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Abstract. This article attempts to answer the question whether the cessation of agricultural activity on abandoned 
agricultural habitats is influenced by low production potential of the soil and is mainly due to the poor edaphic conditions. 
Presented here are results from selected sampling sites located in the area around the Warta and Widawka Landscape 
Park – Wola Pszczółecka A and C.
To answer the research question, the soil pits were analyzed to determine the grain-size distribution (using laser 
diffraction method); specific surface area; organic carbon; pH and KCI of the water; hydrolytic acidity; the content of 
exchangeable sodium, potassium, calcium and magnesium; and cation exchange capacity.
The results of this study imply that in the analyzed area, the abandoned agricultural lands represent poor habitats and 
therefore, the marginalization of agricultural activity is influenced by environmental factors. The soil particles are mainly 
of fluvioglacial and fluvial origins and have high hydraulic conductivity, which causes a periodic shortage of water for 
the plants, and therefore negatively influence agricultural output.
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Wprowadzenie

Transformacja polityczna i gospodarcza zapoczątkowana w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. przejawiała się 
także w zmianach użytkowania ziemi, zwłaszcza w pojawianiu się w krajobrazie rolniczym znacznych powierzchni 
ziem odłogowanych. Na zagadnienie to zwracano uwagę w licznych publikacjach krajowych (m.in. Bański 1988, 
Jaros, Woch 2010, Krysiak 2010, 2011, 2012, Łowicki 2008, Łowicki, Mizgajski 2005, Majchrowska 2013) oraz 
zagranicznych, gdyż zjawisko to obserwowane jest także na terenach wielu państw europejskich (m.in. Haddaway 
et al. 2013, Navarro, Pereira 2012, Orłowski, Nowak 2004, Prishchepov et al. 2013, Terres et al. 2013).
Szacowany udział odłogów w Polsce zmieniał się od ok. 17.6% w 2002 r. do 5.6% w 2010 r. (Krysiak 2011, 
Majchrowska 2013). Liczby te są jedynie pewnym przybliżeniem rzeczywistości, gdyż niezwykle trudno 
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uzyskać wiarygodne dane dotyczące wielkości powierzchni zajmowanej przez odłogi na obszarze Polski. 
Informacje zawarte w systemach ewidencji gruntów nie przewidują takiej kategorii – odłogi i ugory zaliczane 
są do powierzchni gruntów ornych (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16.02.2013 roku, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Także w danych statystycznych zamieszczanych 
w publikacjach GUS nie istnieje taka kategoria gruntów, jedynie pośrednio można wnioskować, iż grunty 
użytków rolnych, które nie znajdują się w dobrej kulturze rolnej, mogą być zaliczone do odłogów i ugorów 
(Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, s. 42, 78). Jednym ze sposobów uzyskania wiarygodnych danych 
na temat powierzchni odłogów wydaje się analiza zdjęć lotniczych i ich weryfikacja terenowa. Taka 
procedura badawcza może być jednak zastosowana w odniesieniu do mniejszych powierzchni, nie zaś do 
pozyskiwania danych w odniesieniu do obszaru województw czy kraju. 
Przemiany krajobrazu rolniczego polegające na powstawaniu odłogów na terenach, gdzie zaprzestano 
użytkowania rolniczego gruntów ornych i użytków zielonych stały się inspiracją do podjęcia badań nad 
„Ekologiczną rolą odłogów stref otaczających parki krajobrazowe w województwie łódzkim”, projektu 
zespołowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jednym z jego celów jest określenie roli, 
jaką odgrywają warunki siedliskowe w kształtowaniu przestrzennego rozmieszczenia odłogów. Odpowiedź 
na pytanie, czy zaprzestanie aktywności rolniczej na tych terenach uwarunkowane jest niskim potencjałem 
produkcyjnym gleby i wynika przede wszystkim ze złych uwarunkowań edaficznych, jest głównym 
problemem badawczym niniejszego artykułu. Zaprezentowane wyniki badań reprezentują wybrane 
stanowiska badawcze zlokalizowane w otoczeniu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki 
– Wola Pszczółecka A i C. 

Materiał i metody

Zgodnie z definicją przyjętą w Instrukcji metodologicznej do Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. 
(http://old.stat.gov.pl/gus/) odłóg jest to: „powierzchnia gruntów ornych nie dająca plonów, które co najmniej 
przez dwa lata nie były uprawiane, a także grunty orne, które decyzją właściwego organu rolnictwa 
zostały przeznaczone do zalesienia, ale nie zostały zalesione”. W celu identyfikacji przestrzennej tych 
powierzchni wykorzystano ortofotomapy w skali 1:10 000 dostępne na geoportalu (http://geoportal.gov.pl) 
pochodzące z nalotu wykonanego w 2009 r. Polem oceny służącym do analizy rozmieszczenia oraz 
udziału odłogów były kwadraty o boku 500 x 500 m. Do wyznaczenia strefy o szerokości 10 km od granic 
parków krajobrazowych województwa łódzkiego (udostępnionych przez Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego) wykorzystany został program Quantum GIS wersja 1.7.1. Przyjęto 5-stopniową 
skalę udziału odłogów w polu podstawowym oceny: 0 – brak odłogów; 1 – odłogi zajmują do 25% 
powierzchni pola podstawowego; 2 – odłogi stanowią od 25% do 50% powierzchni; 3 – odłogi stanowią 
od 50% do 75% powierzchni; 4 – odłogi stanowią od 75% do 100% powierzchni. Ta wstępna analiza 
umożliwiła wytypowanie powierzchni badawczych, które zostały zweryfikowane w terenie. W ich obrębie 
zostały wyznaczone powierzchnie testowe (kwadraty o boku 10 x 10 m) wytypowane do szczegółowych 
badań glebowych, fitosocjologicznych i mikologicznych. 
Prace terenowe obejmowały wykonanie dokumentacji fotograficznej fizjonomii powierzchni testowej, jej 
precyzyjną lokalizację (wyznaczenie współrzędnych, wysokości n.p.m.) oraz wykonanie odkrywki w celu 
pobrania prób do analiz laboratoryjnych. Zakres podstawowych oznaczeń laboratoryjnych zawierał m.in.: 
oznaczenie składu granulometrycznego osadów metodą dyfraktometrii laserowej, powierzchnię właściwą, 
węgiel organiczny, pH w wodzie i KCl, kwasowość hydrolityczną, zawartość wymiennego sodu, potasu, 
wapnia i magnezu, pojemność wymienną kationów. Inwentaryzacja powierzchni testowej obejmowała 
także identyfikację flory oraz fungi (badania wykonane przez dr. hab. J. Adamczyk i dr. J. Sieradzkiego). 
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Charakterystyka stanowisk i wyniki badań

Stanowisko – Wola Pszczółecka A; współrzędne: 51o 24’31’’ N, 19o 06’27’’ E
Opisywana powierzchnia badawcza położona jest na wysokości 165-170 m n.p.m. (rzędna punktu centralnego: 
168 m n.p.m.) w obrębie Wysoczyzny Łaskiej (Kondracki 2002), około 8.5 km na wschód od granicy Parku 
Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Powierzchnia ta znajduje się w obrębie terasy nadzalewowej 
Chrząstawki, prawego dopływu Widawki. Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz Zelów (Baliński, Gawlik 1983), występują tu wistuliańskie piaski rzeczne terasy nadzalewowej na glinach 
warciańskich. Na mapie glebowo-rolniczej w skali 1:5000 w obrębie analizowanej powierzchni zaznaczone 
są gleby brunatne wyługowane (Bw) 7. kompleksu przydatności rolniczej (żytni bardzo słaby) rozwinięte na 
piaskach luźnych (pl). Gleby te zakwalifikowane zostały do VI klasy bonitacyjnej (http://geoportal.lodzkie.pl/
imap/). Aktualne użytkowanie terenu – odłóg, którego „wiek” oszacowano na minimum 5-6 lat. 
Fizjonomię opisywanego stanowiska pokazują zdjęcia wykonane z centralnego punktu powierzchni 
testowej (fot. 1). Określone współrzędne geograficzne oraz rzędna terenu odpowiadają temu punktowi. 
W miejscu tym została wykonana odkrywka glebowa (fot. 2). Do analiz laboratoryjnych zostały pobrane 
próby z głębokości: 0-20 cm, 20-40 cm oraz 90-110 cm. Badania zostały przeprowadzone w certyfikowanym 
laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi. 
Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że dominującą frakcją (wg klasyfikacji PTG 2008) we wszystkich 
poziomach genetycznych jest frakcja piasku (95.4-100%); udział frakcji pyłu jest bardzo niewielki (maksymalnie 
4.5%). Zawartość części o φ <0.002 mm (iłów) jest znikoma i wynosi maksymalnie 0.3%. We wszystkich 
poziomach dominująca jest frakcja piasku średniego, którego zawartość zmienia się w przedziale 40.5-51.7%. 
Udział piasków grubych i drobnych jest podobny i waha się w zakresie 21.6-26.2% każdy. Są to więc grupy 
granulometryczne piasku luźnego średnio- i gruboziarnistego. Tak znaczny udział frakcji piasku powoduje, że 
gleba ta została zaliczona w kategorii agronomicznej do gleb bardzo lekkich (I).
Wyniki analizy uziarnienia pozwalają wnioskować, iż gleba ta cechuje się nadmierną przewiewnością 
i dużą przepuszczalnością. Niestety pojemność wodna i sorpcyjna takiej gleby jest stosunkowo niewielka, 
podobnie jak zasobność w składniki pokarmowe dla roślin. 
Powierzchnia właściwa jest najmniejsza, 0.0195 m2 . g-1, w próbach pobranych z głębokości 20-40 cm, 
gdzie udział frakcji piasków wynosił 100%. W pozostałych poziomach, w których zaznaczył się niewielki 
udział frakcji pyłów i iłów, powierzchnia właściwa jest większa, maksymalnie wynosi 0.0617 m2 . g-1. 
Odczyn we wszystkich poziomach genetycznych jest bardzo kwaśny lub kwaśny. Wartość pH w H2O maleje 
wraz z głębokością, co odzwierciedla się także niższym poziomem wysycenia kationami o charakterze 
zasadowym (V), który spada z niecałych 18% w próbie z poziomu 0-20 cm do zaledwie 8-9% w niższych 
poziomach. Tak niskie wartości tego parametru czynią tę glebę podatną na wahania odczynu, degradację 
chemiczną ze strony substancji kwaśnych Oceniając zawartość poszczególnych składników przyswajalnych 
dla roślin można stwierdzić, że w przypadku potasu (K2O) i magnezu (Mg) w większości poziomów jest ona 
bardzo niska i niska. Jedynie zawartość fosforu (P2O5) zmienia się od średniej w poziomie 0-20 cm, przez 
niską do bardzo niskiej w dolnej części profilu. 
Zawartość próchnicy wynosi 1.29% w poziomie 0-20 cm. Ponieważ roślinność występująca na analizowanej 
powierzchni nie tworzy zwartej pokrywy (pokrycie ok. 90%), prawdopodobnie wzrost zawartości materii 
organicznej nastąpi po zakończeniu pełnego rozwoju procesu darniowego (Chudecka, Tomaszewicz 2001, 
2004, Tomaszewicz, Chudecka 2010). Zawartość węgla organicznego jest dość duża, 0.748%, co może 
być spowodowane corocznym odkładaniem na powierzchni gleby masy organicznej z porastających ją 
roślin. Inną przyczyna może być mniejsze napowietrzanie gleby w wyniku zaniechania orki. 
Odzwierciedleniem warunków siedliskowych jest skład gatunkowy roślin zasiedlających opisywane 
stanowisko. Spośród 22 gatunków występujących na analizowanej powierzchni, 3 są dominujące 
(oznaczenia J. Adamczyk i J. Sieradzki). Największym pokryciem cechuje się jastrzębiec kosmaczek 
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Hieracium pilosella. Jest to roślina typowa dla suchych, piaszczystych siedlisk (Matuszkiewicz 2006, 
Rutkowski 2006). Preferuje otwarte, nasłonecznione przestrzenie, unika zacienionych stanowisk. 
Jastrzębiec kosmaczek ma właściwości allelopatyczne, czyli wywiera szkodliwy wpływ poprzez wydzielane 
substancje chemiczne na początkowy rozwój traw, m.in. życicy trwałej Lolium perenne L. i kostrzewy 
czerwonej Festuca rubra L. (Jodełka et al. 2003).

Fot. 1. Powierzchnia testowa Wola Pszczółecka A (fot. E. Papińska, 2013)
Fig. 1. Test area Wola Pszczółecka A (photo by E. Papińska, 2013)

Fot. 2. Odkrywka glebowa w stanowisku Wola Pszczółecka A (fot. E. Papińska)
Fig. 2. Soil pit (outcrop soil) in test area Wola Pszczółecka A (photo by E. Papińska)

E. Papińska



125

Tab. 1. Stanowisko Wola Pszczółecka A. Granulometryczne i chemiczne właściwości gleby 
Tab. 1. Research position Wola Pszczółecka A. Granulometric and chemical properties of soil

Odkrywka  
glebowa

Głębokość
pobrania
próbek
(cm)

Frakcje granulometryczne gleby % Grupa
granulo-
metrycz-

na

Powierz-
-chnia

właściwa

m2 . g-1

2.0-
1.0

mm

1.0-
 0.5

mm

0.5-
 0.25

mm

0.25-
0.1

mm

0.1-
 0.05

mm

0.05-
 0.02

mm

0.02-
0.005

mm

0.005-
0.002

mm

<0.002

mm
Wola  

Pszczółecka A 0-20 0.4 26.1 45.5 21.6 1.9 2 1.9 0.6 0 pl gr 0.0462

Wola  
Pszczółecka A 20-40 0 22.6 51.7 25.6 0.1 0 0 0 0 pl sr 0.0195

Wola  
Pszczółecka A 90-110 1.1 26.2 40.5 23.4 4.2 2 1.5 0.8 0.3 pl gr 0.0617

Odkrywka  
glebowa

Głębokość
pobrania 
próbek
(cm)

Próchnica
%

C
ogółem

%

N
ogółem

%
C/N

pH
w in

Zawartość ogółem 
%

KCl H2O P2O5 K2O Mg

Wola  
Pszczółecka A 0-20 1.29 0.748 0.057 13.127 4.3 5.2 12.0 2.8 1

Wola  
Pszczółecka A 20-40 - - - - 4.8 5.0 5.1 0.5 0.3

Wola  
Pszczółecka A 90-110 - - - - 4.5 4.8 1.9 1 0.4

Odkrywka  
glebowa

Głębokość
pobrania
próbek
(cm)

Kwasowość
hydrolityczna

me • 100g-1

Kationy wymienne

me • 100g-1

Pojemność sorpcyjna

me • 100g-1

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T (T-S) V, %
Wola  

Pszczółecka A 0-20 2.92 0.5 0.033 0.026 0.079 0.638 3.558 2.92 17.93

Wola  
Pszczółecka A 20-40 1.54 0.1 0.013 0.009 0.018 0.14 1.68 1.54 8.333

Wola  
Pszczółecka A 90-110 1.53 0.1 0.018 0.009 0.031 0.158 1.688 1.53 9.360

 
Drugim dominującym gatunkiem jest przymiotno (konyza) kanadyjskie Conyza canadensis, które zajmuje 
ok. 15% powierzchni. Jest to roślina, która także preferuje suche, lekkie, piaszczyste gleby (Adamczewski 
et al. 2011). Roślina ta rozprzestrzenia się w całym kraju i jest dość oporna na środki chwastobójcze. 
Podobny udział procentowy cechuje trzecią z dominujących roślin – szczaw zwyczajny Rumex acetosa, 
preferujący gleby o dużym zakwaszeniu.
Udział pozostałych gatunków jest znacznie mniejszy. Uwagę przyciągają okazy sosny zwyczajnej Pinus 
sylvestris, które stanowią wyrazisty element fizjonomii odłogu.

Stanowisko – Wola Pszczółecka C; współrzędne: 51o 24’37’’ N, 19o 06’30’’ E
Druga powierzchnia badawcza położona jest na wysokości 165-168 m n.p.m. (rzędna terenu: 166 m n.p.m.) 
w obrębie Wysoczyzny Łaskiej (Kondracki 2002), około 8.3 km na wschód od granicy Parku Krajobrazowego 
Międzyrzecza Warty i Widawki. Także ta powierzchnia znajduje się w obrębie terasy nadzalewowej 
Chrząstawki. Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Zelów (Baliński, Gawlik 
1983) występują tu piaski rzeczne terasy nadzalewowej na glinach. Na mapie glebowo-rolniczej w skali 1:5000 
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w obrębie analizowanej powierzchni zaznaczone są gleby bielicowe (A) 5. kompleksu przydatności rolniczej 
(żytni dobry) rozwinięte na piaskach słabogliniastych (ps) na glinach lekkich (gl). Gleby te zakwalifikowane 
zostały do klasy bonitacyjnej IVb (http://geoportal.lodzkie.pl/imap/). Aktualne użytkowanie terenu – odłóg.
Charakter obszaru dokumentują zdjęcia wykonane z punktu centralnego powierzchni testowej (fot. 
3). Także i w tym przypadku pobrane zostały próby do badań laboratoryjnych (fot. 4), wyniki których 
prezentuje tabela 2. Skład granulometryczny odzwierciedla informację podaną na mapie glebowo-rolniczej. 
W próbie z głębokości 0-20 cm frakcja materiału odpowiada piaskom słabogliniastym (ps), następnie 
przechodzi w piasek gliniasty (pg), a na głębokości 50-60 cm występuje już glina piaszczysta (gp). Udział 
frakcji pyłów i iłów (pyły φ 0.02–0.002 mm; iły φ <0.002 mm) wyraźnie wzrasta w głąb profilu, od 9.2% 
w próbce z głębokości 0-20 cm do ponad 31% w próbach pobranych poniżej 50 cm. Na podstawie składu 
granulometrycznego można stwierdzić, że gleba ta charakteryzuje się zmienną kategorią agronomiczną 
wraz z głębokością. Próba z głębokości 0-20 cm zakwalifikowana została do gleb bardzo lekkich (I), z 30-40 
cm – do gleb lekkich (II), natomiast pozostałe dwie próby wykazują skład granulometryczny umożliwiający 
zaliczenie ich do kategorii gleb średnich (III).
Przedstawiony w tabeli 2 skład granulometryczny materiału występującego w stanowisku Wola Pszczółecka 
C wpływa na kolejny parametr gleby – powierzchnię właściwą. Zmienia się ona w zakresie od 0.18 m2 . g-1 

w próbie pobranej z głębokości 0-20 cm do 0.745 m2 . g-1 w próbie z głębokości 90-100 cm.
Odczyn w górnych poziomach gleby jest bardzo kwaśny lub kwaśny; wartość pH w H2O wzrasta jednak 
wraz z głębokością. Na 0-20 cm jego wartość wynosi 4.4, a na 90-100 cm jest to już 6.3 (odczyn słabo 
kwaśny). Wraz ze zmianą odczynu wzrasta stopień wysycenia kationami o charakterze zasadowym (V), 
który zmienia się z 5.6% w próbie z poziomu 0-20 cm do prawie 88% w najniższym poziomie, co oznacza 
jej wysokie nasycenie kationami. Decydujący wpływ na ten fakt ma rosnąca wraz z głębokością zawartość 
kationów wapnia (Ca2+). Oceniając zawartość poszczególnych składników przyswajalnych dla roślin można 
stwierdzić, że tym razem w przypadku potasu (K2O) i fosforu (P2O5) w większości poziomów jest ona bardzo 
niska i niska. Rośnie jednak zawartość magnezu (Mg), która zmienia się od bardzo niskiej (0.4) w poziomie 
0-20 cm do bardzo wysokiej (8.0) w dolnej części profilu.
Zawartość próchnicy wynosi 1.42% w poziomie 0-20 cm. Zawartość węgla organicznego jest dość duża, 
0.824%. Przyczyny tego są prawdopodobnie takie same, jak w stanowisku Wola Pszczółecka A (coroczne 
odkładanie na powierzchni gleby masy organicznej z porastających ją roślin oraz mniejsze napowietrzanie 
gleby w wyniku zaniechania orki). 
Powierzchnia obserwacyjna nie jest pokryta roślinami w 100%. Zróżnicowanie gatunkowe w porównaniu 
z poprzednią powierzchnią testową jest wyraźnie mniejsze. Występuje tu zaledwie gatunków 9 roślin 
(oznaczenia J. Adamczyk i J. Sieradzki). Największym pokryciem charakteryzuje się jastrzębiec kosmaczek 
Hieracium pilosella, który zajmuje ok. 60-70% powierzchni. Drugim z dominujących gatunków jest mietlica 
pospolita Agrostis capillaris pokrywająca około 15%. Trawa ta występuje na siedliskach suchych, średnio 
żyznych, ale także i na ubogich. Pozostałe gatunki nie pokrywają więcej niż po 0.5% powierzchni. Na 
powierzchni charakteryzowanego odłogu występują okazy drzew typowych dla pierwszych etapów sukcesji 
wtórnej: sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i brzozy brodawkowatej Betula pendula.
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właściwą. Zmienia się ona w zakresie od 0.18 m2 . g-1 w próbie pobranej z głębokości 0-

20 cm do 0.745 m2 . g-1 w próbie z głębokości 90-100 cm. 

 
Fot. 3. Powierzchnia testowa Wola Pszczółecka C  (fot. E. Papińska, 2013) 

Phot. 3. Test area Wola Pszczółecka C (photo by E. Papińska, 2013) 

 

Opis odkrywki: 
 
  1 – 0 cm   poziom organiczny 
 
0 – 30 cm  poziom próchniczny, poziom 
                      przekształcony, pogłębiony 

przez użytkowanie rolnicze 
(orka), piasek średnioziarnisty, 
brunatny 

 
 
30 – 40 cm piasek gliniasty, beżowy 
 
40 – 110 cm glina piaszczysta, beżowa 

 
Fot. 4. Odkrywka glebowa w stanowisku Wola Pszczółecka C  (fot. E. Papińska 2013) 

Fot. 3. Powierzchnia testowa Wola Pszczółecka C (fot. E. Papińska, 2013)
Fig. 3. Test area Wola Pszczółecka C (photo by E. Papińska, 2013)

Opis odkrywki:

1 – 0 cm poziom organiczny

0 – 30 cm poziom próchniczny, poziom
przekształcony, pogłębiony przez 
użytkowanie rolnicze (orka), piasek 
średnioziarnisty, brunatny

30 – 40 cm piasek gliniasty, beżowy

40 – 110 cm glina piaszczysta, beżowa

Fot. 4. Odkrywka glebowa w stanowisku Wola Pszczółecka C (fot. E. Papińska 2013)
Fig. 4. Soil pit (outcrop soil) in test area Wola Pszczółecka C (photo by E. Papińska, 2013)
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Tab. 2. Wola Pszczółecka C. Granulometryczne i chemiczne właściwości gleby 
Tab. 2. Wola Pszczółecka C. Granulometric and chemical properties of soil

Odkrywka  
glebowa

Głębokość
pobrania
próbek
(cm)

Frakcje granulometryczne gleby
% Grupa

Granulo-
metrycz-

na

Powierz- 
chnia

właściwa

m2 . g-1

2.0-
1.0

mm

1.0-
 0.5

mm

0.5-
 0.25

mm

0.25-
0.1

mm

0.1-
 0.05

mm

0.05-
 0.02

mm

0.02-
0.005

mm

0.005-
 0.002

mm

<0.002

mm
Wola  

Pszczółecka C 0-20 1.2 23.4 35.1 20.3 5.4 5.3 5.8 2.1 1.3 ps 0.18

Wola 
Pszczółecka C 20-40 1.5 20.4 28.1 19.2 6 5.3 9.7 5.8 4 pg 0.441

Wola  
Pszczółecka C 50-60 0.1 13.3 24 17.3 5.9 7.8 15 9.6 7 gp 0.743

Wola  
Pszczółecka C 90-100 0.3 14.6 24.3 16.7 5.8 7.2 14.6 9.6 7 gp 0.745

Odkrywka  
glebowa

Głębokość
pobrania
próbek
(cm)

Próchnica
%

C
ogółem

%

N
ogółem

%

C/N
pH
w in

Zawartość ogółem
%

KCl H2O P2O5 K2O Mg

Wola  
Pszczółecka C 0-20 1.42 0.824 0.072 11.440 3.9 4.4 6.4 1.5 0.4

Wola  
Pszczółecka C 20-40 - - - - 4.1 4.9 1.2 1.5 0.9

Wola  
Pszczółecka C 50-60 - - - - 3.9 5.2 0.9 3.3 6.5

Wola  
Pszczółecka C 90-100 - - - - 4.6 6.3 0.9 3.2 8

Odkrywka  
glebowa

Głębokość
pobrania
próbek
(cm)

Kwasowość
hydrolityczna

me • 100g-1

Kationy wymienne
me • 100g-1

Pojemność sorpcyjna
me • 100g-1

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S T (T-S) V. %
Wola  

Pszczółecka C 0-20 4.46 0.15 0.027 0.026 0.062 0.265 4.725 4.46 5.608

Wola  
Pszczółecka C 20-40 3.13 0.45 0.068 0.035 0.056 0.609 3.739 3.13 16.288

Wola  
Pszczółecka C 50-60 3.42 4 0.678 0.122 0.138 4.938 8.358 3.42 59.081

Wola  
Pszczółecka C 90-100 1.05 6.35 0.867 0.174 0.126 7.517 8.567 1.05 87.744
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Dyskusja

W artykule przedstawiono zaledwie dwie spośród 12 przebadanych powierzchni testowych. Są one jednak, 
zdaniem autorki reprezentatywne dla 10-kilometrowej strefy otaczającej Park Krajobrazowy Międzyrzecza 
Warty i Widawki. Stanowisko Wola Pszczółecka A reprezentuje przykład bardzo ubogich siedlisk, których 
gleby zostatały zakwalifikowane do VI klasy bonitacyjnej. Skład granulometryczny oraz inne cechy 
fizykochemiczne tej gleby predysponują ją bardziej do wykorzystania leśnego niż rolnego. Biorąc pod 
uwagę skład gatunkowy roślin, które zasiedliły już teraz ten teren podczas sukcesji wtórnej, wnioskować 
można, że stanowisko to odpowiada siedlisku borowemu.
Nieznacznie inna sytuacja ma miejsce w stanowisku Wola Pszczółecka C, gdzie badana gleba cechuje 
się trochę innym składem granulometrycznym (większa zawartość drobniejszych frakcji pojawiająca 
się w głąb profilu glebowego – gp). Cechy fizykochemiczne tej gleby zmieniały się wraz z głębokością: 
wzrasta zawartość pyłu (z 13.2% w przypowierzchniowej warstwie do 32.4% na głębokości 50-60 cm) i iłu 
(z 1.3% do 7%), rośnie pH gleby, wysycenie kationami zasadowymi czy powierzchnia właściwa. Znajduje 
to odzwierciedlenie w lepszej bonitacji gleb, gdyż zaliczone zostały one do klasy IVb. Trochę lepsze 
warunki powietrzno-wodne gleby nie przekładają się jednak na większe zróżnicowanie gatunkowe roślin tu 
występujących. Wzrasta za to liczba gatunków grzybów. 
Prezentacja wyników zaledwie z dwóch powierzchni testowych nie daje zdaniem autorki podstaw 
do wyprowadzania ogólniejszych wniosków. Zarysowuje się jednak pewna tendencja, jaką można 
zaobserwować na terenach położonych wokół Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, 
wynikająca przede wszystkim z uwarunkowań przyrodniczych, polegająca na odłogowaniu obszarów 
charakteryzujących się słabymi siedliskami, wymagającymi znacznego zaangażowania finansowego, 
w celu zwiększenia ich potencjału, na przykład poprzez wapnowanie. Skład granulometryczny osadów 
(skał macierzystych), głównie pochodzenia wodnolodowcowego i rzecznego, sprawia, że gleby te wykazują 
przemywny typ gospodarki wodnej, co powoduje okresowy niedobór wody dla roślin, znacznie pogarszający 
wyniki uzyskiwanych plonów.
Podjęte badania terenów odłogowanych na terenie województwa łódzkiego znajdują się dopiero 
w początkowej fazie, ale wyniki już uzyskane mogą być wykorzystane chociażby do analiz porównawczych 
zmian, jakie zachodzą w glebach odłogowanych i użytkowanych rolniczo. 
Identyfikacja zjawiska odłogowania gruntów, poza typowo poznawczym znaczeniem, niesie duży ładunek 
aplikacyjny. Dotyczy to przede wszystkim określenia roli i znaczenia odłogów w agroekosystemach, 
które znacznie wzbogacają miejscowe zasoby przyrodnicze, nie tylko w odniesieniu do roślinności, 
ale także umożliwiają funkcjonowanie wielu gatunkom zwierząt (Orłowski, Nowak 2004). 
W artykule wykorzystano materiały uzyskane w trakcie realizacji projektu badawczego 1760/B/P01/2011/40 
realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.
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