebę powoduje więc głównie polepszenie stosunków powietrznych oraz rozluźnienie istniejącego
układu cząsteczek i agregatów glebowych; stwarza to lepsze warunki
rozwoju systemu korzeniowego, który rozwija się zwykle do dolnej
granicy spulchnienia [50, 92].
Wydaje się, że celowość stosowania orek głębokich zależy od wielu
czynników. Wpływ głębokich orek letnich pod poplony na suchych glebach piaszczystych, wskutek głębokiego przewietrzenia gleby, połączonego
z utratą wilgotności, jest ujemny [1]. Głębokie orki jesienne wpływają

dodatnio na skład próchnicy

oraz zwiększają

o 10-40%/0 wilgotność

gleb,

w porównaniu z orką płytką [48], zwłaszcza w warstwie 25-40 cm. Na
polepszenie stosunków wodnych wskazuje fakt, że wpływ mawodnienia
maleje przy stosowaniu orek głębokich [6].
Pod wpływem orki głębokiej zmniejsza się ciężar objętościowy, natomiast wzrasta porowatość ogólna oraz porowatość kapilarna gleby,
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zwłaszcza w warstwie 30-35 cm. Zmniejszenie zwięzłości gleby zaznacza się wyraźnie jeszcze w 3 roku, a daje się zaobserwować do 8 lat po
wykonaniu orki głębokiej [3].
Orka głęboka — 40 cm, bardziej obniża zwięzłość piasku niż gliny
i działanie to utrzymuje się dłużej. W związku z tym częste stosowanie
głębokich orek na lekkich glebach nie jest uzasadnione, można je wy-

konywać

co 4-5

lat

[3].

W

niektórych

warunkach

stwierdzono

jednak

bardzo krótkotrwałe oddziaływanie orki głębokiej na glebach lekkich.
Stwierdzono, że na glebach brunatnych,
przy niedoborze
opadów,
głęboka orka ma wyraźny wpływ na zwiększenie zawartości wody w glebie, co z kolei wpływa na wzrost plonów [10].
W

czarnoziemach

od terminu

stwierdzono

orki i intensywności

zależność

nawożenia

ogólnej

porowatości

obornikiem.

Największe

gleby

ob-

niżenie porowatości następowało po nawożeniu dużą dawką obornika i orce w drugiej dekadzie marca [32]. Głębsze rozmieszczenie związków
organicznych dodatnio odziaływało na retencję wody [95].
W innych doświadczeniach, przeprowadzonych
na Ukrainie, orka
czarnoziemów

na

głębokość

28-30

cm

wpływała

dodatnio

na

stosunki

wodne i na fizyczne właściwości gleby, jak również na rozwój korzeni
oraz plonowanie. Zwiększenie głębokości orki do 34-36 cm dawało już
tylko nieznaczną zwyżkę plonów. Rozdrobnienie,
stopień spulchnienia
i rozpylenia gleby zmniejszały się w miarę pogłębienia orki z 20-22 cm
do 28-30 i 34-36 cm, natomiast zwiększała się szybkość przesiąkania
wody; pojemność wodna gleby nie była zależna od głębokości orki.
W ciągu całego ckresu wegetacji kukurydzy większa wilgotność gleby
była związana z głębszą orką [20].
Na glebach lekkich o wysokim poziomie wód gruntowych, głęboka
uprawa wywiera wpływ dodatni przez zwiększenie przepuszczalności
i porowatości tych gleb [79]. Podobne działanie orek głębokich od 25 do
65 cra daje się zauważyć na płytkich glebach murszowo-mineralnych,
zbyt mokrych wiosną, a zbyt suchych latem. Wskutek przemieszczenia
arstw gleby, gospodarka wodna tych gleb uległa wyraźnej poprawie
[4j. Na ogół przeważa opinia, że prowadzenie głębokiej uprawy na glebach lekkich jest celowe [73].
Głęboka

ciowy

orka

i zwiększa

ne, jednak

na

glebach

porowatość,

jest to zabieg

ciężkich

wyraźnie

a więc polepsza

niewystarczający.

zmniejsza

stosunki

Można

ciężar

objętoś-

powietrzno-wod-

również

stosować

kre-

towanie uprawowe i drenowanie krecie, których działanie jest jednak
krótkotrwałe [47].
W USA, w stanie Wirginia stosunki wodne oraz plony kukurydzy na
glebach gliniastych kształtowały się korzystniej, gdy w ogóle nie stosowano

uprawy

mechanicznej,

lecz

niszczono

darń

nasiona bez spulchniania gleby w ich sąsiedztwie
Spulchnianie podglebia przez zastosowanie

chemicznie

[83].
pogłębiaczy,

i sadzono

likwiduje
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tzw. podeszwę płużną, która nawet w glebach piaszczystych występuje
bardzo wyraźnie i ujemnie wpływa na stosunki powietrzno-wodne; zabieg ten zwiększa porowatość i aerację głębszych warstw oraz rozluźnia

je

[78].

Porowatość

zwiększa

się

wyłącznie

w

warstwie

odpowiadającej

podskibiu nie naruszonemu przy orce normalnej. W czasie suszy wilgotność gleby po orce z pogłębiaczem jest mniejsza niż bez niego [78].
Spulchnianie podglebia jest celowe tylko na niektórych glebach i tylko
w pewnych warunkach: wskazane jest na glebach pseudoglejowatych,
zlewnych, zwięzłych oraz z rudą darniową. Należy je stosować co 3 lata,
jesienią lub w lecie, z wyłączeniem uprawy pod zboże ozime. Na glebach
lekkich, przepuszczalnych, przewiewnych, brunatnych i płowych, spulch-

nianie nie jest wskazane [80].

Orce z przedpłużkiem przypisywano korzystny wpływ na strukturę
i na gospodarkę wodną w glebie, jednak późniejsze badania wykazały
tylko częściową słuszność tych poglądów, ograniczając znaczenie tych zabiegów tylko do ściśle określonych warunków glebowo-klimatycznych.
Orka z przedpłużkiem nie wywarła istotnego wpływu na kształtowanie
się wilgotności warstwy ornej gleb lessowych; może ona natomiast stworzyć lepsze warunki retencji wody w warstwie ornej przy większych
opadach.
Zmiany porowatości przy stosowaniu tego zabiegu są niewielkie; nie przyczynia się on również do lepszego przykrycia obornika. Orka z przedpłużkiem podobnie jak orka głęboka powoduje zwiększenie porowatości ogólnej w warstwie 20-25 cm, nieco mniejsze w warstwie 25-30 cm, a w warstwach płytszych nieznaczne. W całej warstwie
0-30 cm następuje zwiększenie porowatości kapilarnej oraz zmniejszenie porowatości aeracyjnej w porównaniu z orką pogłębioną; zanikanie
skutków tego zabiegu jest jednak szybsze, prawdopodobnie w związku
z większym udziałem porów kapilarnych w porowatości ogólnej [78].

WPŁYW

ZABIEGÓW

AGROMELIORACYJNYCH

Zabiegi uprawowe nie zawsze dostatecznie i trwale wpływają na poprawę właściwości fizycznych i wodnych gleb, zwłaszcza gleb o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych.
Dotyczy to przede wszystkim
gleb

lekkich,

zwłaszcza

piaszczystych

oraz

gleb

ciężkich,

zwięzłych.

Gleby lekkie, ze względu na niewielką zawartość próchnicy, małą
pojemność wodną, małe zdolności sorpcyjne i dużą przepuszczalność,
a tym samym dużą podatność na wymywanie składników pokarmowych,
mają z natury niewielką zdolność produkcyjną. Ujemne cechy tych gleb
uwydatniają się w klimacie suchym, potęgując się w miarę zmniejsza-

nia się ilości opadów

[76].

Podniesienie urodzajności gleb lekkich jest zagadnieniem
ważnym, ponieważ zajmują one ok. 409%/0 powierzchni kraju.

3 — Zeszyty
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melioracje techniczne, mające na celu przede wszystkim pokrycie niedo-

borów wodnych są mało skuteczne wskutek wadliwych właściwości fizycznych i wodnych tych gleb, a przede wszystkim dużej przepuszczalności, małej zdolności do przesiąkania oraz niewielkiej pojemności wodnej warstwy zakorzenienia. W związku z tym stale prowadzone są prace
nad znalezieniem środków umożliwiających trwałą poprawę właściwości
fizycznych i wodnych tych gleb [17], za pomocą zabiegów agromelioracyjnych zmierzających do polepszenia właściwości głębszych ich warstw,
zwłaszcza podglebia. Nawożenie mineralne i organiczne stosunkowo nieznacznie wpływa na właściwości fizyczne i na uwilgocenie tych gleb;
wapnowanie stosowane w celu poprawienia struktury wpływa raczej
ujemnie,

silnie przesuszając

warstwę

orną.

"W doświadczeniach, w których stosowano głęboką orkę melioracyjną
połączoną z intensywnym nawożeniem gleb bielicowych, wytworzonych
z głębokich piasków luźnych, z konkrecjami żelazistymi w warstwie
25-115 cm nie uzyskano oczekiwanych wyników. Wpływ tych zabiegów
na kapilarną pojemność wodną i na porowatość oraz na wilgotność gleby
był niewielki i krótkotrwały, natomiast na zwięzłość warstwy uprawnej — wyraźny i długotrwały. Nawożenie organiczne obomikiem i torfem powodowało wzrost plonów, niezależnie od głębokości umieszczenia

nawozu w glebie.

|

Wyniki innych doświadczeń były bardziej korzystne. Orka melioracyjna do głębokości 40 cm przez głębokie spulchnienie gleby spowodowała
częściowe przemieszczenie poziomu próchnicznego w głąb profilu. Na
głębokości 40 cm została utworzona „wkładka melioracyjna”, składająca
się głównie z części naturalnego poziomu próchnicznego i z materiału
organicznego lub gliniastego, wniesionego podczas orki. Zwięzłość gleby
zmniejszyła

płytszej

się

orce

Zwiększyła

zwykle

wszystkim

powstaje

się przepuszczalność,

w

warstwie

na

warstwy

większych

przede

0-20

em;

zmian.

jej

cm,

warstwie

ujemnie

kapilarność

cm,

gdzie

„podeszwa

oraz pojemność

i higroskopowość

porowatość

gdzie zalegała

25-35

działająca

porowatość

Przepuszczalność,

35-40

w

wkładka

nie

i pojemność

melioracyjna

e

przy

płużna”.

powietrzna

wykazały

powietrz-

znacznie

się zmniejszyła. Zapas substancji organicznej w profilu glebowym zwiększył się [17]. Orka melioracyjna powoduje rozmieszczenie masy organicznej w całej spulchnionej warstwie gleby, znacznie zwiększa ilość korzeni

i nierozłożonych
30-50

cm;

resztek

roślinnych

zwiększa się także pod

da głębokości

jej wpływem

wykonanej

zasobność

orki,

tj.

warstwy 20-

45 cm w azot ogólny oraz w łatwo przyswajalne PO; i K»O [61, 63].
"W glebach piaszczystych, w których poziom zalegania wód gruntowych jest głęboki, a wysokość podsiąku kapilarnego mała, woda grunto-

wa nie ma

wpływu

na gospodarkę

wodną

gleby i roślin. Doświadczenia

wykazały, że wkładka melioracyjna obornika zwiększa w tych glebach
zatrzymywanie wody opadówej, natomiast sama orka melioracyjna nie
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daje

zwyżkę

plonów zarówno przy orce normalnej, jak i melioracyjnej [97]. Zróżnicowanie głębokości nawożenia mineralnego i nawadnianie deszczowniane
spowodowały większe zwyżki plonów niż zróżnicowanie głębokości orek

lub dawek obornika.

W Danii skonstruowano specjalny pług, który w glebach lekkich o
głębokim poziomie wód gruntowych umożliwia wytworzenie na głębokości qd 30 do 57 cm równej, jednolitej warstwy o miąższości 27 cm, złożonej ze zbitej słomy, która chłonie i magazynuje wodę. Prócz tego stosuje się tam intensywne nawożenie organiczne [65].
'Glinowanie i torfowanie gleb lekkich zwiększa ich pojemność wodną
i kompleks sorpcyjny.
Na

madach

jemność

wodną

średnich
oraz

głęboka
zwiększa

orka
zapasy

z wkładką
wody,

obornika

zwłaszcza

w

poprawia
dolnej

po-

części

profilu glebowego.
|
„Po spulchnieniu podglebia zdegradowanego czarnoziemu i uzupełniającym nawożeniu organicznym i mineralnym stwierdzono zmiany właściwości fizycznych gleby, pogłębienie warstwy zakorzenienia oraz lepsze
rozmięszczenie składników pokarmowych w profilu glebowym [33].
Przy uprawie traw na glebach darniowo-bielicowych stwierdzono dodatni wpływ orki melioracyjnej, która powodowała przesunięcie. warstwy
bielicowej i pogłębienie warstwy uprawnej. Nastąpiła poprawa fizycznych właściwości tych gleb oraz warunków gromadzenia i zatrzymywania substancji organicznej [25]. Doświadczenia duńskie wykazały, że za
pomocą głębokiej uprawy melioracyjnej
można poprawić właściwości

gleb warstwowanych

z wysokim

poziomem

wód

gruntowych,

w których

na głębokości 30-50 cm zalega warstwa nadmiernie
zagęszczona pod
wpływem zmian uwilgotnienia, zatrzymująca rozwój korzeni. W latach

suchych rośliny na tych glebach odczuwają brak wilgoci. Głęboka orka
melioracyjna pozwala na uniknięcie skutków suszy atmosferycznej [65].
W glebach ciężkich, zwykle niestrukturalnych, zbitych i nieprzepuszczalnych, nieżbędna jest poprawa właściwości powietrzno-wodnych, chemicznych i biologiczńhych, a zwłaszcza zwiększenie przepuszczalności,
zdolności

retencyjnej

i przewietrzania.

Na

glebach

tych

niezbędne

jest

także wytworzenie dobrej struktury nie tylko warstwy ornej, lecz także
podglebia, w celu zwiększenia jego pojemności wodnej oraz zawartości
składników pokarmowych. Dotychczasowe sposoby melioracji technicznych
i odwadniania
tych gleb
nie zawsze
dają należyte
wyniki.
Utrudnia to terminowe wykonywanie prac polowych i ogranicza możliwości intensyfikacji produkcji rolnej.
|
«Dodatkowym: czynnikiem, wyraźnie ujemnie wpływającym na właściwości powietrzno-wodne: gleby, jest stosowanie ciężkiego sprzętu do
upraw polowych i zbiorów; które jest niezbędne ze względu na właściwości fizyczne tych gleb i trudność ich uprawy.
PM
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Radykalny na glebach lżejszych, a zawsze kosztowny zabieg techniczny, jakim jest drenowanie, na glebach ciężkich nie zawsze usuwa ich
nadmierną wilgotność. Działanie drenów ogranicza się zwykle do miejsc,
gdzie gleba została spulchniona podczas kopania rowków drenarskich,
natomiast w reszcie gleby stosunki powietrzno-wodne pozostają nie zmienione. W związku z tym okazało się konieczne spulchnianie zbitej warstwy podglebia nawet do głębokości przekraczającej 1,0 m.

Spulchnianie gleby powinno być wykonywane przy małym jej uwilgot-

nieniu, ponieważ powstają wtedy szczeliny i spękania. Najlepszą

retencję

uzyskuje się przy spulchnianiu podglebia do głębokości 70 cm. Trwałość

spulchniania wzrasta przy wgłębnym nawożeniu mineralnym, które powoduje rozrost korzeni i wzmaga życie biologiczne gleby. W glebach
ciężkich, pseudoglejowych, gdzie nie występuje wpływ wód obcych, skutecznym zabiegiem melioracyjnym jest spulchnianie podglebia na dużą

głębokość połączone z wapnowaniem [24].
Na glebach gliniastych ciężkich, wytworzonych z oglejonych łupków
ilastych o zawartości części spławialnych powyżej 45%/e, skuteczność
spulchniania stwierdzono jeszcze po 5 latach. W iłach pyłowych spulch-

nianie działa stosunkowo krótko wskutek przemieszczania się drobnych
cząstek gleby, trwalsza poprawa objętości zarówno przestworów więknawożenia
dodatkowego
wskutek
następuje
szych, jak i kapilarnych
wglebnego.
W glebach silnie oglejonych oraz ilastych drenowanie jest niezbedne,
jednak działa ono dobrze tylko wtedy, gdy uzyska się dobrą przepuszczalność

i odciekalność.

Oprócz

drenowania

niezbędne

jest więc

głębokie

spulchnianie i nawożenie wgłębne, połączone z wapnowaniem. Prócz lepszego napowietrzenia gleby i przesiąkania wody następuje wtedy zwiększenie retencji, a lepszy rozwój korzeni dodatkowo wpływa na poprawę
struktury gleby.
W niektórych doświadczeniach, przy
biegów agromelioracyjnych, stwierdzono

10-20%/6.

Spulchnianie

do

głębokości

zastosowaniu drenowania i zawzrost retencji wody w glebie

1 m

spowodowało

wzrost

ilości

zmagazynowanej wody o 40-80 mm i znaczną poprawę struktury gleby,
a także zmniejszenie się o ok. 50%/6 parowania terenowego. Kretowanie,
drenowanie krecie i szczelinowanie gleby działa podobnie na jej właściwości.
Niektóre gleby zwięzłe, zwłaszcza o niekorzystnym nasyceniu zasadami, koniecznie wymagają wapnowania, które wpływa na znaczną poprawę ich stosunków powietrzno-wodnych. Na ogół uważa się że na gle700 mm, prócz zabiegów agrobach ciężkich, przy opadach powyżej
melioracyjnych niezbędne jest drenowanie, natomiast przy opadach poniżej 600 mm wystarczają zabiegi agromelioracyjne, ewentualnie uzupełnione drenowaniem lokalnym [12].
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tendencja

się

stosowania

do

i

chemicznych w celu poprawienia właściwości fizycznych
zwłaszcza gleb erodowanych, ciężkich oraz piaszczystych.

środków

wodnych

Doświadczenia wykazują [60], że niektóre polimery (hydrolizowany
poliakrylocyjanek — K;,, poliakryloamid — PAA) zwiększają odporność
gleby na erozję wodną i wietrzną. Roztwory tych polimerów znacznie
zwiększają w glebie ilość wodoodpornych gruzełków o średnicy większej od 1 mm, a także powodują zmniejszenie parowania gleby. Również
inne środki syntetyczne, m.in. polielektrolity, emulsje i substancje piankowe, zapobiegają erozji gleb i w pewnym stopniu poprawiają ich strukturę. Polimery pianotwórcze dość trwale spulchniają gleby ciężkie, zwiększają ich przepuszczalność i porowatość, a także retencję oraz ilość wody
dostępnej dla roślin [44]. Stosowanie polistyrolu, w postaci granulatu,
może dać jeszcze korzystniejsze wyniki [23, 26]; zwiększa on porowatość
i przewiewność gleby, wsiąkanie oraz przesiąkanie wody.
Zmniejszenie zwięzłości gleby uzyskuje się także przez jej ściółkowanie papierem laminowanym polietylenem lub czystym polietylenem.
W glebach piaszczystych stosowanie środków chemicznych, m.in. po-

ułatwia

lisacharydów i dekstranu

wytworzenie

oraz poprawę zdolności retencyjnych,
próchnicy i rozwój mikroflory glebowej

gruzełkowatej

struktury

gromadzenie

a w następstwie
[59, 72].
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