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Wstęp 

Podatność gleb na erozję wodną jest definiowana jako ich wrodzona wrażli
wość na odrywanie i transport przez deszcz i spływ powierzchniowy [LE B1ssoN
NAIS 1996]. Zależy m.in. od składu granulometrycznego, zawartości substancji 
organicznej, spójności gleby i wodoodporności agregatów glebowych. Podatność 
erozyjna gleb zmienia się sezonowo. W klimacie umiarkowanym wilgotnym jest 
największa w okresie późnej jesieni, zimą i wczesną wiosną. Po roztopach śniegu, 
kiedy powierzchniowa warstwa gleby jest rozmarznięta i nasycona wodą, spływ 
powierzchniowy i straty erozyjne mogą być bardzo duże [KIRBY, MEHUYS 1987; 
COOTE i in. 1988; REJMAN i in. 1998]. 

Wodoodporność agregatów glebowych podlega nieustannym zmianom pod 
wpływem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych [AMEZKETA 1999]. 
Ma swoją własną dynamikę sezonową, związaną głównie ze zmianami tempera
tury, nasłonecznienia, występowaniem opadów atmosferycznych, pokrywy śnież
nej, wiatru i parowania, które wpływają na cykliczne procesy nawilżania i wysy
chania oraz zamarzania i rozmarzania gleby [BULLOCK i in. 1988; CHAN i in. 1994; 
STAR.ICKA, BENOIT 1995; LEHRSCH 1998]. W okresie największej podatności gleb na 
erozję wodną trwałość agregatów glebowych jest bardzo osłabiona . Nietrwałe 
agregaty sprzyjają powierzchniowej zlewności gleb. Zlewność redukuje powierz
chniową szorstkość gleby, powoduje tworzenie skorupy powierzchniowej, zmniej
sza szybkość infiltracji wody i zwiększa spływy powierzchniowe (LE I3rssoNNAIS 
1996]. 

Poznanie sezonowej zmienności trwałości agregatów glebowych może przy
czynić się do ulepszenia zabiegów uprawowych, chroniących gleby przed erozją 
wodną. Dlatego celem pracy było porównanie i wyjaśnienie sezonowych zmian 
zawartości wodoodpornych agregatów glebowych, w powierzchniowej warstwie 
dwu gleb wytworzonych z lessu: płowej średnio zerodowanej i deluwialnej. 

Materiał i metody badań 

Badania prowadzono na polu produkcyjnym gospodarstwa doświadczalnego 
Elizówka na Wyżynie Lubelskiej. Do badań wybrano glebę płową średnio zero-
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dawaną, o profilu Ap-B2t-BC-Cca, w której poziom Ap wytworzył się z poziomu 
Bt (położoną na zboczu o nachyleniu 7°) oraz glebę deluwialną właściwą o profi
lu Ap-Cl, w której poziom Ap wytworzył się z deluwiów lessowych (położoną na 
dnie doliny suchej). 

Badania rozpoczęto we wrześniu 1995 r., po orce średniej ścierniska po 
jęczmieniu jarym i bronowaniu a przed bronowaniem przedsiewnym, siewem 
pszenicy ozimej i bronowaniem posiewnym. Po zbiorze pszenicy, w trzeciej deka
dzie września 1996 r. została wykonana orka średnia i analogiczne uprawki przed
siewne a następnie siew pszenżyta ozimego. Badania zakończono po zbiorze 
pszenżyta w sierpniu 1997 r. Próbki glebowe pobierano raz w miesiącu (w drugiej 
dekadzie), z powierzchniowej warstwy poziomów uprawno-próchnicznych (z głę
bokości 0-5 cm). 

Zawartość wodoodpornych agregatów glebowych oznaczono za pomocą 
zmodyfikowanego aparatu Bakszejewa, wykonanego w Instytucie Agrofizyki PAN 
w Lublinie. Oznaczono ponadto: wilgotność gleb w czasie pobierania próbek 
metodą suszarkową, skład granulometryczny metodą areometryczną Bouyoucosa
Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego, z oddzieleniem frakcji piasku na sicie 
0,1 mm, zawartość próchnicy metodą Tiurina w modyfikacji Simakowa i pH po
tencjometrycznie. 

Wartości średniej temperatury powietrza, sumy opadów atmosferycznych, 
grubości pokrywy śnieżnej i temperatury gleby na głębokości 2 cm, dla stacji 
meteorologicznej Felin, uzyskano z Katedry Agrometeorologii AR w Lublinie 
(tab. 2). Obliczono współczynniki korelacji prostej pomiędzy zawartością wodo
odpornych agregatów, a warunkami meteorologicznymi i wilgotnością gleby w 
dniu pobierania próbek. 

Wyniki i dyskusja 

Pod względem granulometrycznym badane gleby stanowiły utwory pyłowe 
ilaste (tab. 1). Zawartość próchnicy w poziomach Ap była niezbyt wysoka. Gleby 
charakteryzowały się odczynem słabo kwaśnym. 

Tabela l; Table 1 

Skład granulometryczny i niektóre właściwości poziomów Ap badanych gleb 
Granulometrie composition and some properties of Ap horizons of investigated soils 

Zawartość frakcji o średnicy w mm (%) Próch-
Gleba Con tent of particie of diameter in mm (%) nica pH"° 
Soil Humus 

1--0,1 0,1--0,05 0,05--0,02 0,02-0,005 0,005--0,002 < 0,002 (g·kg·') 

Srednio 
zerodowana 

0,7 15,3 42 21 4 17 12,8 5,7 
Moderately 
eroded 

Deluwialna 
1,1 15,9 46 19 6 12 15,7 6,1 

Deluvial 

Wilgotność gleb w czasie pobierania próbek była uzależniona od wielkości 
opadów atmosferycznych, pobierania wody przez rośliny i parowania. Po jesien-
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nych opadach stopniowo wzrastała wraz z obniżaniem się temperatury powietrza 
(tab. 2). W miesiącach zimowych i w czasie roztopów śniegu gleby miały najczęś
ciej wilgotność zbliżoną do pełnej pojemności wodnej. Wiosną wilgotność gleb 
zmniejszała się wraz ze wzrostem temperatury powietrza i rozwojem roślin 
uprawnych, osiągając minimum w lecie. 

Tabela 2; Table 2 

Warunki meteorologiczne oraz wilgotność gleb w czasie pobierania próbek 
Meteorological conditions and soi] water content at the time of sampling 

Średnia Miesięczna 
Pokrywa 

Temperatura Wilgotność gleb 

Rok temperatura suma 
śnieżna 

gleby na Soil water content (kg·kg-1) 

Miesiąc powietrza opadów 
Snow 

gh,bokości 2 cm 
gleba średnio zero- gleba Year Mean air Month Soil temperature cover dowana deluwialna Month temperature precipitation 

(cm) 
at 2 cm of depth 

moderately eroded deluvial (°C) (mm) (°C) 
soi! soi! 

1995 IX 12,9 113,2 - 13,9 0,180 0,209 
X 9,6 11,0 - 11,6 0,146 0,170 

XI -0,9 24,1 1 -0,3 0,235 0,252 
XII -5,4 14,5 9 -2,2 0,298 0,330 

1996 I -6,9 10,4 4 -2,8 0,283 0,326 
II -6,8 26,9 11 -2,4 0,319 0,343 

III -3,0 24,6 30 -1,7 0,336 0,361 
IV 7,3 15,4 o 8,6 0,155 0,191 
V 15,5 115,5 - 19,2 0,190 0,205 

VI 16,5 28,0 - 20,2 0,097 0,111 
VII 16,4 80,2 - 21,8 0,098 0,123 

VIII 17,7 90,3 - 20,1 0,136 0,150 
IX 9,6 83,3 - 9,7 0,231 0,247 
X 8,4 57,0 - 8,7 0,217 0,236 

XI 5,5 62,1 o 7,0 0,291 0,318 
XII -5,8 14,8 1 -0,9 0,312 0,327 

1997 I -6,1 1,6 o -2,1 0,303 0,319 
II 0,2 12,5 o 0,5 0,251 0,281 

III 1,8 16,2 o 2,9 0,231 0,262 
IV 3,9 40,8 - 3,8 0,192 0,210 
V 13,9 83,1 - 18,6 0,116 0,143 

VI 16,8 36,9 - 19,3 0,110 0,137 
VII 17,6 183,8 - 18,7 0,139 0,158 

VIII 18,2 33,8 - 20,7 0,093 0,119 

Jesienią 1995 r. w poziomie Ap gleby płowej średnio zerodowanej zawar
tość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm nie przekraczała 0,4 
kg·kg-1, wykazując niewielkie wahania związane z uprawkami przedsiewnymi w 
październiku, a następnie z obniżaniem się temperatury i zwiększaniem wilgot
ności gleby (rys. 1). Zdecydowana większość agregatów powietrznie suchych roz
padała się podczas przesiewania w wodzie na rnikroagregaty poniżej 0,25 mm i 
cząstki elementarne. Wśród wodoodpornych frakcji przeważały agregaty o wymia
rach 0,25--0,5 mrn, natomiast znikomy udział stanowiły agregaty 7-10 mm, 5-7 
mrn i 3-5 mm, nie przenoszone przez spływ powierzchniowy. W zimie zawartość 
wodoodpornych agregatów stopniowo zmniejszała się. Najmniejszą ilość trwałych 
agregatów o wymiarach 0,25-10 mm stwierdzono pod pokrywą śnieżną w lutym 
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(0,235 kg·kg-1) i w marcu (0,259 kg·kg-1). 

Na początku kwietnia intensywne spływy związane z gwałtownym tajaniem 
grubej pokrywy śnieżnej spowodowały na glebie średnio zerodowanej erozję 
żłobinową. Po zakończeniu spływów i rozpoczęciu wegetacji pszenicy, w kwietniu 
stwierdzono stopniowy wzrost wodoodporności agregatów, który trwał w następ
nych miesiącach wiosennych i letnich. Najbardziej wzrosła zawartość wodoodpor
nych frakcji o wymiarach 7-10 mm, 1-3 mm i 3-5 mm (rys. 1). Największa za
wartość trwałych agregatów o wymiarach > 0,25 mm wystąpiła w sierpniu 1996 r., 
po zbiorze pszenicy ozimej (0,582 kg·kg-1). W porównaniu z lutym, ilość wodo
odpornych agregatów była więc ponad dwukrotnie większa, w tym agregatów o 
średnicy 1-10 mm, najbardziej korzystnych dla wzrostu roślin - aż dwunastokro-
tnie. 0 6 
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IX X XI XII I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII I li 111 IV V VI VII VIII 

1995 1996 1997 

117-10 mm • 5-7 mm lill3-5 mm C1-3 mm 00,5-1 mm • 0,25-0,5 mm 

Zawartość wodoodpornych agregatów w glebie płowej średnio zerodowanej 
Content of water-stable soi! aggregates in the moderately eroded soi! lessivć 

Jesienią 1996 r., po wykonaniu uprawek przedsiewnych i siewie pszenżyta, 
zawartość wodotrwałych agregatów glebowych o wymiarach 0,25-10 mm w glebie 
średnio zerodowanej zmniejszyła się ponownie do 0,391 kg·kg-1 w październiku 
(rys. 1). W następnych miesiącach utrzymywała się na podobnym poziomie, a 
kolejne minimum (0,378 kg·kg-1) nastąpiło w lutym, po roztopach śniegu i opa
dach deszczu. W porównaniu z poprzednim rokiem, jesienno-zimowe zmniejsze
nie wodoodporności agregatów było więc mniejsze, a nasilenie erozji wodnej 
niewielkie. Począwszy od marca 1997 r., wraz z ruszeniem wegetacji pszenżyta, 
nastąpiło ponowne zwiększenie wodoodporności agregatów glebowych, trwające 
aż do zbiorów. Tak jak w poprzednim roku, wzrósł szczególnie udział wodo
odpornych frakcji o wymiarach 7-10 mm i 5-7 mm. 

W glebie deluwialnej, charakteryzującej się ogólnie większą wodoodporno
ścią agregatów, stwierdzono podobne 7Jniany sezonowe, jak w glebie średnio 
zerodowanej. Stopniowe zmniejszanie wodoodporności trwało od października do 
marca. W marcu 1996 r. w powierzchniowej warstwie zawartość wodoodpornych 
agregatów o wymiarach 0,25-10 mm wynosiła tylko 0,321 kg·kg-1 (rys. 2). Szcze-
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gólnie niekorzystny był bardzo mały udział wodoodpornych frakcji powyżej 1 mm, 
który w lutym spadł do 0,050 kg·kg-1• Spływy roztopowe na początku kwietnia 
osadziły miejscami na dnie doliny świeże deluwia. Po zakończeniu roztopów 
wodoodporność agregatów w glebie deluwialnej wzrosła. Najwyższa zawartość 
trwałych agregatów o średnicy 0,25-10 mm, stwierdzona w lipcu 1997 r., prze
kroczyła 0,7 kg·kg-1• Była więc w glebie deluwialnej o ponad 0,170 kg·kg-1 więk

sza, w porównaniu z glebą średnio zerodowaną. 
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Tabela 3; Table 3 

Współczynniki korelacji (r) mi'<dzy zawartością agregatów wodoodpornych 
a warunkami meteorologicznymi i wilgotnością gleby (n = 48) 

Correlation coefficients (r) between the water-stable aggregate content, 
meteorological conditions and soi] water content (n = 48) 

Zmienne niezależne 
Z,wartość wodoodpornych agregatów o wymiarach w mm 

Independent variables 
Con tent of water-stable soil aggregates of diameter in mm 

7-10 5-7 3-5 1-3 

Temperatura powietrza 
0,73** 0,63** 0,78** 0,65** 

Air temperature 

Temperatura gleby 
0,76** 0,63** 0,79** 0,64** 

Soil temperature 

Opady; Precipitation 0,53•• 0,60** 0,54** 0,42** 

Pokrywa śnieżna 
--0,27 --0,18 --0,38* • --0,44** 

Snow cover 

Wilgotność gleby 
--0,65** --0,54„ --0,69** --0,59* • 

Soil water content 

poziom istotności a = 0,05; significancc level a = O.OS 
•• - poziom istotności a = 0,01; significance level a = O.Ol 

0,5-1 0,25--0,5 I: o,2s- 10 

0,31 * --0,03 0,67** 

0,31 * --0,01 0,69** 

0,08 --0,17 0,41 ** 

--0,28* --0,45 •• --0,50* • 

--0,34* --0,02 --0,63** 

[1-10 

0,79** 

0,80** 

0,58* * 

--0,35 • 

--0,70** 
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Obliczone współczynniki korelacji wykazały ścisłą dodatnią korelację, 
pomiędzy zawartością wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm (w 
tym wszystkimi frakcjami powyżej 1 mm) a średnią temperaturą powietrza, tem
peraturą gleby na głębokości 2 cm oraz opadami atmosferycznymi (tab. 3). Rów
nocześnie stwierdzono ujemną korelację pomiędzy zawartością wodoodpornych 
agregatów o wymiarach 0,25-10 m a wilgotnością gleby w czasie pobierania pró
bek i pokrywą śnieżną. Najwyższe wartości współczynników korelacji stwierdzono 
w przypadku sumy wodoodpornych agregatów o wymiarach 1-10 mm. 

W porównaniu z nieerodowaną glebą płową wytworzoną z lessu [PALUSZEK 
2001 ], sezonowe zmiany zawartości wodoodpornych agregatów w glebie średnio 
zerodowanej i glebie deluwialnej miały podobny przebieg. Różniły się jedynie 
bezwzględnymi wartościami zawartości trwałych agregatów, które w glebie nieero
dowanej były zdecydowanie wyższe . 

Jesienne zmniejszenie zawartości trwałych agregatów po uprawkach przed
siewnych można wytłumaczyć rozerwaniem części istniejących wiązań, pomiędzy 
cząstkami elementarnymi i mikroagregatami, przez narzędzia uprawowe kruszące 
glebę . Po siewie zbóż ozimych zaczęły się tworzyć nowe wiązania między sąsied
nimi cząstkami, w procesach nawilżania i osuszania [LEHRSCH 1998]. 

W listopadzie po obniżeniu temperatury powietrza i opadach deszczu, roz
poc-zęło się wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie powierzchniowej warstwy silnie 
nawodnionej gleby. Powstawanie i rozszerzanie kryształów lodu wytworzyło siły 
rozrywające wiązania agregatów, które rozpadały się na mikroagregaty o wymia
rach poniżej 0,25 mm. Według LEHRSCHA [1998] wodoodporność agregatów zwię
kszała się tylko po 1-3 cyklach zamarzania - rozmarzania, natomiast każdy 
następny cykl działał na nią destrukcyjnie. Liczba takich cykli od jesieni do wio
sny, w warunkach klimatu umiarkowanego wilgotnego, może dochodzić do 30-40. 
Ponadto szkodliwy wpływ zamarzania na trwałość agregatów glebowych zwiększał 
się przy wilgotności gleby wzrastającej do 0,35-0,40 kg·kg-1 [STARICKA, BENOIT 

1995]. Większą zawartość wodoodpornych agregatów glebowych w lutym i marcu 
1997 r., w porównaniu z zimą 1996 r., wytłumaczyć można wyższymi temperatura
mi, mniejszą liczbą cykli zamarzania - rozmarzania i nietrwałą pokrywą śnieżną. 

W czasie roztopów wiosennych śniegu spójność gleby była najmniejsza 
[BULLOCK i in. 1988]. Ponieważ lód pod powierzchnią gleby nie pozwalał na infil
trację wody, więc spływy powierzchniowe z topniejącego śniegu powodowały 

żłobinową erozję wodną na glebie średnio zerodowanej. Na glebie deluwialnej w 
osi doliny spływ wody spowodował głównie osadzenie niewielkich deluwiów lesso
\\'Ych. 

Wzrost zawartości wodoodpornych agregatów glebowych w kwietniu i maju 
następował w wyniku zwiększania się wytrzymałości wiązań, łączących sąsiednie 
mikroagregaty, podczas wysychania [BULLOCK i in. 1988; LEHRSCH 1998]. Trwałość 
agregatów zwiększało osuszanie domen iłu koloidalnego na styku z innymi cząst
kami gleby. W czerwcu i lipcu kolejne cykle nawilżania - osuszania powodowały 
trwałe wzmocnienie wiązań, między cząstkami i mikroagregatami glebowymi. 
Dzięki wysokim temperaturom powietrza przyspieszającym osuszanie gleby, na
stępowało zwiększenie spójności gleby, dlatego w końcu lata trwałość agregatów 
glebowych była największa [BULLOCK i in. 1988]. 

Badania potwierdziły znany z literatury, niekorzystny wpływ dużej wilgot
ności gleb w czasie pobierania próbek na trwałość agregatów glebowych [BUL
LOCK i in. 1988; CHAN i in. 1994; PERFECT i in. 1990]. 
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Pogorszenie trwałości agregatów glebowych w miesiącach zimowych i wcze
sną wiosną powodowało zwiększenie podatności gleb na erozję wodną w czasie 
topnienia pokrywy śnieżnej i intensywnych opadów deszczu [BULLOCK i in. 1988; 
CooTE i in. 1988; PERFECT i in. 1990; REJMAN i in. 1998]. Nietrwałe wierzchnie agrega
ty były z łatwością rozmywane przez wody roztopowe, lub rozbijane przez krople 
deszczu, a produkty ich rozpadu - mikroagregaty i cząstki elementarne transpor
towane w zawiesinie przez spływ powierzchniowy. 

Wnioski 

1. Gleba płowa średnio zerodowana wytworzona z lessu i gleba deluwialna 
charakteryzowały się miesięcznymi i rocznymi zmianami zawartości wodo
odpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w powierzchniowej wars
twie. Cykliczne zn1iany najbardziej objęły frakcje trwałych agregatów o wy
miarach 7-10, 5-7, 3-5 i 1-3 mm. 

2. Zawartość wodoodpornych agregatów glebowych, zwłaszcza o wymiarach > 
1 mm, zmniejszała się w miesiącach jesiennych i zimowych, osiągając mini
mum w lutym i marcu. W miesiącach wiosennych i letnich następował stop
niowy wzrost ilości wodoodpornych agregatów, z najwyższymi wartościami 
w lipcu i sierpniu. 

3. Po uprawkach przedsiewnych, niszczących część naturalnych wiązań między 
cząstkami i mikroagregatami gleby, zawartość wodotrwałych agregatów o 
wymiarach 0,25-10 mm ulegała zmniejszeniu. 

4. Stwierdzono ścisłą dodatnią korelację pomiędzy zawartością wodoodpor
nych agregatów glebowych a temperaturą powietrza i temperaturą gleby 
oraz ujemną korelację z wilgotnością gleby w czasie pobierania próbek i 
grubością pokrywy śnieżnej. 
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Streszczenie 

Badania wykazały, że zawartość wodoodpornych agregatów, zwłaszcza o wy
miarach 1-10 mm, w poziomie Ap gleby płowej średnio zerodowanej i gleby 
deluwialnej zmniejszała się w miesiącach jesiennych i zimowych a zwiększała się 
wiosną i latem. Najmniejszą wodoodporność agregatów stwierdzono w lutym i 
marcu, a największą - w lipcu i sierpniu. Zawartość wodoodpornych agregatów 
wykazywała ścisłą dodatnią korelację z temperaturą powietrza, temperaturą gleby 
i ujemną korelację z wilgotnością gleby w czasie pobierania próbek i grubością 
pokrywy śnieżnej. 

SEASONAL VARIATION OF AGGREGATE WATER STABILITY 
IN SOILS DEVELOPED FROM LOESS 
IN THE ASPECT OF ITS ERODIBILITY 
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Summary 

The studies showed that water-stable aggregate content particularly of the 
diameter 1-10 mm in the surface layer of the moderately eroded soil lessives and 



SEZONOWA ZMIENNOŚĆ WODOODPORNOŚCI AGREGATÓW W GLEBACH ... 221 

deluvial soil developed from loess decreased in fall and winter and increased in 
spring and summer. The least aggregate water stability were observed in 
February and March and the biggest in July and August. Content of the water
stable aggregates showed positive correlation with air temperature and soil tem
perature, and negative correlation with soil water content at the time of sampling 
and thickness of snow cover. 
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