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Wstęp 

Odpływ substancji biogennych z terenu zlewni do wód powierzchniowych 
jest kształtowany przez wiele czynników, spośród których podstawowymi są: opa
dy, fizjografia zlewni, zwięzłość i żyzność gleb, sposób gospodarowania i stosunki 
wodne oraz warunki klimatyczne i pory roku [Lossow, WIĘCŁAWSKI 1991; TAYLOR i 
in. 1992; BOROWIEC, PIEŃKOWSKI 1993]. Dlatego problem ochrony wód powierzch
niowych przed zanieczyszczeniami obszarowymi jest złożony i jak dotąd nieroz
wiązany. Związki biogenne dostają się do gleby z opadów, naturalnych procesów 
glebotwórczych, a także z nawozów mineralnych i organicznych oraz środków 
ochrony roślin [TAYLOR i in. 1992]. Pogląd , że rolnictwo wzbogaca glebę, a w re
zultacie wody powierzchniowe w substancje biogenne jest słuszny. Trudno jednak 
dokładnie określić jaka część tych składników pochodzi bezpośrednio z rolnictwa 
(BOROWIEC, PIEŃKOWSKI 1993; Koc i in. 1998]. Intensywność i poziom gospodarowa
nia w istotnym stopniu wpływają na migracjt:, substancji organicznej i mineralnej z 
gleb [Lossow, WIĘCLAWSKI 1991; Koc i in. 1996]. Dotychczasowe badania dowodzą, 
że melioracje, szczególnie gleb lekkich i intensywnie użytkowanych, wpływają na 
wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych biogenami [Koc i in. 
1996, 1998]. Ważnym źródłem zanieczyszczenia wód są ścieki gospodarcze i byto
we z osiedli wiejskich [Hus 1996; ZABLOCKI i in . 1996]. W niniejszej pracy przedsta
wiono wyniki badań dotyczące odpływu substancji organicznej i mineralnej z gleb 
w zależności od sposobu użytkowania terenu, ilości opadów, zwięzłości gleb, in
tensywności gospodarowania oraz systemu melioracyjnego. 

Materiały i metodyka 

Badania przeprowadzono w latach 1994-1997 na Pojezierzu Mazurskim. 
Do badań wytypowano 3 strumienie leśne, 3 rowy przebiegające przez grunty 
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rolne i 3 rowy przebiegające przez grunty rolne i osiedla, w których zlewniach 
znajdowały się osiedla wiejskie oraz 17 działów drenarskich o zróżnicowanych 
glebach, z których 9 prowadziło wody z gruntów o średniej intensywności rolnic
twa, a 8 z gruntów o intensywnym nawożeniu (300 kg NPK na ha rocznic). W 
analizowanym okresie badań wyodn;bniomo rok wilgotny (706 mm) i bardzo 
suchy (417 mm). Wody do badań pobierano raz w miesiącu. W próbach tych 
oznaczono: suchą pozostałość, popiół, azo t amonowy metodą Nesslera, azot azo
tynowy kolorymctrycznie z kwasem sulfanilowym, azot azotanowy kolorymetrycz
nie z kwasem dwusulfofenolowym, fosfor ogółem po mineralizacji i fosforany ko
lorymetrycznic z chlorkiem cynawym oraz potas metodą emisyj nej spektrometrii 
atomowej. 

Wyniki i dyskusja 

Przeprowadzone badania wykazały znaczne zróżnicowanie składu chemicz
nego wód odpływających ze zlewn i rolniczej. W wodach prowadzonych przez 
rowy otwarte i sieć drenarską zawartości substancji mineralnej i organicznej (su
cha pozostałość) wahała się w granicach od 127 do 1288 kg roczn ic oraz od 95 
do 933 kg składników popielnych (tab. 1). Roczny odpływ tych substancji rowami 
melioracyjnymi z obszarów użytkowanych rolniczo oraz z pól uprawnych z osied
lami był niższy niż w przypadku strumieni leśnych prowadzących wody z terenu, 
w którym oddziaływanie czynników antropogenicznych jest minimalne. Ponadto 

Rowy 
(źród ła) 
Ditches 
(Springs) 

Dreny 
Drnins 

Tabela 1; Tablel 

Odpływ substancji organicznej i mineralnej z gleb (kg·ha-1·rok-1) 

Outflow of organie and minerał matter from the soil (kg·ha-1·year-1) 

Wyszczególnienie 
Sucha po-
zos l a lość 

Specification 
Dry weight 

las rok wilgotny; humid yea r 552 
forest rok bardzo suchy; very dry yea r 47 1 

pola uprawne rok wilgotny; humid year 334 
arab ie land rok bardzo suchy; very dry year 160 

pola uprawne 
i osiedla rok wilgotny; humid year 340 
arab ic land rok bardzo suchy; very dry year 327 
and scttlcments 

średnio; average 877 

gleba lekka 
rolnictwo przeciętne; medium-intcnsive agriculturc 797 
roln ictwo intensywne; intensive agriculturc 1288 

light soi! rok wi lgotny; humid yea r 979 
rok bardzo suchy; very dry year 444 

średn io; average 288 

gle tia cic:;żka 
rolnictwo przeciętne; medium intcnsive agr iculturc 127 
rolnictwo inte nsywne; intensive agriculturc 500 

heavy soi! 
rok wilgotny; humid year 314 
rok bardzo suchy; very dry year 212 

Popiół 
Ash 

314 
265 

235 
112 

229 
224 

472 
509 
933 
632 
317 

201 
95 

346 
220 
145 



CZYNNI Kl KSZTAŁTUJĄCE WYMYWANIE AZOTU ... 121 

wyraźnie niższe stężenie materii organicznej i składników mineralnych stwierdzo
no w rowach melioracyjnych w porównaniu z drenami. W lata wilgotne w porów
naniu do lat suchych w wodach tych, niezależnie od sposobu użytkowania terenu, 
znajdowało się znacznie więcej substancji organicznej i mineralnej . Potwierdza to 
pogląd , że opady atmosferyczne wywierają bardzo duży wpływ na i lość materii 
organicznej i mineralnej w wodach, niezależnie od systemu melioracyjnego [Koc i 
in. 1998]. W wodach drenarskich odpływających z gleb lekkich znajdowało się 

przeciętnie 3-krotnie więcej suchej pozostałości i ponad 2,5 raza więcej składni

ków popielnych w porównaniu z wodami odprowadzanymi z gleb ciężkich . 

Przeprowadzane badania wykazały, że do wód powierzchniowych odpływa 
roczme ze zlewni rolniczych do 6,7 kg N-NH4, 18,16 kg N-NO3 i 0,031 N-NO2 

(tab. 2) . 

Rowy 
(źródła) 

Ditchcs 
(Springs) 

Dreny 
Drains 

Odpływ azotu z gleb (kg·ha-1·rok-1) 

Nitrogen leaching from the soils (kg·ha-1·year-1) 

Wyszczególnienie; Specification N-NH, 

las rok wilgotny; humid year 0,48 
forL:st rok bard:m suchy; vL: ry tiry year 0,54 

pola uprawne rok wilgotny; humid yea r 0,27 
arab ic land rok bardzo suchy; very dry yea r 0,20 

pola uprawne 
i osied la rok wilgotny; humid year 0,79 
arab ie land and rok bardzo suchy; very dry year 0,40 
se ltlemcnts 

średnio; average 2,13 
rolnictwo przecit;tne; medium-in- 0,20 

gleba lekka 
tcnsivc agriculture 
rolnictwo intensywne; intensive 6,70 

light soi l 
agriculturc 
rok wilgotny; humid year 1,11 
rok bardzo suchy; vc ry dry ycar 0,50 

śrcUnio; averagc 0,33 
rolnictwo przccic;tnc; medium in- 0,10 

gleba ci<;żka 
tcnsivc agriculturc 
rolnictwo intensywne; intensivc 0,69 

heavy soil 
agriculturc 
rok wilgotny; humid year 0,46 
rok bardzo suchy; vcry dry year 0,D7 

Tabela 2; Table 2 

N-NO, N-NOC 

0,42 0,01 I 
0,07 0,008 

1,02 0,008 
0,17 0,005 

4,00 0,019 
0,40 0,007 

10,75 0,019 
9,10 0,Dl0 

8,70 0,D20 

18,16 0,03 1 
7,04 0,017 

3,30 0,010 
3,80 0,003 

5,50 0,020 

3,42 0,015 
0,38 0,001 

Stężenie związków azotu w wodach w znacznym stopniu było uzależnione 
od miejsca ich pochodzenia. Podobnie jak to było w przypadku suchej pozosta
łości i składników popielnych największe ilości związków azotu odpływało z wo
dami drenarskimi. Wyj,Jtck stanowi tylko najniższy odpływ azotu amonowego i 
azotynów w roku bardzo suchym z gleb ciężkich . Spośród analizowanych wód naj
większy ładunek azotu amonowego, azotanów i azotynów niosły wody drenarskie 
odpływające z gleb lekkich. W warunkach wyższej intensywności gospodarowania 
na glebach lekkich stwierdzono 33,5 krotny wzrost wymycia N-NH4 oraz 2-krotne 
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zwiększenie odpływu azotynów, natomiast obniżenie (ponad 4%) wymycia azota
nów. 

Rowy 
(źródła) 
Ditchcs 
(Springs) 

Dreny 
Drains 

Tabela 3; Table 3 

Odpływ fosforu i potasu z gleb (kg·ha-1·rok-1) 

Phosphorus and potassium leaching from the soils (kg·ha-1·ycar-1) 

Wyszczególnienie; Spccilicat ion 
P og. 

P-PO, K 
Total P 

las rok wilgotny; humid year 0,19 0,14 1,70 
forest rok bardzo suchy; very dry year 0,16 0,10 0,80 

pola uprawne rok wilgotny; humid year 0 , 14 0,()7 3,80 
arabic land rok bardzo suchy; vcry dry year 0,17 0,08 1,79 

pola uprawne 
i osiedla rok wilgotny; humid year 0,22 0,12 6 ,90 
arab ic land rok bardzo suchy; very dry yea r 0,20 0 , 14 5,90 
and settlements 

średnio; average 0,35 0,24 13,60 
rolnictwo przeci~tnc; medium-intensive 0,27 0 ,21 5,40 

gleba lekka agriculturc 
light so il rolnictwo intensywne; intensive agriculture 0,49 0,33 25,80 

rok wilgotny; humid year 0,36 0,25 12,70 
rok bardzo suchy; vcry dry year 0,31 0,18 10,60 

średnio ; avcragc U,12 0,08 3,54 
rolnictwo przccie;tne; medium-intensive 0,()7 0,05 1,05 

gleba cie;żka agricu lturc 
heavy soi! rolnictwo int ensywne; intensivc agriculture 0,22 0,15 9,30 

rok wilgotny; humid year 0, 15 0,!0 3,lO 
rok bardzo suchy; very dry ycar O,o3 0,o2 0,71 

Ilość wymywanych substancji z gleby jest bezpośrednio powiązana z ich gos
podarką wodną, a przede wszystkim z il ością opadów rzutując:1 na wielkość od
pływu wód. W zależności od ilości opadów, rodzaju systemu melioracyjnego, 
zwięzłości gleb i intensywności gospodarowania ze zlewni rolniczych rocznie 
odpływa 0,03-0,49 kg fosforu, w tym 0,02-0,33 kg w postaci fosforanów i 
0,71-25,8 kg potasu (tab. 3). Przeprowadzone badania dowodz,1, że w latach wil
gotnych systemem rowów melioracyjnych z pól uprawnych odpływa mniej zwi<1z
ków fosforu niż z obszarów leśnych, o ile w ich zlewni nic ma osiedli wiejskich . 
Niezależnie od ilości opadów atmosferycznych znacznie wyższe wymycie potasu 
do wód powierzchniowych stwierdzono na terenach rolniczych. Było ono ponad 
2-krotnie wyższe w przypadku pól uprawnych i ponad 4-krotnie większe, gdy do
datkowym źródłem biogenów były osiedla wiejskie. Z analizowanych systemów 
melioracyjnych znacznie wyższy odpływ tych składników obserwowano z obszarów 

iJ zdrenowanych. Jednak należy zaznaczyć, że w roku bardzo suchym najniższe ilo ś
ci fosforu i potasu odplym,ły sieci<1 drenarską z gleb zwięzlych. W tym przypadku 
ładunek odpływającego fosforu był 5-krotnie, a potasu o 11 % niższy niż w wa
runkach naturalnych (zlewnia leśna). Wyższa intensywność rolnictwa powoduje 
zwiększenie wymycia fosforu i potasu, z tym że w przypadku gleb lekkich do wód 
drenarskich dostaje się wic;cej tych składników przy niskim poziomic rolnictwa 
niż z gleb zwięzłych intensywnie użytkowanych. 
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Wnioski 

l. Głównymi czynnikami kształtującymi wielkość wymycia z gleb poszczegól
nych substancji są: uziarnienie gleby, ilość opadów atmosferycznych, rodzaj 
sieci melioracyjnej, kierunek użytkowania i intensywność agrotechniki. 

2. Odpływ biogenów z cic;żkich gleb uprawnych jest bardzo mały i wynosi 
średnio: substancji organicznej i mineralnej 288 kg·ha-1, N-NH4 0,33 
kg·ha-1, N-N03 3,30 kg·ha-1, fosforu 0,12 kg·ha-1 i potasu 3,54 kg·ha-1• W la
tach bardzo suchych odpływ zmniejsza się: ogólnej masy substancji i ilości 
śladowych do 212 kg·ha-1, N-NH4 do 0,07 kg·ha-1, N-N03 do 0,38 kg·ha-1, 

fosforu do 0,03 kg·ha-1 i potasu do 0,71 kg·ha-1• 

3. Z lekkich gleb uprawnych odpływa rocznie średnio: ogólnej masy substancji 
877 kg·ha-1, N-NH4 2,13 kg·ha-1, N-N03 10,75 kg·ha-1, fosforu 0,35 kg·ha-1 i 
potasu 13,60 kg·ha-1, natomiast w lata bardzo suche zmniejsza się: ogólna 
masa substancji do 444 kg·ha-1, N-NH4 do 0,50 kg·ha-1, N-N03 do 7,04 
kg·ha-1, fosfor do 0,31 kg·ha-1 i potas do 10,60 kg·ha- 1• 

4. W porównaniu z odpływem materii mineralnej i organicznej rowami, dre
nowanie gleb lekkich zwiększa (przeciętnie 2,4-krotnie), natomiast dreno
wanie gleb ciężkich zmniejsza (przeciętnie 1,2-krotnie) wymycie tych subs
tancji . 

5. Intensyfikacja rolnictwa, szczególnie na glebach lekkich, zwiększa (przecięt
nie od 3 do 9-krotnie) wymycie składników biogennych do wód drenars
kich. 

6. Z intensywnie użytkowanych i zdrenowanych gleb lekkich rocznic odpływa 
ponad 2-krotnic więcej fosforu, prawic 3-krotnie więcej potasu i prawie 10-
krotnie więcej azotu w porównaniu do zdrenowanych gleb ciężkich. 
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Streszczenie 

Badania przeprowadzono w latach 1994-1997 na obszarach rolniczych Poje
zierza Mazurskiego. Przedmiot badań stanowiły wody ze strumieni i rowów oraz 
wody drenarskie. Oznaczono w nich zawartość suchej pozostałości, składników 
popielnych, związków azotu i fosforu oraz potas. Stwierdzono, że głównymi czyn
nikami kształtującymi wielkość wymycia poszczególnych substancji i skład che
miczny wód odpływających z gleb obszarów rolniczych w warunkach naturalnych 
były uziarnienie gleby i ilość opadów atmosferycznych, natomiast w antropoge
nicznych rodzaj sieci melioracyjnej i intensywność agrotechniki. W zależności od 
badanych czynników wielkość odpływu poszczególnych składników w badanych 
wodach ulegała znacznym zmianom i wahała sit;, w przypadku suchej pozostałości 
16-1288, popiołu 95-933, N-NH4 0,07-6,70, N-NO_1 0,07-18,16, N-NO2 0,001-
0,031, P ogólnego 0,03-0,49, P-PO4 0,02-0,33, K 0,71-25,80 kg·ha-1-rok-1• Wyka
zano, że drenowanie gleb lekkich oraz wyższa intensywność agrotechniki, w zna
czącym stopniu zwit;kszały wymycie z nich związków organicznych i mineralnych. 
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Summary 

The studies on the quality of stream and ditch watcrs as well as drainage 
water were conducted in 1994-1997 on rura! areas in the Mazury Lake District. 
The contcnts of dry weight and ash, nitrogen and phosphorus compounds and 
potassium were determined. It was stated that the soi] tcxture and arnount of 
precipitation arc the main factors influencing the quality of watcr and the 
substance leaching frorn agriculturally used soi! under natura! conditions. A type 
of land reclamation network as well as agrotechnics intensity arc the dominant 
factors on anthropogenic areas. Depending on studied factors the amounts of 
outflowing substanccs varied and ranged (in kg·ha- 1·year-1) as follows: 16-1288 
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dry wcight, 95-933 ash, 0,07-6,70 N-NH4, 0,07-18,16 N-NO3, 0,001--0,031 N-NO2, 

0,03-0,49 total P, 0,02-0,33 P-PO4, 0,71-25,80 K. The light soil drainage and hig
hcr intcnsity of agrotechnics causcd the distinct increase of leaching minerał and 
organie compounds. 
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