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Wstęp 

Sposób użytkowania gleby wpływa niejednokrotnie na właściwości i procesy 
w niej zachodzące, w tym procesy degradacji. Wpływ ten może znaleźć swoje od
zwierciedlenie także we właściwościach sorpcyjnych, które są jedną z najważniej
szych cech diagnostycznych utworów glebowych z punktu widzenia reagowania na 
procesy fizyko-chemiczne. Jest to zagadnienie ważne na obszarach górskich, gdzie 
gleby bardzo często charakteryzują się niekorzystnymi dla roślin właściwościami 
sorpcyjnymi, takimi jak niska suma wymiennych kationów zasadowych (S) i niski 
stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V), [BOR

KOWSKI 1966; FIREK, ZASOŃSKł 1969; KUŹNICKI 1973; STEPA 1974; SZERSZEŃ 1974; 
SKIBA 1977; BORKOWSKI i in. 1993a, 1993b, 1995]. Zagadnienie wpływu sposobu użyt
kowania gleby na właściwości sorpcyjne ma szczególne znaczenie na terenie Kar
konoszy, gdyż w tym regionie miejsce ginących lasów często zajmuje roślinność 
darniowa. 

Materiały i metodyka 

Opisane pomze.1 badania objęły swoim zasięgiem teren Karkonoskiego 
Parku Narodowego. Pobierając próbki gleb do analiz unikano miejsc zmienio
nych przez człowieka, zarówno nawożonych, jak i wyraźnie zdegradowanych. W 
ramach przeprowadzonych badań wytypowano 16 punktów badawczych. Każdy 
punkt składał się z gleby darniowej i usytuowanej w pobliżu niej gleby leśnej. Ro
ślinnością dominującą na glebach leśnych był świerk, wyżej kosodrzewina, a na 
glebach darniowych trzcinnik owłosiony i bliźniczka psia trawka. Skałami macie
rzystymi omawianych gleb były granity i łupki łyszczykowe. Profile rozlokowane 
zostały w zakresie wysokości od 650 do 1350 m n.p.m. 

W wyznaczonych profilach pobrano próbki ze wszystkich poziomów gene
tycznych gleb. Następnie stosując powszechnie przyjęte w gleboznawstwie metody 
analityczne oznaczono podstawowe właściwości gleb. Skład kompleksu sorpcyjne-
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go oznaczono metodą Pallmana. :Ze względu na bardzo niskie pH badanych gleb 
pojemność sorpcyjna i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasa
dowymi zastały wyliczone w stosunku do kwasowości wymiennej, która oznaczana 
jest przy pH niższym niż kwasowość hydrolityczna. 

Wyniki i dyskusja 

W przedstawionym opracowaniu opisano 18 profilów gleb brunatnych kwaś
nych, 4 profile gleb bielicowych i 10 profilów bielic, powstałych na utworach 
deluwialno-wietrzeniowych. Są to gleby średnio głębokie i głębokie oraz średnio i 
silnie szkieletowe. Utwory v\-ytworzone z granitów w częściach ziemistych charak
teryzują się najczęściej składem granulometrycznym piasków gliniastych pylastych, 
gleby wytworzone z łupków łyszczykowych - pyłów zwykłych i piasków gliniastych 
pylastych. Wszystkie badane gleby zawierają bardzo mało frakcji iłu koloidalnego 
(tab. 1 ), która składa się przede wszystkim z illitu [BOGD/\ 1978]. Badane gleby 
cechują się bardzo dużą zawartością materii organicznej oraz kwaśnym i bardzo 
kwaśnym odczynem. Bardzo wysoka jest też kwasowość hydrolityczna i wymienna. 
Zaznaczyć tutaj należy, że kwasowość wymienna kształtowana jest głównie przez 
wysoką zawartość glinu wymiennego, co wskazuje na dominacj<; jonu glinu w 
kompleksie sorpcyjnym (tab. l). 

Tabela 1; Table 1 

Wybrane właściwości gleb Karkonoskiego Parku Narodowego 
Somc properties of the soils in Karkonosze Mts. National Park arca 

Materia 
% frakcji o średnicy w 

Al Kwasowość 

organiczna 
mm, średnia 

wymienny hydrolityczna 

Poziom PH1120 pH,CI Organie 
% of separntes 

Al exchangc- Hydrolitic 
mattcr able acid i ty genetyczny 

(%) 
mm, mean 

(cmol(+)·kg-1) (cmol(+)·kg 1) Horizon 

mediana średnia 
<0,02 <0,002 

średnia średnia 

median value mean mcan mean 

Gleby brunatne kwaśne; Brown acid soils 

A 3,98 3,51 10,68 15,1 2,5 8,0 20,7 

Bbr 4,44 3,97 5,57 15,1 2,2 5,7 14,8 

C 4,64 4,15 2,78 18,5 1,5 4,5 10,4 

Gleby bielicowe i bielice; Podzols and podzolic soils 

A 3,79 3,37 11,07 15,8 1,3 9,4 19,9 

Ecs 4,03 3,49 4,42 17,6 l,8 7,4 12,4 

Bh, Bfc, Bhfo 4,20 3,74 6,92 13,3 1,9 7,9 16,9 

C 4,50 4,05 3,03 15,6 1,9 5,1 11,5 

Opisywane gleby wykazują wysoką po.iemność sorpcyjną (tab. 2). Podobne 
wyniki dla gleb badanego obszaru uzyskał BORKOWSKI i in. [ 1993a, 1993b, I 995]. Ze 
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względu na wysoką kwasowość i niską zawartość kationów wymiennych analizo
wany wskaźnik zależy przede wszystkim od kwasowości. Pojemność sorpcyjna 
zmniejsza się w głąb profilów gleb, najniższe wartości osiągając w poziomach skał 
macierzystych. Widoczny jest tu związek ze sposobem użytkowania gleb objawia
jący się wyższą pojcmności,1 sorpcyjną w większości poziomów genetycznych gleb 
leśnych. Uwagę zwraca wyższa pojemność sorpcyjna poziomu albie niż spodic, co 
jest spowodowane wyższą kwasowością wymienną poziomu wymywania niż wmy
wania. Jednak pojemność sorpcyjana obliczona z kwasowości hydrolitycznej ce
chuje się wyższ,1 wartością w poziomic spodic, czego powodem jest silniejsze sko
relowanie kwasowości hydrolitycznej (istotny współczynnik korelacji 0,61) niż wy
miennej (współczynnik korelacji 0,21) z zawartością materii organicznej. 

Badane obiekty charakteryzują się niską sumą kationów o charakterze zasa
dowym. Wskaźnik ten najniższy jest w poziomach najgh,bszych, a najwyższy w 
poziomach próchnicznych (tab. 2). Uzyskane wyniki s,1 podobne do wyników 
badań SZERSZENIA [ 1974 ], SKIBY [ 1977], BORKOWSKIEGO i in. [1993a, 1993b, 1995]. 
Wpływ sposobu użytkowania znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w 
poziomach próchnicznych, wyrażając się wyższą wartością sumy kationów o cha
rakterze zasadowym w glebach darniowych (tab. 2), co znajduje swoje potwier
dzenie w wynikach badań FIRKA, ZASOŃSKIEGO [1969], STEPY [1974]. Niższa zawar
tość kationów o charakterze zasadowym w glebach leśnych niż darniowych zwią
zana jest z zakwaszającymi właściwościami świerka, jak i z mniejszym wymywa
niem pod zwartym poziomem darniowym. 

Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasado
wym cechuje się bardzo niskimi wartościami (tab. 2 ). W większości gleb brunat
nych kwaśnych nic wykazuje wyraźnego zróżnicowania w poziomach genetycz
nych, obserwuje się jednak wyższe wartości w glebach darniowych niż leśnych, co 
zaobserwowali też FIREK i ZASOŃSKI [1969] oraz STEPA [1974]. W glebach bielico
wych i bielicach pod roślinnością darniową zauważa się wpływ procesu bielicowa
nia, co objawia się obniżeniem wartości stopnia wysycenia w poziomie albie, a 
podniesieniem w poziomic spodic. W profilach gleb leśnych, podobnie jak w ba
daniach BORKOWSKIEGO i in. [1993a, 1993b], sytuacja jest odwrotna. Może to być 
spowodowane mechanizmem polegającym na tym, iż przy jednakowym pH sto
pień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym zwią
zany jest z udziałem komponentów organicznych w kompleksie sorpcyjnym; im 
ich udział jest wyższy, tym stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego jest niższy 
[SCIIATSCI ISTABEL, REUGER 1966]. 

Kompleks sorpcyjny omawianych utworów zawiera niewielkie ilości katio
nów zasadowych - średnio (cmol(+)·kg-1) 1,09 Ca, 0,24 Mg, 0,13 K, 0,10 Na. 
Podkreślić tu należy, że glin wymienny jest kationem zdecydowanie dominującym 
w kompleksach sorpcyjnych gleb Karkonoskiego Parku Narodowego. Zawartość 
kationów sodu, magnezu oraz suma kationów zasadowych skorelowana jest z pH 
gleby oznaczonym w roztworze KC! o stężeniu 1 mol·kg-1, odpowiednio na pozio
mic -0,46, -0,45, -0,49 oraz z pH w Hp na poziomie --0,50. Stopień wysycenia 
skorelowany jest z zawartością glinu wymiennego (-0,42). 

Zawartość kationów wapnia w kompleksie sorpcyjnym wykazuje tendencję 
do spadku w głąb profilów gleb. W glebach bielicowych i bielicach pod darnią 
następuje obniżenie zawartości wapnia w poziomie bielicowania i podwyższenie w 
poziomic wmywania, co może wiązać się z procesem bielicowania. 



Właściwości sorpcyjne gleb Karkonoskiego Parku Narodowego 
Exchangeable cations in soils of Karkonosze Mts National Park area 

Tabela 2; Table 2 

łyp gleby; So1l type lJJeby brunatne kWasne; tsrown ac1ct sous l.Jleby b1el1cowe I b1el!ce; Podzols and podzollc smls 

Poztom genetyczny 
Horizon A Bbr C A Ees Bh, Bfe, Bhfe C 

Srectma; JV, ean 

Użytkowame 
Soi! utylization D L D L D L D L D L D L D L 

Ca IT(%) 7,7 5,9 :,,:, s,u b,Y :Z,ó 5,:Z ),:Z 4,U 9,1 8,b 3,1 4,8 o,:, 
Mg/T(%) 1,7 2,1 1,2 1,9 1,3 4,6 4,3 1,1 3,8 0,8 4,4 1,1 1,7 1,0 

K / T (%) 1,9 1,0 1,6 1,1 2,0 1,5 4,8 1,1 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2 1,5 

Na/T(%) 0,7 0,6 0,9 0,7 2,4 0,6 0,9 0,7 1,9 0,9 0,9 0,6 1,2 1,2 

::.redma; Mean 
Mediana; Median value 

Kw \l,U 10,2 6,3 7,8 
;16 

ó,U \l,U 11,.; Y,7 8,:Z 6,3 \1,2 5,) 5,2 
( cmol( +)·kg-I) 8,2 9,7 6,2 8,1 6,1 9,0 10,0 9,8 7,6 6,4 9,0 5,4 4,4 

Ca 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4 0,8 0,6 0,3 0,4 
(emo!(+ )·kg-•) 0,7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 0,4 

Mg 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 
(emo!(+ )-kg-I) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

K 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
(cmol( + )·kg-I) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Na 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
(emo!(+ )·kg-') 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

s 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,0 1,2 1,1 1,1 0,6 0,5 0,6 
(emo!(+ )·kg-I) 1,1 1, I 0,4 0,7 0,7 0,2 1,6 0,5 0,5 0,6 0,9 0,4 0,5 0,6 

T 10,3 11,2 6,9 8,5 5,4 6,6 10,6 12,3 10,9 9,3 7,4 9,7 6,0 5,8 
(emo!(+ )·kg-1) 9,3 10,8 6,6 8,8 5,9 6,4 10,6 10,6 10,3 8,2 7,3 9,3 5,8 5,0 

V I 1,9 9,6 9,1 8,6 12,4 9,3 8,1 10,4 I 1,5 14,9 5,7 7,8 10,3 
(%) 11,8 9,8 6,6 7,5 11, I 3,9 5,2 5,1 4,7 8,0 12,4 4,0 8,2 11,8 

L - Gleby leśne; Forest soils, D - Gleby darniowe; Meadow soils, Kw - Kwasowość \\yrnienna; Exehangeable acidity, 
kationów· zasadowych; Base cation capacity, T - Całkowita pojemność sorpcyjna; Total cation exchangcable capacity (Kw+S), 
sorpcyjnego k,1tionarni zasadowymi; Base cation saluration 

S - Suma wymiennych 
V Wysycenie kompleksu 
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Zawartość potasu i magnezu w kompleksie sorpcyjnym na tle poziomów 
genetycznych opisywanych gleb wskazuje na wyższą jego zawartość w poziomach 
próchnicznych i niższą w poziomach położonych niżej, zauważalna jest też więk
sza ilość magnezu w darniowych glebach bielicowych i bielicach. 

Ilość jonów sodu nie 'Nykazuje wyraźnego zróżnicowania profilowego ani 
związku ze sposobem użytkowania. 

Zawartość procentowa kationów wapnia w kompleksie sorpcyjnym gleb 
brunatnych kwaśnych wykazuje tendencję do wyższych ilości w glebach darnio
\\-ych niż leśnych. Kationy magnezu cechują się układem przeciwstawnym, miano
wicie gleby brunatne kwaśne pod lasem mają wyższy udział tego kationu w kom
pleksie sorpcyjnym niż gleby darniowe, a gleby bielicowe i bielice wyższą procen
tową zawartość pod darnią. Z kolei sód wykazuje wyższy udział w kompleksie 
sorpcyjnym gleb darniowych, a potas w poziomach próchnicznych i brunatnienia 
gleb darniowych. 

Mała suma kationów zasadowych i niski stopień wysycenia kompleksu sorp
cyjnego, wykazane w trakcie przeprowadzonych badań, są charakterystyczne dla 
gleb górskich [BORKOWSKI 1966; KUŹNICKI 1973]. Takie właściwości wiążą się z cha
rakterem skał macierzystych i klimatem cechującym się bardzo dużą ilością opa
dów. Wpływ roślinności wyraża się mniejszą przepuszczalnością poziomu darnio
wego, zakwaszającym oddziaływaniem świerczyny. Znaczenie ma też różna zawar
tość i rozmieszczenie materii organicznej w profilach gleb leśnych i darniowych. 

Wnioski 

1. Badane gleby cechują się dużą pojemnością sorpcyjną, bardzo niską sumą 
kationów o charakterze zasadowym i bardzo niskim stopniem wysycenia 
kompleksu sorpcyjnego. 

2. Pojemność sorpcyjna związana jest przede wszystkim z wysoką kwasowoś
cią, w której dominujący udział ma glin wymienny, co przyczynia się do 
zdominowania kompleksu sorpcyjnego opisywanych gleb przez ten pieiwias
tek. 

3. Badane gleby leśne cechują się na ogół wyższą pojemnością sorpcyjną niż 
gleby darniowe. 

4. Przebadane brunatne kwaśne gleby darniowe, w porównaniu z leśnymi gle
bami brunatnymi kwaśnymi, mają na ogół wyższy stopień wysycenia, wyższą 
zawartość wapnia, sodu i niższą magnezu, zaś w poziomach próchnicznych 
wyższą sumę kationów zasadowych oraz zawartość potasu. 

5. Gleby bielicowe i bielice pod darnią zawierają więcej kationów magnezu, 
sodu, a w poziomach próchnicznych potasu. 
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Streszczenie 

Celem badań było określenie wpływu sposobu użytkowania na właściwości 
sorpcyjne gleb Karkonoskiego Parku Narodowego. Obiektem badań było 16 pro
filów gleb darniowych i 16 profilów gleb leśnych. Zlokalizowane zostały one w 
przedziale wysokościmvym 600-1350 m n.p.m., na granitach i łupkach łyszczyko
wych. Charakteryzowały się bardzo kwaśnym odczynem, wysoką zawartością ma
terii organicznej i niską zawartością iłu koloidalnego. Wszystkie opisywane gleby 
cechowały bardzo niską sumą kationów o charakterze zasadowym, bardzo nis
kim stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego i wysoką pojcmności,1 sorpcyjną, 
kationem dominującym w kompleksie sorpcyjnym był glin wymienny. 

Gleby leśne cechowały się na ogół wyższą pojemnością sorpcyjną niż gleby 
darniowe. Przeprowadzone badania wykazały, że brunatne kwaśne gleby darnio
we, w poró,vnaniu z brunatnymi kwaśnymi glebami leśnymi, miały na ogół wyższy 
stopień 'wysycenia, wyższą zawartość wapnia, sodu i niższą magnezu, zaś w pozio
mach próchnicznych wyższą sum<; kationów zasadowych oraz zawartość potasu. Z 
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kolei gleby bielicowe i bielice pod darnią zawierały więcej kationów magnezu, 
sodu, a w poziomach próchnicznych potasu, niż takie same gleby pod lasem. 

SOIL SORPTION CAPACITY AS AFFECTED 
BY SOIL MANAGEMENT 

Andrzej Kocowicz 
Institute of Soi! Science and Agricultural Environment Protection, 

Agricultural University, Wrocław 

Key words: mountain soils, meadow soils, forcst soils, sorption, management 

Summary 

The aim of study was to dctermine the effect if soi! management on 
cxchangeable cation absorption in soils from Karkonosze Mts National Park 
area. The samples were taken from brown acid, podzols and podzolic soils 
situatcd at the altitudc from 650-1350 m a.s.l., developed from mica slates and 
granitcs. 16 profilcs were collected from the meadow and 16 profilcs from the 
forcst soils. 

Described soils were of very acid reaction, high organie matter level and 
low amount of <0.002 mm fraction. The soils showed also low sum of exchange
ablc bascs and base saturation at high cation exchange capacity. Exchangeable 
aluminium was a dominating cation. Investigation proved the !ower cation 
exchangc capacity in mcadow soils than in the forest soils. In comparison to fo
rcst soils, the brown acid meadow soils showed higher level of base saturation, 
calcium and sodium content at !ower Mg level. Morcover, the humus horizons of 
brown acid meadow soils contained higher sum of exchangeable bases and K le
vcl. On the othcr hand, the meadow podzols and podzolic soils were characte
rizcd by highcr Mg, Na and K contcnts in humus horizons than the forest soils. 
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