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Zarys treści: W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki czteroletnich badań monitoringo-
wych prowadzonych w dwóch geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich. Pomimo niewielkiej 
odległości dzielącej obie powierzchnie - 40 km, są one pod wpływem diametralnie różnych oddzia-
ływań. W centralnej części jest to postępujące głęboko wgłąb profilu glebowego zakwaszenie pod 
wpływem lokalnych jak i zdalnych kwaśnych imisji. W południowo-zachodniej części jest to alkali-
zacja pod wpływem funkcjonujących na tym terenie zakładów cementowo-wapienniczych. 

Słowa kluczowe: geoekosystem, opad bezpośredni, opad podkoronowy, spływ po pniach, roztwory 
glebowe, ANCaq, ALK, Ma%

Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski, Akademia Świętokrzyska, Stacja Monitoringu, Instytut Geografii, 
Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

1. Wprowadzenie

Z punktu widzenia teoretycznego i praktyczne-
go, ważne jest poznanie funkcjonowania geoeko-
systemów. Badanie obiegu materii i przepływu 
energii w geoekosystemach doprowadza do po-
wstania informacji, która pozwala na określenie 
struktury wewnętrznej i fizjonomii geoekosys-
temu. Energia dochodząca do geoekosystemów 
uruchamia w nich procesy obejmujące część abio-
tyczną i biotyczną. Ilościowy udział obiegu materii 
w geoekosystemie określa denudacja mechaniczna 
i chemiczna (Kostrzewski, Zwoliński 1991). 

Uwzględniając założenia funkcjonowania geo-
ekosystemu należy określić rodzaje materii, źró-
dła dostawy, drogi krążenia w geoekosytemie oraz 
układ odprowadzenia (Kostrzewski 1993). 

Geoekosystemy będąc systemami otwartymi 
stwarzają warunki do ciągłej wymiany składni-

ków między sąsiednimi systemami oraz w jego 
wnętrzu. Charakteryzują się one jednak względ-
nie stałym zasobem składników, znajdujących się 
w ciągłym obiegu między abiotyczną i biotyczną 
pulą ekosystemu (Grodzińska, Laskowski 1996). 
Niewielka ucieczka składników z obszaru geo-
ekosystemu równoważona jest przez dostawę at-
mosferyczną. Przewaga któregoś z tych procesów 
wynikająca np. z wpływu gospodarczej działal-
ności człowieka, doprowadzić jednak może do 
zachwiania tej dynamicznej równowagi i w kon-
sekwencji do nasilenia dopływu substancji do 
geoekosystemów lub do zbyt dużej akumulacji za-
nieczyszczeń. Tak więc poznanie obiegów bioge-
ochemicznych ma znaczenie nie tylko poznawcze, 
ale jest również niezmiernie ważne z czysto utyli-
tarnego punktu widzenia (Grodzińska, Laskowski 
1996). 
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Ryc. 1. Lokalizacja badanych geoekosystemów
Fig.1. Localization of geoecosystems investigated 

2. Obszar i metody badań

Badania terenowe
Szczegółowe badania dotyczące funkcjonowania 

wybranych geoekosystemów prowadzono w oparciu 
o dwie stacje badawcze wchodzące w skład Stacji 
Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej. Dane cha-
rakteryzujące obie powierzchnie zawarto w tabeli 1, 
a ich lokalizację przedstawiono na rycinie 1. 

Stosowane metody pomiarowe były zgod-
ne z wymaganiami Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego (Kostrzewski i wsp. 
1995) i zostały szczegółowo opisane m.in. przez 
Jóźwiaka i  Kowalkowskiego (2003, 2004), 
Kowalkowskiego i wsp. (2003) oraz Kozłowskiego 
(2003a, b). Prezentowany materiał obejmuje wyni-

ki badań wód opadowych prowadzonych w latach 
hydrologicznych 2000-2003. Począwszy od roku 
2001 na Świętym Krzyżu i 2002 roku na Maliku 
badania poszerzono o roztwory glebowe.

Próby opadu bezpośredniego pobierano ponad 
dachem koron, opad podkoronowy zbierano na sta-
cji Malik w drzewostanie sosnowym, natomiast na 
Świętym Krzyżu w drzewostanie jodłowo-buko-
wym. Spływ po pniach drzew obejmował pomiar 
wód spływających po sosnach (Malik) i jodłach 
(Święty Krzyż).

Metody kameralne
W celu poznania i sprecyzowania zakresu 

zmian w składzie chemicznym wód w układzie 
pionowym; atmosfera – hylosfera – pedosfera, wy-
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Tab.1. Opis powierzchni badawczych
Table 1. Description of investigation plots

Malik
Geoekosystem w SW części 

Gór Świętokrzyskich
Geoecosystem in south-western part of 

Świętokrzyskie Mountains

Święty Krzyż 
Geoekosystem w centralnej części 

Gór Świętokrzyskich
Geoecosystem in central part of 

Świętokrzyskie Mountains
Położenie
Location

20°30’ 00’’E, 50°49’30’’N 21°03’10’’’E, 50°51’20’’N

Powierzchnia
Area

0,4 km2 1,26 km2

Wysokość
Height

248 – 267,6 m n.p.m. 268 - 595 m n.p.m.

Opad 
(TF+SF/BP)
Precipitation

414,3/688,2 mm a-1 a 566,8/738,3 mm a-1 a

Temperatura
Temperature 8,9° C b 6,7° C b

Gleby
Soils

Rdzawe bielicowane Rdzawe bielicowe opadowo-glejowe

Geologia
Geology

Wapienie dewońskie Kwarcyty kambryjskie

Roślinność
Vegetation

Tilio carpinetum
[Sosna (Pinus sylvestris), Buk (Fagus sylvati-
ca), Grab (Carpinus betulus)]

Abietetum Polonicum
[Buk (Fagus sylvatica), Jodła (Abies alba), Klon 
(Acer pseudoplatanus), Grab (Carpinus betulus)]

Hydrologia
Hydrology

- Wydajność 10,2 l s-1 b

pH a BP                   TF                   SF
pH 4,86           pH 4,23            pH 3,31

BP                   TF                   SF
pH 5,69           pH 5,87            pH 4,70

Depozycja a

Deposition
BP
H+ 53,5 g ha-1 a-1

S-SO4 27,2 kg ha-1 a-1

N-NO3 7,3 kg ha-1 a-1

Ca2+ 43,9 kg ha-1 a-1

Mg2+ 22,1 kg ha-1 a-1

TF+SF
H+ 36,0 g ha-1 a-1

S-SO4 35,2 kg ha-1 a-1

N-NO3 11,7 kg ha-1 a-1

Ca2+ 70,0 kg ha-1 a-1

Mg2+ 16,0 kg ha-1 a-1

BP
H+ 141,7 g ha-1 a-1

S-SO4 23,3 kg ha-1 a-1

N-NO3 10,8 kg ha-1 a-1

Ca2+ 17,1 kg ha-1 a-1

Mg2+ 12,9 kg ha-1 a-1

TF+SF
H+ 906,6 g ha-1 a-1

S-SO4 60,0 kg ha-1 a-1

N-NO3 31,2 kg ha-1 a-1

Ca2+ 53,7 kg ha-1 a-1

Mg2+ 23,1 kg ha-1 a-1

a = RH 2000-2003 hydrological years, b =  RH 2000-2002, BP – opad atmosferyczny (suchy+mokry) bulk precipitation (dry-
+wet), TF+SF – suma opadu podkoronowego i spływu po pniach drzew, sum of throughfall and stemflow

liczono wskaźniki stanu ekochemicznego obejmu-
jące m.in. pojemność zobojętniania kwasów ANCaq 
(Heinrichs i wsp. 1994, Kowalkowski 2002, Lorz 
1999, Reuss, Johnson 1986), stopień zakwaszenia 
gleb Ma% wg Ulricha (1988) oraz alkaliczność 
ALK (Block i wsp. 2000, Harriman i wsp. 1990). 
Wskaźniki te umożliwiły głębszą przyczynowo - 
skutkową analizę wód znajdujących się w obiegu 
w badanych geoekosystemach.

Wskaźniki te obliczono wg wzorów:
ANCaq [µmol· l-1] = K++Na++2Mg2++2Ca2+- NO3

--
Cl--2SO4

2-

Ma% = (Ma + H+): (Ma + Mb + H+) · 100%
ALK [molc l-1] = (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+) – (NO3

- 
+ SO4

2- + Cl-)

Opracowanie statystyczne 
W celu określenia trendów, korelacji oraz po-

ziomów istotności statystycznej między ozna-
czanymi parametrami, zebrane dane poddano 
opracowaniu statystycznemu przy użyciu pro-
gramów komputerowych Statistica v. 6.0 i Ori-
gin v. 6.0. Wykorzystano testy nieparametryczne, 
a wśród nich testy dla dwóch niezależnych prób: 
U Manna-Whitneya oraz korelacji nieparame-
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trycznej R Spearmana. Ponadto zastosowano 
współczynnik korelacji Pearsona.

Opracowanie graficzne
Mapy izolinii zmienności pH w glebach wy-

konano przy użyciu programu Surfer v.8.0, w in-
terpolacji metodą krigingu. Do przedstawienia 
zmienności pozostałych parametrów wykorzysta-
no program graficzny Origin v. 6.0. 

3. Transformacja opadów 
atmosferycznych w ekosystemach

3.1. Właściwości fizyko-chemiczne
Badania prowadzone w geoekosystemie w cen-

tralnej części Gór Świętokrzyskich, wykazały, że 
średnia ważona wartość pH wód opadu bezpośred-
niego w latach 2000-2003 wyniosła 4,86 z waha-
niami w poszczególnych latach od pH 4,71 do pH 
5,31. Pomimo stwierdzonego w ostatnich latach 
spadku emisji gazowych w Polsce (Raport 2000, 
2001, 2002), wartości te kształtują się na pozio-
mie znacznie odbiegającym od odczynu charak-
terystycznego dla opadów niezanieczyszczonych 
(Ulrich 1979). Uzyskane wyniki w centralnej 
części Gór Świętokrzyskich są charakterystycz-
ne dla rozległych obszarów w Polsce (Grodzińska, 
Laskowski 1996, Kostrzewski i wsp. 2001, 
Kruszyk 1999, Szarek-Łukaszewska 1999, Walna 
i Siepak 1999) oraz w Europie środkowej (Černý, 
Pačes 1995, Haase, Scheider 2000, Hruška i wsp. 
2002, Krám i wsp., 1997, Lorz 1999, Lorz i wsp. 
2003, Volz 1994) w północnej (Kvaalen i wsp. 
2002, Ukonmaanaho, Starr 2002) i w północno-
wschodniej (Hill i wsp. 2002).

W geoekosystemie w południowo-zachodniej 
części Gór Świętokrzyskich średnia ważona war-
tość pH wód opadu bezpośredniego w latach 2000-
2003 wyniosła 5,69, wahaniami od 5,16 do 6,83. 
Jest to wartość o 0,83 jednostki pH wyższa od 
średniej zanotowanej w geoekosystemie w central-
nej części Gór Świętokrzyskich.

W dynamice rocznej pH wód opadu bezpośred-
niego w obu badanych geoekosystemach zaznacza-
ją się wyraźne zimowe minima i letnie maksima. 
Podobne cechy dynamiki rocznej wód opadowych 
stwierdzili m.in. Hruška i Kram (2000) w Cze-
chach oraz Lorz (1999) w Niemczech. 

W literaturze znaleźć można dane wskazują-
ce przede wszystkim na spadek pH wód opado-
wych po przejściu przez korony drzew. Wzrost 
kwasowości wód podokapowych wynika ze zmy-
wania kwaśnych składników SO4

2- i NO3
- oraz to-

warzyszących im protonom zaadsorbowanych na 
powierzchni roślin w wyniku depozycji suchej 
i wilgotnej (Likens, Borman 1995). Jak poda-
je m.in. Bredemeier (1988) ekosystemy leśne są 
bardzo dobrymi receptorami w przechwytywaniu 
zanieczyszczeń z powietrza. Intensywność tego 
procesu związana jest przede wszystkim ze struk-
turą i składem gatunkowym drzewostanu (Lovett, 
Lindberg 1984). Wiadomo np., że drzewostany 
iglaste są znacznie bardziej efektywne w prze-
chwytywaniu aerozoli z powietrza, niż gatun-
ki liściaste (Moldan i Cerny 1994). Stwierdzone 
w centralnej części Gór Świętokrzyskich warto-
ści pH wód opadu podkoronowego potwierdzają 
te wyniki. Średnia ważona wartość pH w latach 
2000-2003 wyniosła 4,23, z wahaniami od pH 4,04 
(2001 r.) do pH 4,45 (2002r.). Podobnie jak opady 
bezpośrednie, wody opadu podkoronowego wyka-
zywały sezonową dynamikę. Najniższe wartości 
odnotowywano zimą, najwyższe natomiast w mie-
siącach letnio- wczesno jesiennych. Obserwowana 
zmienność jest znana z literatury i związaną jest 
z sezonem grzewczym (Grodzińska, Laskowski 
1996, Kowalkowski 2002). 

Specyficzny charakter mają wody opadu prze-
nikającego przez drzewostan w drugim z ba-
danych geoekosystemów. Na wzgórzu Malik 
następuje bowiem wzrost pH wód opadu podko-
ronowego. Wzrost ten związany jest ze spłukiwa-
niem osadzonych na powierzchni drzew pyłów 
alkalicznych. W literaturze zjawisko to opisywane 
jest jako regionalne o niewielkim zasięgu. Badania 
prowadzone w północno-wschodniej Hiszpanii 
przez Rodrigo i wsp. (2003) wykazały, że przyczy-
ną wzrostu pH w opadach podokapowych są alka-
liczne emisje pyłowe pochodzące znad Barcelony. 

Uzyskane w badanych geoekosystemach warto-
ści pH wód spływających po pniach drzew wskazu-
ją na znaczne ich zakwaszenie. Szczególnie niskie 
wartości stwierdzono w centralnej części Gór 
Świętokrzyskich, gdzie w wodach spływających 
po pniach jodeł średnia pH w okresie badawczym 
wyniosła 3,31. W geoekosystemie w południo-
wo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich śred-
nia ważona wartość pH dla sosen wyniosła 4,70. 
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Ryc.2. Pionowa zmienność pH w wodach w badanych 
geoekosystemach

Fig.2. The vertical variability of pH value in water 
in the geoecosystems investigated

W okresie przyjętym do badań w obu geoekosys-
temach stwierdzono sezonową dynamikę odczynu, 
związaną ze wzrostem kwaśnej depozycji w mie-
siącach zimowych, w których notowano najniższe 
wartości pH. Podobny przebieg odczynu w wo-
dach spływających po sosnach stwierdził Kruszyk 
(2001). 

Pionowa zmienność odczynu wód w geoeko-
systemie w południowo-zachodniej części Gór 
Świętokrzyskich wskazuje, że w strefie koron na-
stępuje neutralizacja kwaśnej depozycji przez alka-
liczne pyły osadzone w koronach drzew na drodze 
depozycji suchej i wilgotnej. Stwierdzone niskie 
wartości pH w wodach spływających po pniach 
drzew, związane są z osiadaniem na pniach drzew 
głównie cząstek gazowych.

Jak wiadomo, wartość pH gleb jest wskaźni-
kiem dostępności składników odżywczych, warun-
ków bytowania organizmów glebowych, procesów 
nitryfikacji, występowania toksycznie działają-
cych jonów glinu i metali ciężkich, a jednocześnie 
wskaźnikiem i czynnikiem większości proce-
sów biologicznych i chemicznych (Kowalkowski 
2002). Badania roztworów glebowych prowadzo-
ne w centralnej części Gór Świętokrzyskich wyka-
zały, że w całym profilu glebowym sa one kwaśne 
i bardzo kwaśne. Najniższe pH zanotowano w li-
zymetrach na głębokości 15 cm, ze średnią ważo-
ną pH 3,58 i w miarę jej zwiększania się średnia 
ważona wzrastała, osiągając na głębokości 120 
cm wartość 4,03 (ryc.2). Uzyskane wartości pH 
pozwalają na zakwalifikowanie tych gleb do bu-
forowości w zakresie od glinowo-żelazowej do gli-
nowej (Kowalkowski 2002 za Ulrich 1981).

W drugim z badanych geoekosystemów na głę-
bokości 15 cm pH roztworów glebowych wyniosło 
7,04 i wykazywało niewielkie wahania w zależno-
ści od głębokości. Najniższe wartości pH stwier-
dzono na głębokości 90 cm ze średnią ważoną pH 
6,90.

3.2. Skład chemiczny
Analiza składu chemicznego i właściwości fi-

zykochemicznych roztworów glebowych w wybra-
nych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich, 
wykazała znaczącą odrębność badanych obszarów. 
W geoekosystemie w południowo-zachodniej czę-
ści na całej głębokości profilu brak było wyraźnych 
trendów zmian, a pH utrzymywało się w zakresie 
buforowości węglanu wapniowego (Kozłowski 

2003a). W drugim z badanych geoekosystemów 
wyróżnić można natomiast dwie główne grupy 
składników o odmiennym rozkładzie stężeń w pro-
filu glebowym. Do pierwszej z nich, których stę-
żenia maleją wraz z głębokością zaliczyć należy: 
jony potasu, fosforanowe, azotanowe i amonowe. 
Jak podają Kram i wsp. (1997) oraz Ukonmaanaho 
i Starr (2002) taki rozkład świadczy o pobieraniu 
tych składników przez systemy korzeniowe roślin 
i drzew. Wraz z głębokością malało również stęże-
nie jonów wodoru, co związane jest z buforowa-
niem kwaśnej depozycji w glebie. Efektem tego 
jest wzrost stężeń jonów wapnia i magnezu uwal-
nianych z gleb w wyniku reakcji jonowymiennych 
(Buckman, Brady 1971). 

Do grupy jonów obok jonów wapnia i magne-
zu, których stężenia wzrastały wraz z głęboko-
ścią zaliczyć należy również jony siarczanowe. 
Ich głównym źródłem w profilu glebowym są wie-
trzenie chemiczne minerałów oraz rozkład mate-
rii organicznej (Buckman, Brady 1971). Analiza 
składu chemicznego wód opadu docierającego 
do dna lasu wskazuje, że istotnym czynnikiem 
w kształtowaniu ilości siarczanów w glebie może 
być również opad atmosferyczny. Na znaczący 
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Ryc.3. Wartości wskaźni-
ka ANCaq (µmol·l-

1) w wodach opadu 
bezpośredniego 
w wybranych geoeko-
systemach w Górach 
Świętokrzyskich

Fig.3. Variability of the 
ANCaq (µmol·l-1) 
coefficient in pre-
cipitation of cho-
sen geoecosystems 
in the Świętokrzyskie 
Mountains

udział tego czynnika zwrócili uwagę m.in. Małek, 
Wężyk (2000) i Szpikowski i wsp. (1998). Jak po-
daje Harrison i Johnson (1992) wzrost stężeń siar-
czanów wraz z głębokością w profilu glebowym 
może być związany z desorpcją tego składnika, 
jako efekt zmniejszającego się dopływu siarcza-
nów do gleb.

W geoekosystemie w centralnej części Gór 
Świętokrzyskich udział jonu sodu pochodzących 
z wymywania tego składnika przez kwaśne roz-
twory z  kompleksu sorpcyjnego gleb wzrastał 
wraz z głębokością. 

Obserwowany wzrost do głębokości 60 cm, 
jonów glinu może być wynikiem rozkładu glino-
krzemianów w glebie przez kwaśne wody opadowe 
i kwasy organiczne wytworzone w ściółce leśnej. 
Na proces ten zwrócili już uwagę Kram i wsp. 
(1997). Uwalniany w ten sposób glin indukuje wy-
pieranie kationów alkalicznych i przechodzenie ich 
do środowiska glebowego. Powoduje to zmiany pH 
roztworów glebowych do zakresu buforowości gli-
nowej lub nawet glinowo-żelazowej. 

3.3. Wskaźniki ekochemicznego stanu wód
Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń w okre-

sie przyjętym do analizy, wody opadu bezpośred-
niego w geoekosystemie w centralnej części Gór 
Świętokrzyskich, charakteryzowały się średnio 
ujemnym wskaźnikiem ANCaq wynoszącym -116,29 
µmol·l-1, wykazując istotną statystycznie tendencję 

wzrostową (ryc.3). Stwierdzono sezonową dynamikę 
zmian tego wskaźnika. Najniższe wartości notowano 
w miesiącach zimowych, z minimum przypadającym 
na styczeń 2000 r., z -919,60 µmol·l-1. Maksymalne 
wartości notowano w miesiącach letnich i jesiennych, 
z maksimum odnotowanym w październiku 2003 r., 
250,71 µmol·l-1. 

W okresie badawczym, w geoekosystemie 
zlokalizowanym w południowo-zachodniej czę-
ści Gór Świętokrzyskich, stwierdzono dominację 
wartości pozytywnych tego wskaźnika, ze średnią 
203,34 µmol·l-1 (tab.2).

Uzyskane w trakcie badań wyniki, potwier-
dziły wcześniejsze wnioski o znaczącym wpły-
wie zakładów cementowo-wapienniczych na 
środowisko przyrodnicze tego obszaru (Rzepa 
1982, Kowalkowski, Świercz 1993, Mochoń 
1993, Kozłowski 2000). Przez większość miesię-
cy przeważały bowiem wartości dodatnie z mak-
simum w miesiącach letnich. Analogicznie, jak 
w geoekosystemiebbbb w centralnej części Gór 
Świętokrzyskich, w miesiącach zimowo-wiosen-
nych stwierdzano ujemne wartości, z minimum 
odnotowanym w kwietniu 2002 r., z -360,68 µmo-
l·l-1 oraz w styczniu 2000 r., z -337,30 µmol·l -1. 
Zmienność ta wynika ze znacznej dostawy kwa-
śnych substancji pochodzących ze spalania paliw 
w sezonie grzewczym, które „neutralizowały” al-
kaliczną emisję z zakładów cementowo-wapienni-
czych.
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Ryc. 4 Wartości wskaźni-
ka ANCaq (µmol·l-

1) w wodach opadu 
podokapowego w 
wybranych geoeko-
systemach w Górach 
Świętokrzyskich

Fig. 4. Variability of the 
ANCaq (µmol·l-1) coef-
ficient in throughfall of 
chosen geoecosystems 
in the Świętokrzyskie 
Mountains

W opadzie podkoronowym w geoekosyste-
mie w centralnej części zaznaczył się postępują-
cy spadek ujemnej wartości wskaźnika ANCaq. 
Średnia czteroletnia wartość wskaźnika ANCaq 
wyniosła -182,95 µmol·l-1, z minimum odnotowa-
nym w styczniu 2000 r., z -2408,77µmol·l-1 i mak-
simum w czerwcu 2003 z 757,80 µmol·l-1 (ryc.4). 
Stwierdzona sezonowa dynamika wynika z dodat-
kowego dopływu anionów silnych kwasów pocho-
dzących przede wszystkim z depozycji wilgotnej 
oraz suchej, co potwierdza badania Kozłowskiego 
(2003b). 

Znacząca depozycja kationów zasadowych, 
a zwłaszcza jonów wapnia i magnezu kształtowa-
ła zmienność wskaźnika ANCaq w opadzie pod-
koronowym w południowo-zachodniej części Gór 
Świętokrzyskich. W wodach tych dominowały 
wartości pozytywne, z nielicznymi przypadkami 
wartości ujemnych, które notowano w miesiącach 
jesienno-zimowych. W opadzie podkoronowym 
średnia wartość wyniosła 439,24 µmol·l-1. 

Na obu badanych powierzchniach w wodach 
przenikających przez drzewostany stwierdzono 
istotnie statystycznie wzrostowy trend wartości 
tego wskaźnika, co należałoby wiązać ze zmniej-
szeniem wielkości depozycji składników zakwa-
szających (ryc.4).

W wodach opadowych spływających po pniach 
drzew na Świętym Krzyżu wyraźnie zaznaczają się 
wartości ujemne, ze średnią -930,91 µmol·l-1 u jodeł. 

Obniżenie wskaźnika znacznie poniżej zera, wy-
nika ze zmywania kwaśnych aerozoli deponowa-
nych na powierzchni pni drzew w czasie okresów 
suchych oraz wilgotnych. Składniki te w momen-
cie wystąpienia opadu są zmywane, powodując np. 
w miesiącach jesienno-zimowych obniżenie war-
tości ANCaq do -2789,70 µmol·l-1 (ryc.5). Stan ten 
można interpretować brakiem wystarczającej ilości 
kationów zasadowych neutralizujących zwiększoną 
kwasową imisję z powietrza. 

Odmiennie kształtują się wartości ANCaq w wo-
dach spływających po pniach drzew w geoekosys-
temie zlokalizowanym w obrębie stacji Malik. 
W okresie badań w wodach spływających po so-
snach przeważały wartości dodatnie, ze średnią 
777,46 µmol·l-1. W obu badanych geoekosystemach 
brak istotnie statystycznego trendu zmian wskaź-
nika ANCaq.

Wody docierające do dna lasu, znacznie zmie-
nione w porównaniu do opadu bezpośredniego, 
wnosiły do gleb znaczący ładunek substancji po-
chodzący z  reakcji zmywania pyłów, gazów i ae-
rozoli z  powierzchni roślin oraz składników 
pochodzących z reakcji jonowymiennych w ukła-
dzie woda – roślina.

W geoekosystemie wzgórza Malik z roztwo-
rami glebowymi w zakresie buforowości wę-
glanowej brak jest jakichkolwiek oznak stresu 
glinowego bądź też zagrożenia zakwaszeniem 
gleb. Odmiennie kształtują się wartości wskaźni-
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Ryc. 5 Wartości wskaźni-
ka ANCaq

 (µmol·l-1) 
w wodach spływają-
cych po pniach drzew 
w wybranych geoeko-
systemach w Górach 
Świętokrzyskich

Fig. 4. Variability of the 
ANCaq (µmol·l-1) co-
efficient in stemflow of 
chosen geoecosystems 
in the Świętokrzyskie 
Mountains

ków w roztworach w geoekosystemie w central-
nej części Gór Świętokrzyskich (tab.2). W głęboko 
kwaśnych glebach, z pH w zakresie buforowości 
od glinowo-żelazowej do wymiennej, wraz z głę-
bokością rosną wartości współczynnika ANCaq 
i ALK przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika 
Ma%. Stan taki można interpretować uzupełnia-
niem roztworów kationami zasadowymi pocho-
dzącymi z rozkładanych chemicznie glebowych 
cząstek mineralnych (Kowalkowski 2002), które 
równoważą ładunek kwaśnych jonów.

W przypadku opadów podokapowych i spływa-
jących po pniach sosen w geoekosystemie w połu-
dniowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, 
z wartościami średnimi Ma% nie przekraczającymi 
2,55%, wskazuje na niewielkie ilości kationów Ma% 
w tych wodach i brak zagrożenia zakwaszeniem. 
Natomiast w centralnej części Gór Świętokrzyskich 
średnie czteroletnie wartości współczynnika Ma% 
wynoszące 24,88% w przypadku jodeł wskazu-
ją na słabe zakwaszenie tych wód. Jednakże noto-
wane maksima z 46,95% w marcu 2001 r. wskazują 
na znaczący udział kationów o charakterze kwaso-
wym w ogólnej sumie składników. 

Uzyskane wartości potwierdzają wcześniejsze ob-
serwacje (Kowalkowski i wsp. 2002a,b,c), że w bada-
nych geoekosystemach elementami wpływającymi 
na znaczną kwasowość wód są przede wszystkim 
aniony silnych kwasów (SO4

2-, NO3
-, Cl-) oraz towa-

rzyszące im protony, a nie jony Al3+ i Fe3+. 

3.4 Zmienność badanych wskaźników 
w układzie pionowym (atmosfera – hylosfera 
– pedosfera)

W celu zobrazowania zmian zachodzących 
w wybranych geoekosystemach przeanalizowa-
no wykresy zmienności mierzonych parametrów 
w układzie pionowym: opad bezpośredni – opad 
podkoronowy, spływ po pniach – roztwory glebo-
we na głębokościach 15, 30, 60, 90 i 120cm,

Przeprowadzona analiza wykazała, że 
w geoekosystemie w centralnej części Gór 
Świętokrzyskich, wody opadowe po przejściu 
przez strefę koron drzewostanu iglastego ulegały 
zakwaszeniu, czego efektem był spadek odczynu, 
wskaźnika ANCaq oraz wzrost stopnia zakwasze-
nia Ma% (ryc.6, tab.2). Wody po przejściu przez 
strefę pni drzew również ulegały znacznemu za-
kwaszeniu, zwłaszcza spływając po porowatej 
korze jodeł. W wodach tych zaznaczył się wyraź-
ny wzrost wskaźnika kwasowości Ma%, znaczący 
spadek pojemności zobojętniania kwasów ANCaq 
oraz alkaliczności ALK (ryc.6, tab.2). Znacznie 
zmienione pod względem składu chemicznego 
wody opadu podokapowego i spływającego po 
pniach drzew dostarczały do kwaśnych gleb w tym 
geoekosystemie znaczące ilości jonów. 

W zakwaszonych glebach dominują siarcza-
ny oraz glin. Jak wykazały badania Chernogaevej 
(1994) wysoka zawartość siarczanów, nie zawsze 
jest równoznaczna z ujemną wartością ANCaq. 



206 207

Tab.2. Wybrane wskaźniki określające stan środowiska 
w badanych geoekosystemach

Table 2. Chosen values qualifying the environment 
state in geoecosystems investigated

Punkt pomiarowy
Measurement point

Malik
ANCaq
µmol·l-1

ALK
µmol·l-1 Ma%

Opad bezpośredni [BP]
Bulk precipitation
Opad podkoronowy [TF]:
Throughfall
Spływ po pniach [SF]:
Stemflow
Roztwory glebowe
(głębokość w cm)
Soil sollution (depth in cm)
L 15
L 30
L 60
L 90
L 120

203,34

439,24

777,46

2467,25
2619,36
3723,95
3062,20
4529,48

35,91

138,93

-104,89

1292,81
1324,02
1747,07
1630,22
2677,63

3,83

2,55

1,84

0,20
0,15
0,13
0,07
0,08

Punkt pomiarowy
Measurement point

Święty Krzyż
ANCaq
µmol·l-1

ALK
µmol·l-1 Ma%

Opad bezpośredni [BP]
Bulk precipitation
Opad podkoronowy [TF]:
Throughfall
Spływ po pniach [SF]:
Stemflow
Roztwory glebowe 
(głębokość w cm)
Soil sollution (depth in cm)
L 15
L 30
L 60
L 90
L 120

-116,29

-182,95

-930,91

-0,84
212,31
189,80
174,94
180,38

-135,78

-288,10

-826,39

-126,00
103,91
111,36
93,36
100,16

11,46

15,43

24,88

28,30
22,20
19,09
11,05
13,95

W głęboko kwaśnych glebach, z roztworami w za-
kresie buforowości glinowo-żelazowej, następuje 
uzupełnianie stężeń Ca2+, Mg2+, Na+ z rozkłada-
nych chemicznie mineralnych cząstek glebowych, 
równoważące stale wysokie i rosnące z głębo-
kością stężenia SO4

2-. Dzięki temu procesowi 
wskaźniki ALK i ANCaq zachowują pozytywne 
wartości w zakresie odpowiadającym glebom nie 
zagrożonym zakwaszeniem (Kowalkowski 2002). 
Mechanizm zmian analizowanych wskaźników 
stwierdzono w roztworach glebowych w badanym 
geoekosystemie. Obserwowany spadek kwasowo-

ści wraz z głębokością znajduje swoje potwier-
dzenie w obniżaniu się stopnia zakwaszenia Ma% 
z 28,30% na głębokości 15 cm, do 11,05% w lizy-
metrach na głębokości 90 cm i 13,95% na głęboko-
ści 120 cm (tab.2). 

W geoekosystemie położonym w południo-
wo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich wody 
opadu bezpośredniego po przejściu przez koro-
ny badanego drzewostanu ulegały odkwaszeniu 
(ryc.2). Efektem tych zmian jest znaczący wzrost 
wskaźnika ANCaq oraz ALK, przy jednoczesnej 
redukcji stopnia kwasowości Ma% (tab.2). 

Jak wykazały badania w wodach spływających 
po pniach sosen, wzrost współczynnika ANCaq 
związany jest z wysokimi stężeniami jonów 
wapnia. Aby wyjaśnić zaistniałe zróżnicowanie 
obliczono stosunek jonów wapniowych do siarcza-
nowych. W wodach spływających po pniach sosen 
wynosił on 1,3. Jak podaje Kozłowski (2003a) po 
bukach wskaźnik ten przyjmował wartość 0,93, 
a po pniach grabów 0,90. Wartości te wskazują, 
że gatunki iglaste znacznie efektywniej adsorbują 
z powietrza cząsteczki pyłów i gazów, niż gatunki 
liściaste. Gładka kora nie sprzyja deponowaniu na 
jej powierzchni cząstek pyłowych. 

4. Wpływ opadów na pH górnego 
poziomu mineralnego gleb

W ekosystemie leśnym wody opadu bezpośred-
niego oraz wody opadu podkoronowego i spływa-
jące po pniach drzew wpływają różnicująco na pH 
gleb. Przy niewielkich ilościach opadu docierają-
cego do powierzchni gleby wnoszone są nieraz 
wielokrotnie większe ilości składników mine-
ralnych i organicznych, szczególnie kwasowych 
i kwasotwórczych, wymywanych z koron i z kory 
drzew. Badania Jóźwiaka i Kozłowskiego (2003) 
i Kozłowskiego (2003a) dotyczące przestrzenne-
go zróżnicowania ładunku protonu docierającego 
do gleb z opadem podkoronowym wykazały, że 
na dnie lasu funkcjonują szorstkie, nierówne po-
wierzchnie, które poddawane są działaniu kwaśnej 
depozycji. Najwyższe ładunki protonu stwierdzo-
no pod okapem koron jodeł, gdzie najsilniej za-
kwaszają gleby w otoczeniu pni drzew.

W warunkach rosnącego dopływu substan-
cji zakwaszających w najbliższym otoczeniu pni 
drzew, kształtują się nowe chemiczne warun-
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Ryc. 6. Pionowa zmienność wybranych wskaźników ekochemicznego stanu wód oraz pH w wybranych geoekosys-
temach w Górach Świętokrzyskich (ŚK – Święty Krzyż, M – Malik)

Fig. 6. The vertical variability of chosen value of ecochemical water state and of pH value in chosen geoecosystems 
in the Świętokrzyskie Mountains (ŚK – Święty Krzyż, M – Malik)

ki środowiska glebowego (Koćmit, Raczkowski 
1993, Scheu, Poser, 1996, Neumeister i wsp. 1997, 
Kowalkowski, Jóźwiak 1999, Kowalkowski i wsp. 
2001, Kowalkowski i wsp. 2002b). 

4.1. Geoekosystem w centralnej części Gór 
Świętokrzyskich

Na podstawie wykonanych pomiarów pH w H2O 
i  KCl w  próbach pobranych z wierzchniego po-

ziomu gleb (0-10 cm) stwierdzono, że w geoeko-
systemie w centralnej części Gór Świętokrzyskich 
następuje wyraźne zróżnicowanie pH tego pozio-
mu (ryc.7).

Przeprowadzone analizy testowania statystycz-
nego przy użyciu testu U Manna-Whitneya wy-
kazały istotne statystycznie różnice wartości pH 
w zależności od odległości od pni drzew (tab.3). 
Stwierdzono, że kwaśne roztwory spływające po 



208 209

Ryc. 7. Mapa izolinii przebiegu pHH2O i pHKCl w wierzchnim poziomie gleb (0-10 cm) na powierzchni testowej 
w geoekosystemie w centralnej części Gór Świętokrzyskich (za Kozłowskim 2003a)

Fig. 7. The linear map of pHH2O i pHKCl values in the upper horizon of the soil (0-10 cm) on the test area in the cen-
tral part of Świętokrzyskie Mountains (after Kozłowski 2003a)

pniach drzew najintensywniej wpływają na odczyn 
gleb w odległości do 50 cm. Powyżej 50 cm am-
plituda wahań ulega znaczącemu zmniejszeniu, co 
wynika z jednej strony ze słabszego oddziaływa-
nia roztworów spływających po pniach, z drugiej 
natomiast z dostawy jonów zasadowych pochodzą-
cych z wymywania jak i spłukiwania z powierzch-
ni roślin.

Wyraźnie widoczne postępujące zakwaszenie 
wierzchniego poziomu gleb w kierunku N, wyni-
ka z nachylenia stoku w tym kierunku. Badania 
prowadzone we Włoszech na wyżynie Cansiglio 
z drzewostanem świerkowo-bukowym wykazały, 
że znaczący wpływ na kierunek rozprzestrzenia-
nia się zakwaszenia mogą mieć dominujące wiatry 
(Bini, Bresolin, 1998). Przeprowadzone obserwa-
cje w trakcie trwania opadów w geoekosystemie 
w centralnej części Gór Świętokrzyskich potwier-
dzają te przypuszczenia. 

Badaniu statystycznemu poddano również 
zróżnicowanie zmienności pH w zależności od 

gatunku drzew. Testowanie wykazało, że modyfi-
kująco na odczyn gleb wpływają zarówno drzewa 
iglaste (jodła) jak i liściaste (buk). Woda spływają-
ca po pniach tych drzew kształtuje pH gleb do od-
ległości 50 cm od pnia. Nie stwierdzono natomiast 
istotnych statystycznie różnic w oddziaływaniu 
graba. Wynika to z faktu, iż znajduje się on w za-
sięgu koron jodły.

Zasadniczym elementem modyfikującym 
zmienność pH na obszarze w obrębie oddziały-
wania jodły są wysokie kwaśne ładunki wnoszone 
do gleb. O ile notowane wielkości wody spływają-
ce po pniach jodeł są stosunkowo niewielkie, nie 
przekraczające 3% opadu bezpośredniego, to jed-
nak przez cały rok są to opady o znacznie obniżo-
nym pH. Roztwory spływając po pniach wnoszą 
do podłoża znaczący ładunek kwaśnych składni-
ków. Uzyskane średnie wartości pH w H2O (3,13) 
i KCl (2,43), pozwalają zakwalifikować gleby 
w najbliższym sąsiedztwie jodeł do buforowno-
ści w zakresie żelazowej (Kowalkowski 2002). 
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Tab.3. Wyniki testowania statystycznego wartości pH przy użyciu testu U Manna-Whitneya (za Kozłowskim 2003a)
Table3. The statistical results of the values testing by using the U Mann-Whitney test (after Kozowski 2003a)

Testowane odległości
Distances tested

Suma 
rang 
grupa 1

Suma 
rang 
grupa 2

U Z Poziom p N waż. 
Grupa 1

N waż. 
Grupa 2

Wartości pH pomierzone w roztworze KCl
Measurement pH-values in KCl solution

10cm : 50cm
10cm : 100cm
10cm : 300cm
50cm : 100cm
50cm : 300cm
100cm : 300cm

1044,5
988,5
954,5
1483,5
1397,5
1662

1881,5
2171,5
1820,5
1837,5
1528,5
1498

341,5
285,5
251,5
703,5
617,5
759

-3,95
-4,83
-4,68
-1,09
-1,08
-0,18

0,00
0,00
0,00
0,27
0,28
0,86

37
37
37
39
39
42

39
42
37
42
37
37

Wartości pH pomierzone w roztworze H2O
Measurement pH-values in H2O solution

10cm : 50cm
10cm : 100cm
10cm : 300cm
50cm : 100cm
50cm : 300cm
100cm : 300cm

1111,5
1048,5
1008
1511
1416
1668,5

1814,5
2111,5
1767
1810
1510
1491,5

408,5
345,5
305
731
636
765,5

-3,25
-4,24
-4,10
-0,83
-0,89
-0,11

0,00
0,00
0,00
0,41
0,37
0,91

37
37
37
39
39
42

39
42
37
42
37
37

Stwierdzony tuż przy pniu drzewa szaro popielaty 
kolor świadczyć może o występowaniu bielicowa-
nia z uwalnianiem i przemieszczaniem jonów że-
laza. Stwierdzone średnie wartości pH w H2O dla 
wszystkich badanych odległości (tab.3) kwalifikują 
te gleby do pH o buforowości w zakresie glinowo-
żelazowej, charakteryzującej się buforowaniem 
kwasów przez rozkład wodorotlenków żelaza; uru-
chamianiem jonów żelaza i wzrastającymi stęże-
niami protonów wodoru i jonów glinu w roztworze 
glebowym. W glebach tych występuje silny stres 
kwasowy dla roślin. 

Nieznacznie wyższe wartości pH odnotowa-
no w glebach znajdujących się w sąsiedztwie pni 
buków oraz graba. Analogicznie jak w przypadku 
jodeł, w miarę zmniejszania się wpływu wód spły-
wających po pniach wraz z odległością następował 
proces powolnego wzrostu wartości pH. Ze śred-
niej wartości pHKCl 2,67 i pHH2O 3,36 przy pniach 
drzew, w odległości 300 cm wystąpiło nieznaczne 
odkwaszenie do wartości pHKCl 2,82 i pHH2O 3,52. 
W przypadku graba wzrost wartości pH kształto-
wał się następująco, z pHKCl 2,67 i pHH2O 3,35 na 
10 cm do pHKCl 2,80 i pHH2O 3,47 na odległości 300 
cm (tab.4)

W przypadku jodeł elementem wpływającym 
na znaczne zakwaszenie gleb w najbliższym oto-
czeniu były bardzo wysokie stężenia kwasowych 

składników. U buków elementem tym niewątpliwie 
były poza notowanymi stężeniami także ilość spły-
wającej po pniach wody. Łączny ładunek wniesio-
ny ta drogą do gleb był porównywalny do ładunku 
składników dostarczonych do badanego geoeko-
systemu z opadem bezpośrednim. Jak podaje Otto 
(1994), na podstawie badań Mitscherlicha (1975), 
przy opadzie wynoszącym 35 mm, po pniu buka 
spłynęło 400 l wody. Również w badanym geoeko-
systemie ilości wody spływającej po pniach drzew, 
były bardzo wysokie. Najwyższe wartości notowa-
no jednocześnie w miesiącach zimowych, co przy 
znaczącej emisji kwaśnych gazów powodowało, że 
do gleb wnoszony był znaczący ładunek kwaso-
gennych (SO4

2-, H+, NO3
-). W miesiącach letnich 

natomiast wystapiła częściowa neutralizacja kwa-
śnej depozycji przez organy asymilacyjne drzew, 
czego efektem był wzrost pH w wodach spływają-
cych po pniach drzew. Notowane wartości pH gleb 
pod koronami buków były nieznacznie wyższe od 
stwierdzonych pod jodłami. 

4.2. Geoekosystem w południowo-zachodniej 
części Gór Świętokrzyskich

Zmniejszenie w ostatnich latach wielkości emisji 
pyłów cementowych w tej części Gór Świętokrzyskich 
spowodowały potrzebę zbadania zmian zachodzą-
cych w glebach, szczególnie w powierzchniowym 
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Tab. 4. Zmienność pH w zależności od odległości od pnia i gatunku drzewa w geoekosystemie w centralnej części 
Gór Świętokrzyskich (za Kozłowskim 2003b)

Table 4. Variability of the pH values with distance from the stem and species of tree (after Kozłowski 2003a)

Odległość 
od pnia 
drzewa

Distance 
from the 
stem of 

tree

Jodła
Fir

Buk
Beech

Grab
Hornbeam

pH KCl pHH2O pH KCl pHH2O pH KCl pHH2O

10 cm 2,43 (2,13-2,83) 3,13 (2,77-3,48) 2,67 (2,44-2,97) 3,36 (3,12-3,64) 2,67 (2,61-2,70) 3,35 (3,26-3,43)
50 cm 2,62 (2,32-3,03) 3,29 (2,95-3,70) 2,81 (2,70-2,97) 3,49 (3,26-3,63) 2,79 (2,46-3,00) 3,44 (3,14-3,61)
100 cm 2,70 (2,41-2,97) 3,37 (3,06-3,76 2,85 (2,50-3,14) 3,51 (3,16-3,74) 2,80 (2,44-2,99) 3,46 (3,11-3,70)
300 cm 2,77 (2,44-3,17) 3,39 (3,09-3,90) 2,82 (2,50-3,13) 3,52 (3,21-3,80) 2,80 (2,64-2,96) 3,47 (3,31-3,66)

Ryc.8. Mapa izolinii przebiegu pHH2O i pHKCl w wierzchnim poziomie gleb (0-10 cm) na powierzchni testowej 
w geoekosystemie w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (za Kozłowskim 2003a)

Fig.8. The linear map of pHH2O i pHKCl values in the upper horizon of the soil (0-10 cm) on the test area in south-
western part of the Świętokrzyskie Mountains (after Kozłowski 2003a)

poziomie mineralnym 0-10 cm. Wody spływające po 
pniach buków, zwłaszcza w miesiącach zimowych 
nabierały cech roztworów agresywnych. Wartości 
pH, nierzadko poniżej wartości pH 3,0, wskazują na 
wprowadzanie do gleb znaczących ładunków kwa-
śnych jonów. 

Przeprowadzone badania pH gleb wykazały 
znaczne obniżenie pH w najbliższym sąsiedztwie 
drzew liściastych (ryc.8). Różnice pomiędzy mi-
nimalnymi wartościami w odległości 10 cm i 300 
cm od pni buków wyniosły 2,98 jednostki pH, 

a w przypadku pni sosen jedynie 0,12 jednostki 
pH. Rozkład ten świadczy o znacznym wpływie 
wód spływających po pniach drzew liściastych 
w kształtowaniu chemicznych warunków dla roz-
woju korzeni w najbliższym otoczeniu pnia.

Roztwory glebowe na tym obszarze mają pH 
w zakresie buforowości węglanu wapnia. Jednak 
na niewielkich areałach spadki pH do wartości 
4,19, wskazują na przesunięcie do buforowości 
wymiennej. Proces ten dotyczy najbliższego oto-
czenia pni drzew.
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Tab. 5. Wyniki testowania statystycznego wartości pH przy użyciu testu U Manna-Whitneya (za Kozłowskim 2003a)

Table 5. The statistical results of the values testing by using the U Mann-Whitney test (after Kozowski 2003a)

Testowane odległości
Distances tested

Suma 
rang 
grupa 1

Suma 
rang 
grupa 2

U Z Poziom p N waż. 
Grupa 1

N waż. 
Grupa 2

Wartości pH pomierzone w roztworze KCl
Measurement pH-values in KCl solution

10cm : 50cm
10cm : 100cm
10cm : 300cm
50cm : 100cm
50cm : 300cm
100cm : 300cm

2964,5
2712,5
2577
3005,5
2764,5
2489,5

3938,5
3615,5
2779
2989,5
2285,5
2070,5

1134,5
882,5
747
1352,5
1111,5
1111,5

-3,138
-3,953
-3,631
-0,786
-0,794
-0,049

0,002
0,000
0,000
0,432
0,427
0,961

60
60
60
57
57
52

57
52
43
52
43
43

Wartości pH pomierzone w roztworze H2O
Measurement pH-values in H2O solution

10cm : 50cm
10cm : 100cm
10cm : 300cm
50cm : 100cm
50cm : 300cm
100cm : 300cm

2879,5
2828,5
2696
3225,5
3021,5
2539

4023,5
3499,5
2660
2769,5
2028,5
2021

1049,5
998,5
866
1391,5
1082,5
1075

-3,602
-3,276
-2,836
0,549
0,996
0,322

0,000
0,001
0,005
0,583
0,319
0,748

60
60
60
57
57
52

57
52
43
52
43
43

Tab. 6. Zmienność pH w zależności od odległości od pnia i gatunku drzewa (za Kozłowskim 2003a)
Table 6. Variability of the pH values with distance from the stem and species of tree (after Kozłowski 2003a)

Odległość od pnia drzewa
Distance from the stem 

of tree

Sosna
Pine

Buk
Beech

pH KCl pHH2O pH KCl pHH2O

10 cm 7,33 (7,01-7,66) 7,62 (7,31-8,10) 6,77 (4,19-7,15) 7,19 (5,12-8,11)
50 cm 7,40 (7,17-7,69) 7,66 (7,33-7,98) 7,32 (6,73-7,68) 7,72 (7,07-8,10)
100 cm 7,41 (7,18-7,70) 7,66 (7,43-8,13) 7,36 (7,12-7,55) 7,70 (7,37-8,13)
300 cm 7,39 (7,13-7,60) 7,66 (7,49-8,10) 7,37 (7,17-7,60) 7,71 (7,41-8,17)

Koncentryczne gradienty zmian pH gleb wokół 
pni, są istotne statystycznie jedynie przy pniach 
drzew liściastych do odległości 10 cm. Pozostałe 
różnice wartości pH w odległości 50, 100 i 300 cm 
od drzew, zgodnie z uzyskanymi wynikami testu 
U Manna-Whitneya, nie są istotne statystycznie 
(tab.5). 
Różnice w poszczególnych punktach pomiarowych 
w przypadku sosen nie są statystycznie istotne. 
Najniższe wartości odnotowano przy pniu drze-
wa z pHKCl 7,01 i pHH2O 7,31, najwyższe natomiast 
w odległości 100 cm od pnia z pHKCl 7,70 i pHH2O 
8,13 (tab.5). Wskazuje to na niewielki wpływ wód 

spływających po pniach sosen na przestrzenne 
zróżnicowanie pH gleb. Przyczyn tego zjawiska na-
leży upatrywać w niewielkich ilościach ładunków 
kwasogennych docierających tą drogą do dna lasu. 

Znacznie większą zmienność odnotowano w roz-
kładzie pH wokół pni buków. Najniższe wartości 
zanotowano w odległości do 10 cm od pnia, z pHKCl 
4,19 i pHH2O 5,12, najwyższe natomiast w odległości 
50 cm z pHKCl 7,68 i w odległości 300 cm z pHH2O 
8,17 (tab.6). Taki rozkład wskazuje, ze cały kwa-
sowy ładunek docierający do dna lasu z wodami 
po pniach buków jest buforowany przez gleby już 
w odległości między 10 cm a 50 cm.
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5. Podsumowanie

Dotychczasowe badania monitoringowe prowa-
dzone w regionie Gór Świętokrzyskich, wykazały 
funkcjonowanie na tym obszarze geoekosystemów, 
pod wpływem diametralnie różnych antropopresji 
warunkujących przemiany w środowisku. Obszar 
Gór Świętokrzyskich, a zwłaszcza jego central-
na część znajduje się w fazie zaawansowanych, 
różnokierunkowych, przyspieszających się prze-
mian pod wpływem depozycji suchej, wilgotnej 
i mokrej. Główny nurt tych przemian spowodo-
wany jest postępującym zakwaszeniem środowi-
ska glebowego i wód powierzchniowych wskutek 
podwyższonych stężeń w powietrzu składników 
kwasowych (Jóźwiak 2004, Jóźwiak i wsp. 2004, 
Kowalkowski i wsp. 2001, Kozłowski 2003b). O ile 
geoekosystem w centralnej części znajduje się 
pod wpływem wielkoobszarowego zakwaszenia, 
mającego charakter kontynentalny, to stwierdzo-
ne zmiany w chemiźmie wód w drugim badanym 
geoekosystemie są niewątpliwie lokalnej genezy. 
Tu bowiem w wyniku trwającej ponad 35 lat emi-
sji alkalicznej, nastąpiły znaczne zmiany właści-
wości w profilu glebowym, wodach gruntowych 
oraz w składzie florystycznym zbiorowisk le-
śnych (Kowalkowski, Świercz 1992, Mochoń 1993, 
Świercz 1997). 

6. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań sfor-
mułowano następujące wnioski:
1. Wody opadu atmosferycznego ulegają znacznej 

transformacji w układzie pionowym: powie-
trze atmosferyczne – strefa koron i pnie drzew 
– gleba, w zależności od rodzaju aktywności 
człowieka w środowisku. Najczęściej jest to za-
kwaszenie.

2. O zmianach jakościowych wód opadowych de-
cyduje rodzaj (drzewa iglaste, liściaste) i ga-
tunek drzewa (budowa kory, układ korony). 
Drzewa iglaste, z bardziej zróżnicowaną mor-
fologicznie korą pni, odznaczają się wyższą mi-
neralizacją roztworów spływających po pniach. 
Zmienność wskaźników ANCaq, ALK i Ma% 
wskazuje na zwiększenie udziału w tych wo-
dach składników kwasogennych.

3. Spłukiwanie jonów siarczanowych i azotano-
wych osadzonych na powierzchni roślin, powo-
duje wzrost kwasowości opadu docierającego 
do dna lasu. Agresywność tych wód powodu-
je wymywanie, głównie z organów asymilacyj-
nych, jonów K+, Mn2+ i PO4

3-.
4. Dostające się do gleby zmienione opady atmos-

feryczne powodują jej zakwaszenie, największe 
przy pniach drzew do głębokości 10 cm.

5. Zespół oddziaływań warunków glebowo-wod-
nych i długotrwała, znacząca kwaśna imisja 
z powietrza, szczególnie w centralnej części 
Gór Świętokrzyskich, spowodowała przesunię-
cie kwasowości gleb do zakresu buforowości 
glinowej i żelazowej na całych głębokościach 
profili glebowych.

6. W warunkach kwaśnych gleb nasyconych kwa-
sowymi jonami H+, Al3+, Fe3+, kationy zasado-
we wymywane z drzew nie są absorbowane 
w kompleksie sorpcyjnym gleb, lecz są wymy-
wane z zasięgu systemów korzeniowych. 

Niniejszą pracę dedykujemy Panu Profesorowi 
Alojzemu Kowalkowskiemu, twórcy i pierwsze-
mu Kierownikowi Stacji Monitoringu Akademii 
Świętokrzyskiej w 80-o lecie Jego urodzin.
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TRANSFORMATION  OF 
PRECIPITATION  IN  CHOSEN 

GEOECOSYSTEMS  IN  THE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE  MOUNTAINS

Summary
The research on activities of chosen geoeco-

systems was carried out in two research stations, 
which are sub-units included into the Integrated 
Monitoring Station of the Świętokrzyska Academy. 
The presented material contain results of the re-
search on precipitation water from the hydrologi-
cal years 2000-2003. From the year 2001, in the 
Święty Krzyż, and from 2002, in Malik, the re-
search was extended also to analysis of lysimetric 
soil solutions. Samples of the bulk deposition were 
collected from above tree crowns. The through-
fall was obtained from the Malik Station in a pine 
stand and in the Święty Krzyż in a fir-beech stand. 
The stemflow included measurements of flow on 
pines (Malik) and firs (The Święty Krzyż). Soil so-
lutions were collected at 5 depths - 15, 30, 60, 90 
and 120 cm. The precipitation is a subject of con-
siderable transformations within the perpendicular 
configuration: atmospherical air – tree crowns and 
stems – soil, depending on the man’s activity in the 
environment. Most often, it is acidification. The 
qualitative changes of precipitation are influenced 
by tree type (conifers, deciduous) and tree species 
(morphology of the trunk bark, crown configura-
tion). For the conifers, with a more diverse trunk 
bark, higher mineralisation of the stemflow is char-
acteristic. The variability indicators ANCaq, ALK 
and Ma% show increasing participation of acidic 
components in the stemflow. The increased acidi-
fication of deposits at the level of the forest floor is 
an effect of the presence of sulfate and nitrate ions, 
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which are washed away form the plant surface. 
The aggressiveness of this deposition causes out-
washing of K+, Mn2+ and PO4

3- ions, mostly from 
assimilation organs. The transformed deposition 
cause soil acidification greatest at tree trunks up 
to the depth of 10 cm. The soil and water condi-
tions and long-lasting significant acidic emissions 
from the air, especially in the central part of the 
Świętokrzyskie Mountains, caused the shift of the 
soil acid reaction to the range of the aluminium and 
iron bufferness at all depths of soil profiles. In the 
condition of acidic soils saturated with ions of H+, 
Al3+, Fe3+, the base cations washed out from trees 
are not absorbed in the sorption complex of soils, 
but they are washed out from the range of the tree 
root systems.




