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Abstract: The aim of the work is to assess chosen properties of agricultural soils and their influence on different types 
of agricultural use and wastes in humpy landscapes. The agriculture in humpy landscape leads to intensification of 
diluvial processes concerning the humus horizon. The thickens of the diluvial layer on the underlying areas can be up 
to 100cm. The erosion processes can also enrich the underlying areas in the organic matter up to 300 t·ha-1

The grassland limits the erosion processes. Those processes and be heighten due to soil compaction layer on the 
depth of 30 cm. Also alkaline cations can migrate together with the organic matter. This causes changes in soil reaction 
in the catena. The soil reaction in the humus layer on the slope base is often less acid than on the slope. Leaving 
grounds as wastes leads to acidification. The herbaceous plants and grasses enrich the wastes’ soils in organic matter.

Słowa	kluczowe:	użytkowanie rolnicze: grunty orne, użytki zielone, nieużytki, właściwości gleb, krajobraz 
falisty.
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Wstęp i cel badań 

Użytkowanie rolnicze może wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na właściwości gleb 
i  ich funkcjonowanie. W krajobrazie falistym częstym zjawiskiem jest erozja wodna gleb i akumulacja 
poziomu deluwialnego próchnicznego w zagłębieniach terenu, wypłaszczeniach i wklęsłościach na stoku. 
Użytkowanie rolnicze często nasila procesy erozji wodnej i spływu powierzchniowego, tzw. denudacja 
antropogeniczna (Jadczyszyn 2010, Snakin et al. 1996]. Odpowiednio dobrane uprawy (przede wszystkim 
rośliny motylkowe i dobrze pokrywające powierzchnię gleby) i zadarnienie stoków może w dużym stopniu 
ograniczać procesy erozji (Duer et al. 2004, Jadczaszyn 2010, Lal et al. 2007). Poziomy deluwialne 
i namyte charakteryzują się większymi zasobami materii organicznej, mniej kwaśnym odczynem, który 
często wynika z większego wysycenia kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego, szczególnie 
w gruntach ornych i użytkach zielonych (Snakin et al. 1996, Lal et.al. 2007). 

Celem pracy jest ocena wpływu różnych form użytkowania rolniczego (grunty orne, użytki zielone, 
nieużytki) na wybrane właściwości gleb w krajobrazie falistym. 

Obszar i metody badań

Obszar badań zlokalizowany jest w Polsce Północnej (okolice Bytowa, w zachodniej części 
województwa pomorskiego), w czterech mezoregionach: Pojezierze Bytowskie, Wysoczyzna Polanowska, 
Pojezierze Kaszubskie i Równina Charzykowska (Kondracki 2000). Badany teren położony jest 
w granicach zlodowacenia Wisły, fazy pomorskiej (Kosmowska-Suffczyńska 2005). W północnej części 
powiatu bytowskiego występuje wysoczyzna falista i pagórkowata, a na południu jest równina sandrowa 
(Rachocki 2001). Obszar powiatu bytowskiego położony jest na dziale wodnym Miastko-Kościerzyna. 
Z tego obszaru wypływają rzeki z dorzecza: Słupi, Łupawy, Wieprzy, Brdy i Wdy (Drwal 2001). W granicach 
powiatu występują liczne jeziora, do największych zalicza się: Jasień, Jeleń, Kłączno, Żukowo, Wiejskie 
i Gwiazdy. Powiat bytowski położony jest w dzielnicy klimatycznej pomorskiej (Stopa-Boryczka, Boryczka 
2005). Średnia ilość opadów w powiecie bytowskim waha się od 600 mm w części południowej do ponad 
700 mm w części północno-zachodniej (Stopa-Boryczka, Boryczka 2005). Średnia wartość parowania 
w krainie Pojezierza Pomorskiego wynosi ok. 700 mm. Powyższe dane wskazują, że na tym obszarze 
występuje ujemny bilans wodny, co może prowadzić do deficytu wody dla roślin w okresie wegetacyjnym. 
Okres wegetacyjny w tym regionie trwa około 210 dni. W granicach powiatu bytowskiego występują gleby 
średniej i słabej przydatności rolniczej, czyli klas bonitacyjnych IVa-VI. Na utworach o uziarnieniu piasków 
i glin zwałowych powstały gleby brunatne dystroficzne i płowe. W południowej części powiatu bytowskiego, 
na utworach o uziarnieniu piasków i żwirów fluwioglacjalnych, wytworzyły się gleby rdzawe i miejscami 
bielicowe. W zagłębieniach terenu występują gleby organiczne murszowe i torfowe, często przykryte 
osadami deluwialnymi.

Na powierzchni około 900 km2, wykonano 35 odkrywek i ponad 100 odwiertów. Badania prowadzono 
metodą katen glebowych. Przy każdej odkrywce zostało wykonane od 2 do 5 odwiertów (na wzniesieniu 
lub u podnóża stoku, w zależności od tego, gdzie zlokalizowana była odkrywka oraz na stoku). Z odkrywek 
glebowych, z każdego poziomu, pobrano materiał glebowy do analiz laboratoryjnych. Z odwiertów pobrano 
materiał glebowy tylko z poziomu próchnicznego. Do oznaczenia właściwości gleb zastosowano ogólnie 
przyjęte metody w gleboznawstwie: 

• skład granulometryczny – metodą areometryczną Bouyuocosa – Casagrande’a, w modyfikacji 
Prószyńskiego,

• odczyn w 1M KCl – metodą potencjometryczną, 
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• węgiel organiczny (Corg) – metodą Tiurina,
• kwasowość hydrolityczną (Hh) i sumę zasadowych kationów wymiennych (S) – metodą Kappena 

i z ich sumy obliczono pojemność sorpcyjną (T=Hh+S). 
Obserwacje obejmowały różne typy gleb, które powstały z utworów polodowcowych zlodowacenia 

wisły, fazy pomorskiej. 

Wyniki i dyskusja 

Różne formy użytkowania rolniczego modyfikują właściwości gleb i ich funkcjonowanie. W użytkowaniu 
rolniczym należy uwzględnić 3 typy użytków rolniczych: grunty orne, użytki zielone i nieużytki. W krajobrazie 
falistym powiatu bytowskiego dużą rolę odgrywa erozja wodna gleby. Zaobserwować ją można po 
miąższości poziomu próchnicznego, który osiąga tam nawet 100 cm (rys. 1A, tab. 1). Największe nasilenie 
przemieszczania się materiału występuje na gruntach ornych, tam gdzie jest orka wzdłuż stoków. Na 
niektórych stokach (zwłaszcza wypukłych) zaobserwowano brak poziomu próchnicznego. Występowanie 
użytków zielonych, wysokich miedz, zadrzewień śródpolnych i wypłaszczeń na stokach przyczynia się 
do ograniczenia erozji wodnej, a także urozmaicenia krajobrazu rolniczego i wzrostu bioróżnorodności, 
zwłaszcza na dużych areałach ornych. W glebach użytków zielonych poziom próchniczny na stoku miał 
20-40 cm (na stokach wklęsłych), a u podnóża stoków osiągał maksymalnie 60 cm (rys. 1A, tab. 1). Grunty 
nieużytków rolniczych zachowywały podobny układ jak grunty orne (rys. 2A, tab. 1). Natężeniu erozji wodnej 
może sprzyjać zagęszczenie warstwy na głębokości 30 cm, co związane jest z zasięgiem pługa. Zasoby 
materii organicznej oceniono po zawartości węgla organicznego. Zawartość węgla organicznego waha się 
od 1,0% na wierzchowinie i stokach wypukłych gruntów ornych do 2,7% u podnóża stoków gruntów ornych 
i użytków zielonych (tab. 1). Zdecydowanie większe zawartości materii organicznej występują na użytkach 
zielonych i to w każdym położeniu kateny, nieco mniejsze zawartości stwierdzono w glebach nieużytków 
(tab. 1). Roślinność zielna przyczynia się do wzbogacania gleby w substancję organiczną (Eve et al. 
2002, Lal et al. 1999). Właściwością ułatwiającą przemieszczanie się substancji organicznych i związków 
mineralnych może być zagęszczenie warstwy podpróchniczej wskutek mechanicznej uprawy roli.

Próchnica jest magazynem różnych związków i kształtuje właściwości gleb. Wraz ze spływem substancji 
próchnicznych następuje również przemieszczanie się składników mineralnych w glebie. Skutkiem 
przemieszczania się materiału jest zmiana odczynu na mniej kwaśny i delikatne wzbogacenie w kationy 
zasadowe w kompleksie sorpcyjnym (tab. 1, rys. 1C, D).
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Rys. 1. Wybrane właściwości poziomu próchnicznego gleb w katenie użytku rolniczego: A- miąższość poziomu 
próchnicznego, B- zawartość węgla organicznego, C- odczyn, D- wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami 
kwasowymi (Hh) i zasadowymi (S). Źródło: opracowanie własne
Fig. 1 Chosen properties of the humus layer in the arable land catena: A – thickness of the humus layer, B – organic 
carbon ration, C – soil reaction, D –saturation of the sorption complex with acidic cations (Hh) and alkaline cations (S). 
Source: author’s study
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Rys. 2. Wybrane właściwości poziomu próchnicznego w katenie odłogu: A- miąższość poziomu próchnicznego, 
B- zawartość węgla organicznego, C- odczyn, D- wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (S) 
i kwasowymi (Hh). Źródło: opracowanie własne 
Fig. 2 Chosen properties of the humus layer in the fallow land catena: A – thickness of the humus layer, B – organic 
carbon ration, C – soil reaction, D –saturation of the sorption complex with acidic cations (Hh) and alkaline cations (S). 
Source: author’s study. 
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 Gleby powiatu bytowskiego mają kwaśny odczyn (tab. 1). Odczyn gleb gruntów ornych waha się od 
4,2 do 6,5 pH (tab. 1). Mniej kwaśny odczyn z reguły jest na wierzchowinach i w zagłębieniach terenu 
(rys. 1C). Najbardziej kwaśny odczyn zaobserwowano na stokach wypukłych, gdzie występowała 
najmniejsza miąższość materii organicznej. Zaprzestanie użytkowania rolniczego powoduje gwałtowny 
spadek pH (rys. 2), największy w pierwszych latach odłogowania (Stojek 2005, Strączyńska, Strączyński 
2000). Ma to też swój skutek we wzbogaceniu kompleksu sorpcyjnego w kationy kwasowe (tab. 1, rys. 2). 
W użytkach zielonych odczyn waha się od kwaśnego do słabo kwaśnego (tab. 1). Najmniej kwaśny odczyn 
w użytkach zielonych występuje w dolnych partiach stoków i u ich podnóża, jednak nie zawsze skutkuje to 
wzbogaceniem kompleksu sorpcyjnego w kationy zasadowe. Brak wzbogacenia kompleksu sorpcyjnego 
w kationy zasadowe jest w katenach w całości użytkowanych jako użytki zielone (głównie pastwiska). 

Tab. 1. Wybrane właściwości poziomu próchniczego gleb w różnych typach użytkowania rolniczego.
Table 1. Chosen properties of the humus layer in different types of agricultural use

Grunt orny
Arable land

Użytek zielony 
Grasslands

Nieużytek 
Waste land

Miąższość poziomu próchnicznego (cm) / Thickness of the 
humus horizon:

a. wierzchowina/ plateau
b. stok/ slope
c. podnóże stoku/ base slope

20-30 
20-30

45-100 

5-35
20-40
30-65 

20-35
20-35
60-80 

Zawartość Corg (%) / Content of organic carbon (%):
a. wierzchowina/ plateau
b. stok/ slope 
c. podnóże stoku/ base slope

1,1-2,0 
1,2-1,5 
1,7-2,7 

1,80-2,50
1,55-2,10
1,51-2,63

1,0-1,88
0,8-1,76

1,40-2,10
Odczyn (pH w KCl) / Reaction (pH in KCl): 

wierzchowina/ plateau 
stok/ slope 
podnóże stoku/ base slope

4,2-6,5
4,3-5,8
4,7-5,1

3,8-5,2
4,0-5,5
4,1-6,5 

3,6-5,5
3,9-5,0 
3,9-5,5 

Udział kationów zasadowych w pojemności sorpcyjnej (%) / 
Participation of alkaline cations In the sorption complex (%): 

a. wierzchowina/ plateau 
b. stok/ slope 
c. podnóże stoku/ base slope

32,0-64,0
50,0-80,0
55,0-63,0

0,0-2,5
10,3-79,8
23,1-95,5

2,0-60,0
0,0-29,7 
3,8-69,0 

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s study

Podsumowanie

1. Mechaniczna uprawa gleby w terenie falistym potęguje procesy zmywania poziomu próchnicznego 
na gruntach ornych do obszarów niżej położonych, gdzie miąższość poziomu deluwialnego wynosi 
nawet 100 cm. Roślinność darniowa ogranicza spływ powierzchniowy warstwy próchnicznej. 
Maksymalna miąższość poziomów deluwialnych w obszarach łąkowych wynosiła 60 cm. 

2. Skutkiem procesów erozji jest wzbogacenie w materię organiczną gleb niżej położonych do ponad 
300 t·ha-1. 
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3. Roślinność zielna i darniowa wzbogaca gleby w substancję organiczną użytków zielonych i odłogów. 
4. Wraz ze spływającą substancją organiczną następuje wzbogacenie próchnicznych poziomów 

deluwialnych w kationy zasadowe, chociaż nie zawsze to pociąga za sobą zmianę odczynu na 
mniej kwaśny. 

5. W gruntach ornych, w poziomie próchnicznym jest równowaga między kationami zasadowymi 
i kwasowymi. W nieużytkach zdecydowanie przeważają kationy kwasowe. 

6. Gleby nieużytków mają bardziej kwaśny odczyn niż gleby gruntów ornych i użytków zielonych. 
Pozostawienie gruntów jako nieużytki powoduje ich szybkie zakwaszenie. 

7. W gruntach – nieużytkach pozostają cechy gleb użytkowanych rolniczo jak zagęszczenie warstwy 
na głębokości około 30 cm, wyraźne, prostolinijne przejście między poziomem próchnicznym 
i niżej leżącym. 
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