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1. Wprowadzenie 
 
W ramach pomiarów monitoringowych lasu na stałych 

powierzchniach obserwacyjnych rzędu II zbierane są ob-
szerne dane pozwalające poznać czynniki kształtujące stan 
zdrowotny lasu oraz zakres dynamiki i trendy zmian za-
chodzących w ekosystemach leśnych. W lasach Polski 
w latach 1994-1996 założono 148 stałych powierzchni ob-
serwacyjnych II rzędu z szerokim, jednak nie w pełni re-
alizowanym programem pomiarowym UN-ECE (1997). Na 
obszarze Niemiec funkcjonuje system 89 powierzchni 
II rzędu, częściowo wykonujących pomiary od roku 1968, 
który w co najmniej 20-letnim cyklu pomiarowym ma 
pomóc poznać trendy i dynamikę procesów zmian 
w ekosystemach leśnych, w celu dostarczenia gospodarce 
leśnej wskazówek dla podejmowania czynności sterowa-
nia ekosystemami w odpowiednim czasie (Haussmann 
1999). 

Dla koordynacji tego monitoringu między Landami 
niemieckimi zostały powołane grupy robocze składające 
się z zespołów wybitnych specjalistów. Zespoły te zajmują 
się, na zasadzie dobrowolności, sprawdzaniem 
i uzgadnianiem metod i zasad monitoringu, a także ogól-
nokrajowymi syntezami funkcjonowania ekosystemów 
(Haussmann, Lux 1997), w określonych sześciu zakresach 
tematycznych. W naszym opracowaniu przedstawimy 
niektóre wyniki grupy roboczej C pod kierownictwem 
Blocka (Block et al. 2000) w opublikowanym sprawozda-
niu pt.: „Wskaźniki dla charakterystyki ekochemicznego 
stanu gleb i potencjału zagrożenia przez zakwaszenie gleb 
i nasycenie azotem na stałych powierzchniach obserwa-
cyjnych ekosystemów leśnych poziomu II”. 

Założonym głównym celem tego opracowania jest za-
proponowanie nowych zasad kompleksowej interpretacji 

danych glebowych charakteryzujących wody glebowe 
i stałą fazę gleby, pochodzących z długookresowych cią-
głych badań na powierzchniach rzędu II. Rozróżnione 
mają być wskaźniki opisujące aktualny ekochemiczny stan 
oraz wskaźniki charakteryzujące średnio- do długookre-
sowe ryzyka niekorzystnych zmian stosunków siedlisko-
wych. Dla wybranych wskaźników zostaną ustalone jed-
nolite definicje i moduły obliczeniowe, jak też schematy 
wyceny, z wykorzystaniem przykładowych zbiorów da-
nych z powierzchni rzędu II w Niemczech. Część przykła-
dowych danych pochodzi ze Stacji Monitoringu Akademii 
Świętokrzyskiej Św. Krzyż (Kowalkowski i wsp. 2000, 
2001). 

 
2. Pojęcia wstępne 
 
Dla poznania i sprecyzowania możliwości wystąpienia 

w ekosystemie leśnym dryfu siedliskowego pod wpływem 
obcych elementów i substancji pochodzących z powietrza 
należy wybrać z istniejącej literatury sprawdzone komuni-
katywne wskaźniki dotyczące szczególnie stanów kwasy–
zasady w glebach leśnych, udostępniania składników 
odżywczych, stanów azotu, szacunku ryzyka przez stresy 
glinowe, kwasowe i metali ciężkich, oraz zagrożenia jako-
ści wód śródglebowych i powierzchniowych przez zakwa-
szenie oraz przez rosnące stężenia azotu. 

Pod pojęciem stan kwasy–zasady gleb leśnych rozumie 
się określony znany stan kationowy roztworu glebowego. 
Stan ten jest związany z faktem występowania kwasów 
i zasad tylko w wodnych roztworach glebowych. W roztworze 
glebowym znajdują się w postaci kationów jony metali (M) 
i protony (H+). Kationy metaliczne dzielą się na jony alka-
liczne (Ca, Mg, K, Na) i pozostałe metale (Al, Fe, Mn). 
Ostatnie wymienione metale tworzą w wodnym roztwo-
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rze kwaśne kompleksy, dlatego nazywane są kationami 
kwasowymi (kationy Ma). Kationy Ca, Mg, K i Na nie tworzą 
w roztworze wodnym kompleksów, występują w postaci 
jonów obojętnych, pomimo tego nazywane są kationami 
zasadowymi (kationy Mb). W roztworach glebowych wy-
mienione kationy występują w zróżnicowanych absolut-
nych stężeniach, dlatego wzajemne stosunki kationowe są 
cechami charakterystycznymi. Roztwory glebowe 
z dominującymi protonami H+ lub kationami Ma są okre-
ślane kwaśnymi. 

O składzie jonowym roztworów glebowych istotnie 
decyduje rodzaj znajdujących się w stałej fazie gleby sub-
stancji buforujących. Ich znajomość pozwala oszacować 
skład roztworu glebowego i stan w nim kwasów–zasad. 
Im bardziej aktywne są substancje buforowe tym mniej 
protonów znajduje się w roztworze glebowym. Ilość sub-
stancji buforowych natomiast decyduje o tym, jak długo 
może być utrzymany stan kwasy–zasady w roztworze 
glebowym, aż do ich wyczerpania. 

Stan kwasy–zasady jest jednym z najważniejszych 
w glebach leśnych czynników działających na roślinność 
leśną, gdyż wśród kationów Mb znajdują się ważne dla 
roślin składniki odżywcze Ca, Mg, K. Z drugiej strony 
kationy Ma, szczególnie Al mogą działać fitotoksycznie. 
Z faktu zaopatrywania się korzeni roślin z roztworu gle-
bowego, a także że jest on środowiskiem wzrostu korzeni, 
wynika decydująca rola jego składu chemicznego 
w kształtowaniu stanów zbiorowisk roślinnych ekosyste-
mów leśnych. Istniejące w roztworze glebowym stężenia 
jonowe są parametrem intensywności. Ich przeciwieństwem 
są parametry pojemności, określające zasoby dostępnych 
aktualnie i potencjalnie kationów, np. Mb. 

Często stan kwasy–zasady w glebach leśnych zmienia 
się charakterystycznie z głębokością profilu glebowego. 
Niezbędne jest zatem dla określenia stanu aktualnego 
gleby łączne rozpatrywanie całego głębokościowego profilu, 
co najmniej w zasięgu głównego systemu korzeniowego 
drzew, na podstawie wystarczającej liczby pobranych 
próbek stałej fazy gleby lub roztworu glebowego z odpo-
wiednich głębokości. W młodych glebach typowych dla 
glacjalnych i peryglacjalnych krajobrazów środkowej 
Europy znajdujemy z reguły dobrze wykształcone profile 
głębokościowe, często z mniej lub bardziej wyrażonymi 
cechami antropogenicznych przekształceń. 

W umiarkowanie humidowym zasięgu klimatycznym 
gleby podlegają powolnemu chemicznemu dryfowi, uza-
leżnionemu głównie od eksportu zasad związanego 
z HCO3 i aktywnemu w zakresie pH > 5. W procesie tym 
następują periodyczne przyśpieszenia, związane 
z dopływami do gleb, szczególnie w ostatnich kilkudzie-
sięciu latach, anionów silnych kwasów SO4 i  NO3 
w wielkościach 1-3 kmolc ha-1a-1. Przyśpiesza to naturalny 
chemiczny dryf gleb, między innymi także na dużych 
obszarach głęboko do podglebia sięgające zakwaszenie.  

 
3. Reakcje buforowe w glebach w zależności od 
pH roztworu 
 
Wartość pH jest wskaźnikiem warunków bytowania 

organizmów glebowych, dostępności składników odżyw-
czych, procesów nitryfikacji, występowania toksycznie 
działających jonów glinu i metali ciężkich, a jednocześnie 
wskaźnikiem i  czynnikiem wielkości chemicznych 

i biologicznych zdarzeń i procesów. Spełnia także określo-
ne funkcje indykacyjne dla składu chemicznego roztworu 
glebowego. Wartości pH roztworu glebowego w stosunku 
do wartości pH pomierzonych w zawiesinie mają lepszą 
ekologiczną wartość wskaźnikową, gdyż efekty zawiesio-
nowe i soli powodują odchyłki wyników pomiarów pH 
uzyskanych w zawiesinie. Istnieje sezonowa dynamika 
zmienności wielkości pH w roztworach glebowych, co 
utrudnia interpretację wyników jednorazowych pomiarów 
pH w zawiesinie materiału glebowego. Czasową zmien-
ność wartości pH można poznać jedynie przez kontynu-
acyjne monitoringowe pomiary tego wskaźnika (ryc. 1). 

 

 
 

Ryc. 1. Sezonowa zmienność wartości pH w roztworach glebowych na 
różnych głębokościach gleby rdzawej brunatnej opadowoglejowej 
w porównaniu z wodami opadowymi w latach 1994–1995 oraz 
2000–2001 w Świętokrzyskim Parku Narodowym 

Fig. 1. Seasonal variability of pH – values in soil solutions on different depths of 
rusty-brown pseudogleyed soil in comparion to precipitation waters in 
years 1994–1995 and 2000–2001 

 
Do opisu zakwaszenia gleb malejąca wartość pH jest 

tego wskaźnikiem, jednak jako jedyne kryterium nie wy-
starczającym. Wartość pH opisuje bowiem siłę kwasowo-
ści, a nie znajdującą się w glebie masę kwasów. Dlatego 
w przypadku tej samej wartości pH – zależnie od zakresu 
buforowości gleby, wzrastające zakwaszenie gleby może 
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wywołać zmniejszenie ilości zasad lub wzrost ilości kwa-
sów, W diagnozie zjawisk zakwaszenia gleb zatem po-
winny być uwzględnione zmiany zasobów wymiennie 
związanych kationów. 

Wartości pH fazy ciekłej gleb mineralnych można za-
szeregować do określonych zakresów buforowości 
o specyficznych ekologicznych funkcjach. W zależności od 
materiału macierzystego i intensywności wietrzenia w tej 
samej glebie mogą występować jednocześnie różne proce-
sy buforowania. Poniżej, za Ulrichem (1981), podaje się 
każdorazowo dominujące reakcje buforowe o specyficz-
nych ekologicznych funkcjach, w oparciu o pomiary pH 
w zawiesinie wodnej: 

Zakres buforowości węglanu wapniowego (pH > 6,3) 
Wapń (CaCO3) jako substancja buforująca; optymalne 

warunki dla mikroorganizmów; szybki rozkład sciółki; 
forma próchnicy – mull. 

Zakres buforowości krzemianowy (6,3 ≥ pH > 5,0) 
Buforowanie kwasów przez pierwotne krzemiany; 

powstawanie minerałów wtórnych (powstawanie minera-
łów ilastych); uwalnianie jonów zasadowych z sieci krysta-
licznej krzemianów i wymieniaczy; optymalna dostępność 
składników odżywczych; typ próchnicy – mull do mull-
moder. 

Zakres buforowości wymiennej (5,0 ≥ pH > 4,2) 
Buforowanie kwasów przez wietrzenie pozostałości 

sieci krystalicznej pierwotnych krzemianów, jak również 
uwalnianie jonów Al z minerałów ilastych; powstawanie 
kationów Al(H2O)3+6 → H+  + Al(H2O)5(OH)2+ i ich zasor-
bowanie w przestrzeniach międzypakietowych minerałów 
ilastych; redukcja efektywnej pojemności wymiennej ka-
tionowej, jak również wypieranie i wymywanie jonów 
zasadowych (ługowanie); zmniejszenie biotycznej aktyw-
ności; powstawanie próchnicy nadkładowej (moder). 

Zakres buforowości Al (4,2 ≥ pH > 3,8) 
Buforowanie kwasów przez rozkład wtórnych minera-

łów ilastych i kompleksów Al(H2O)5(OH)2+; uwalnianie 
jonów Al3+, wzrastające toksyczne stężenia kationów 
o charakterze kwasowym w roztworze glebowym; próch-
nica nadkładowa moder, mor. 

Zakres buforowości Al-Fe (3,8 ≥ pH ≥ 3,2) 
Buforowanie kwasów przez rozkład wodorotlenków 

żelaza; uruchamianie Fe i kwasów próchnicznych; wzra-
stające stężenia H+ i Fe3+ w roztworze glebowym; stres 
kwasowy i zakłócenia wzrostowe u roślin, próchnica nad-
kładowa mor.  

Zakres buforowości Fe (pH < 3.2) 
Buforowanie kwasów przez rozkład tlenków Fe; uwal-

nianie i przemieszczanie Fe (bielicowanie), próchnica 
nadkładowa mor, torf. 

W tym klasycznym podziale uwzględniono aktywne 
w glebie substancje buforujące stałej fazy gleby 
i odpowiadające im reakcje buforowe. Block i wsp. (2000) 
proponują przyjęcie za podstawę zakresów buforowości 
gleby dominujące procesy dysocjacji roztworu glebowego 
w warunkach określonych przedziałów wartości pH:  

 
Tab. 1. Wartości pH roztworu glebowego i warunkujące je dominujące 

procesy 
Tab. 1. pH values of soil solution and the conditioning dominate processes 

Wartość pH 
roztworu 

pH value of 
solution 

Dominująca reakcja dysocjacji 
Dominating dissociation reaction 

Dominujący proces buforowania 
Dominating buffer reaction 

>7 CO2 + H2O→ 2H+ + HCO3 - Rozpuszczanie węglanów 

5-7 CO2 + H2O→ 2H+ + HCO3 - Uwalnianie kationów Mb 
z krzemianów i wymieniaczy  

4,2–5 Al(H2O)3+6→H++Al (H2O)5 (OH)2+ Uwalnianie Al z sieci krystalicznej 
glinokrzemianów  

<4,2 
RCOOH→H+-R-COO – 
(HNO3→NO3 + H+) 
H2SO4→SO4 + 2H+) 

Rozpuszczanie i kompleksowanie 
wodorotlenków metali 

 

Ryc. 2. Profile głębokościowe odczynu gleb ważniejszych typów siedliskowych lasu Świętokrzyskiego Parku Narodowego z zakresami buforowości,  
wg Kowalkowskiego i Jóźwiaka (2000) 

Fig. 2. Depthness soil reaction profiles of important forest site types in Świętokrzyski National Park with buffering ranges, after Kowalkowski, Jóźwiak (2000) 
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We wszystkich zakresach pH pewną rolę mogą od-
grywać kwasy organiczne, a kationy Mb mogą być uwal-
niane ze stałej fazy gleby w całym zakresie buforowości.  

Rozkład krzemianów jest kolejnym procesem buforo-
wania, występującym w prawie całym zakresie wartości 
pH. Buforujące oddziaływanie jego produktów jest jednak 
ograniczone w związku z powolną kinetyką reakcji roz-
kładu. Silne kwasy mineralne, jak HNO3 i H2SO4, wiodące 
w niezbuforowanych systemach do bardzo niskich warto-
ści pH, w roztworze glebowym nie odgrywają większej 
roli, gdyż ich protony z reguły natychmiast są buforowane 
przez stałą fazę gleby. Resztom anionowym tych kwasów, 
po procesie zbuforowania głównie towarzyszą kationy Mb 
lub Ma. Jedynie w bardzo słabo buforujących substratach, 
np. w piaskach kwarcowych, dysocjacja silnych kwasów 
mineralnych wywołuje wyższe stężenia protonów 
w roztworze glebowym (Block i wsp. 2000). 

Kwasy organiczne powstające wskutek mikrobiolo-
gicznego rozkładu resztek organicznych w podpoziomach 
Ol/Of powodują obniżenie wartości pH w podpoziomie 
Oh. Zasobna w kationy zasadowe ściółka leśna jest przy-
czyną buforowania protonów i tym samym zmniejsza 
zakwaszenie podpoziomów Ol/Of. Wielkoobszarowe ba-
dania wykazały, że około 25% poziomów Of ma pHKCl < 3,0, 
większość wykazuje pHKCl ~ 3,0, około 10% ma wartości 
pH < 2,6. Na głębokości 0-10 cm, w mineralnym poziomie 
Ah gleb butwinowych następuje znaczny skok zakwasze-
nia do zakresu buforowości Fe, z reguły do pHKCl < 3,0. 
Jeśli za Murachem (1994) i Rost-Siebertem (1985) przyj-
miemy, że przy wartościach pHKCl < 3,0 u świerka i buka 
prawdopodobne stają się uszkodzenia korzeni, wówczas 
w więcej niż 10% siedlisk leśnych szkody te są możliwe. 
Według Ulricha i wsp. (1979) głębokość zakwaszenia gleb 
mineralnych wiąże się z transportem NH4+, przy którego 
pobieraniu przez rośliny następuje ekwiwalentne uwal-
nianie protonów H+.  

Z czasem proces zakwaszania obejmuje głębsze po-
ziomy i sięga do niezmienionego podłoża mineralnego 
(Ulrich i wsp. 1979, Kowalkowski 2000, Raben 2001), czego 
wskaźnikiem jest głębokościowy profil pionowych rozkła-
dów pH w glebach różnych typów siedliskowych lasu ze 
Świętego Krzyża (ryc. 2) oraz głębokościowy profil warto-
ści pH w dwu ekosystemach leśnych z uwzględnieniem 
kwantyli (wg Blocka i wsp. 2000, ryc. 3).  

 
Ryc. 3. Profil głębokościowy wartości pH w dwu ekosystemach leśnych 

z uwzględnieniem kwantyli wg Blocka i wsp. (2000) 
Fig. 3. Depthness profile of pH magnitudes in two forest sites with quantile 

regard, after Block at al. (2000) 
 
Na podstawie badań terenowych Warfvinge i Svedrup 

(1995) wskazują na fakt redukcji przyrostu masy drewna 
w warunkach silnego zakwaszenia gleb w strefie korze-
niowej. W środowisku z silnym długotrwałym stresem 

kwasowym drzewa leśne, np. świerk, jodła i buk, wytwa-
rzają zmodyfikowane głębokie systemy korzeniowe, pio-
nowo przenikające przez poziomy glebowe wysycone 
kationami Al3+ i Fe3+ i gęsto przerastające mniej kwaśne 
poziomy podpowierzchniowe na głębokości od 60 do 110 
cm (Kowalkowski 2000). Profilowy układ systemów ko-
rzeniowych drzew zatem może być także wskaźnikiem 
aktualnego panowania stosunków kwasy–zasady 
w poszczególnych poziomach glebowych. 

 
4. Stopień kwasowości gleb wg Ulricha (1988) 
 
Pod stopniem kwasowości gleby Ulrich (1988) rozumie 

procentowy udział kationów o charakterze kwasowym 
(Ma%) i H+ w całkowitej sumie kationów (bez NH4), a mia-
nowicie: 

 
Ma% = (Ma + H+): (Ma + Mb + H+) · 100 (1) 
 
Odniesienie tej wartości do 100 odpowiada udziałowi 

kationów Mb w sumie kationów (Mb%). Mb% może być 
porównane z wysyceniem zasadami kompleksu wymien-
nego stałej fazy glebowej. Wielkości udziału wyżej warto-
ściowych jonów rosną z siłą jonową roztworu (Reuss 
1991), dlatego wartość Ma% zależy od aktualnej siły jono-
wej roztworu glebowego. 

 
Tab. 2. Ocena stopni kwasowości (Ma%) w roztworze wodnym 
Tab. 2. Valuation of the acidity degrees (Ma %) in soil solution 
 

Klasa 
Class Ma% Mb% Wskaźnik 

Indicator 
1 
2 
3 
4 

> 70 
40 – 70 
5 – 40 

< 5 

< 30 
30 – 60 
60 – 95 

> 95 

bardzo kwaśna 
kwaśna 
słabo kwaśna 
nie kwaśna 

 

Przy porównaniu wartości kwasowości stałej fazy gle-
by i roztworu glebowego należy zatem zwrócić uwagę na 
porównywalność siły jonowej, np. porównuje się wyłącz-
nie roztwory z sumą kationów <1 mmol-1. 

 
 

Ryc. 4. Zależności między stopniem kwasowości Ma% a wartością pH 
roztworu glebowego. 
Lewa: wyniki pomiarowe; Prawa: krzywe modelowe wg Reussa 
i Johnsona (1986). Różne rozgałęzienia krzywych modelowych 
powstałe z różnych stałych równoważnych roztworu trójwodoro-
tlenku glinu (Block i wsp. 2000) 

Fig. 4. Interdependences between acidity degree Ma % and pH – magnitude of 
soil solution. 
Left: measuring results; Right: modell curves after Reuss and Johnson 
(1986). Different curve branches depends on different equivalents of the 
aluminiumtrihydoxyde solution (Block at al. 2000) 

 
Istnieje interesujący stosunek Ma% do pH, przedsta-

wiony na ryc. 4 i 5. Powyżej wartości pH 5,5 w roztworze 
glebowym na ogół brak kationów Ma. Wówczas wartość 
Ma% jest mniejsza od 5,0. Pomiędzy pH 5,0 do 4,2 prze-
bieg krzywej zależności jest bardzo stromy w zakresie 
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Ma% o wartości od 10 do 80, w którym określenie Ma% 
z wartości pH roztworu jest trudne. W Świętokrzyskim 
Parku Narodowym przebieg krzywej zależności Ma:pH 
dla wód opadu bezpośredniego (ryc. 5A, M 30) jest naj-
bardziej zbliżony do wzorcowej krzywej Reussa i Johnsona 
(ryc. 4). Krzywe wód opadu podokapowego, a szczególnie 
spływu po pniach buka i jodły, są znacznie przesunięte 
w kierunku większej kwasowości (pH 3,5→2,5). Wskazuje 
to na znaczne stężenia wymytych z koron i kory drzew 
anionów silnych kwasów (SO4, NO3), a także kwasów 
organicznych. Podobny stan istnieje w roztworach glebo-
wych, z rosnącym z głębokością gleby stężeniem anionu SO4. 

 
Ryc. 5. Zależności między stopniem kwasowości Ma% a wartościami pH 

roztworów glebowych w profilu głębokościowym gleby rdzawej 
brunatnej opadowoglejowej w Świętokrzyskim Parku Narodowym 

Fig. 5. Interdependences between acidity degree Ma% and pH magnitude of soil 
solutions in depthness profile of rusty-brown pseudogleyed soil in Świę-
tokrzyski National Park 

 
5. Wysycenie zasadami 
 
Pod wysyceniem zasadami rozumie się udział katio-

nów Mb w efektywnej kationowej pojemności wymiennej 
gleby (= sumie wszystkich kationów wyekstrahowanych 
przy pomocy NH4Cl lub podobnego niezbuforowanego 
ekstrahenta): 

 
BS% = (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+): (Ca2+ + Mg2 + Na+ + 
K+ + Al3+ + Fe2+ + Mn2+ + H+) molc mol-1*100 (2) 
 
Wzór ten określa procentowy udział w kompleksie 

sorpcyjnym materiału glebowego wymiennie związanych 
kationów Mb (Ca + Mg + Na + K) w stosunku do całkowi-
tej efektywnej pojemności wymiennej kationowej (AKe = 
KAK = Mb + Ma). 

 

 
 

Ryc. 6. Zależności między stopniem kwasowości Ma% roztworu glebo-
wego a wysyceniem zasadami BS kompleksu jonowowymiennego 
stałej fazy gleby. Lewa: wyniki pomiarowe; Prawa: krzywe mode-
lowe wg Reussa i Johnsona (1986), (Block i wsp. 2000) 

Fig. 6. Interdependences between acidity degree Ma % of soil solutions and base 
saturation – BS of the ionic exchange complex in the solide soil phase. 
Left: measuring results; Right: modell curves after Reuss and Johnson 
(1986), (Block et al. 2000) 

 
Stosunki między wysyceniem zasadami fazy stałej gle-

by a większością parametrów roztworu glebowego zostały 
teoretycznie przedstawione przez Reussa i Johnsona 
(1986). Wiadomo, np. z korelacji między Mb% i BS% 
(ryc. 6), że już przy wartości wysycenia zasadami > 15% 
z reguły wartość Mb w roztworze glebowym znajduje się 
powyżej 60%. Powyżej wysycenia zasadami wynoszącego 
50% wartość Mb jest stała – w pobliżu 100. Przyczyną tego 
jest selektywność kompleksu wymiennego wyższa dla Al 
niż dla kationów Mb. 

Przebieg głębokościowy wysycenia zasadami w profilu 
glebowym jest charakterystyczną cechą pedogeniczną i jest 
w ścisłej zależności z większością cech roztworu glebowe-
go (za wyjątkiem alkaliczności). Jest on charakterystyczną 
właściwością profilu glebowego. Przykładową klasyfikacją 
dla 6 typów głębokościowych profili glebowych na pod-
stawie wielkości BS, z uwzględnieniem czterech głęboko-
ści 30, 60, 90 i 150 cm, przedstawiono w tab. 3 (Block i wsp. 
2000). Pogrupowanie i ekologiczna interpretacja zależą od 
przyjętej zasady – albo od uwarstwienia substratu, albo od 
poziomowej budowy profilu glebowego lub naturalnego 
albo antropogenicznego zakwaszenia.  

 
Tab. 3. Wskaźniki wysycenia zasadami dla głębokościowych typów 

profili 1-6 (przykład układów głębokościowych BS w profilu za 
Blockiem i wsp. 2000) 

Tab. 3. Basic cation saturation in the depthness profile types 1-6 (examples of the 
depth-profile arrangement of BS, after Block et al. 2000) 

 
Głębo-
kość 
(cm) 

Depth 

Typ 1 
min max 

Typ 2 
min max 

Typ 3 
min max 

Typ 4 
min max 

Typ 5 
min max 

Typ 6 
min max 

 30 
 60 
 90 
150 

80% 100% 
80% 100% 
80% 100% 
80% 100% 

 30%  80% 
 50%  80% 
70% 100% 
80% 100% 

 5%  30% 
 5%  50% 
15%  70% 
 80% 100% 

 5% 15% 
 5% 15% 
 5% 15% 
15% 80% 

5% 15% 
5% 15% 
5% 15% 
5% 15% 

15% 25% 
 5% 15% 
 5% 15% 
 5% 15% 

 
Profile głębokościowe wysycenia zasadami w 101 gle-

bach leśnych Badenii–Wirttembergii wykazują na ryc. 8 
różnicujące indywidualne przebiegi tej cechy w różnych 
glebach. Najmniej zróżnicowane są przebiegi wysycenia 
zasadami w poziomach najbardziej wysyconych kwaso-
wymi kationami, natomiast w bardziej nasyconych zasa-
dami – zmienność jest największa. Na podstawie dostępnych 
danych można wyróżnić 4 grupy gleb kwaśnych z różny-
mi zasięgami głębokości dominacji w kompleksie sorpcyj-
nym kationów o charakterze kwasowym i wysyceniem 
zasadami < od 20%: powierzchniowe do głębokości 20 cm, 
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ryzosferowe do głębokości 40 cm, podglebowe do głębo-
kości 60 cm i głębokie – poniżej 180 cm. Największe zróż-
nicowanie wysycenia kationami zasadowymi występuje 
przy wartości pHKCl = 4,5. Poniżej i powyżej tej wartości 
zakres zróżnicowania wysycenia zasadami maleje. 
W zakresie buforowości wymiennej (pH 4,2 – 5,0) np. 
wysycenie zasadami waha się między 5 do 90%, co jest 
uzależnione od wysokiej dynamiki chemicznej środowiska 
glebowego. Istotną rolę ma tu Al uwalniany w procesie 
rozkładu krzemianów, indukujący wypieranie i wymywa-
nie kationów alkalicznych i przechodzenie środowiska 
glebowego ubogiego we frakcje iłu koloidalnego, w krót-
kim interwale czasu do zakresu buforowości Al lub nawet 
Al-Fe. W poziomach próchnicznych natomiast w zakresie 
pH 3,5 do 5,0, w porównaniu do poziomów bezpróchnicz-
nych, następuje wyraźne przesunięcie do wyższych stopni 
wysycenia zasadami, będące wskaźnikiem dobrego za-
opatrzenia w kationy o charakterze zasadowym-biogenne 
(Wolff 1999). Z danych liczbowych wynika, że około 40% 
badanych gleb ma przeciętne wysycenie zasadami 
w zasięgu systemu korzeniowego od 10 do 20%, a około 
10% gleb – poniżej 10% (Block i wsp. 2000).  

 
Ryc. 7. Profil głębokościowy wysycenia kationami zasadowymi gleb 

różnych typów siedliskowych lasu Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego wg stanu na rok 1990 (Kowalkowski i wsp. 2001) 

Fig. 7. Basic cation saturation in the depthness profile of different forest site 
types in Świętokrzyski National Park, state of year 1990 (Kowalkowski et 
al. 2000) 

 
W Świętokrzyskim Parku Narodowym na znacznych 

areałach gleb siedlisk lasu górskiego i lasu górskiego mie-
szanego wysycenie zasadami mineralnych poziomów, aż 
do zwietrzeliny kwarcytowego podłoża skalnego bardzo 
ubogiego w zasady włącznie, w roku 1990 (ryc. 7) wynosi-
ło od 6 do 8% przy pHKCl 3,5–4,4 (Kowalkowski i wsp. 
2000, 2002). Z układów typów profil głębokościowych 
wysycenia zasadami można otrzymać informacje o skale 

macierzystej, głębokości odwapnienia, typie i podtypie 
gleby, formie reliefu, typie próchnicy lub o zbiorowisku 
roślinnym. 

Tak zwany „front zakwaszenia” (Matzner 1988, Ulrich, 
Malessa 1989), powstający w skutek przesuwającego się 
w głąb gleby kontynuacyjnego wymywania zasadowo 
działających kationów w obecności wynoszonych z wo-
dami anionów, protonów i kationów kwasowych, często 
osiąga głębokości poniżej 140 cm w podglebiu, co 
stwierdzono także w słabo zbuforowanych górskich gle-
bach Saksonii (Raben 2001) i w części gleb Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego. Poniżej tego „frontu”, na ogół 
skokowo do 70-80%, rośnie wysycenie zasadami pocho-
dzącymi z wietrzenia chemicznego minerałów glebowych 
lub skały macierzystej. 

W kartografii siedliskowej ekosystemów leśnych wy-
korzystuje się podział wysycenia zasadami do różnicującej 
oceny elastyczności w stosunku do obciążenia kwasowego 
(tab. 4), w poszczególnych poziomach glebowych lub 
zakresach głębokości profilu glebowego, np. 10-30 cm i 30-
60, cm w zasięgu głównego ukorzenienia w mineralnej 
części gleby. 

 
Tab. 4. Wysycenie zasadami = procentowy udział wymiennie związanych 

kationów Mb (Ca+ Mg+ K+ Na) w Ake lub KAK; (wg Arbeitskreis 
Standortskartierung 1996) 

Tab. 4. Base saturation = percentual content of exchangeable bounded cations 
Mb (Ca+ Mg+ K+ Na) in Ake or KAK; (after Arbeitskreis Standortskar-
tierung 1996) 

 
Elastyczność 

Elasticity 
Wysycenie zasadami 

Base saturation 
Bardzo mała 
Mała 
Umiarkowana 
Średnia 
Umiarkowanie wysoka 
Wysoka 
Bardzo wysoka 

< 5 
5 – 15 
15 – 30 
30 – 50 
50 – 70 
70 – 85 

> 85 
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Ryc. 8. Przykłady od powierzchni zakwaszonych profili głębokościowych 

wysycenia zasadami z 177 profili glebowych Badenii-
Wirttembergii (Kölling i wsp. 1996) 

Fig. 8. From the soil surface acidified depthness profile examples of base satura-
tion from 177 soil profiles in Baden-Wirttemberg (Kölling te al. 1996) 

 

6. Alkaliczność 
 
Dla scharakteryzowania stanu kwasy–zasady roztwo-

rów, prócz wartości pH, szerokie zastosowanie znalazł 
wskaźnik alkaliczności (ALK µmol 1-1), uważany za miarę 
jakości wód w odniesieniu do przekazywania kwasów 
z fazy stałej gleb do wód (Reuss 1991). Alkaliczność od-
powiada ilości HCO3-, CH- i organicznych anionów, któ-
rym nie towarzyszy H+ i Aln+: 

 
ALK [µmolc l-1] = (HCO-3 + OH- + RCOO-) –  

(H+ + ΣAln+) (3) 
 
W wodach z bardzo niskimi stężeniami glinu i kwasów 

organicznych alkaliczność odpowiada dość dokładnie 
pojemności kwasowej w warunkach pH 4,3: 

 
SK4,3 = HCO3- ≈ ALK 
dla  Aln+ = 0  i  RCOO- = 0 
 
Często, głównie w wodach z wyższymi stężeniami gli-

nu i organicznych anionów, oblicza się alkaliczność bezpo-
średnio ze stężeń pozostałych jonów znajdujących się 
w roztworze: 

 
ALK [µmolc l-1] = (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+) – (NO3- + 

SO2-4 + Cl) (4) 
 
W przypadku znaczniejszego stężenia NH4 do sumy 

kationów Mb w równaniu (4) dodaje się ten składnik. 
W przypadku zastosowania równania (3) analogicznie jak 
Aln+ włącza się Mn i Fe.  

Alkaliczność jest wartością sum, względnie różnic 
określaną absolutnymi stężeniami jonowymi. W zakresie > 0 
µmolc 1-1 odpowiada ona z sumą stężeń HCO3- i/lub anio-
nów organicznych całkowitemu stężeniu wszystkich sub-
stancji buforujących znajdujących się w roztworze. Poniżej 0 
µmolc 1-1 jest ona głównie miarą dominacji Al 
w roztworze. W tych roztworach HCO3- nie odgrywa już 
żadnej roli, dominują tu aniony silnych kwasów (NO3, SO42-

i Cl-). Proponowany jest podział roztworów glebowych na 
5 klas alkaliczności (Block i wsp. 2000) przedstawiony 
w tabeli 5. 

 
Tab. 5. Schemat wyceny alkaliczności roztworu glebowego 
Tab. 5. Scheme of the alcalinity valuation of the soil solution 
 

Klasa 
Class 

Alkaliczność (µmolc 1-1) 
Alcalinity (µmolc 1-1) 

Wycena 
Valuation 

1 
2 
3 
4 
5 

< -500 
-500 – 0 
0 – 100 

100 – 200 
> 200 

bardzo kwaśna 
kwaśna 
silnie zagrożona zakwaszeniem 
zagrożona zakwaszeniem 
nie zagrożona zakwaszeniem 

 
Alkaliczność jest dobrą miarą zdolności przekazywa-

nia pojemności buforowej (względnie kwasów, przy 
ujemnych wartościach) do systemów sąsiadujących z hy-
drosferą (wody gruntowe, wody powierzchniowe).  

Interesujące wnioski można uzyskać na podstawie 
zbadania zależności między ALK (µmol 1-1) a wielkością 
pH (ryc. 9, 10). Powyżej ALK > 0 roztwór glebowy ma 
bezpośredni kontakt z fazą stałą gleby nasyconą zasadami. 
Krzywa tego wskaźnika rośnie z rosnącą wartością pH. 
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Przy ALK>1500 µmol l-1 roztwór ma pH >6,5 i znajduje się 
w kontakcie z węglanową fazą stałą. Około wartości 0 
jednak krzywa ta ma przebieg płaski, równoległy do linii 
0, przy znacznym zróżnicowaniu wartości pH od 4,5 do 
5,8. Wody glebowe z alkalicznością około zera reagują 
silnymi wahaniami wartości pH nawet na najmniejsze 
zmiany składu roztworu, jeśli zostaną one spowodowane 
dopływem anionów NO3- i SO42-. W tym zakresie nie ist-
nieje jeszcze buforowanie przez węglany, a jednocześnie 
nie jest aktywne buforowanie związane z uwalnianiem Al 
ze stałej fazy gleby. Przy wartościach ALK < 0 (ok. pH 4,5) 
krzywa zależności stromo opada poniżej zera, roztwór 
glebowy znajduje się w kontakcie z mało nasyconą zasa-
dami stałą fazą gleby. 

 

 
 

Ryc. 9. Zależności między alkalicznością a wartością pH w wodach 
glebowych. Wyniki z 69 powierzchni poziomu II (Strona lewa) 
oraz krzywe modelowe wg Reussa i Johnsona (1986) (strona pra-
wa) (Block i wsp. 2000) 

Fig. 9. Interdedences between alcalinity and pH- magnitudes in soil solutions. 
Results from 69 Level II areas (Level Sides), and modell curves after Re-
uss and Johnson (1986) (Right side), (Block et al. 2000) 

 
Z punktu widzenia ochrony wód gruntowych znacze-

nie ma nie tylko wielkość alkaliczności jako cechy inten-
sywnej (w µmol 1-1) lecz także transport ładunku 
o ujemnej lub pozytywnej alkaliczności w określonym 
odcinku czasu, co przedstawia ryc. 10. W przypadku nega-
tywnej ALK przebiega wymywanie z gleb leśnych ładun-
ków związków Al, które albo są wiązane w głębszych 
warstwach podglebia przez fazę stałą lub przedostają się 
do wód powierzchniowych albo do wód gruntowych. 
Dalszy los tego ładunku może mieć decydujące znaczenie 
dla obciążenia wód.  

 
Tab. 6. Wycena alkaliczności dla głębszych wód śródglebowych i podgle-

bowych 
Tab. 6. Alcalinity valuation of the deeper soil and subsoil waters 

ALK  
(µmol 1-1) 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wycena 
Valuation 

< -500 
Kontakt z bardzo słabo wysyconą 
zasadami stałą fazą gleby, wysokie 
obciążenie przez NO3 i/lub SO4 

Silnie zakwaszona, 
bardzo wysokie stężenie 
Al 

-500 do -100 
Kontakt z bardzo słabo wysyconą 
zasadami stałą fazą gleby, umiarkowane 
obciążenie przez NO3 i/lub SO4 

Zakwaszona, 
wysokie stężenie Al 

-100 do 0 
Kontakt ze słabo wysyconą zasadami 
stałą fazą gleby, słabe obciążenie przez 
NO3 i/lub SO4 

Umiarkowanie zakwaszona, 
niskie stężenia Al, silne 
wahania pH 

0 do 100 
Kontakt z umiarkowanie nasyconą 
zasadami stałą fazą gleby, umiarkowane 
obciążenie przez NO3 i/lub SO4 

Silnie zagrożona zakwa-
szeniem, bardzo niskie 
stężenia Al, bardzo niskie 
stężenia HCO3-, silne 
wahania wartości pH  

100 do 400 
Kontakt z silnie wysyconą zasadami 
stałą fazą gleby, niskie do umiarkowa-
nego obciążenie przez NO3 i/lub SO4 

Zagrożona zakwaszeniem, 
niskie stężenia HCO3- 

> 1500 Kontakt z węglanami 
Nie zagrożona zakwasze-
niem, wysokie stężenia 
HCO3-  

 

Dla głębszych poziomów glebowych, poniżej głównej 
warstwy ukorzenienia, proponuje się (Block i wsp. 2000) 
wycenę alkaliczności przedstawioną w tabeli 6. 

Na ryc. 10. przedstawiono średnie roczne ALK (µmol l-1) 
stwierdzone w roku 2001 w roztworach glebowych na 
głębokości 15, 30, 60, 90 i 120cm w glebie opadowoglejowej 
rdzawej brunatnej (tab. 7) silnie zagrożonej zakwaszeniem. 
Pozytywne wartości alkaliczności w pobliżu 0, przy zakre-
sie buforowości od Al-Fe do Al i wymiennej, wskazują na 
aktywne jeszcze w tej glebie buforujące działanie proto-
nów oraz kationów uwalnianych w procesach chemiczne-
go rozkładu fazy stałej gleby. 

 

 
 

Ryc. 10. Zależności między alkalicznością a wartością pH w roztworach 
glebowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na głęboko-
ściach: 15 cm–A, 30 cm–B, 60 cm–C, 90 cm–D, 120 cm–E.  
(Kowalkowski i wsp. 2001) 

Fig. 10. Interdedences between alcalinity and pH- magnitudes in soil solution in 
Świętokrzyski National Park on the depths of: 15 cm–A, 30cm–B, 60 cm–
C, 90 cm–D, 120 cm–E (Kowalkowski et al. 2000) 

 
Tab. 7. Wartości ALK(µmol l-1) oraz wskaźniki stanu jonowego roztwo-

rów glebowych stokowej gleby w Świętokrzyskim Parku Naro-
dowym w roku 2001 (n=12) 

Tab. 7. ALK (µmol l-1) values and indices of ionic condition of soil solution in 
a slope soil of Świętokrzyski National Park in 2001 y (n=12) 

 
Głębo-

kość 
cm 

Depth 

Zakres 
pH 

pH range 

Zakres buforowości 
Buffering range 

Mb 
µmol l-1 

NO3 -
+SO43-+Cl- 

µmol l-1 

ALK 
µmol l -1 

15 
30 
60 
90 

120 

3,22–3,81 
3,39–4,00 
3,25–4,07 
3,28–4,35 
3,57–4,09 

Al–Fe 
Al–Fe↔Al 
Al–Fe↔Al 

Al–Fe↔Al↔wymienna 
Al–Fe↔Al 

0,965 
0,913 
1,135 
1,335 
1,339 

0,933 
0,567 
0,854 
1,020 
1.040 

0,032 
0,346 
0,281 
0,315 
0,299 
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7. Pojemność zobojętnienia kwasów 
 
Przy rozpatrywaniu procesów zakwaszania należy 

rozróżnić czynniki intensywności i pojemności (Feger 
1993, Armbuster 1998). Wartość pH jest wprawdzie wiel-
kością intensywną o dużym ekologicznym znaczeniu, 
jednak kierunki i rozmiary przemian są określane przez 
wielkości pojemności. Pojemność zobojętnienia kwasów (ANC 
– Acid Neutralizing Capacity) jest definiowana jako różnica 
między zasadami i silnymi kwasami w roztworach wod-
nych (Reuss, Johnson 1986, Schlesinger 1991, Lorz 1999, 
Becker i wsp. 2000): 

 
[ANC] = [HCO3] + 2[CO32-] + [OH-] + [Org–] – [H+] – 

3[Al3+]-2[Al(OH)2+] -[Al(OH2)+] (5)  
 
Równanie to jednak nie dotyczy wód, w których status 

kwasy–zasady nie jest sterowany przez węglano-
we/wodorowęglanowe systemy buforowe. W takim 
przypadku stężenia CO2 w roztworze są sporadyczne i nie 
mają większego znaczenia. Dlatego niektórzy autorzy 
(Feger 1994, Balazs i wsp. 1988) ANC opierają na bilansie 
jonowym i zasadzie elektroobojętności, zastosowanych we 
wzorze 6. 

W naturalnych roztworach wodnych uwzględnia się 
rodzaje Al jako kwasy i aniony kwasów huminowych 
[Org-] działające przez przyłączanie protonów jako zasady 
(nawias [ ] przedstawia molarne stężenia). Przy warto-
ściach pH < 6 może pozostać nieuwzględnione CO32-.  

Wychodząc z założenia, że w naturalnym ekosystemie 
leśnym panuje stan względnej równowagi, system bufo-
rowania roztworów glebowych, przy niskich stężeniach 
w nim jonów, jest regulowany przez: bufor węglanowy, 
bufor glinowy, równowagi z monowartościowymi orga-
nicznymi kwasami i protolizę wody. Zaletą ANC jest, że 
można ją oznaczyć eksperymentalnie, przy pomocy mia-
reczkowania kwasów/zasad, względnie przez określenie 
odpowiednich stężeń jonowych – z nie uwzględnieniem 
NH4 (Warfvinge, Svedrup 1992, 1995): 

 
[ANCaq] = [Na+] + [K+] +2[Mg2+] + 2[Ca2+] – [NO3

–] –
[Cl–] –2[SO42-] (6) 

 
Uczestniczące jony zachowują się konserwatywnie, to 

znaczy nie tworzą obojętnych cząstek. Wzrost depozycji 
CO2 lub NOx z atmosfery, bez ekwiwalentnego wzrostu 
stężenia kationów wiedzie do zmniejszenia ANC, a każdy 
proces wydalania tych anionów, bez usuwania zasado-
wych kationów powoduje zwiększenie ANC (Van Miegro-
et 1994, Reuss, Johnson 1986). Według Hemonda (1994) 
w kwaśnych wodach, bogatych w kwasy próchniczne 
bilansowanie jonowe nie jest możliwe, gdyż aniony orga-
niczne znacząco działają buforująco lub zakwaszająco 
(Cronan, Aiken 1995). 

Całkowita ANC jest sumą ANC fazy stałej i ANC roz-
tworu glebowego. Ostatnia zależy od wielkości uwalnia-
nia kationów z fazy stałej gleby. Z punktu widzenia bilan-
su masy jest ANC sumą wszystkich procesów w danym 
systemie, w wyniku których z systemu są protony wyda-
lane, buforowane lub uwalniane. Depozycję z powietrza 
zasadowych kationów oraz Cl zmniejsza się o pochodzące 
z mórz składniki (Nagel, Gregor 1999). 

Na ogół uważa się, że ANCaq lepiej charakteryzuje 
stan kwasowości wód, gdyż — w przeciwieństwie do 
wartości pH, jest niezależna od ciśnienia cząstkowego CO2 
wykazującego bardzo duże wahania stężeń w roztworach 
glebowych w czasie (Van Miegroet 1994, Fiedler, Katzsch-
ner 1989). Wiadomo, że w naturalnie kwaśnych wodach 
dominują kwasy organiczne, a w zakwaszonych przez 
czynnik antropogeniczny — dominują siarczany i glin. 
Wysoka zawartość siarczanów antropogenicznej genezy, 
jednak nie zawsze jest równoznaczna z zakwaszeniem 
roztworu (Chernogaeva 1994) i z ujemną wartością ANC 
(tab. 8). 

W głęboko kwaśnych glebach, z roztworami w zakre-
sie buforowości Al-Fe, następuje uzupełnianie stężeń Ca, 
Mg, Na z rozkładanych chemicznie mineralnych cząstek 
glebowych, równoważące stale wysokie i rosnące 
z głębokością stężenia SO4. Dzięki temu procesowi 
wskaźniki ALK i ANC zachowują pozytywne wartości 
w zakresie odpowiadającym glebom nie zagrożonym 
zakwaszeniem (tab. 5, 6). 

 
Tab. 8. Średnie wskaźniki kwasowości roztworów glebowych z gleby 

rdzawej brunatnej opadowoglejowej w Świętokrzyskim Parku Na-
rodowym – rok 2001 (N=12) 

Tab. 8. Mean acidity indices of the solution in rusty-brown-preudogleyed soil in 
the Świętokrzyski National Park in 2001 y (N=12 ) 

 
Zawartość w mol 1-1  

Content in mol 1-1 ANCaq Głębo-
kość 
cm 

Depth 

PH 
SO42- NO3- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ µmol 1-1 

15 
30 
60 
90 
120 

3,53 
3,69 
3,69 
3,87 
3,83 

0,345 
0,386 
0,570 
0,657 
0,743 

0,282 
0,054 
0,021 
0,037 
0,025 

0,306 
0,127 
0,263 
0,326 
0,272 

0,361 
0,336 
0,430 
0,520 
0,577 

0,242 
0,304 
0,357 
0,374 
0,399 

0,263 
0,216 
0,343 
0,377 
0,330 

0,099 
0,057 
0,045 
0,064 
0,033 

290,02 
600,46 
457,67 
551,98 
531,41 

 
8. Stosunek molarny Ca:Al 
 
W wielu eksperymentach okazało się, że negatywne 

efekty jonu glinowego u roślin ustępowały przy wzrastają-
cych zawartościach zasadowych kationów w roztworze 
glebowym (Cronan, Grigal 1995, Svedrup, Warfvinge 
1994). Tu jony Ca i Mg okazały się skuteczniejsze od jonów 
K i Na. Stąd opracowano szereg wskaźników, opisujących 
interakcje między kationami Al i kationami zasadowymi. 

Stosunek molarny Ca:Al jest najczęściej stosowanym 
wskaźnikiem stanu kwasy -zasady roztworów glebowych, 
w związku z jego fizjologicznymi aspektami. Cronan 
i Grigal (1995), na podstawie ponad 300 publikacji doty-
czących toksyczności Al doszli do wniosku, że stosunek 
Ca:Al w układzie molarnym w roztworze glebowym jest 
czułym i niezawodnym wskaźnikiem ekologicznym, po-
zwalającym określić siedliska zagrożone przez stres Al 
i niezrównoważenia składników odżywczych: 

 
Ca/Al = Ca2+: Aln+ [mol· mol-1] (6) 
 
Wskaźnik ten ma o tyle znaczenie fizjologiczne, o ile 

w obecności jonów Ca lepiej są znoszone przez korzenie 
wysokie stężenia Al. Istotnym jego niedostatkiem jest 
uwzględnienie tylko jonów Ca. Niezbędne jest także od-
dzielenie Al skompleksowanego z substancjami organicz-
nymi w próchnicznych poziomach. Dlatego Cronan 
i Grigal (1995) opracowali klasyfikację wskaźników stosun-
ków molarnych Ca:Al w roztworze glebowym dla pozio-
mów nieorganicznych (tab. 9): 
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Tab. 9. Wycena stosunków molarnych Ca/Al w roztworze glebowym 
niepróchnicznych poziomów glebowych 

Tab. 9. Valuation of the molar CA/Al – ratios in soil solution of unhumous soil 
horizons 

 

Ca/Al [mol·mol-1] Wycena 
Valuation 

< 0,1 
0,1 – 1,0 
1,0 – 1,5 

> 1,5 

Szczególnie niski, stres Al prawdopodobny 
Bardzo niski, stres Al możliwy 
Niski, stres Al u gatunków wrażliwych 
Normalny, stres Al nieprawdopodobny 

 
Na podstawie wykorzystanej literatury określili oni ry-

zyko stresu Al w ekosystemach leśnych (negatywne efekty 
w odżywianiu lasu i wzroście lasu) następująco (tab. 10): 

 
Tab. 10. Szacunek ryzyka stresu Al dla ekosystemów leśnych 
Tab. 10. Al – stress risk estimation for the forest ecosystem 
 

Ca/Al. nieorg. 
Ca/Al. unorg. 

Wskaźnik ryzyka 
Risk indicator 

< 0,2 ± 0,1 
0,5 ± 0,25 
1,0 ± 0,5 

Prawie 100% 
75% 
50% 

 
Oszacowanie ryzyka odnosi się do gleb wysyconych 

zasadami < 15% z wskaźnikiem Ca:Al<1,0 (w warunkach 
wysokiej depozycji anionów silnych kwasów mineralnych: 
20%). Dalsze określenie szacunku ryzyka Al może być 
dokonane przez oznaczenie stosunków molarnych Ca:Al 
w drobnych korzeniach (0,2 = 50% ryzyka; 0,1 = 80% ryzy-
ka)oraz w liściach lub igłach pierwszego rocznika (12,5 = 50% 
ryzyka; 6,2 = 75% ryzyka). 

 

 
 

Ryc. 11. Zależność między stosunkiem Ca:Al a wartością pH w roztworach 
glebowych. Prawa: wyniki pomiarów; Lewa: wartości modelowe 
wg Reussa i Johnsona (1986). Różne rozgałęzienia krzywych mode-
lowych powstały z różnych stałych równoważych roztworu trój-
wodorotlenka Al (Block i wsp. 2000) 

Fig. 11. Interdependences between Ca:Al-ratio and pH-value in soil solutions. 
Right: measuring results, Left: model curves after Reuss and Johnson 
(1986). Different curve branches depends on different equivalents of the 
aluminiumtrihydoxyde solution (Block et al. 2000) 

 
Stosunki molarne Ca/Al [mol·mol-1] mogą być zróżni-

cowane w bardzo dużym zakresie wielkości od 0,01 do 
10 000. Między stosunkiem Ca/Al powyżej 100 a warto-
ścią pH < 4,5 zaznaczają się wyraźne zależności. 
W zakresie wielkości wskaźnika Ca/Al<1,5 o znaczeniu 
fizjologicznym dla roślin (odpowiadającym wartości pH= 
4,5) wartość pH nie ma znaczenia wskaźnikowego, brak 
jest zależności (ryc. 11).O wartości wskaźnikowej stosunku 
molarnego Ca:Al świadczą ostre zależności z systemami 
wielojonowymi, np. Ma (ryc. 12) w roztworach wodnych, 
a także w glebowych układach kationowych (ryc. 13).  

 
 

Ryc. 12. Zależność między molowym stosunkiem Ca:Al a stopniem kwa-
sowości Ma%. Lewa: wyniki pomiarów; Prawa: wartości modelo-
we wg Reussa i Johnsona (1986) (Block i wsp. 2000) 

Fig. 12. Interdependences between molar Ca:Al ratio and acidity degree 
Ma%.Left: measuring results, Right: modell curves after Reuss and 
Johnson (1986),(Block et al. 2000) 

 
Przy kalkulacjach wskaźnika Critical load dla tere-

strycznych ekosystemów Svedrup i Warfvinge (1993) 
zalecają zastosowanie stosunku molarnego BC/Al: 

 
BC/Al = (Ca2+ + Mg2+ + K+) / Aln+ [mol · mol-1] (7) 
 
Pod BC (Base Cations) rozumie się kationy Mb – Ca, Mg 

i K. Uwzględnia się tu możliwość podobnego jak 
w przypadku Ca uwsteczniania stresu Al u roślin przez 
kationy K i Mg. Jako mechanizm działania przyjmuje się 
powstawanie trudności w pobieraniu kationów zasado-
wych przez korzenie przy małych wartościach stosunków 
molarnych BC/Al. 

 

 
 

Ryc. 13. Uszeregowanie poziomów glebowych gleb Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego według zależności między stosunkami mo-
larnymi Ca:Al a stopniem kwasowości Ma% (wg Kowalkowski 
i wsp. 2001) 
Klasyfikacja zakwaszenia poziomów wg Cronana i Grigala (1995) 
oraz Ulricha (1998): 2 – poziomy kwaśne z możliwością wystąpie-
nia stresu Al u roślin wrażliwych, 3a – poziomy kwaśne 
z możliwością wystąpienia stresu Al u roślin; 3b – poziomy bardzo 
kwaśne z możliwością wystąpienia stresu Al; 4 – poziomy bardzo 
kwaśne z prawdopodobieństwem wystąpienia stresu Al 

Fig. 13. Horizon arrangement of soil in Świętokrzyski National Park depending 
on the interdependences between molar Ca:Al.-ratio and acidity degree 
(Ma %) (after Kowalkowski et al. 2001. 
Soil horizon acidification after Cronan et Grigal (1995) and Ulrich 
(1988): 2 – acidic horizon with possible Al- stress on sensitive plants; 3a 
– acidic horizons with possible Al-stress by plants; 3b – very acidic hori-
zons with possible Al-stress; 4 – very acidic horizons with Al-sterss pro-
bability 
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Zależności między molarnymi stosunkami BC/Al. 
w roztworze glebowych a wzrostem (produkcją biomasy, 
masą roślin, wagą korzeni, przyrostami długości korzeni) 
drzew, traw, ziół zostały udokumentowane przez Svedru-
pa i Warfvinge (1993) na podstawie obszernej literatury. 
Dla najważniejszych rodzajów drzew lasotwórczych 
i wielu innych rodzajów roślin, na podstawie laboratoryj-
nych eksperymentów autorzy ci, opracowali graficznie 
zakresy redukcji wzrostu biomasy, w zależności od molar-
nych stosunków BC/Al. Krytyczne stosunki BC/Al 
w roztworze glebowym dla różnych roślin leśnych 
zestawiono w tabeli 11. 

 
Tab. 11. Krytyczne wskaźniki stosunku molarnego BC/Al dla różnych 

drzew i roślin leśnych. Przy podanym stosunku BC/Al 
w eksperymentach laboratoryjnych wzrost korzeni został zredu-
kowany do 80% kontroli 

Tab. 11. Critical indices of the BC/Al – ratio in laboratory experiments the root 
growing is reduced to 80% of the controll 

 

Rodzaj drzewa 
Tree kind 

Krytyczny 
stosunek 
BC/Al. 

Critical ratio 
BC/Al 

Rodzaj rośliny 
Plant kind 

Krytyczny 
stosunek 
BC/Al. 

Critical ratio 
BC/Al 

Abies alba 
Betula verrucosa 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Larix decidua 
Larix europaea 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Tilia cordata 
Quercus robur 

1,4 
0,8 
0,6 
0,6 
2 
2 
2 

1,2 
1,2 
1,4 
0,6 

Calluna vulgaris 
Digitalis purpurea 
Deschampsia caespitosa 
Deschampsia flexuosa 
Galium odoratum 
Geum urbanum 
Oxalis acetosella 
Poa remota 
Poa nemoralis 
Taraxacum officinale 
Vaccinium myrtillus 

0,8 
0,3 
2 

0,5 
4,5 
45 
0,3 
10 
300 
800 
0,4 

 
Otrzymane wyniki wskazują na bardzo zróżnicowaną 

wrażliwość roślin leśnych na stres Al. 
Do oceny krytycznych ładunków depozycji kwasowej dla 

europejskich i północno-amerykańskich lasów jako kry-
tyczny przedział (Critical Limit) przyjęto stosunek progowy 
BC/Al wynoszący 1,0. Dla Szwecji Svedrup i Warfvinge 
(1995) przyjęli, prócz tego generalnego krytycznego przedzia-
łu, wartości progowe dla 3 różnych stopni ryzyka (tab. 12). 

 
Tab. 12. Krytyczne stosunki BC/Al dla różnych stopni ryzyka niektórych 

rodzajów drzew wg Svedrupa i Warfvinge (1995) 
Tab. 12. Critical BC/Al – ratios for different risk grades of some tree kinds, after 

Svedrup and Warfvinge (1995) 
 

Ryzyko Risk Rodzaj drzewa 
Tree kind 

Krytyczny 
przedział 

Critical ratio 
Wysokie 

high 
Średnie 
medium 

Niskie 
low 

Picea abies 
Pinus sylvestris 
Betula pendula 
Fagus sylvatica 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,4 
0,1 
0,8 
0,6 

0,9 
0,6 
1,0 
0,8 

1,5 
1,5 
2,5 
1,5 

 
W roztworze glebowym glin występuje w postaci róż-

nych związków. Istnieje jako drobnoziarnisty, koloidalny 
mineralny Al oraz Al powiązany z dużymi organicznymi 
molekułami, kwasami huminowymi i fulwowymi. Dodat-
kowo Al może być związany z powierzchniami koloidal-
nego mineralnego glinu. Prócz tego występują niskomole-
kularne organiczne kompleksy oraz monomery nieorga-
nicznych kompleksów glinu. Ważnymi kompleksującymi 
nieorganicznymi ligandami są OH-, F-, SO42- i PO43-. Po-
nieważ formy Al w zróżnicowanym stopniu są toksyczne 
dla roślin, szczególne znaczenie ma znajomość form Al 
w roztworze glebowym. Dlatego zaleca się określenie form 
Al w roztworach glebowych w różnych porach roku i na 
różnych głębokościach w glebie. Wiadomo, że w poziomach 

glebowych bogatych w próchnicę występuje glin przeważ-
nie w formie skompleksowanej, nietoksycznej dla roślin. 
Bez określenia form Al wskaźniki stresowe Al mogą być 
wykorzystane dla wód śródglebowych w poziomach ubogich 
w próchnicę. 

Użycie stosunków molarnych Ca/Al względnie BC/Al 
jako wskaźnika zagrożenia gleb leśnych jest przedmiotem 
kontrowersyjnej dyskusji (Högberg, Jensen 1994, Binkley, 
Högberg 1997, Rehfuess 1999). Krytyka dotyczy przede 
wszystkim wyprowadzenia tego wskaźnika z ekspery-
mentu laboratoryjnego, bez wystarczającego uwzględnie-
nia mikoryz oraz chemicznego gradientu między stałą fazą 
gleby a ryzosferą. 

 
9. Zasoby wymiennych kationów Mb 
 
Zbuforowanie wprowadzonych do gleb kwasów na-

stępuje przy braku węglanów głównie przez krzemiany. 
Powstający przy tym wolny glin wiązany jest wstępnie na 
powierzchniach wymieniaczy tak długo, aż nastąpi prze-
kroczenie pojemności wymiennej. Dopiero po całkowitym 
wysyceniu powierzchni wymieniaczy przez Al, trójwodo-
rotlenki Al dostają się do roztworu (Reuss, Johnson 1986). 
Zapas wymiennych Mb–kationów oblicza się dla każdego 
poziomu (warstwy) lub głębokości i następnie sumuje do 
określonej głębokości (np. 40 cm – warstwa ukorzenienia, 
80 cm – dolny zasięg poziomów glebowych): 

 
Mb [kmol(+) ha-1 dm-1] = BS% · KAK [µmol(+) g-1] · [TRG 
dm-3]: 100 (8) 
 

KAK = suma wszystkich wymiennych kationów (efektywna 
pojemność wymienna kationowa), 

TRG = gęstość objętościowa części ziemistych w suchej masie. 
 
W próchnicy nadkładowej (poziom O) przeważnie za-

miast kationów wymiennych oznacza się zawartość cał-
kowitą w wyciągu HCl lub wodzie królewskiej, wycho-
dząc z założenia, że zapas składników w tym poziomie 
przez mineralizację relatywnie szybko zostanie uwolniony 
do roztworu glebowego. 

Prócz wartości absolutnych interesujący jest stosunko-
wy udział zapasu wymiennych kationów w nadkładzie 
organicznym do zapasu w całym profilu badanym. Przy-
kład w stosunku do profilu glebowego głębokiego 100 cm 
podano w tab. 13. 

 
Tab. 13. Wycena zasobów wymiennych (gleba mineralna) lub rozpusz-

czalnych w kwasach (próchnica nadkładowa) kationów Mb, do 
głębokości 100 cm (Block i wsp. 2000)  

Tab. 13. Estimation of the exchangeable (in mineral soil) or acid soluble (in 
organic horizon) cations Mb ressourses, to the depth of 100 cm (Block at 
al. 2000) 

 
Zapas Mb  

[kmol(+)ha-1m-1] 
Mb supply 

[kmol(+)ha-1m-1] 

Z tego w poziomie O (%) 
In O-horizon (%) 

Wskaźniki 
Indices 

< 20 
20 – 50 

50 – 200 
200 – 500 

> 500 

> 50% 
10 – 50% 

< 10% 
< 10% 
< 10% 

bardzo niski 
niski 
średni 
wysoki 
bardzo wysoki 

 
Do oceny zasobów poszczególnych elementów odżyw-

czych ważnych dla wzrostu drzewostanu dokonuje się 
odrębnych obliczeń. 
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10. Podsumowanie 
 
Sieć monitoringu zintegrowanego środowiska przy-

rodniczego, w której znajdują się także stałe powierzchnie 
obserwacyjne monitoringu ekosystemów leśnych –poziom 
II, z odpowiednią czasową i przestrzenną intensywnością 
pomiarów, pozwala adekwatnie precyzować zarówno 
czasowe stany impuls/reakcja, jak też przestrzenną hete-
rogeniczność stanów systemu. Wiedzę o procesach prze-
biegających pulsacyjnie w ekosystemach w zasadzie moż-
na wyprowadzić z czasowych trendów charakteryzowa-
nych wystarczająco długimi szeregami danych lub przez 
opisanie ekosystemowych wielkości stanu. Bezpośrednie 
wielowątkowe obserwacje i procedury pomiarowe pozwa-
lają sprecyzować zmienność parametrów systemu i tym 
samym przybliżyć prawdopodobieństwo przekraczania 
stanów wartości progowych zagrożeń/nagłych zmian 
w ekosystemie. W przypadku poznania stanów systemu 
w możliwie wąskich przedziałach czasu, pozwalających na 
modelowanie, powstaje ważna perspektywa szacunku 
stanów ryzyka. 

W opracowaniu przedstawiono, na podstawie syntez 
wyników wieloletnich ciągłych pomiarów na powierzch-
niach poziomu II (Reuss, Johnson 1986, Wolff i wsp. 1999, 
Svedrup i Warfvinge 1993, 1995, Block i wsp. 2000, Pä-
lchen, Bart 2001, Becker i wsp. 2000) oraz wyników Stacji 
Monitoringu Św. Krzyż (Kowalkowski i wsp. 2000, 2001) 
możliwości wykorzystania celowo zbieranych danych 
o glebach (roztwory glebowe, stała faza gleby) do sprecy-
zowania wskaźników ich stanów i potencjałów zagrożenia 
przez zakwaszenie. W wyborze wskaźników znalazły się: 
reakcje buforowe w glebach w zależności od pH roztworu, 
zakresy buforowości gleby na podstawie dominujących 
procesów dysocjacji roztworu glebowego, klasyfikacja 
stopni kwasowości gleb wg Ulricha (Ma%), wysycenia 
zasadami (BS%) z wskaźnikami w głębokościowych ty-
pach profili glebowego, wskaźnika alkaliczności (ALK 
µmol 1-1) roztworów glebowych i wód opadowych z jego 
wyceną, pojemność zobojętnienia kwasów (ANC µm-
ol.µmol 1-1), stosunki molarne Ca/Al (mol.mol-1) z wyceną 
ryzyka stresu Al oraz BC/Al mol.mol-1 z krytycznymi 
wskaźnikami stresu Al dla różnych drzew i roślin leśnych, 
a także zasoby wymiennych kationów Mb(kmol(+)ha-1dm-1) 
z wyceną ich zasobów. 

 
Podziękowanie. Wyrazy podziękowania składam Panu 

mgr Rafałowi Kozłowskiemu za użyczenie materiałów 
z przygotowywanej rozprawy doktorskiej do ryc. 1, 5, 10 
oraz tabel 7 i 8, a także za współpracę w wykonaniu tech-
nicznym wymienionych rycin. 
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ECOCHEMICAL INDICATORS OF FOREST SOIL 
CONDITION DAMAGED BY ACIDIFICATION  
 
Summary 
The integrated natural environment monitoring network, 
which includes permanent observation sites of forest eco-
systems – level II, with a suitable temporary and spatial 
intensity of measurements, permits to specify adequately 
both temporary states impulse/reaction and as spatial 
heterogeneity of the system states. The knowledge of the 
ongoing pulsation processes in ecosystems can be derived 
as a rule from temporary trends characterized by suffi-
ciently long data series or by description of ecosystem 
state sizes. Direct multifaceted observations and measur-
ing procedures permit to specify the system parameter 
changeability and thereby to approximate the probability 
of crossing the states of threat threshold values of changes 
or rapid changes in the ecosystem. The important perspec-
tive of risk state estimation emerges in the case of learning 
about the system states in possibly narrow time intervals, 
which allows for modelling. 
In the study was introduced, on the basis of the syntheses 
of the results of long-term continuous measurements on 
surfaces of level II (Reuss, Johnson 1986, Wolff et al. 1999, 
Svedrup and Warfvinge 1993, 1995, Block et al. 2000, Päl-
chen, Bart 2001, Becker et al. 2000) as well as the results of 
the Św. Krzyż Monitoring Station (Kowalkowski et al. 
2000, 2001) the possibility of the utilization of data about 
soils (soil solutions, permanent soil phase) for the specifi-
cation of the coefficients of their states and potentials of 
threat due to acidification. The choice of coefficients in-
cludes: buffer reactions in soils in dependence of pH of 
solution, buffer ranges of soil on the basis of predominant 
processes of dissociation of soil solution, classification of 
degrees of soil acidification according to Ulrich (Ma%), 
base saturation, alkality coefficient (ALK µmole 1-1) of soil 
solutions and rainfall waters with pricing, capacity of acid 
neutralization (ANC µmole.µmole 1-1), molar relations 
Ca/Al (mole, mole-1) with pricing of stress risk Al as well 
as BC/Al mol.mol-1 with critical coefficients of Al stress for 
different trees and forest plants, as well as the resources of 
interchangeable cations Mb(kmol(+) hectare-1 dm-1) with 
pricing of their resources. 


