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WSTĘP

Czarnoziemy wytworzone z lessu są uważane za jedne z najbardziej żyznych 
i urodzajnych gleb Polski. Jednak ich zasięgi ulegają ciągłemu zmniejszeniu 
wskutek działania procesów erozyjnych. Erozja wodna powierzchniowa powodu
je skracanie lub całkowite zniszczenie poziomów próchnicznych czarnoziemów 
na zboczach oraz powstanie osadów deluwialnych znaczniejszej miąższości.

W literaturze dotyczącej zagadnień wpływu erozji wodnej na właściwości 
polskich czarnoziemów podkreślano przede wszystkim ich zubożenie w związki 
próchniczne i składniki pokarmowe roślin [Dobrzański, Ziemnicki 1951; Do
brzański, Zbysław 1955; Borowiec 1982,1986]. Natomiast bardzo słabo zbadany 
jest wpływ erozji na strukturę, wodoodporność agregatów, właściwości wodne i 
powietrzne czarnoziemów [Licznar et al. 1981; Licznar 1985]. Dlatego celem 
niniejszej pracy jest ocena zmian struktury i właściwości fizycznych czarnozie
mów zdegradowanych wytworzonych z lessu w wyniku różnego stopnia erozji 
wodnej powierzchniowej i akumulacji deluwiów.

METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono w Grabowcu na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lu
belska), na obszarze czarnoziemów stanowiącym enklawę wśród gleb brunatno- 
ziemnych. Po przeanalizowaniu zmian morfologii czarnoziemów w zależności od
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rzeźby terenu wybrano następującą toposekwencję gleb, od wierzchowiny do dna 
suchej doliny (rys. 1):

1 -  czarnoziem zdegradowany nie erodowany o budowie profilu Ap-A-ABbr- 
Bbr-Cca, w którym poziom Ap wytworzył się z górnej części naturalnego poziomu 
A,

2 -  czarnoziem zdegradowany słabo zerodowany o sekwencji poziomów 
genetycznych Ap-A-ABbr-Bbr-Cca, w którym poziom Ap powstał ze środkowej 
części poziomu A,

3 -  czarnoziem zdegradowany średnio zerodowany o budowie profilu Ap- 
ABbr-Bbr-Cca, w którym poziom Ap wytworzył się z dolnej części poziomu A,

4 -  czarnoziem zdegradowany silnie zerodowany o budowie profilu Ap-Bbr- 
Cca, określany również jako gleba brunatna poczarnoziemna [Borowiec 1982, 
1986], w którym poziom Ap wytworzył się z poziomu ABbr i częściowo Bbr,

5 -  czarnoziem całkowicie zerodowany o sekwencji poziomów genetycznych 
Apca-Cca, nazywany również glebą inicjalną poczarnoziemną [Borowiec 1982,
1986], w którym poziom Apca wytworzył się z lessu węglanowego,

Rys. 1. Budowa profilów badanych gleb: 1 -  czarnoziem nie erodowany, 2 -  słabo zerodowany, 3 -  
średnio zerodowany, 4 -  silnie zerodowany, 5 -  całkowicie zerodowany, 6 -  gleba deluwialna 

Fig. 1. Construction of the profils of investigated soils: 1 -  non-eroded chernozem, 2 -  slightly ero
ded, 3 -  moderately eroded, 4 -  strongly eroded, 5 -  completely eroded, 6 -  depositional soil
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6 -  glebę deluwialną czamoziemną o budowie profilu Ap-C, charakteryzującą 
się zrównoważonymi warunkami wilgotnościowymi.

Badane gleby znajdowały się na polu gospodarstwa indywidualnego, słabo 
zmechanizowanego, o mało intensywnym systemie użytkowania. W okresie ba
dań (1983-1985) były pod uprawą następujących roślin: pszenica ozima -  buraki 
cukrowe -  mieszanka jara. Próbki glebowe pobierano dwukrotnie w ciągu 
każdego sezonu wegetacyjnego: wiosną (na początku maja) i w drugiej połowie 
lata (w sierpniu), z poziomów uprawnych i podpowierzchniowych.

Z próbek o zachowanej budowie o wymiarach 9 x 8 x 4 cm wykonano 
nieprzezroczyste szlify glebowe, tzw. zgłady jednostronne, według metodyki 
Jongeriusa i Heintzbergera [1975]. Umożliwiły one ocenę makroskopową struktu
ry i analizę pod mikroskopem optycznym w świetle odbitym. Pod mikroskopem 
określono charakterystyczne cechy struktury, w tym: wielkość, kształt i ułożenie 
agregatów glebowych. Posługiwano się terminologią zalecaną przez Jongeriusa i 
Rutherforda [1979], stosowaną również w innych opracowaniach [Soil Survey 
Staff 1962; Slager 1966; FitzPatrick 1984].

Zawartość wodoodpornych agregatów glebowych analizowano zmodyfikowa
nym aparatem Bakszejewa, wykonanym w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie.

Gęstość fazy stałej oznaczono metodą piknometryczną. Pojemność wodną do 
charakterystyk “potencjał wody glebowej -  wilgotność” (krzywych retencyjności 
wodnej gleb) oznaczono w komorach ciśnieniowych: w zakresie pF 0,4-3,0 
(0,2-98 kPa) na porowatych płytach ceramicznych, a w zakresie pF 3,2-4,2 
(196-1550 kPa) na membranie celofanowej. Ponadto obliczono gęstość objęto
ściową gleby suchej, właściwości retencyjne, porowatość ogólną i skład porów 
glebowych. Przepuszczalność powietrzną oznaczono aparatem LPiR-1 przy sta
łym ciśnieniu podawanego powietrza 980 Pa. Wyniki analiz z 6 terminów badań 
opracowano statystycznie, weryfikując je na poziomie istotności a  = 0,05.

Pozostałe właściwości: skład granulometryczny, zawartość próchnicy, zawar
tość СаСОз i odczyn oznaczono metodami powszechnie stosowanymi w glebo
znawstwie.

WYNIKI BADAŃ

Skład granulometryczny wskazuje, że badane czarnoziemy wytworzyły się z 
utworu pyłowo-ilastego o zawartości frakcji koloidalnej 9-12% w poziomach Ap 
i 10-17% w poziomach podpowierzchniowych (tab. 1). Zawartość próchnicy w 
glebie nie erodowanej (profil 1) była typowa dla czarnoziemów zdegradowanych. 
Objęcie uprawą odsłoniętych przez erozję poziomów głębszych oraz nawożenie 
organiczne spowodowały wzrost zawartości próchnicy w poziomach Ap gleb 
zerodowanych, ale straty nie zostały wyrównane. Badane gleby wykazywały 
odczyn słabo kwaśny, z wyjątkiem całkowicie zerodowanej i deluwialnej (profile 
5-6), zawierających węglan wapnia (odczyn obojętny).



TABELA 1. Skład granulometryczny i niektóre w łaściw ości badanych gleb  
TABLE 1. Granulometric com position and som e properties o f the soils under investigation

Profil Poziom Głębokość Procent frakcji o średnicy [mm] Próchnica pH СаСОз Gęstość fazy stałej
Profile Horizon Depth Percent of fraction of dia [mm]_______________ Humus w KC1 [%] Particle density

[cm] 1-0,1 0,1-0,02 <0,02 <0,002 [%] in KC1 [Mg-m ]

Ap 5 - 1 5 0,3 61,7 38 9 2,15 5,8 0,0 2,57
A 3 0 - 4 0 0,3 56,7 43 14 1,30 5,6 0,0 2,58

1 ABbr 6 5 -7 5 0,3 57,7 42 15 0,58 5,8 0,0 2,60
Bbr 9 0 -1 0 0 0,3 58,7 41 15 0,35 6,5 0,0 2,61
Cca 115-120 0,5 61,5 38 12 0,27 7,2 6,7 2,63

2 Ap 5-15 0,8 59,2 40 12 1,89 5,6 0,0 2,58
A 25-35 0,5 56,5 43 17 0,88 5,9 0,0 2,59

3 Ap 5-15 0,3 60,7 39 12 1,70 5,9 0,0 2,58
ABbr 25-35 0,3 60,7 39 14 0,46 6,2 0,0 2,60

4 Ap 5-15 0,3 62,7 37 12 1,66 6,1 0,0 2,59
Bbr 25-35 0,3 61,7 38 14 0,31 6,3 0,0 2,60

5 Apca 5-15 0,5 63,5 36 10 1,11 7,1 7,8 2,62
Cca 25-35 0,3 63,7 36 10 0,21 7,2 10,8 2,64

6 Ap 5-15 1,0 61,0 38 11 1,97 6,9 0,7 2,59
С 25-35 0,5 59,5 40 12 1,20 7,0 1,1 2,60

J. Paluszek
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Po zabiegach uprawowych w poziomie Ap czarnoziemu nie erodowanego 
(profil 1) występowała struktura gruzełkowa. Przeważały w nim zaokrąglone 
gruzełki o wymiarach 1-10 mm, a agregaty większych rozmiarów (bryły) były 
nieliczne. Pod wpływem opadów deszczu i naturalnego osiadania, poziom upraw
ny stopniowo się zagęszczał. Jednak jeszcze w terminie sierpniowym (po zbiorach 
zbóż) w części powierzchniowej zachowały się luźno połączone ze sobą gruzełki, 
oddzielone nieregularnymi porami powietrznymi (fot. 1).

W poziomach A, ABbr i Bbr nie objętych uprawą struktura gruzełkowa 
praktycznie nie występowała. Poziomy te tworzyła masa glebowa złożona z 
regularnie ułożonych, zaokrąglonych mikroagregatów o wymiarach 100-150 pm, 
z charakterystyczną, gęstą siecią kanalików po mezofaunie glebowej i korzeniach 
roślin (fot. 2). Strukturę taką określa się jako kanalikową [FitzPatrick 1984]. W 
poziomach A i ABbr średnica kanalików biogenicznych wynosiła najczęściej 
200-300 pm, a maksymalnie dochodziła do 3-4 mm. W poziomach Bbr i Cca 
ilość oraz wymiary kanalików stopniowo się zmniejszały; część z nich była 
wypełniona ciemno zabarwionym materiałem z poziomu A. W skale macierzystej 
występowały również strefy z naturalną strukturą spójną, zwartą masą glebową 
złożoną z mikroagregatów, bez kanalików biogenicznych.

W następstwie zabiegów uprawowych poziomy Ap czarnoziemów zerodowa
ny ch uzyskały budowę agregatową, o zróżnicowanej wielkości przeważających 
agregatów. W poziomie uprawnym czarnoziemu słabo zerodowanego (profil 2) 
stwierdzono strukturę gruzełkową, podobną do struktury poziomu Ap gleby nie 
erodowanej. W poziomach Ap czarnoziemów średnio i silnie zerodowanych 
(profile 3—4), obok struktury gruzełkowej, występowała struktura bryłowa. Two
rzyły ją drobne i średnie bryły (o wymiarach 10-100 mm), o zaokrąglonych 
krawędziach i zagęszczonej budowie wewnętrznej. Natomiast poziom Apca gleby 
całkowicie zerodowanej wykazywał cechy rozpylenia -  obok gruzełków (0,25-10 
mm) znaczny udział miały mikroagregaty o wymiarach 100-200 pm. W lecie w 
glebach zerodowanych gruzełki i bryły niemal całkowicie zanikały. Pod wpływem 
osiadania wytworzyła się mniej lub bardziej zagęszczona struktura spójna: jedno
lita masa glebowa złożona z połączonych mikroagregatów o wymiarach 100-150 
pm, ułożonych bezładnie (fot. 3). Rzadziej występowały strefy o strukturze 
kanalikowej. Poziomy podpowierzchniowe gleb zerodowanych nie różniły się od 
analogicznych poziomów czarnoziemu nie erodowanego.

W poziomie Ap gleby deluwialnej czarnoziemnej po zabiegach uprawowych 
stwierdzono strukturę gruzełkową z dominującymi gruzełkami o wymiarach 3-10 
mm i niewielkim udziałem brył (10-50 mm). Trwałość gruzełków powodowała, 
że nie zanikały one w okresie letnim. Dzięki aktywnej działalności mezofauny 
glebowej powstały liczne strefy o strukturze koprolitowej, z kulistymi koprolitami 
o wymiarach 600-2000 pm (fot. 4).
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Fot. 1. Profil 1, poziom Ap; struktura gruzełkowa; faza stała -  barwa czarna, pory -  Fot. 2. Profil 1, poziom A; struktura kanalikowa; objaśnienia jak na fot. 1 ;
barwa biała Photo 2. Profile l.,A  horizon; channel structure; explanations see Photo 1

Photo 1. Profile 1, Ap horizon; crumb structure; solid phase -  black colour, pores -
white colour

J. Paluszek



Fot. 3. Profil 4, poziom Ap wytworzony z poziomu ABbr; struktura spójna; ob
jaśnienia jak na fot. 1 

Photo 3. Profile 4, Ap horizon formed from ABbr horizon; coherent structure; 
explanations see Photo 1

Fot. 4. Profil 6, poziom Ap wytworzony z deluwiów; struktura koprolitowa; objaś
nienia jak na fot. 1 bo

Photo 4. Profile 6, Ap horizon formed from water-land deposits; coprolite structure; ^
explanations see Photo 1
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Analiza odporności agregatów glebowych na rozmywające działanie wody 
potwierdziła niekorzystne zmiany spowodowane zerodowaniem czarnoziemów. 
W poziomie Ap czarnoziemu nie erodowanego (profil 1) zawartość wodoodpor
nych agregatów wynosiła średnio 28,6% (tab. 2). Przeważały frakcje agregatów 
o wymiarach 0,25-0,5 mm i 1-3 mm. W poziomach głębszych zawartość stabil
nych agregatów zmniejszała się, zwłaszcza w poziomach ABbr, Bbr i Cca. 
Powstałe z rozkruszenia masy glebowej agregaty, bez względu na swoje wymiary, 
były całkowicie nieodporne na działanie wody. Podczas przesiewania w wodzie 
rozpadały się głównie na mikroagregaty o wymiarach poniżej 0,25 mm.

Przekształcenie odsłoniętych przez powierzchniową erozję wodną głębszych 
poziomów genetycznych w poziomy Ap spowodowało zwiększenie w nich za
wartości stabilnych agregatów, zwłaszcza o wymiarach 0,5-1 mm i większych. 
Mimo tego wodoodporność agregatów w czarnoziemach zerodowanych (profile 
2-5) była znacznie mniejsza niż w czarnoziemie nie erodowanym (profil 1), (tab. 
2). Pozostawała w ścisłym związku z mniejszą zawartością próchnicy i mniejszą 
aktywnością biologiczną. Słaba wodoodporność agregatów zerodowanych gleb 
czarnoziemnych sprzyjała ich dalszemu niszczeniu przez procesy erozji wodnej.

Gleba deluwialna czarnoziemna (profil 6), odmiennie niż gleby zerodowane, 
charakteryzowała się większą zawartością wodoodpornych agregatów w całym 
profilu w porównaniu z czarnoziemem nie erodowanym. Wodoodporność agre
gatów pozostawała w ścisłym związku ze znaczną zawartością próchnicy i stru
kturą koprolitową. Zwiększenie udziału stabilnych agregatów objęło głównie 
frakcje 0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm i 1-3 mm (tab. 2).

Badane gleby czarnoziemne w różnym stopniu zerodowane charakteryzowały 
się korzystną gęstością objętościową gleby suchej, zbliżoną do czarnoziemu nie 
erodowanego (tab. 3). W większości terminów badań w poziomach uprawnych 
stwierdzono układ normalnie zwięzły (1,17-1,30 Mg • m-3). Jedynie po zbiorze 
pszenicy ozimej występował w poziomach Ap układ słabo zbity (1,30-1,36 
Mg • m-3), zbliżony do układu w poziomach podpowierzchniowych. Utrzymaniu 
niewielkiego zagęszczenia, mimo słabej wodoodporności agregatów glebowych, 
sprzyjał brak nadmiernego ugniatania (w warunkach niskiego poziomu zmecha
nizowania prac polowych).

Poziom Ap czarnoziemu nie erodowanego charakteryzował się wysokimi 
wartościami pełnej (pF 0) i polowej pojemności wodnej (pF 2,2) oraz niskimi 
wartościami wilgotności całkowitego zahamowania wzrostu roślin (pF 3,7) i 
trwałego więdnięcia (pF 4,2), typowymi dla gleb wytworzonych z lessu (tab. 2). 
W rezultacie poziom ten wykazywał bardzo dużą zdolność do retencji wody 
użytecznej dla roślin (pF 2,2-4,2) i małą retencję wody niedostępnej (pF > 4,2). 
Właściwości wodno-powietrzne były zdeterminowane składem porów glebo
wych, a więc pośrednio zależały od składu granulometrycznego i struktury gleby. 
W poziomach genetycznych nie objętych uprawą, o strukturze spójnej lub kana-



TABELA 2. Zawartość wodoodpornych agregatów glebowych (wartości średnie i przedział ufności przy a  = 0,05)
TABLE 2. Content of water-stable aggregates of soil (mean values and confidence interval at a  = 0,05)

Profil Poziom Procent agregatów o wymiarach [mm] - Percent o f aggregates o f dimensions [mm]
Profile Horizon 7-10 5 -7 3 -5 1-3 0 ,5 -1 ,0 0,25-0 ,5 Z 0 ,25-10 X 1-10

Ap 1,8±0,4 1,7±0,4 2,8±0,5 5,6±0,7 4,8±0,7 11,9±1,1 28,6±3,6 11,9±1,3
A 0,0 0,0 0,3±0,1 1,2±0,3 4,1±0,5 17,0±1,8 22,6±2,1 1,5±0,3

1 ABbr 0,0 0,1 0,2 0,4 1,2 10,0 11,9 0,7
Bbr 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 3,0 4,0 0,6
Cca 0,0 0,0 0,2 0,8 1,0 2,4 4,4 1,0

2 Ap 0,7±0,2 1,0±0,3 2,8±0,5 5,4±0,7 4,0±0,7 11,6±1,2 25,5±3,4 9,9±1,0
A 0,1+0,0 0 ,2± 0 ,1 0,7±0,2 2,3±0,5 4,3±0,6 11,6±1,1 19,2±2,0 3,3±0,5

3 Ap 0,6±0,2 0,6±0,2 2,3±0,4 4,9±0,6 3,8±0,6 9,0±1,0 21,1±2,2 8,3±0,9
ABbr 0,0 0,1 ±0,0 0,2+0,1 1,1 ±0,3 2,1±0,4 5,1±0,6 8,6±0,9 1,4±0,3

4 Ap 0,8±0,3 0,7±0,3 2,7±0,5 5,4±0,6 4,0±0,6 9 ,1±1,1 22,7±2,4 9,6±1,0
Bbr 0,0 0,0 0,3±0,1 1,6±0,4 2,7±0,5 5,2±0,5 9,8±1,1 1,1 ±0,4

5 Apca 0,7±0,3 0,4±0,2 2,4±0,5 5,6±0,6 3,5±0,6 6,6±0,7 19,2±2,1 9,1±0,9
Cca 0,1±0,0 0,1±0,0 0,5±0,2 2,2±0,4 3,0±0,5 3,5±0,4 9,4±1,0 2,9±0,5

6 Ap 0,6±0,2 0,7±0,3 1,9±0,4 6,2±0,7 6,9±0,7 17,5±1,9 33,8±4,0 9,4±0,9
С 0,2±0,1 0 ,2± 0 ,1 1,2±0,3 4,0±0,6 6,4±0,7 18,9±2,0 30,9±3,7 5,6±0,7
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TABELA 3. Gęstość objętościowa gleby suchej i pojemności wodne (wartości średnie i przedział ufności przy a =  0,05)
TABLE 3. Dry bulk density and water capacities (mean values and confidence interval at a=  0,05) о

Profil
Profile

Poziom
Horizon

Gęstość 
objętościowa gleby 

suchej 
Dry bulk density 

[Mg-пГ3]

Pełna pojemność 
wodna (pF 0) 

Maximum moisture 
capacity (pF 0) 

[%; w/w]

Polowa pojemność 
wodna (pF 2,2) 
Field moisture 

capacity (pF 2,2) 
[%; w/w]

Punkt całkowitego 
zahamowania 

wzrostu (pF 3,7) 
Growth stoppage 

point (pF 3,7) 
[%; w/w]

Punkt trwałego 
więdnięcia (pF 4,2) 

Wilting point 
(pF 4,2)

[%; w/w]

Ap 1,25+0,08 41,5±5,0 32,8±2,5 8,1 ±0,4 6,9±0,4
A 1,36±0,06 35,0Ë3,3 28,1±2,0 8,7±0,5 7,6±0,4

1 ABbr 1,34 36,2 30,0 8,4 7,5
Bbr 1,36 35,1 30,0 8,1 7,3
Cca 1,35 36,1 30,6 7,3 6,3

2 Ap 1,20±0,06 44,9±3,2 34,4±2,7 9,6±0,6 8,3±0,5
A 1,38±0,05 34,2Ë3,0 27,5±1,9 10,0±0,5 8,7±0,4

3 Ap 1,30±0,06 38,2±3,4 31,6±2,0 9,2+0,5 8,0±0,5
ABbr 1,42±0,04 31,9±2,0 2 7 ,1±1,2 8,4±0,5 7,04±0,4

4 Ap 1,24±0,07 42,6±4,4 33,4±2,4 9,2±0,6 8,0±0,5
Bbr 1,36±0,03 35,0±1,2 29,0±0,8 7,7±0,5 7,0±0,5

5 Ape a 1,23±0,07 43,4±4,2 32,8±2,3 7,6±0,4 6,4±0,4
Cca 1,48±0,05 29,9±2,8 26,6±1,8 6,3±0,3 5,1±0,3

6 Ap 1,26±0,06 41,1±3,5 31,9±2,9 8,7±0,5 6,8±0,4
Cca 1,44±0,05 30,9±2,9 26,4±1,6 8,0±0,4 6,8±0,4

J. Paluszek
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Rys. 2. Charakterystyki “potencjał wody glebowej -  wilgotność” (średnie 1983-1985): a -  poziomy 
uprawne, b -  poziomy podpowierzchniowe 

Fig. 2. The characteristics “soil water potential -  moisture” (mean values 1983-1985): a -  arable hori
zons, b -  subsoil
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likowej, pojemność wodna w zakresie potencjału wody glebowej pF 0-3,0 była 
mniejsza niż w poziomie Ap (rys. 2).

Przekształcenie poziomów podpowierzchniowych w poziomy Ap gleb zerodo
wanych spowodowało zwiększenie ich pojemności wodnych, retencji wody uży
tecznej, retencji wody grawitacyjnej (pF 0-2,2) i polowej pojemności powietrznej 
(pF 2,2). Właściwości wodno-powietrzne poziomów Ap czarnoziemów zerodo
wanych były więc zbliżone do właściwości poziomu Ap czarnoziemu nie erodo
wanego lub nawet nieco korzystniejsze. Oprócz zabiegów spulchniających i 
wzbogacenia w próchnicę przyczyniły się do tego również małe różnice w 
zawartości frakcji iłu (<0,002 mm).

Również akumulacja deluwiów pochodzących z różnych poziomów genetycz
nych czarnoziemów zdegradowanych, zawierających znaczne ilości próchnicy i 
węglan wapnia, przyczyniła się do zachowania korzystnych pojemności i retencji 
wodnych gleby deluwialnej (tab. 2).

We wszystkich badanych glebach czarnoziemnych dominowały pory kapilarne 
(mezopory) o średnicy ekwiwalentnej 0,2-20 pm (26,0-32,5% v/v w poziomach 
Ap), utrzymujące wodę dostępną dla roślin. Były to pory międzymikroagregatowe 
i międzyziarnowe (wewnątrzmikroagregatowe). Wśród nich największy udział 
miały pory o średnicy 2-4- (im (retencjonujące wodę o potencjale pF 2,85-3,20). 
Zawartość makroporów o średnicy powyżej 20 pm, utrzymujących powietrze lub 
wodę grawitacyjną, była mniejsza od zawartości mezoporów (8,5-12,6% v/v w 
poziomach Ap). Porami powietrznymi były pory międzyagregatowe (przy stru
kturze gruzełkowej i bryłowej) oraz kanaliki biogeniczne i część porów między- 
mikroagregatowych.

Przepuszczalność powietrzna, informująca o warunkach wymiany gazowej 
między powietrzem glebowym a atmosferą, zależała od objętości drożnych porów. 
Poziomy Ap czarnoziemów zerodowanych i gleby deluwialnej, o strukturze 
gruzełkowej lub bryłowej, miały przepuszczalność powietrzną zbliżoną do czar
noziemu nie erodowanego (rys. 3). Natomiast w przypadku struktury spójnej (w 
terminach letnich) przepuszczalność zmniejszała się i była niewystarczająca do 
prawidłowej wymiany gazowej.

WNIOSKI

Przedstawione wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących wnio
sków:

1. W wyniku erozji wodnej powierzchniowej pogorszyła się struktura czarno
ziemów zdegradowanych wytworzonych z lessu. W czasie zabiegów uprawowych 
poziomy Ap czarnoziemu średnio i silnie zerodowanego ulegały znacznemu 
zbryleniu, natomiast poziom Ap gleby całkowicie zerodowanej częściowemu 
rozpyleniu.
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Rys. 3. Przepuszczalność powietrzna przy pF 0,4-2,75 (średnie 1983-1985): a - poziomy uprawne, b -
poziomy podpowierzchniowe 

Fig. 3. Air permeability at pF 0,4-2,75 (mean values 1983-1985): a -  arable horizons, b -  subsoil
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2. Zawartość wodoodpornych agregatów w poziomach Ap czarnoziemów 
zerodowanych zwiększyła się w porównaniu z poziomami podpowierzchniowy- 
mi, ale nie dorównywała pod tym względem poziomowi Ap czarnoziemu nie 
erodowanego.

3. Niedostateczna wodoodporność agregatów w poziomach Ap gleb zerodo
wanych powodowała ich rozpadanie i tworzenie się w okresie letnim nieagrega- 
towej struktury spójnej.

4. Gęstość objętościowa i właściwości wodno-powietrzne poziomów Ap czar
noziemów zerodowanych polepszyły się i były zbliżone do właściwości poziomu 
Ap czarnoziemu nie erodowanego.

5. Akumulacja deluwiów sprzyjała tworzeniu się korzystnej struktury gruzeł- 
kowej o znacznej wodoodporności agregatów. Również gęstość objętościowa i 
właściwości wodno-powietrzne gleby deluwialnej były korzystne.
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CHANGES IN SOIL STRUCTURE AND PHYSICAL 
PROPERTIES OF CHERNOZEMS UNDER THE INFLUENCE 

OF WATER EROSION
Institute o f Soil Science, Agricultural University in Lublin 

SUMMARY

As a result of water erosion the structure of chernozems developed from loess has been deteriorated. 
After tillage measures the worst cloddy structure was observed in the Ap horizons of moderately and 
strongly eroded chernozems. Water erosion caused also reduction of the water stability of soil aggregates, 
mainly of 1-10 mm in diameter. Therofore, in summer date was observed the désintégration of aggregates 
and their transformation into a non-aggregated, coherent structure. However, the Ap horizons of eroded 
chernozems were characterised by very good physical properties: dry bulk density, water properties and 
pore size distribution, similar to the properties of non-eroded chernozem. The accumulation of water-land 
deposits had a favourable effect on the soil structure, water stability of aggregates and water-air properties 
of investigated depositional soil.

Praca złożona w redakcji w kwietniu 1994 r.

D r Jan Paluszek
Instytut Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Lublinie 
20-069 Lublin, Leszczyńskiego 7




