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 Zmia ny za wa r to œci ma te rii or ga ni cz nej
w gle bach u¿y t ków ro l nych w oko li cach P³ocka

The chan ges of or ga nic car bon con tents
in soil of ru ral are as in the surroundings of P³ock

Abs tract: The ana ly sis of the chan ge of or ga nic car bon con tent in so ils in the surroundings of P³ock
was car ried in ye ars 1988–2002. The big gest loss of or ga nic mat ter was di s co ve red in Hi sti sols,
which are si tu a ted wi t hin ru ral are as. Ta king into ac co unt mi ne ral so ils, the big gest gain of or ga nic
car bon has ap pe a red in Gle y ic Che r no zems, which are used as ara b le land. The en ri ch ment of hu mus
was di s co ve red wi t hin wa ste lands, me a dows and pa stu res so ils. 
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Wstêp

Jak po wszech nie wia do mo, za wa r toœæ ma te rii or ga ni cz nej ma wp³yw na
 ¿yznoœæ gle by. Ma te ria or ga ni cz na jest ma ga zy nem ró ¿ nych pie r wia stków
i zwi¹zków che mi cz nych, isto t nych dla wzro stu ro œlin, m.in. wê gla, azotu,
 makro- i mikroelementów. 

In ten sy w ne u¿y t ko wa nie ro l ni cze po wo du je uby tek ma te rii or ga ni cz nej
w gle bach. Upra wa me cha ni cz na, za kwa sze nie po zio mu pró chni cz ne go, co ro -
cz ne wy no sze nie plo nów z pól i wy so kie na wo ¿e nie mi ne ra l ne, szcze gó l nie
na wo za mi fi zjo logi cz nie kwa œ ny mi, po wo duj¹ przy spie sze nie mine ra li za cji
po zo sta wio nych re sztek ro œlin nych. Stra tom ma te rii or ga ni cz nej mo¿e za po -
biec po pra w nie do bra ny p³odo z mian, w któ rym ucze st ni czyæ bêd¹ ro œli ny mo -
ty l ko we, ro œli ny str¹czko we i ich mie szan ki z tra wa mi. Ro œli ny mo ty l ko we,
ro œli ny str¹czko we, tra wy i mie szan ki tych ro œlin wzbo ga caj¹ gle bê w pró ch -
ni cê, na to miast ro œli ny oko po we, ole i ste i ku ku ry dza do sta r czaj¹ ty l ko nie wiel -
kiej ilo œci ma te rii organicznej.

Ma te ria or ga nicz na jest ta k ¿e jed nym ze wska Ÿ ni ków po da t no œci gleb na
de gra da cjê. Sto so wa ny jest tzw. wska Ÿ nik pró chni cz no œci, któ ry wy zna cza siê 
na pod sta wie za wa r to œci wê gla orga ni cz ne go w gle bie. Spa dek za wartoœci
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pró ch ni cy po ni ¿ej 45 t/ha w 20-cen ty me tro wej wa r stwie po wie rzch nio wej
gleb upra w nych mo¿e œwia d czyæ o de gra da cji gleb lub ich nie do roz wo ju
(Siu ta 1985).

Mie j s ce i me to dy ba dañ 

Ob szar ba dañ po³o¿o ny jest w œro d ko wej czê œci Pol ski, w oko li cy P³ocka.
W opra co wa niu uwz glê d nio no wszy stkie typy gleb u¿y t ko wa ne ro l ni czo, wy -
stê puj¹ce w gra ni cach opra cowy wa ne go te re nu, tj.: bru na t ne, p³owe, rdza we,
bie li co we, cza r ne ziemie, mady i gleby torfowo-murszowe. 

Ba da nia mi ob jê to okres 1988–2002. W sto sun ku do roku 1988 wy ko rzy sta -
no ma te ria³y ze bra ne przez Ma li nowsk¹ (1993), na to miast pó Ÿ nie j sze ba da nia
wykona³a autorka. 

W po bra nych pró b kach gle bo wych oz na czo no uzia r nie nie me tod¹ are o me -
tryczn¹, za wa r toœæ wê gla orga ni cz ne go (w po zio mach mi ne ra l nych me tod¹
Tiu ri na, w po zio mach or ga ni cz nych na pod sta wie strat pra ¿e nia w tem pe ra tu -
rze 550oC), sumê ka tio nów za sa do wych w ko m p le ksie so r pcy j nym (S) w 0,1n
HCl, kwa so woœæ hy dro li tyczn¹ (Hh) w 0,1n CH3CO O Ca. W ana li zie uwz glê -
d nio no zmien noœæ po wy ¿szych pa ra me trów w okre sie czter nasto le t nim (za -
wa r toœæ pró ch ni cy, suma ka tio nów za sa do wych i kwa so woœæ hy dro li tyczn¹).

Wy ni ki i dys ku sja 

W oko li cach P³ocka naj bar dziej za so b ne w ma te riê or ga niczn¹ s¹ gle by to r -
fo we i torfo wo-mu r szo we. W la tach 1988–2002 w tych gle bach stwier dzo no
te¿ naj wiêksz¹ dy na mi kê spa d ku ma te rii or ga ni cz nej w po zio mie po wie rzch -
nio wym. W skra j nych przy pa d kach spa dek ten wy no si³ na wet 20% (rys. 1).
Wy ra Ÿ ny spa dek ma te rii or ga ni cz nej wska zu je na po stê puj¹cy pro ces mine ra -
li za cji i mu r sze nia, zwi¹zany z prze pro wa dze niem me lio ra cji i po zy ski wa -
niem te re nów dla ro l ni c twa. Uby tek ma te rii or ga ni cz nej w gle bach or ga ni cz -
nych wi¹¿e siê te¿ ze spa d kiem po je mno œci ko m p le ksu sor pcy j ne go. Po mi mo
spadku pojemnoœci kompleksu sorpcyjnego w tych glebach zawartoœæ
kationów zasadowych nie uleg³a wiêkszym zmianom. 

Spo œród gleb mi ne ra l nych naj wiêksz¹ za wa r to œci¹ ma te rii or ga ni cz nej cha -
ra kte ry zuj¹ siê cza r ne zie mie i mady. Za wa r toœæ ma te rii or ga ni cz nej w cza r -
nych zie miach waha³a siê od 2,1 do 5,4% pod ko niec lat 80. XX wie ku, na to -
miast w roku 2002 wy no si³a 1,5–4,5% (rys. 2). Za wa r toœæ ma te rii or ga ni cz nej
w ma dach kszta³towa³a siê od po wie d nio: 1,1–3,5% i 1,5–3,1% (rys. 3). Naj -
wiê kszy uby tek ma te rii or ga ni cz nej stwier dzo no w cza r nych zie miach. Wy no -
si³ on ma ksy ma l nie 2%. Ob ni ¿e nie ilo œci ma te rii or ga ni cz nej w cza r nych zie -
miach wy ni ka z nad mie r ne go dre na ¿u, wa p no wa nia, za bie gów me cha ni cz -
nych, in ten syw ne go na wo ¿e nia (D¹bro wska - Na skrêt 1988, Karlik, Szpa ko w -
ska 1997). Czarne ziemie w okolicach P³ocka u¿ytkowane s¹ przede wszy st -
kim jako grunty orne. 
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Mady u¿y t ko wa ne jako ³¹ki od zna czaj¹ siê wzro stem za so b no œci w ma te riê
or ga niczn¹. Wzbo ga ce nie tych gleb w ma te riê or ga niczn¹ wy no si³o na wet
1,5% (rys. 3). Po do b ne zja wi sko w gle bach ³¹ko wych zaob ser wo wa li rów nie¿
M.D. Eve i in. (2002), R. Lal i in. (1999) i R. Po uy at i in. (2002). Na le ¿y to
wi¹zaæ z ro œlin no œci¹ tra wiast¹, któ ra wzbo ga ca gle bê w sub stan cjê pró ch -
niczn¹ (po ziom pró ch ni cz ny ule ga wte dy pog³êbie niu dziê ki gro ma dze niu siê
ob umar³ych re sztek ro œlin nych). Oby d wa typy gleb nie wy ka zuj¹ ob ja wów
de gra da cji pró ch ni cy, gdy¿ pró ch ni cz ny wska Ÿ nik de gra da cji prze kra cza
50 t pró ch ni cy·ha–1. Ob ja wy s³abej de gra da cji mog¹ po ja wiæ siê jed nak w naj -
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Rys. 1. Za wa r toœæ pró ch ni cy w gle bach to r fo wych i torfo wo-mu r szo wych 

Fig. 1. Con tents in the or ga nic car bon in Hi sto sols 
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Rys. 2. Za wa r toœæ wê gla orga ni cz ne go w cza r nych zie miach

Fig. 2. Con tents in the or ga nic car bon in Mol lic Gle y sols



bli ¿ szych la tach, zw³asz cza w gle bach upra w nych. In ten sy w na upra wa, co ro -
cz ne wy no sze nie plo nów z pól, a ta k ¿e nad mie r ny dre na¿ po wo duj¹ w cza r -
nych zie miach i ma dach uby tek ma te rii organicznej. 

Cza r ne zie mie i mady wy ró ¿ niaj¹ce siê wiêksz¹ za wa r to œci¹ ma te rii or ga ni -
cz nej za wie raj¹ na ogó³ wiêksz¹ iloœæ ka tio nów za sa do wych ni¿ kwa so wych.
Mo ¿ na s¹dziæ, i¿ ma te ria or ga ni cz na w tych gle bach od gry wa istotn¹ rolê
w so r pcji kationów zasadowych. 

Gle by bru nat no ziem ne za wie ra³y od 0,8 do 1,8% ma te rii or ga ni cz nej.
W gle bach bru na t nych i p³owych spa dek pró ch ni cy nie prze kra cza na ogó³ 1%, 
a w  nie któ rych gle bach stwier dzo no nie wie l ki wzrost za wa r to œci ma te rii or ga -
ni cz nej, zw³asz cza w tych po wsta³ych z utwo rów py³owych i gli nia s tych
(rys. 4, 5). Na po pra wê za wa r to œci ma te rii or ga ni cz nej w gle bach ma wp³yw
zwiê kszo ne na wo ¿e nie or ga ni cz ne w osta t nich la tach. Po mi mo nie wie l kie go
wzbo ga ce nia gleb bru na t nych i p³owych w ma te riê or ga niczn¹, mo ¿ na uwa ¿aæ 
je za œred nio zde gra do wa ne. Pró ch ni cz ny wska Ÿ nik de gra da cji kszta³towa³ siê
na po zio mie oko³o 40 t pró ch ni cy·ha–1. 

W la tach 1988–2002 gle by bru na t ne od zna cza³y siê spa d kiem ka tio nów za -
sa do wych w po zio mach pró ch ni cz nych. Ty l ko w nie li cz nych pro fi lach stwier -
dzo no wzrost ka tio nów za sa do wych w ko m p le ksie so r pcy j nym. Zja wi sko to
wy stê po wa³o w gle bach bru na t nych zlo kali zo wa nych w po bli ¿u Pol skie go
Kon ce r nu Na fto we go „Or len”, na co wp³yw mog³y mieæ py³y opa daj¹ce w po -
b li ¿u zak³adu.

W gle bach p³owych w la tach 1988–2002 w ko m p le ksie so r pcy j nym stwier -
dzo no wzrost ka tio nów za sa do wych w po zio mach pró ch ni cz nych. Mo ¿ na
przy pu sz czaæ, ¿e wy ni ka to z wa p no wa nia tych gleb w ostatnich latach. 
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Rys. 3. Za wa r toœæ wê gla orga ni cz ne go w ma dach 

Fig. 3. Con tents in the or ga nic car bon in Flu vi sols 



Gle by bie lico zie m ne (bie li co we i rdza we) s¹ na ogó³ od³ogo wa ne. Od³ogo -
wa nie wp³ynê³o w wie lu przy pa d kach na wzrost za wa r to œci ma te rii or ga ni cz -
nej, na wet o 1% (rys. 6). Na to miast gle by bie lico zie m ne na dal upra wia ne cha -
ra kte ryzo wa³y siê uby t kiem ma te rii or ga ni cz nej (rys. 6). Do uby t ku sub stan cji
pró ch ni cz nych w gle bach po wsta³ych z pia sków przy czy ni³o siê in ten sy w ne
wa p no wa nie i na wo ¿e nie gleb do lat 80. XX wie ku, a pó Ÿ niej gwa³to w ny spa -
dek zu ¿y cia na wo zów, w tym rów nie¿ na wo zów or ga ni cz nych (An drze je wski
1993). W wy ni ku szy b kie go pod wy ¿sze nia od czy nu, zw³asz cza w gle bach
lek kich, wzra sta mine ra li za cja i hu mi fi ka cja re sztek ro œlin nych, co wi¹¿e siê
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Rys. 4. Za wa r toœæ wê gla orga ni cz ne go w gle bach bru na t nych 

Fig. 4. Con tents in the or ga nic car bon in Ca m bi sols
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Rys. 5. Za wa r toœæ wê gla orga ni cz ne go w gle bach p³owych 

Fig. 5. Con tents in the or ga nic car bon in Lu vi sols



ze zwiê ksze niem dzia³al no œci bio lo gi cz nej gleb. Po pra wê za wa r to œci pró ch ni -
cy mo ¿ na osi¹gn¹æ po przez na wo ¿e nie or ga ni cz ne, szcze gó l nie w gle bach wy -
two rzo nych z utwo rów pia sz czy s tych (Grze bisz i in. 1998). W gle bach ubo -
gich we fra kcjê ko lo i daln¹ pró ch ni ca wp³ywa na w³aœci wo œci so r pcy j ne i za -
trzy mu je sk³ad ni ki po ka r mo we. W gle bach bie li co zie mnych pró ch ni cz ny
wska Ÿ nik de gra da cji kszta³tuje siê na po zio mie 40–50 t pró ch ni cy·ha–1, czy li
gle by te mo ¿ na za li czyæ do s³abo zdegradowanych. 

W ko m p le ksie so r pcy j nym tych gleb prze wa ¿aj¹ ka tio ny kwa so we. W la -
tach 1988-2002 ob se r wu je siê wy ra Ÿ ny pro ces za kwa sza nia tych gleb. 

Re a su muj¹c, spa dek za wa r to œci pró ch ni cy stwier dzo no w pó³nocno - ws chod -
niej i wschod niej czê œci te re nu, na to miast na prze wa ¿aj¹cej czê œci ba da ne go
ob sza ru nie stwier dzo no wy ra Ÿ nych ten den cji wzbo ga ce nia lub de gra da cji
pró ch ni cy (rys. 7). Zna cz na de gra da cja pró ch ni cy wyst¹pi³a w gle bach to r fo -
wych na pó³no c ny wschód i pó³noc od Pol skie go Kon ce r nu Na fto we go. Jest to 
ob szar, na któ rym na dal s¹ pro wa dzo ne me lio ra cje, maj¹ce na celu od wod nie -
nie te re nu. Czêœæ z osu szo nych gleb zo sta³a zago spo daro wa na jako grun ty
orne, co przy spie sza pro ces mine ra li za cji ma te rii or ga ni cz nej. Mnie j szy uby -
tek pró ch ni cy zaob ser wo wa no po le wej stro nie Wis³y, na wy ¿szych ta ra sach
i na pó³no c nym wscho dzie ba da ne go te re nu. 

Nie wie l kie wzbo ga ce nie w ma te riê or ga niczn¹ zaob ser wo wa no w gle bach
bru na t nych i p³owych, wy kszta³co nych z utwo rów py³owych na skra ju
wschod niej czê œci ba da ne go te re nu. Zwi¹zane jest to ze wzro stem od czy nu
w tych gle bach i zmnie j sze niem mine ra li za cji ma te rii or ga ni cz nej. Na pe w no
po zy ty w ny wp³yw na za wa r toœæ ma te rii or ga ni cz nej ma te¿ nawo¿enie
organiczne i siew poplonu. 
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Rys. 6. Za wa r toœæ wê gla orga ni cz ne go w gle bach rdza wych i bie li co wej (10)

Fig. 6. Con tents in the or ga nic car bon in Ca m bic Are no sols and Po dzols (10) 



Wnio ski 

– W osta t nich dwu dzie stu – trzy dzie stu la tach uro dza j noœæ gleb pod wy ¿sza no 
na wo ¿e niem mi ne ra l nym, za po mi naj¹c o na wo ¿e niu or ga ni cz nym. Do pro -
wa dzi³o to do strat sub stan cji or ga ni cz nej, co naj bar dziej uwi da cz nia siê
w gle bach bo ga tych w pró ch ni cê. 

– W przy pa d ku gleb or ga ni cz nych wp³yw na stra ty pró ch ni cy maj¹ me lio ra -
cje, ukie run ko wa ne na ob ni ¿e nie po zio mu wody grun to wej, co poci¹ga za
sob¹ mine ra li za cjê sub stan cji or ga ni cz nej. 

– W gle bach mu r szo wych i torfo wo-mu r szo wych uby tek sub stan cji or ga ni cz -
nej mog¹ po tê go waæ zja wi ska de fla cji mu r szu. 

– £¹ki, jako na tu ra l ne zbio ro wi ska ro œlin ne, spe³nia³y w przesz³oœci fun kcjê
pró ch ni co twórcz¹. Dziœ s¹ bar dziej in ten sy w nie eks ploa to wa ne i czê œciej
ko szo ne, a zna cz na czêœæ tra wy jest wy no szo na poza sie d li sko. Wi¹¿e siê to
z u³atwio nym do stê pem w re zu l ta cie prze pro wa dzo nych me lio ra cji. 

– Za cho wa nie ten den cji spa d ko wej pró ch ni cy w gle bach or ga ni cz nych i cza r -
nych zie miach mo¿e do pro wa dziæ do ob ni ¿e nia ich wy so kiej od po rno œci.
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Rys. 7. Zmia ny wê gla orga ni cz ne go w gle bach oko lic P³ocka w la tach 1988–2002

Fig. 7. Chan ges in the or ga nic car bon in so ils in the surroundings of P³ock in
1988–2002 ye ars
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