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CEL I TEMAT PRACY 

Celem badań było określenie wskaźników dotyczących ilości wody 

pobieranej drogą podsiąku kapilarnego z wód podziemnych i wykorzy- 

stywanej w parowaniu terenowym. 

Badania te podjęto na skutek zaobserwowanych faktów zasilania gleb 

"przez wody wysiąkowe, występujące na obrzeżach dolin oraz przesiąka- 

jące z cieków wodnych. W niektórych tego typu siedliskach, w latach 

suchych i bardzo suchych stwierdzono dobry rozwój roślin i wysokie 

plony przy bardzo niskich opadach atmosferycznych. Udział wód wysią- 

kowych w pokrywaniu parowania terenowego w takich siedliskach może 

być duży i przekraczać nawet 100 czy 200 mm rocznie. Przez cały okres 

wegetacji nie potrzeba tam uzupełniania niedoborów wody przez nawad- 

nianie, co jest konieczne na większości użytków zielonych w Polsce. 

Badania dotyczyły wybranych stanowisk na użytkach zielonych na 

lewobrzeżnych Żuławach Delty Wisły. Pełna dokumentacja badań za- 

warta jest w pracy K. Banacha [1]. | 
Ilościowe ujęcie podsiąku kapilarnego powinno ułatwić obliczenia hy- 

drologiczne dla regionu żuławskiego, gdzie nie jest jeszcze dokładnie 

znana wielkość infiltracji efektywnej. W celu rozwiązania zagadnienia 

sporządzono bilans wodny profilu glebowego z okresu — od chwili ty 

do t;. Symbole równania bilansowego oparto na propozycjach Międzyna- 

rodowego Towarzystwa Hydrologicznego z roku 1974 [2]. Bilans wodny 

przedstawiony schematycznie na rysunku 1 składa się z następujących 

pozycji: 

Pr — opad atmosferyczny w okresie od t; do ta, 

ETg — podsiąk kapilarny, czyli zasilanie z wody gruntowej w okre- 

Sie od t; do te, 

S(t;) — zasób wody w profilu w chwili ty,
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I, — infiltracja efektywna, czyli przepływ ze strefy aeracji do strefy 
saturacji w okresie od t, do te, 

ETą — parowanie terenowe, czyli ewapotranspiracja w okresie od 
ty do to, 

S(t2) — zasób wody w profilu w chwili ty. 
Zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunku 1, równanie bilansowe 

ma postać 

Pr + ET, =f S(t1) — I, -- ET, + 5 (5). 

Jeżeli przyjmie się, że zmiany retencji AS wynoszą 

48 = S(ty) — S(t1), 

to równanie bilansowe przyjmie postać: 

P; + ET, —I, —ET, + AS =0. 
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Rys. 1. Sktadowe bilansu wodnego gleby: A — schemat ideowy lizymetru, B — 

zasoby wody w lizymetrze, C — skladowe bilansu 

W prowadzonych badaniach polowych wykonywane były pomiary: 

podsiąku kapilarnego ET', infiltracji efektywnej Ig, zasobów wody w pro- 

filu w chwili ty (S/ty) i ta (S/t) oraz dla okresu od ty do t„(4S). Opad 

atmosferyczny Pr uzyskano ze stacji meteorologicznej, a parowanie te- 

renowe ET4 obliczono jako wynik bilansu.
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METODYKA 

Po szczegółowej analizie różnych empirycznych metod określania pa- 

rowania terenowego stwierdzono, że najwięcej elementów pozwala badać 

metoda lizymetryczna. Z wielu możliwych typów wybrano lizymetr 

szczelny, stalowy, odkryty u góry, pokryty roślinnością, zawierający mo- 

nolit glebowy o nienaruszonej strukturze z regulowanym poziomem wo- 

dy gruntowej oraz z możliwością pomiaru dynamiki uwilgotnienia. 
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Rys. 2. Schemat konstrukcji lizymetru (A) i rozmieszczenie tensjometrów w lizy- 

metrze (B) 

Pokazany na rysunku 2 lizymetr, zbudowany jest w kształcie cylin- 
dra z podwójnym dnem. Dno wewnętrzne wykonane jest z blachy per- 

forowanej, na której ułożono siatkę filtracyjną. Lizymetr ma wysokość 

120 cm. Monolit glebowy oparty na wewnętrznym dnie ma wysokość 

110 cm, a powierzchnia lizymetru wynosi 2000 cm?. Pod monolitem jest 

zbiornik wypełniony wodą, która może swobodnie podsiąkać lub odcie- 

kać. Wewnątrz wbudowana jest rurka piezometryczna, która służy do 

pomiarów poziomu wody w lizymetrze i przez którą odbywa się jej do- 

dawanie lub odejmowanie. Lizymetr umieszczony jest równo z powierz- 

chnią terenu, z wystającą o 5 cm krawędzią, która uniemożliwia spływ 

wód powierzchniowych do lizymetru oraz ich odpływ z lizymetru. 

Badania przeprowadzono na sześciu stanowiskach, na każdym insta- 

lując cztery lizymetry. Stanowiska wybrano biorąc pod uwagę zróżni- 

cowanie gleb i uwilgotnienia. W tym celu wykonano szczegółową cha-
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rakterystykę morfologiczną sześciu wybranych profilów glebowych. Ze 
względu na występujące na obiekcie typy gleb, stanowiska zlokalizowa- 
no następująco: dwa — na glebach murszowotorfowych, dwa na madach 
lekkich i dwa na madach ciężkich. W obrębie każdego typu gleby jedno 
stanowisko było nadmiernie uwilgotnione, a drugie okresowo za suche. 
Stanowiska obejmowały gleby hydrogeniczne i mady o różnych stanach 
uwilgotnienia i o różnym sposobie zasilania w wodę gruntową, gdyż dwa 
— były zasilane wodą przesiąkającą z pobliskich cieków, dwa — wodą 
pochodzącą z wysiąków, a dwa były pozbawione wyraźnego zasilania ob- 
cymi wodami gruntowymi. 

Pomiary rozpoczęto, uzupełniając wilgotność w monolicie glebowym 
do pełnej pojemności wodnej, podobnie jak to występuje w warunkach 
naturalnym na wiosnę. Przez cały okres wegetacji utrzymywano taki 
poziom wody w lizymetrach, jaki aktualnie występował obok w glebie. 
Zgodności poziomów utrzymywano przez odejmowanie wody z lizymetru 
(infiltracja efektywna) lub jej dodawanie do lizymetru (podsiąk kapilar- 
ny) przez dolną płaszczyznę monolitu. Zasoby wody w profilu określano 
za pomocą tensjometrów. Tensjometr w warunkach polowych rejestruje 
aktualne ciśnienie ssące wody glebowej zwane ciśnieniem kapilarnym. 
Do przetworzenia odczytu z tensjometru na wilgotność gruntu potrzebna 
jest znajomość charakterystyki retencyjnej gruntu czyli tak zwanej krzy- 
wej pF. Na podstawie badań laboratoryjnych określono krzywe pF dla 
pięciu warstw gleby, na każdym z sześciu stanowisk lizymetrycznych. 
Wilgotność gruntu można więc odczytać na podstawie znajomości ciśnie- 
nia ssącego, wyrażonego w cm słupa wody. Pominięto tutaj efekt histe- 
rezy krzywej pF, ponieważ w glebach zwięzłych jest on na ogół nie- 
wielki. Badania pF wykonano dla gleb z każdego stanowiska na głębo- 
Kości: 15, 30, 50, 70 i 90 cm. Na tych głębokościach były zainstalowane 
tensjometry. Każdą próbkę badano w czterech powtórzeniach. W sumie 
wykonano badania pF na 120 próbkach dla charakterystycznych prze- 
działów uwilgotnienia w granicach od pF = 0,0 do pF = 4,2. | 

Odczyty z tensjometrów przetwarzane były na podstawie krzywych 
pF na aktualną wilgotność gleby. Rozkład wilgotności gleby w profilu 
pozwalał z kolei określać aktualny zasób wody (rys. 1). 

Na podstawie pomierzonych i obliczonych elementów składowych 
sporządzono bilans wodny profilów glebowych dla wszystkich stanowisk 
lizymetrycznych w ciągu 4 lat badań. Na rysunku 3 pokazano przykła- 
dowo bilans wodny, sporządzony dla jednego ze stanowisk w roku 1973. 
Linie łamane na tym rysunku przedstawiają wielkości sum od początku 
okresu wegetacji: opadów atmosferycznych, podsiąku kapilarnego, zmian 
retencji glebowej, infiltracji efektywnej i parowania terenowego oraz ich 
wzajemne proporcje.
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Rys. 3. Bilans wodny profilu glebowego w okresie wegetacji 

WYNIKI BADAŃ 

Na podstawie sum opadów w okresie wegetacji można ocenić, że: rok 

1972 (453 mm opadu) był rokiem bardzo mokrym, rok 1973 (293 mm 

opadu) suchym, rok 1974 (350 mm opadu) mokrym, a rok 1975 (215 mm 

opadu) bardzo suchym. Taki podział, chociaż szacunkowy, tłumaczy wiele 

występujących prawidłowości i pozwala łatwiej ocenić uzyskane wyniki. 

Tabela 1 zawiera zestawienie wyników badań dla poszczególnych 

stanowisk w odpowiednich latach. W pierwszej kolumnie przedstawiono 

udział podsiąku w pokrywaniu parowania terenowego. Udział podsiąku 

wzrasta w latach suchych i wynosi od ok. 10 do 30/0. Jest to bardzo 

duża pozycja w bilansie wodnym profilu glebowego. Zaobserwowano, że 

udział podsiąku w parowaniu jest bardzo wyraźny w siedliskach torfo- 

wych, tam gdzie można było przewidywać występowanie wód wysiąko- 

wych. Na glebach mineralnych występuje on również w miarę zmniej- 

szania się ilości opadów, chociaż nie tak wyraźnie, jak na torfach. W ko- 

lumnie drugiej zestawiono wielkości podsiąku netto, czyli różnicę między 

podsiąkiem kapilarnym a infiltracją efektywną w stosunku do opadów 

atmosferycznych. Z analizy tych. wartości wynika, że w latach suchych, 
o niewielkiej ilości opadów udział ten może wynosić 40-50"/. Widać to 
wyraźnie na stanowiskach bagiennych, natomiast na ciężkich glebach m- 

neralnych udział wód wysiąkowych wynosi kilka procent, co świadczy 

o zrównoważonym bilansie wodnym profilu glebowego.
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W celu ocenienia uzyskanych wyników wykonano również szereg 

obliczeń uzupełniających. Między innymi obliczono wartości parowania 

wolnej powierzchni wodnej wzorem H. L. Penmana [3] oraz parowanie 

terenowe wzorem Penmana z modyfikacjami P. E. Rijtemy [4]. Parowa- 

nie oblicza się tu biorąc pod uwagę najprostsze i powszechnie dostępne 

dane meteorologiczne: temperaturę i wilgotność powietrza, stopień zach- 

murzenia i wiatr. W metodzie Rijtemy uwzględnia się ponadto wysokość 

roślin i uwilgotnienie gleby. saa 
W kolumnie trzeciej przedstawiono stosunek parowania terenowego, 

obliczonego wzorem Rijtemy (Ere) do parowania z wolnej powierzchni 

zwierciadła wody obliczonego wzorem Penmana (Eo). Wskaźnik ten pra- 

widłowo zmniejsza się w latach z mniejszą ilością opadów. .W latach 

mokrych waha się on w granicach od 0,7 do 1,1, a w latach suchych od 

0,5 do 0,8. Wskaźnik ten może być przydatny do szacunkowego określa- 

nia wielkości parowania terenowego ekstensywnie zagospodarowanych 

użytków zielonych na podstawie znajomości parowania ze swobodnego 

zwierciadła wody obliczonego wzorem Penmana. W piśmiennictwie przed- 
miotu spotyka się wzmianki o takim wskaźniku, a podawane wartości 

liczbowe wahają się w granicach od 0,8 do 1,5, w zależności od warun- 

ków klimatycznych, siedliskowych i rolniczych. 

Podjęto też próbę porównania parowania terenowego obliczonego wzo- 

rami Penmana i Rijtemy z parowaniem zmierzonym za pomocą lizyme- 

trów. Dla przykładu można podać, że parowanie obliczone wzorem Rij- 

temy wynosi na stanowisku nr 6 w roku 1972 — 444 mm, w roku 1973 

— 336 mm, w roku 1974 — 407 mm, w roku 1975 — 358 mm, a parowa- 

nie mierzone wynosi: w roku 1972 — 446 mm, w roku 1973 — 330 mm, 

w roku 1974 — 410 mm, a w roku 1975 — 361 mm. Są to wielkości su- 
marycznego parowania dla całego okresu wegetacji. Zgodność między po- 

miarami i obliczeniami była dobra. Nie stwierdzono natomiast istotnej 
zgodności obliczeń z pomiarami w poszczególnych dobach i dekadach. 

Można ją będzie prawdopodobnie uzyskać po przeprowadzeniu dalszych 

badań. 
Porównanie parowania obliczonego i pomierzonego przeprowadzono 

dla wszystkich sześciu stanowisk i czterech badanych lat. Współczynniki 

korelacji wartości pomierzonych i obliczonych wahają się w granicach 

0,96-0,98. Obliczono również równania regresji w postaci: SET, = 

= a:ZE,,+b, gdzie ET, jest parowaniem pomierzonym metodą lizyme- 

tryczną, a Erę parowaniem obliczonym wzorem Rijtemy. Współczynnik 

a zbliżony jest do jedności, a wyraz wolny wynosi od jednego do kilku- 

dziesięciu mm; w porównaniu do kilkuset milimetrów sumarycznego pa- 

rowania stanowi to błąd rzędu 109/06, co określa dokładność zastosowanej 

metody.



62 K. BANACH, P. KOWALIK, W. WEDZINSKI 

  

WNIOSKI 

1. Podsiąk kapilarny w okresie wegetacji wynosi na glebach ciężkich 

90-150 mm, a na glebach lżejszych i torfowych 60-130 mm. 

2. Na glebach lżejszych i torfowych — przy wyraźnym zasilaniu wo- 

dami obcymi oraz w latach o mniejszej ilości opadów — podsiąk netto 

wynosi ok. 40-100%/0 opadów atmosferycznych i nie może być pomijany 

w bilansie wodnym. Natomiast na glebach ciężkich mineralnych, o ure- 

gulowanych stosunkach wodnych i w latach o większej ilości opadów 

— podsiąk netto wynosi kilka procent i może być pomijany w bilansie. 
3. Efektywne wykorzystanie podsiąku kapilarnego następuje dopiero 

po pierwszym pokosie, to znaczy od początku czerwca. 

4. Parowanie terenowe w okresie wegetacji jest większe od opadów 

o 40 do 170 mm; niedobór ten występuje w zasadzie w czasie trwania 

drugiego i trzeciego pokosu. 

5. Bilans wodny przy projektowaniu urządzeń melioracyjnych na 

obiektach z płytko zalegającą wodą gruntową można określać propono- 

waną i sprawdzoną w pracy metodą, uwzględniając retencję gleby, opad 

atmosferyczny, parowanie terenowe, podsiąk kapilarny i infiltrację efek- 

tywną. 
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УЧАСТИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ВОДОПОДЪЕМА В ВОДНОМ БАЛАНСЕ ПОЧВЫ 

Резюме 

В труде определяли участие капиллярного водоподъема в водном балансе 

выбранных почв на территории Висляных Жулав (маршей). В балансе учиты- 

вали осадки (Рт), звапотранспирацию (ЕТа), капиллярный водоподъем (ET g), 

эффективную инфильтрацию в грунтовые воды (19) и запас воды в почве (AS).
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Применяли метод многолетних полевых исследований. В измерениях использо- 
вывали постоянные лизиметры с регулируемыми уровнями грунтовой воды и 
периодические определения динамики увлажнения почв. Исследования прове- 
денные в 1972, 1973, 1974 и 1975 гг. на территории Жулав позволили установить, 
что звапотранспирация (ЕТлд) составляла от 916 мм в 1975 г. до 580 мм в 1972 г. 
В результате исследований было определено участие капиллярного водоподъема 
в звапотранспирации. Водоподъем составляет 15-30%/ действительной звапотран- 
спирации и 20-60% осадков в вегетационный период, в зависимости от типа 
исследуемых почв. Самое высокое участие капиллярного водоподъема устано- 
влено на торфяных почвах, а самое малое — на мелиорированных тяжелых 
аллювиальных почвах. 

K. Banach, P. Kowalik, W. Wedzinski 

PARTICIPATION OF CAPILLARY WATER RISE IN THE WATER 
BALANCE OF SOILS 

Summary 

This paper gives estimation of capillary rise for some soils in Vistula’s Zulawy 

region. In water balance equation, precipitation (Pr), evapotranspiration (ET A» 

capillary rise (ET), effective infiltration to the ground water (15) and soil reten- 

tion (S) are taken into account. In the study were used stationary lysimeters with 

control of ground water level and periodicaly registration of soil moisture dyna- 

mics. The results are based on date from 1972, 1973, 1974, 1975 years field expe- 

riment. The results of the experiments showed that evapotranspiration (ET A) was 

within the range of minimum 316 mm in 1975 to maximum 580 mm in 1972. Ca- 

pillary rise was 15%/o {о 30% of actual evapotranspiration, whereas in comparison 

with precipitation, capillary rise was 20°/o to 60°/o of growning season precipitation 

on dependence of soil type. The maximum fraction of capillary rise was in peaty 

soils and the minimum in reclaimed heavy alluvial cly soils.


