
 

  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Wydział Leśny 
 
 
 

Wojciech Witek 
 
 

 Rola i znaczenie systemów korzeniowych drzew leśnych  
w filtracji wody opadowej w głąb profilu glebowego  

 
The role and significance of forest tree root systems  

in the filtration of rainwater into the soil profile 
 

Praca doktorska 
na kierunku Leśnictwo 

 

 
 

       
 
 
 

Promotor rozprawy doktorskiej: 
dr hab. inż. Jarosław Kucza  
Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Anna Ilek 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Wydział Leśny i Techonologii Drewna 
Katedra  Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego 

 

 

 
 

Kraków, wrzesień 2021 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pragnę wyrazić serdecznie podziękowania dla dr hab. inż. Jarosława Kuczy 
oraz dr inż. Anny Ilek za ogrom poświęconego czasu i przekazanej wiedzy 



 

 
Abstrakt: 

Przedmiotem pracy była infiltracja wody opadowej przez ośrodek glebowy zawierający systemy 
korzeniowe różnych gatunków drzew leśnych. Celem pracy było poznanie wpływu systemów 
korzeniowych drzew leśnych na mechanizm przemieszczania się wody opadowej w glebie. 
Szczegółowe cele pracy dotyczyły analizy dynamiki rozdziału wody opadowej zasilającej glebę, na tą, 
która dzięki sile grawitacji infiltruje w głąb profilu glebowego, jest zatrzymywana w glebie siłami 
kapilarnymi lub tą, która rozchodzi się w glebie w wyniku oddziaływania na nią obecnych w glebie 
systemów korzeniowych. Określono wpływ parametrów geometrycznych korzeni, ich orientacji  
i gatunku na współczynnik filtracji gleby zawierającej korzenie. Otrzymane wyniki potwierdzają wpływ 
systemów korzeniowych drzew na rozchodzenie się wody w glebie, przy czym wpływ ten zależny jest 
od gatunku (typu systemu korzeniowego) oraz właściwości fizycznych gleby. Przeprowadzone 
doświadczenia potwierdziły wpływ ułożenia korzeni oraz ich powierzchni na infiltrację wody przez 
glebę, w której obecne są korzenie. Wielkość ubytku przepływu infiltrującej wody była najsilniej 
skorelowana z całkowitą powierzchnią boczną korzeni, ich sumaryczną długością oraz gęstością korzeni 
w próbkach. 

Słowa kluczowe:  

system korzeniowy, korzenie, współczynnik filtracji, infiltracja, retencja 

 

Abstract: 

The aim of this thesis was the infiltration of rainwater through the soil medium containing root systems 
of various species of forest trees. The aim of the study was to understand the influence of root systems 
of forest trees on the mechanism of rainwater movement in the soil. The detailed objectives of the study 
concerned the analysis of the dynamics of the distribution of rainwater supplying soil to the one that, 
thanks to the force of gravity, infiltrates the soil profile, is retained in the soil by capillary forces or that 
spreads in the soil as a result of the influence of the root systems present in the soil. The influence of 
geometric parameters of the roots, their orientation and species on the filtration coefficient of the soil 
containing the roots was determined. The obtained results confirm the influence of tree root systems on 
the distribution of water in the soil, and this influence depends on the species (type of the root system) 
and the physical properties of the soil. The conducted experiments confirmed the influence of the 
arrangement of the roots and their surface on the infiltration of water through the soil in which the roots 
are present. The amount of infiltrating water flow loss was most strongly correlated with the total side 
surface of the roots, their total length and the density of roots in the samples. 
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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Znaczenie środowiska leśnego w kształtowaniu odpływu wody ze zlewni było i jest 

przedmiotem licznych badań prowadzonych  przez hydrologię leśną i ogólną, przy w czym  

w obu dyscyplinach podchodzi się nieco odmiennie do tego zagadnienia. Hydrologia ogólna 

traktuje zazwyczaj środowisko leśne jako sposób użytkowania obszaru na terenie zlewni 

[Lambor 1971, Eagleson 1978, Gutry-Korycka 1997 Byczkowski 1996, Soczyńska 1997, 

Byczkowski i Mandes 1998, Osuch i Kowalik 1998, Osuch i in. 2005, Tyszka 2008], zaś 

hydrologia leśna zajmuje się elementami bilansu wodnego ekosystemu leśnego w wymianie 

wody pomiędzy atmosferą, drzewostanem i glebą [Molchanov 1960: za Kucza 2007, 

Kosturkiewicz 1977, Kowalkowski 1979, Suliński 1993, Pierzgalski i in. 2007]. Z punktu 

widzenia leśnictwa, hydrologiczna funkcja lasu wiąże się z warunkami wodno-glebowymi  

i mikroklimatycznymi w aspekcie zaspakajania w wodę roślinności leśnej [Suliński i Jaworski 

1998], a rola ekosystemów leśnych w procesach hydrologicznych mimo, że jest powszechnie 

znana, w dalszym ciągu nie jest dostatecznie poznana. 

Największym zbiornikiem retencyjnym zlewni jest jej podłoże geologiczne wraz  

z ukształtowaną na nim glebą [Adamczyk 1980, Maciaszek 1998]. Dynamika 

skomplikowanych w środowisku leśnym procesów hydrologicznych nie jest poznana w stopniu 

pozwalającym na ich całościowe modelowanie, a trudności w opracowaniu tych uogólnień 

wynikają ze złożonych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu wodnego 

ekosystemów leśnych [Kucza 2007]. Doświadczenia polegające na rejestrowaniu zmian 

ilościowych elementów bilansu wodnego po usunięciu drzewostanu [Prochal 1980, 

Urbanowicz 1989, Tuzinsky 1995, Aussenac 1999, 2000, Lesch i Scott 1997, Johnson 1998, 

Swank i in. 2001, Pike i Scherer 2003] nie przyczyniły się do znacznego powiększenia wiedzy 

z zakresu hydrologii leśnej. Powodem tego może być jeszcze niekompletna wiedza dotycząca 

hydrologicznej roli pokrywy glebowej pod drzewostanami [Kucza 2007]. W badaniach tych, 

coraz większe praktyczne znaczenie mają prace poświęcone  właściwościom hydrologicznym 

gleb [Kucza i Urbaś 2005,  Kucza i Ilek 2016], które charakteryzują się na ogół obecnością na 

powierzchni specyficznych poziomów organicznych w różnym stanie dekompozycji materii 

organicznej, zależnej w dużej mierze od warunków klimatycznych i siedliskowych [Biały i in. 

2001]. Oprócz powierzchniowego nagromadzenia materii organicznej, w glebach leśnych 

obecne są liczne nieciągłości ośrodka glebowego pochodzenia organicznego, które tworzą  

kanały infiltracyjne [Eagleson 1978]. Powstają one na skutek rozkładu martwych systemów 
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korzeniowych poprzednich pokoleń lasu, jak i działalności organizmów glebowych. 

Nieciągłości te mogą ulegać dynamicznym przeobrażeniom wynikającym ze zmiany 

obciążenia powierzchni gleby, wzrostu drzewostanów i ich systemów korzeniowych oraz 

aktualnych warunków wodno-glebowych [Eagleson 1978]. 

Zdolność gleb do zatrzymywania wody w głównej mierze zależy od ich właściwości 

infiltracyjnych, na które wpływają nie tylko właściwości fizyczne, ale również naturalna  

w glebach leśnych obecność martwych i żywych systemów korzeniowych. Charakterystyka 

wodoprzepuszczalności gleb stanowi jeden z podstawowych i najważniejszych parametrów 

decydujących o właściwym projektowaniu i zarządzaniu systemami nawadniania polowego 

[Chowdary i Rao 2006].  

Infiltracja wody opadowej przez ośrodek glebowy jest złożonym procesem fizycznym, 

trudnym do weryfikacji. Dokładny pomiar przenikania wody do gleby nie tylko pomaga  

w optymalizacji zasobów wodnych, ale również ma wpływ na podejmowanie decyzji 

minimalizujących erozję gleb [Chowdary i Rao 2006].  Przewodnictwo hydrauliczne ma istotne 

konsekwencje dla właściwości hydrologicznych gleb w zlewniach rzek, a jego znajomość 

pomaga w zapobieganiu powstawania zagrożenia powodziowego [Bens i Wahl 2006]. Miarą 

zdolności infiltracyjnych gleb jest współczynnik  filtracji, który ma duże znaczenie  

w modelowaniu przepływów wody w glebie, planowaniu zabiegów odwadniających  

i nawadniających w rolnictwie  oraz w wielu zagadnieniach  związanych z kształtowaniem 

stosunków wodnych w glebie i inżynierią środowiska [Hahnel i Spychalski 2007].  

 Roślinność leśna przyczynia się do tworzenia makroporów korzeniowych w strefie 

powierzchniowej gleby. Makropory te w najwyższej warstwie gleby w wilgotnych regionach 

górskich zwiększają szybkość infiltracji wody w głąb profilu glebowego [Harden 

i Scruggs 2003]. Makropory w glebie związane są z żyjącymi lub spękanymi korzeniami drzew, 

zaś ich struktura może być bardzo skuteczna w   infiltrowaniu wody przepływającej przez 

glebę [Liang i in. 2009].  

Badanie dynamiki rozkładu wód opadowych na zalesionych stokach jest bardzo 

ważnym obszarem badań hydrologii leśnej [Kucza 2007].  Do zrozumienia wpływu lasu na 

łagodzenie zagrożeń powodziowych i ocenę zasobów wodnych, potrzebne są liczne obserwacje 

elementów bilansu wodnego wybranych zlewni eksperymentalnych pozwalające na ich 

uogólniające modelowanie. Z tego punktu widzenia, znajomość współzależności pomiędzy 

takimi elementami bilansu wodnego jak dynamika opadów, dynamika procesów 

intercepcyjnych, możliwości infiltracyjne środowiska glebowego, kształtowanie się spływu 

6:6814060083
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powierzchniowego oraz dynamika odpływu wody z obszaru zlewni wydają się być kluczowe 

w przewidywaniu bilansu wodnego badanego terenu [Hayashi i in. 2006].  

Woda opadowa w ekosystemach leśnych może dostawać się do gleby trzema sposobami 

(Ryc. 1). Pierwszy z nich, który na tych obszarach jest na ogół sposobem dominującym, polega 

na przeciekaniu wody opadowej przez korony drzew w formie tzw. opadu podokapowego, 

który ze względu na przestrzenną budowę koron drzew jest opadem nierównomiernym [Liu  

i Liu 2008].  Drugi sposób to bezpośredni opad na powierzchnię gleby w lukach pomiędzy 

koronami drzew. Trzeci sposób to tzw. spływ wody po pniach drzew, bezpośrednio do 

powierzchni gleby [Ma i in. 2021]. Te trzy sposoby zasilania gleb leśnych w wodę opadową 

zachodzą zwykle równocześnie w czasie opadu, a także w pewnym okresie po opadzie, co 

powoduje nierównomierny rozkład opadu zarówno na powierzchni gleby, jak i wewnątrz 

profilu glebowego [Bartík i in. 2016]. 

Całkowita wysokość opadu deszczu rozkłada się w drzewostanie na kilka składowych, 

co można opisać ogólnym równaniem bilansowym: 

 

 
Ryc. 1. Schemat rozdziału opadu na obszarze leśnym. 1 – przestrzeń nad koronami drzew, 2 – przestrzeń pomiędzy 
drzewami, P – opad nad koronami drzew lub bezpośrednio na powierzchnię gleby, P’ – opad pod koronami drzew, 
In – intercepcja koron drzew, Sp – spływ  wody  po pniu. 

 

7:7558408801
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𝑃𝑃 = 𝑃𝑃′ + 𝐼𝐼𝑛𝑛 + 𝑆𝑆𝑝𝑝                                                 (1) 

gdzie:  

P to opad nad koronami drzew [mm H2O],  

P’ to opad pod koronami drzew [mm H2O],  

In to intercepcja koron drzew  [mm H2O],  

Sp to spływ spływ wody po pniach drzew [mm H2O]. 

 
W równaniu tym opad podokapowy (P’), intercepcja koron drzew (In) oraz grawitacyjny spływ 

wody po pniu (Sp) mają charakter dynamiczny. W chwili wypełnienia przez opad pojemności 

intercepcyjnej koron drzew (In) równanie (1) może przyjąć postać: 

 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃′ + 𝑆𝑆𝑝𝑝                                            (2) 

 

Opad docierający do powierzchni gleby leśnej ulega następnie infiltracji w głąb profilu 

glebowego, a rozkład przepływu wody w profilu jest funkcją właściwości fizycznych  

i hydrologicznych poszczególnych warstw ośrodka glebowego [Zhang i in. 2017]. Sam proces 

infiltracji wody opadowej w glebie jest w dużej mierze zależny od charakteru przepływu wody, 

a mianowicie czy ośrodek glebowy jest nasycony czy też nie [Tian i in. 2018]. Właściwości 

hydrauliczne gleby kontrolują szereg procesów hydrologicznych, takich jak infiltracja, 

redystrybucja, parowanie, pobieranie wody przez korzenie i transport zanieczyszczeń 

[Rudiyanto i in. 2020]. Początkowa wilgotność gleby odgrywa istotną rolę w tworzeniu 

gradientów masy i energii [Fouli i in. 2013]. Wzrost wilgotności gleby zmniejsza gradient 

hydrauliczny, zmniejszając tym samym siłę napędową odpowiedzialną za infiltrację wody  

w ośrodku glebowym [Liu i in. 2011]. Dlatego proces infiltracji można uznać za cechę gleby 

zależną od początkowej  zawartości wody w glebie [Thompson i in. 2010].  Gleba pozostaje  

w stanie nienasyconym na początku infiltracji, a szybkość infiltracji jest kontrolowana przez 

potencjał strukturalny oraz zawartość porów w glebie [Philip 1958]. Im mniejsza początkowa 

zawartość wody, tym niższy potencjał wodny gleby oraz większe zasysanie cząsteczek wody  

i szybsza infiltracja [Thompson i in. 2010]. Z drugiej strony niska wilgotność gleby prowadzi 

do powstania wielu spękań w procesie kurczenia się gleby, co skutkuje wyższym 

współczynnikiem infiltracji gleby [Liu i in. 2019]. 

Bez względu na powyżej przedstawiony stan nasycenia ośrodka glebowego, przepływ 

wody w glebie może być zakłócony przez systemy korzeniowe drzew. Zakłócenia te mogą 

8:8572258059
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dotyczyć zarówno kierunku, jak i prędkości infiltracji, która może być zarówno zmniejszona, 

jak i zwiększona [Zema i in. 2021], co może z kolei zależeć od usytuowania przestrzennego 

korzeni oraz ich budowy anatomicznej, powiązanej z gatunkiem drzew [Jačka i in. 2021]. 

Spowolnienie infiltracji może wynikać z wydłużenia drogi filtracji wody omijającej korzenie 

oraz równoczesnego dławienia przepływu (w przypadku ośrodka glebowego nasyconego 

wodą). Z kolei ewentualne przyśpieszenie przepływu wody może być związane z pionowym 

usytuowaniem korzeni i właściwościami ich powierzchni zewnętrznej [Jiang i in. 2018].  

W czasie infiltracji wody opadowej przez ośrodek nienasycony następuje przechwytywanie jej 

części przez cząstki gleby siłami kapilarnymi powodując przyrost zapasu wody glebowej 

[Święcicki 1974]. 

Przedstawione powyżej zagadnienia związane z infiltracją wody opadowej dotyczą 

całego ośrodka glebowego na terenach leśnych. Procesy te mogą w istotny sposób zmieniać się 

w obrębie szyi korzeniowej drzew w przypadku wystąpienia spływu wody po pniu (Ryc. 2). 

Prawdopodobnie woda opadowa spływając po pniu i docierając do powierzchni gleby może 

infiltrować w ośrodku glebowym wzdłuż korzeni. W przypadku korzeni pionowych ten sposób 

przemieszczania się wody może znacznie przyśpieszać zasilanie głębszych poziomów 

glebowych. Korzenie o orientacji skośnej lub poziomej, mogą stwarzać warunki do 

rozchodzenia się wody w glebie ‘na boki’,  niezgodnie z siłami grawitacji.  

W środowisku leśnym sposób przemieszczania się wody opadowej w glebie jest 

prawdopodobnie wypadkową zarówno przepływu wywołanego opadem bezpośrednim  

i podokapowym, jak i zasilania wodą spływającą po pniach drzew. Wystąpienie opadu 

podokapowego i spływu po pniach drzew jest zwykle opóźnione w stosunku do czasu 

rozpoczęcia opadu,  a opóźnienie to jest zależne zarówno od wielkości i wypełnienia przestrzeni 

przez korony drzew, jak i parametrów opadu, tj. jego wysokości  i natężenia  [Kucza 2007]. 

Pewne czasowe przesunięcia sposobów zasilania gleby w wodę w czasie opadu mogą również 

wywierać wpływ na kształtowanie się procesów infiltracyjnych wewnątrz profilu glebowego, 

a określenie dynamiki przestrzennego rozchodzenia się wody opadowej w profilu glebowym 

jest możliwe po ocenie wpływu na ten proces systemów korzeniowych drzew. 

Sposób przemieszczania się wody opadowej w glebach leśnych jest zależny od ich 

właściwości fizycznych i hydrologicznych [Chowdary i in. 2006], w tym od udziału  materii 

organicznej [Harden i Scruggs 2003]. Gleby  zawierające  materię organiczną w różnym stopniu 

rozkładu ulegają pewnym dynamicznym zmianom zależnym od stanu uwilgotnienia  

(np. gęstość, pęcznienie, kurczenie), wpływającym na zdolności infiltracyjne gleb [Kucza 

2007]. Zdolności infiltracyjne gleb leśnych mogą być również zależne od gatunkowych 

9:3859179317
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właściwości korzeni drzew leśnych, takich jak typ i struktura wykształcanych systemów 

korzeniowych i różnic w anatomicznej i morfologicznej budowie  kory korzeni drzew [Jiang  

i in. 2018]. 

 

 
Ryc. 2. Schemat ilustrujący możliwe sposoby infiltracji wody opadowej w głąb profilu glebowego pod okapem 
drzewostanu, pochodzącej z a) spływu wody po pniu drzewa Sp i  b) opadu P’, gdzie qk to ilość wody płynącej 
wzdłuż korzeni i opuszczającej strefę korzeniową, qf to ilość wody infiltrującej przez glebę poza strefę korzeniową, 
ΔZ to  przyrost zapasu wody w glebie.   
 
 

1.2. Przedmiot, cel i założenia badawcze 

Przedmiotem badań jest infiltracja wody opadowej przez ośrodek glebowy zawierający 

systemy korzeniowe różnych gatunków drzew leśnych.  

Postawiono hipotezę, że systemy korzeniowe drzew w istotny sposób wpływają na 

zdolności infiltracyjne gleb leśnych, przy czym wpływ ten może być zarówno dodatni, jak  

i ujemny. Poprzez wpływ na proces infiltracji, systemy korzeniowe drzew kształtują także  

możliwości retencyjne gleb.  

Celem badań było poznanie wpływu systemów korzeniowych różnych gatunków drzew 

leśnych na mechanizm przemieszczania się wody opadowej w glebie. Cele szczegółowe pracy 

można przedstawić w następujących punktach: 

1. Określenie dynamiki rozdziału wody opadowej zasilającej glebę na tą, która: 

 a) dzięki sile grawitacji infiltruje w głąb profilu glebowego,  

10:6978038105
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 b) jest zatrzymywana w glebie siłami kapilarnymi powiększając w ten sposób zapas 

 wody w glebie, 

 c) rozchodzi się w glebie (zmienia kierunek infiltracji) w wyniku oddziaływania na nią 

 obecnych w glebie systemów korzeniowych.  

W badaniach tych założono, że dynamika rozdziału wody opadowej w glebie zależy od 

sposobu zasilania gleby w wodę, tj. czy jest ona dostarczana w wyniku bezpośredniego 

opadu deszczu na powierzchnię gleby, czy w wyniku spływu wody po pniach różnych 

gatunków drzew leśnych.  

2. Określenie wpływu udziału korzeni, ich parametrów geometrycznych, orientacji i gatunku 

na współczynnik filtracji gleby, w tym samego ośrodka przewodzącego wodę w glebie (części 

ziemistych).  
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2. Przegląd literatury 

2.1. Systemy korzeniowe drzew 

Drzewa wykształcają silnie rozwinięte organy podziemnie (systemy korzeniowe), które 

pełnią wiele istotnych funkcji. Rośliny za pomocą korzeni, w szczególności rośliny drzewiaste, 

umacniają się w glebie i uzyskują w ten sposób stabilność. Trwałemu osadzeniu drzew w glebie 

pomagają korzenie przebiegające zarówno pionowo, jak i poziomo [Jaworski 2004]. 

  System korzeniowy, dzięki chemicznemu i mechanicznemu oddziaływaniu, jest 

czynnikiem przyśpieszającym proces wietrzenia utworu macierzystego gleby, a także 

kształtującym glebę leśną [Göttlicher i in. 2008]. Szczególny wpływ na ten proces posiadają 

gatunki silnie i głęboko ukorzeniające się, o dużej energii mechanicznej, zdolne do przebijania 

zwięzłych warstw i poziomów glebowych. Głęboko ukorzeniające się drzewa sprzyjają 

wnikaniu wody w głębsze poziomy gleby, wpływając w ten sposób na korzystne kształtowanie 

się stosunków wodnych gleb [Göttlicher i in. 2008]. Sprzyjają temu również chodniki powstałe 

po obumarłych i zmineralizowanych korzeniach [Koutny i in. 2014].Wchodząc w ścisły kontakt 

z glebą drzewa wykształcają zarówno duże, jak i drobne korzenie. Drobne korzonki, a głównie 

ich części włośnikowe i wzrostowe, pobierają składniki mineralne i wodę. W korzeniach 

przebiegają ważne procesy chemosyntezy, podczas których odkładają się składniki 

pokarmowe, będące źródłem parcia systemu korzeniowego przyczyniającego się do 

dostarczenia wody do pnia i korony [Jaworski 2004]. 

 

 2.1.1. Budowa i rozwój systemów korzeniowych 

 Wyróżnia się trzy podstawowe typy systemów korzeniowych: palowy, sercowaty  

i poziomy (talerzowy) z pionowymi odnogami [Polomski i Kuhn 1998] (Ryc. 3). 

 

 
Ryc. 3. Podstawowe typy systemów korzeniowych drzew według Jaworskiego [2004]. 

12:1716355798
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System palowy wyróżnia się obecnością w układzie korzenia dominującego, mniej lub 

bardziej pionowo przebiegającego od pnia w głąb profilu glebowego. Do gatunków tworzących 

opisany system korzeniowy należą jodła i sosna, zaś w młodszym wieku także modrzew, 

daglezja, wejmutka i czasem świerk. System palowy spotkać również można w młodości  

u gatunków liściastych, jednak u dębów oraz rzadziej u wiązów, system ten w starszym wieku 

posiada charakter kombinowany - sercowato-palowy. Powstanie korzenia palowego zależy od 

warunków siedliskowych, często bowiem wpływ gleby może modyfikować wrodzone cechy 

gatunku [Jaworski 2004]. 

System sercowaty charakteryzuje się równomiernym oraz półkolistym układem korzeni 

rozmieszczonych w pobliżu pnia. W tym przypadku nie występuje silny, głęboko sięgający 

korzeń główny. Powstałe korzenie rozwidlają się wcześnie, a zamiast głównych korzeni 

bocznych tworzą dość silne i biegnące w dół korzenie ukośne [Giri i in. 2018]. Sercowaty 

system korzeniowy u gatunków iglastych, po modyfikacji korzenia palowego z okresu 

młodocianego posiada modrzew i daglezja [Giri i in. 2018]. Wśród gatunków liściastych, 

głównie u brzozy, lipy i grabu, system korzeniowy można określić jako sercowaty, chociaż 

występują tu różnice w porównaniu z sercowatym systemem korzeniowym gatunków iglastych. 

Na ogół drzewa iglaste posiadają silniejsze i mniej rozwidlone systemy korzeniowe, złożone 

przeważnie z 4-6 silnych korzeni ukośnych. Sercowaty system korzeniowy wykształcany jest 

również u takiego gatunku drzew liściastych jak buk, u którego może być on uznany za 

wzorcowy przykład tego układu korzeni [Atkinson i in. 1984]. 

 System poziomy z pionowymi odnogami charakteryzują silne główne korzenie boczne, 

które przebiegają płasko w wierzchniej warstwie gleby. Z nich w wieku późniejszym drzew 

wyrasta duża liczba korzeni, które przebiegają w glebie mniej lub bardziej pionowo. 

Wyróżniającą cechą tego systemu jest wyraźny rozdział pomiędzy korzeniami poziomymi,  

a ich odgałęzieniami przebiegającymi także poziomo oraz mniej lub bardziej pionowo w głąb 

gleby [Giri i in. 2018].  

Świerk jest gatunkiem drzew, który wykształca typowy poziomy system korzeniowy. 

Wśród gatunków liściastych opisany powyżej system korzeniowy wykształcają jesion, 

jarzębina bądź osika, a w formie bardziej zmodyfikowanej  podobnej do systemu sercowatego 

także olsza czarna [Jaworski 2004]. 

System sercowato-poziomy występuje u klona zwyczajnego, a także u jawora. Są to 

gatunki, u których układ korzeniowy stanowi formę przejściową pomiędzy systemem 

sercowatym, a poziomym. Od pnia i korzeni bocznych odchodzą liczne i słabsze korzenie 
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pionowe, a czasem także ukośne, biegnące w różnych kierunkach, co powoduje, że obraz 

systemu korzeniowego jest mało wyraźny [Atkinson i in 1983]. 

Pogrebnjak [1968] wyróżnia u drzew leśnych dwa podstawowe typy korzeni: płytkie 

oraz głębokie, przy czym najbardziej charakterystyczna cecha tj. brak korzenia palowego lub 

jego obecność, nie ma zasadniczego znaczenia dla fizjologicznej charakterystyki gatunku, ani 

jego odporności mechanicznej. Cechą charakterystyczną większości drzew, a także krzewów 

w pierwszych latach życia jest wykształcanie palowego systemu korzeniowego [Giri i in. 2018]. 

Szczególnie głęboki system korzeniowy wykształcają gatunki drzew, których nasiona posiadają 

dużą ilość bielma: dąb, orzech, kasztanowiec. W wieku dojrzałym zachowują go dąb, sosna, 

lipa, modrzew, ale tylko wtedy, jeśli rosną na głębokiej, pulchnej glebie oraz przy głębokim 

zwierciadle wody gruntowej. Istotna rola korzeni palowych z wiekiem maleje lub wręcz staje 

się znikoma w porównaniu ze znaczeniem korzeni kotwicowych, które sięgają znacznie głębiej 

w porównaniu z korzeniami palowymi. Cecha ta jest szczególnie ważna dla statycznej 

stabilizacji drzewa [Jaworski 2004]. 

 Systemy korzeniowe drzew leśnych wyróżniają się w pewnym zakresie znaczną 

elastycznością. W obrębie jednego gatunku można mieć do czynienia z różną postacią  

i wielkością systemu korzeniowego. Zmienność ta zależy od warunków glebowych, takich jak 

wilgotność i troficzność [Jaworski 2004]. 

Drzewa w normalnych warunkach rozwoju charakteryzują się genetycznie 

uwarunkowaną tendencją do kształtowania określonego stosunku wielkości części nadziemnej 

do korzeni [Lyr i Hofmman 1992]. Ocienienie u wszystkich gatunków drzew leśnych prowadzi 

do zmniejszenia stosunku wielkości korzeni do pędów nadziemnych. Przy niedostatku światła 

redukcji ulega najpierw system korzeniowy, a dopiero później pędy i liście, których redukcja 

jest zwykle mniejsza [Giri i in. 2018]. Usunięcie osłony wpływa korzystnie na podziemną partię 

drzewa poprzez zwiększenie i wzrost systemu korzeniowego [Lyr i Hoffmann 1992]. Z kolei 

im bardziej niekorzystne są warunki uwilgotnienia gleby, tym silniej rozbudowany jest system 

korzeniowy [Jaworski 2004]. 

 Drzewa leśne mają skłonność do skupiania korzeni pobierających wodę w górnych 

poziomach gleby, co związane jest przede wszystkim z obecnością poziomów organicznych na 

powierzchni gleby, które chronią ją przed skrajnymi temperaturami i szybkim przesuszaniem 

[Jaworski 2004]. U większości gatunków drzew leśnych największa aktywność wzrostu korzeni 

występuje wiosną, a po tym okresie następuje zmniejszenie przyrostu. Jesienią może wystąpić 

kolejny szczyt aktywności, po którym większość korzeni przechodzi w stan spoczynku w zimie 

przy niskiej temperaturze gleby [Jaworski 2004]. 
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Rozwój systemu korzeniowego rośliny jest silnie modulowany przez właściwości 

fizyczne gleby, a zwłaszcza przez jej mechaniczną odporność na penetrację [Kolb i in. 2017]. 

Wzajemne oddziaływanie naprężeń mechanicznych wywieranych przez glebę i wzrost korzeni 

jest szczególnie interesujący dla agronomii i nauk o glebie, a także w biomechanice  

i morfogenezie roślin. W przeciwieństwie do innych organów, wierzchołki korzeni muszą 

wywierać presję wzrostu, aby penetrować glebę i zmieniać ich trajektorię wzrostu, by móc 

poradzić sobie z przeszkodami, takimi jak kamienie [Kolb i in. 2017]. 

Korzenie pobierają z gleby wodę i składniki mineralne, niezbędne dla wzrostu i rozwoju 

całej rośliny. Zapewniają również zakotwiczenie rośliny w glebie i gwarantują stabilną 

podstawę wschodów pędów. Korzenie i pędy tego samego organizmu roślinnego, chociaż 

współzależne, funkcjonują w skrajnie różnych warunkach. Reakcja na zmiany sygnałów 

środowiskowych, zwana plastycznością rozwojową, jest wyraźnie większa u korzeni roślin 

[Walter i in. 2009].  

Architektura systemu korzeniowego, czyli jego kształt trójwymiarowy, w dużej mierze 

wynika z rozmieszczenia i różnorodności poszczególnych merystemów wierzchołkowych 

[Pierret i in. 2011], które nieustannie wykrywają i dostosowują swój wzrost do lokalnych 

warunków środowiskowych [Rellán-Álvarez i in. 2016]. Ponadto tworzenie korzeni bocznych 

również silnie przyczynia się do kształtowania systemów korzeniowych i wpływa na 

wychwytywanie zasobów gleby [Babe i in. 2012. W niestresujących warunkach biologicznych 

i chemicznych trajektoria korzeni zależy w dużej mierze od wytrzymałości mechanicznej gleby 

i obecności różnego rodzaju przeszkód dla ich wzrostu. Kiedy korzeń doświadcza zbyt dużego 

obciążenia mechanicznego, wykorzystuje zdolność do omijania kamieni, korzeni innych roślin 

i przeszkód oraz odchylania się w kierunku większych makroporów glebowych [Darwin 1880]. 

Korzenie rosną w złożonym środowisku glebowym. Gleby naturalne wykazują znaczną 

przestrzenną i czasową zmienność struktury i dostępność do zasobów, co powoduje dużą 

mozaikę właściwości gleby [Smith 2016]. Rośliny muszą dostosować się do fizycznych  

i chemicznych cech tych heterogenicznych płatów gleby oraz ich zmian, aby zoptymalizować 

umiejscowienie i aktywność systemu korzeniowego [Kudoyarova 2015]. Warunki glebowe, 

takie jak susza, zagęszczenie, niedobór składników pokarmowych, zanieczyszczenie metalami 

ciężkimi, wysokie zasolenie i zbyt duża wilgotność stanowią poważne wyzwanie dla wzrostu 

korzeni roślin [Uga i in. 2015].  

W zależności od gatunku rośliny i jej wieku, system korzeniowy może składać się  

z korzenia pierwotnego, korzeni przypadkowych oraz korzeni bocznych [Kolb i in. 2017]. 

Pierwotny korzeń (korzenie) powstaje podczas embriogenezy i pojawia się podczas 
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kiełkowania nasion. Korzenie przypadkowe rozwijają się na narządach innych niż korzenie, 

takie jak liść lub łodyga. Boczne korzenie, utworzone postembriogenotycznie na korzeniach, 

zwykle stanowią większość systemu korzeniowego. Niezależnie jednak od rodzaju systemu 

korzeniowego, jego architektura jest wynikiem wzrostu poszczególnych osi i rozgałęzień, czyli 

bocznej emisji korzenia [Pagčs  2016].  

Wzrost korzenia i boczna emisja korzenia są procesami zlokalizowanymi w dwóch 

różnych strefach. Pierwotny wzrost (wzrost długości) następuje w wierzchołku korzenia, 

podczas gdy primordia (narząd w najwcześniejszym rozpoznawalnym stadium rozwoju) 

korzeni bocznych powstają w dojrzałej strefie korzenia, gdzie wzrost już nie występuje [Pagčs  

2016]. Różne typy korzeni mają wspólną anatomię i procesy wzrostu. Wierzchołek korzenia, 

w którym występuje pierwotny wzrost, można podzielić na 3 strefy rozwojowe: 1) merystem, 

zwany także strefą proliferacji (w tym strefą przejściową), 2) strefę wydłużenia i 3) strefę 

dojrzewania (Ryc. 4a) [Kolb i in. 2017]. Włoski korzeniowe powstają w strefie dojrzewania,  

w której zatrzymany jest proces wydłużania komórek [Kolb i in. 2017]. Bezpośrednio na końcu 

merystemu występuje centrum spoczynkowe, które jest narządem organizacyjnym, otoczonym 

przez komórki macierzyste, które z kolei dzielą się i wytwarzają komórki namnażające się  

w merystemie (Ryc. 4b). Komórki merystematyczne osiągają podwójną objętość przed 

podzieleniem [Kolb i in. 2017]. W strefie przejściowej komórki opuszczają stan 

merystematyczny i wchodzą w fazę szybkiego wydłużania poprzez wakuolizację, czyli wzrost 

wielkości wakuoli. Po zatrzymaniu szybkiego wydłużania komórki osiągnąwszy swój dojrzały 

rozmiar, wchodzą do strefy dojrzałej i różnicują się. Komórki powstałe z komórek 

macierzystych są odsunięte od centrum spoczynkowego przez ostatnio wyprodukowane 

komórki, namnażając się, a następnie rozszerzając [Kolb i in. 2017]. Zatem, chociaż struktura 

jest względnie stała w czasie, materiał jest ciągle odnawiany: komórki przepływają  

z merystemu do strefy dojrzewania [Silk 1992]. Wierzchołek korzenia jest zatem dynamicznym 

systemem, w którym komórki przechodzą głębokie zmiany morfologiczne i fizjologiczne 

[Erikson i in. 1956]. 
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Ryc. 4. Schemat budowy wierzchołka korzenia. Strefa wzrostu obejmuje strefę proliferacji i strefę wydłużenia 
wraz ze strefą przejściową pomiędzy nimi, a wszystko zakończone jest czapeczką (A). Korzenie włośnikowate 
rosną w strefie różnicowania się (dojrzałej), gdzie nie zachodzi proces wydłużania. Przekrój podłużny wzdłuż 
wierzchołka korzenia prezentuje sekwencje komórek, w których od centrum spoczynkowego do strefy dojrzałej 
występuje proces wydłużania komórek (B). Walec osiowy zawiera tkanki przewodzące takie jak łyko i ksylem 
(C).  Kolumella składaja się ze statocytów, które zawierają wiele organelli bogatych w skrobię. Uważa się, że te 
komórki odpowiedzialne są za wykrywanie grawitacji. Boczna nasadka korzeniowa obejmuje część strefy 
namnażania. Peryferyjne komórki nasadki korzeniowej złuszczają się, podczas gdy inne odnawiają się (D) [wg 
Kolb i in. 2017]. 
 
U większości gatunków roślin strefę merystematyczną korzeni otacza nasadka korzeniowa. 

Czapeczka zawiera centralny obszar zwany kolumellą i posiada boczną czapeczkę otaczającą 

ją (Ryc. 4d). Kolumella składa się ze statocytów uważanych za komórki wykrywające 

grawitację [Arnaud i in. 2010, Richards i in. 1986]. Podczas różnicowania nowe komórki 

popychają starsze komórki w kierunku obrzeża, które tworzą komórki peryferyjne. Komórki te 

nabywają funkcje wydzielnicze, syntetyzują i eksportują śluz cząsteczkowy polisacharydu, 

który tworzy uwodnioną masę wokół wierzchołka korzenia. Niektóre z tych komórek 

obwodowych tworzą specyficzne komórki wydzielnicze zwane komórkami granicznymi, które 

złuszczają się w otaczającej je glebie [Driuich i in. 2007]. 
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 2.1.2. Penetracja gleby przez systemy korzeniowe roślin 

Struktura i zagęszczenie gleby są głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost 

korzeni w glebie. Struktura gleby jest niejednorodna, zarówno przestrzennie, jak i czasowo, ze 

względu na wpływ środowiska, gospodarki glebowej i wzrostu roślin. Zagęszczanie gleby jest 

zjawiskiem, które wiąże się ze znacznymi powiązaniami między najbardziej znanymi 

właściwościami fizycznymi i biologicznymi gleb [Nawaz i in. 2013].  

 Przestrzeń porowa gleby, odporność mechaniczna i dostępność składników 

odżywczych są modyfikowane przez zagęszczenie gleby. Korzenie rosnące w glebie zazwyczaj 

doświadczają mieszanki luźnej i zwartej gleby [Whitmore i in. 2009]. W naturalnej glebie 

pęknięcia, biopory, pustki strukturalne oraz sieć porów między agregatami stanowią system 

porów w glebie [Bodner i in. 2014]. Korzenie mogą wykorzystywać pęknięcia, puste 

przestrzenie i duże pory lub powiększać mniejsze pory przez przemieszczanie cząstek gleby. 

Gao i in. [2016] zasugerował, że w glebach mineralnych głębokie korzenie można znaleźć tylko 

wtedy, gdy są one w stanie wykorzystać istniejące sieci porów, ponieważ wytrzymałość gleby 

rośnie wraz z głębokością niezależnie od zagęszczonych warstw. Niejednorodna lokalizacja 

porów jest głównie spowodowana gospodarką glebową oraz przepływem wody i składników 

odżywczych [Cárdenas i in. 2010].  

Strategia wzrostu korzeni zależy od rodzaju gleby lub skały macierzystej, co wpływa na 

architekturę korzeni i reakcje fizjologiczne roślin. Strategie ukorzeniania są różne dla korzeni 

rosnących na płytkich glebach nad podłożem skalnym lub masywnymi twardymi murawami, 

na głębokich glebach gliniastych, sztucznych kompostach, a nawet na modelowych podłożach, 

takich jak wermikulit lub żele agarowe [Schenk 2008].  

Oprócz czynników środowiskowych, takich jak dostępność wody lub składników 

odżywczych, zmiany kierunku wzrostu (tropizmy) lub rozwoju systemu korzeniowego (cechy 

architektoniczne, takie jak tworzenie korzeni bocznych) zależą od pola obszarów naprężeń 

mechanicznych doświadczanych przez wierzchołki rosnących korzeni [Monshausen 2009].  

Te pola stresowe same w sobie są funkcją właściwości gleby lub podłoża wzrostowego [Kolb 

i in. 2017]. Korzenie mogą deformować glebę podczas wzrostu w istniejących porach oraz 

powodować wysokie naprężenia ściskające [Pierret 2016]. Średnica korzenia jest ściśle 

związana ze sztywnością korzenia, co jest istotne przy penetrowaniu twardych gleb [Paez-

Garcia i in. 2015].  
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Chimungu i in. [2015] ustalili, że anatomiczne właściwości korzeni, takie jak średnica 

korzenia lub wielkość poszczególnych typów komórek są predyktorami zdolności korzeni do 

penetracji zwięzłych gleb. Nacisk promieniowy wywierany przez rosnące korzenie powoduje 

ściskanie gleby w jej pobliżu [Popova i in. 2016] i zmniejszenie jej porowatości [Savioli i in. 

2014]. Włośniki korzeniowe wspomagają penetrację gleby poprzez zakotwiczenie powierzchni 

korzenia w ścianach porów [Bengough i in. 2016].  

 
Ryc. 5. Schemat ideowy wpływu współczynnika kształtu S między średnicą korzenia dR, a typową skalą długości 
niejednorodności gleby na naprężenia mechaniczne powodowane przez rosnący korzeń. (A) W przypadku 
najniższego współczynnika kształtu (S → 0) niejednorodność gleby działa jako nieprzekraczalna przeszkoda dla 
korzenia. Wzrost korzenia przeciw tej przeszkodzie tworzy siłę ściskającą w korzeniu (czerwona strzałka). (B)  
W przypadku S <1 duże i sztywne przeszkody uniemożliwiają trajektorię wzrostu prostego korzenia. Dążenie do 
wzrostu jest możliwe tylko poprzez obejście przeszkód i zbadanie ustalonej porowatej przestrzeni przez 
wierzchołek korzenia. (C) W przypadku S ∼ 1 trajektoria korzenia jest odchylana przez przeszkody ziarniste 
(ziarna reorganizowalne), ale z kolei wzrost korzenia powoduje również przemieszczanie sąsiednich ziaren (małe 
niebieskie strzałki). (D) W przypadku S> 1 ziarna drobniejsze od średnicy korzenia są łatwo przemieszczane przez 
rosnący wierzchołek korzenia i tworzą wokół niego zwartą strefę [wg Kolb i in. 2017]. 

 

W naturalnych glebach rosnące korzenie napotykają na fizyczne bariery hamujące ich 

rozwój takie jak kamienie lub skały (przeszkody nieprzenikalne) [Kolb i in. 2017]. W mniejszej 

skali wydłużające się korzenie mogą napotkać agregaty, które powstają w wyniku zagęszczania 

przez maszyny rolnicze lub inne pędy oraz pęknięcia w wysuszającej się  i kurczącej glebie 

[Dexter 1988]. Sztywność bryłek gleby może być duża w porównaniu ze sztywnością korzeni, 

co powoduje, że korzeń nie może odkształcać się oraz przemieszczać bryłek gleby, które 

zachowują się jak stałe przeszkody. W takim przypadku, aby korzenie mogły rosnąć, muszą 

wykorzystać komplementarną porowatą sieć gleby i zmienić orientację swojej trajektorii 

wzrostu [Kolb i in. 2017], co zilustrowano na Ryc. 5. Penetracja korzeni powoduje 

reorganizację cząstek, które modyfikują rozkład porów i miejscową refrakcję wypełnienia 

gleby, a także wpływają na dalszy wzrost korzeni, który może zmienić orientację [Ghezzegei  
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i in. 2000].  Prowadzi to do interesującego sprzężenia zwrotnego między ścieżką korzenia,  

a reorganizacją cząstek gleby (Ryc. 5.). Ostatecznie, gdy cząstki gleby są znacznie mniejsze niż 

średnica korzenia i nie ma porów o wystarczającej objętości, do których mógłby wejść korzeń, 

penetracja korzenia powoduje  przemieszczenie się cząstek wokół wierzchołka korzenia  

i zagęszcza glebę [Kolb i in. 2012]. 

 Nacisk korzenia umożliwiający wnikanie korzenia do gleby jest generowany przez jego 

wzrost [Kolb i in. 2012]. Naprężenie osiowe określane jest presją wzrostu i jest równe co do 

wielkości naprężeń w  jednorodnej glebie, która przeciwdziała wzrostowi korzeni [Clark i in. 

1996]. Wzrost korzeni wynika głównie z ekspansji komórek w strefie wydłużenia (Ryc. 4b). 

Rzeczywiście proliferacja komórek ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu (dostarczanie nowych 

komórek do strefy wydłużania), ale większość wzrostu objętości wynika z ekspansji komórek 

[Baskin 2013]. Według Lockharta [1965] względna szybkość ekspansji pojedynczej komórki 

zależy głównie od turgoru komórek (Ryc. 4c), właściwości ściany komórkowej i przewodności 

hydraulicznej membrany. Ponadto, w kierunku promieniowym, narząd korzenia składa się  

z koncentrycznych warstw różnych typów komórek, które wykazują różne geometrie i w różny 

sposób wpływają na mechaniczne właściwości tkanki korzenia [Kolb i in. 2012].  

 Warstwy komórek ze ściankami rozciągliwymi są połączone z warstwami ze ściankami 

mniej rozciągliwymi. Generuje to siły ściskające i rozciągające oprócz lokalnych sił, takich jak 

turgor komórek [Crowell i in. 2011]. Dyson i in. [2014] wykazali, że naskórek ma ważniejszy 

wpływ na parametry wzrostu na poziomie tkankowym, niż inne typy komórek, a zatem 

odgrywa dominującą rolę w kontrolowaniu wzrostu korzenia. Ekspansja komórek jest silnie 

anizotropowa i generuje cylindryczny kształt korzenia [Kolb i in. 2012]. 

 Impedancja mechaniczna (Ryc. 6) często powoduje, że korzenie stają się grubsze 

[Wilson i in. 1977]. Zwiększanie objętości korzeni różnych gatunków roślin (dwuliściennych  

i jednoliściennych) zaobserwowano o wiele wcześniej w badaniach polowych, niż w badaniach 

laboratoryjnych, prawdopodobnie dlatego, że korzenie wykorzystują niewielkie różnice  

w wytrzymałości gleby. W badaniach terenowych przeprowadzonych przez Materechera i in. 

[1991] zaobserwowano, że korzenie, które miały większe pogrubienie, odgrywały istotniejszy 

wpływ na procesy zagęszczania podłoża poniżej warstwy uprawnej gleby (nie zagęszczonej). 

Pogrubienie korzenia wydaje się być zlokalizowane w pobliżu wierzchołka w rozszerzających 

się tkankach [Atwell 1993]. Promieniowe pogrubienie korzenia może być spowodowane albo 

wzrostem liczby warstw komórkowych, albo wzrostem średnicy komórek [Wilson i in. 1977].  
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Ryc. 6. Zjawisko wyboczenia i zgięcia korzenia o średnicy d rosnącego w makroporach o długości l. Naprężenie 
promieniowe na obwodzie korzenia znajdującego się w szczelinie o długości wynosi zero. Strefa korzenia  
z gradientem koloru reprezentuje strefę wydłużenia. (A) Wzrost korzenia na sztywnej ściance dolnej (żółtej) 
tworzy stopniowo rosnącą siłę ściskającą F w korzeniu (czerwona pionowa strzałka). (B) Gdy siła ściskająca 
osiągnie wartość progową, korzenie wyginają się o zakrzywionym kształcie o dużej długości fali rozciągającej się 
na całej długości makroporów. Początkowo prosty korzeń jest teraz zakrzywiony, a maksymalne przesunięcie 
boczne korzenia może znajdować się poza strefą wydłużenia. (C) Ponieważ wyboczenie w tym stanie 
spowodowało zmianę orientacji wierzchołka korzenia, dalszy kierunek wzrostu korzenia zostaje zmieniony. 
Niezależnie od warunków brzegowych, łamanie symetrii indukowane wyboczeniem z nagłym pojawieniem się 
krzywizny korzenia powoduje również asymetryczne obciążenie tkanki korzenia: część wklęsła jest ściskana,  
a część wypukła jest naprężona. Może to również powodować aktywną reorientację wierzchołka korzenia poprzez 
różnicowy wzrost [Kolb i in. 2017]. 
 
Większość zauważalnego wzrostu średnicy korzenia można przypisać pęcznieniu komórek  

w zewnętrznych warstwach kory [Croser i in. 1999]. Pęcznienie komórek powinno zatem 

wystąpić także podczas ekspansji. Wzrost średnicy dotyczy odcinka korzenia, który 

gwałtownie rozszerza się pod impedancją [Kolb i in. 2012]. Wydaje się również, że strefa 

pęcznienia zbliża się do wierzchołka korzenia, ponieważ korzeń pozostaje dłużej pod wpływem 

stresu, co jest zgodne ze skróceniem merystemu [Wilson i in. 1977]. Wysunięto kilka hipotez 

przedstawiających wzrost średnicy korzenia jako mechaniczną zaletę penetracji korzenia  

w glebie [Bengough 2012]. W jednorodnej glebie uważanej za ośrodek sprężysto-plastyczny 

analizy elementów korzenia wykazały, że wzrost promieniowy zmniejsza naprężenia osiowe 

przed końcem korzenia [Abdala i in. 1969]. Ten mechanizm, który zmniejsza osiowy nacisk 

gleby, pomaga korzeniu dalej rosnąć prosto wzdłuż jego osi. Ten sam mechanizm wyjaśnia 

również możliwe zniszczenie gleby przed wierzchołkiem i powstanie pęknięć, w które mogłaby 

zaczepić się końcówka korzenia [Hettiaratchi 1990]. Cykl zmniejszonego wydłużenia 

osiowego, zgrubienia w pobliżu wierzchołka korzenia, odciążenia osiowego, dalszego 

wydłużenia korzenia, powtarza się za każdym razem, gdy końcówka korzenia doświadcza 

strefy o większej impedancji, a korzeń zaczyna rosnąć z pogrubionym odcinkiem [Barley 
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1962]. Innym powodem wyjaśniającym zaletę rozszerzalności promieniowej dla prostej 

penetracji korzenia jest lepsza odporność grubszych korzeni na zginanie i wyboczenie (Ryc. 6).  

Dlatego grube korzenie mogą łatwiej przenikać twarde warstwy [Dexter i in. 1978]. 

Reorientacja kierunku wzrostu objawia się poprzez gięcie korzeni, którego początek może być 

pasywny poprzez zjawisko wyboczenia lub aktywny poprzez zróżnicowany wzrost w przekroju 

korzenia. W obu przypadkach indukowana krzywizna dysocjuje w osi korzenia, a następnie 

komórki po stronie wypukłej są rozciągane, podczas gdy komórki po stronie wklęsłej są 

ściskane [Bizet i in. 2016] (Ryc. 6). 

Oprócz zmiany orientacji kierunku wzrostu, kolejną możliwą konsekwencją zgięcia 

korzenia jest tworzenie bocznych krawędzi. W konsekwencji powstają boczne korzenie  

i obserwuje się, że pojawiają się one po wypukłej stronie wygiętego korzenia [Ditengou 2008]. 

Architektura korzeni i wzrost modyfikują również relacje wody w glebie. Pobór wody 

przez korzenie zwykle powoduje wzrost wytrzymałości gleby [Rich i in. 2013]. 

Niejednorodność wydobywania wody przez korzenie powoduje naprężenia rozciągające, które 

prowadzą do wytwarzania małych agregatów glebowych. Kompresja wynikająca z ekstrakcji 

wody przez korzenie prowadzi do powstania agregatów, które są gęstsze i mają większą 

wytrzymałość na rozciąganie niż te w glebach bez pokrywy roślinnej [Gregory 2006]. Bardgett 

i in. [2014] stwierdzili, że pobieranie wody przez korzenie sprzyjało reorganizacji gliny i że to 

mikrośrodowisko było bardzo bogate w śluz korzeniowy. Uwolnienie śluzu i wody  

z powierzchni korzenia może sprawić, że zawartość wody w glebie w strefie korzenia jest 

większa niż w glebie, w której nie są obecne korzenie [Carminati i in. 2016]. Proces wysychania 

gleby hamuje wzrost korzeni nie tylko dlatego, że zmniejsza dostępność wody, ale także 

dlatego, że utrudnia penetrację korzeni [Jin i in. 2015]. Grubsze, krótsze i mniej energiczne 

korzenie obserwuje się, gdy rośliny rosną na twardych glebach [Nosalewicz i in. 2014]. Rośliny 

odporne na suszę rozwijają głębszy system korzeniowy, co powoduje, że korzenie mogą sięgać 

do jeszcze wilgotnych głębszych warstw gleby [Janiak i in. 2016]. Brak substancji odżywczych 

lub obecność metali ciężkich w glebie ogranicza wzrost roślin na glebach ubogich [Rich i in. 

2013]. Ponieważ zarówno przestrzenne, jak i czasowe różnice w dostępności wody  

i składników odżywczych występują naturalnie, rośliny dostosowały się do tych ograniczeń 

[Rogers i in . 2015]. Zdolność do eksploracji korzeni związana jest z takimi zjawiskami jak 

cyrkulacje, wyboczenia, tigmotropizm czy grawitropizm, ale wzajemne oddziaływanie między 

nimi jest trudne do rozszyfrowania [Gregory i in. 2009]. 
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2.2. Infiltracja wody w glebie 

 Proces obiegu wody w przyrodzie zachodzi od początku istnienia Ziemi. Transport 

wody z danego środowiska do innego jest procesem stałym, możliwe są jednak pewne ilościowe 

modyfikacje powodowane przez szatę rośliną [Suliński 1993]. Infiltracja jest procesem 

przenikania wody w głąb profilu glebowego i jest głównym składnikiem cyklu 

hydrologicznego, łącząc przepływ lądowy i zasilanie wód gruntowych w ramach lądowego 

cyklu wodnego [Ebel i Moody 2013].  

Według Soczyńskiej [1997] proces infiltracji rozumiany jest jako przemieszczanie się 

wilgoci w glebie i jest on ściśle powiązany z właściwościami fizycznymi gleby. Aby móc 

zdefiniować proces infiltracji w profilu glebowym, wymagana jest znajomość określonych 

parametrów fizycznych takich jak porowatość gleby, zawartość wody, głębokość wody 

gruntowej, wartość ciśnienia ssącego gleby i współczynnika przewodności hydraulicznej gleby. 

Niezmiernie ważne jest określenie ilościowe zdolności gleby do przewodzenia wody. 

Infiltracja postrzegana jest jako ruch wody przez glebę od powierzchni  w dół z udziałem siły 

grawitacji. Szybkość, z jaką to się dzieje, jest znana jako tempo infiltracji [Osuji i in. 2010)]. 

Woda w glebie jest jednym z najbardziej krytycznych czynników ograniczających, które 

wpływają na wzrost roślin [Wang i in. 2008]. Opady deszczu są jedynym źródłem uzupełniania 

wody w glebie w ekosystemach pustynnych [Wang i in. 2007]. Zdolność do infiltracji gleby 

odgrywa kluczową rolę w ocenie zdolności magazynowania wody, co jest istotne dla 

utrzymania i przetrwania roślinności na obszarach suchych i półsuchych [David i in. 2015]. 

Zatem zdolność gleby do infiltracji wody jest ważnym parametrem hydrologicznym, który 

można wykorzystać jako wskaźnik degradacji gleby i potencjału suszy [Zhang i in. 2010]. 

 Infiltracja ma kluczowe znaczenie w przekształcaniu opadów deszczu w spływ oraz 

procesy hydrologiczne zachodzące w glebie. Trudno jest określić reprezentatywne wartości 

infiltracji na obszarach o glebach heterogenicznych, ze względu na ich zmienność czasową  

i przestrzenną. Bardzo ważne jest posiadanie szczegółowych informacji hydrologicznych, 

geologicznych, hydropedologicznych i informacji o roślinności występującej na obszarze 

badanej zlewni, aby dokonać właściwego wyboru miejsc pomiarowych i dokonać prawidłowej 

interpretacji zmierzonych wartości [Kutílek i Nielsen 1994]. Zrozumienie procesów infiltracji 

jest ważne dla skutecznego projektowania i zarządzania nawadnianiem, szacowania przepływu 

lądowego, bilansu wodnego oraz oceny przepływu zanieczyszczeń między różnymi poziomami 

gleby [Mao 2016].  
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Istnieje wiele czynników glebowych wpływających na współczynnik filtracji gleby, takich jak 

tekstura gleby, jej struktura, skład mineralny i rozkład wilgotności w profilu glebowym. 

Czynniki te mogą wpływać na proces infiltracji, sprzyjając tworzeniu się uszczelnienia 

powierzchni gleby, które powstaje w wyniku fizycznego zagęszczenia i procesów dyspersji 

fizykochemicznej z powodu uderzania kropel deszczu podczas opadów [Liu i in. 2011]. 

Początkiem infiltracji wody opadowej przez ośrodek glebowy jest jej wsiąkanie do gleby pod 

wpływem siły ciężkości. W procesie tym bierze udział nie tylko siła grawitacyjna, ale również 

siły molekularne, kapilarne, adhezyjne i inne. Siłom tym przeciwstawia się prężność powietrza 

w porach glebowych, co pozwala na wyodrębnienie dwóch faz infiltracji: wsiąkania  

i przesiąkania [Lambor 1971].   

 Wodoprzepuszczalność gleby, określana jako zdolność ośrodka glebowego do 

przepuszczania wody systemem połączonych porów [Soczyńska 1997, Myślińska 2010], 

można wyrazić współczynnikiem filtracji (zwanym także współczynnikiem przewodności 

hydraulicznej), który jest miarą szybkości przemieszczania się cząstek wody w drugiej fazie 

infiltracji, czyli przesiąkania wody [Lambor 1971]. W glebach mineralnych wartości 

współczynnika filtracji są najczęściej wiązane z uziarnieniem i porowatością gleby [Wieczysty 

1982]. Parametr ten zależny jest także od oporów tarcia, na które napotyka infiltrująca woda. 

Określenie prędkości poszczególnych cząstek wody, która porusza się w glebie jest 

praktycznie niemożliwe, dlatego do obliczeń współczynnika filtracji przyjęto umowną 

prędkość, zwaną prędkością infiltracji. Parametr ten definiuje prędkość z jaką poruszałaby się 

woda w glebie, gdyby ruch ten odbywał się całym przekrojem gleby, a nie tylko jej porami 

[Pisarczyk 2012]. Prędkość infiltracji wody w glebie określił francuski inżynier H. Darcy 

[1865]. Wzór Darcy’ego przedstawia się następująco [Myślińska 2010]: 

 

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑘𝑘           (3) 

 

gdzie:  

k to współczynnik filtracji [m/s],  

i to spadek hydrauliczny [m]. 

 

 2.2.1. Współczynnik filtracji gleb 

 Współczynnik filtracji k, który określa prędkość przepływu wody przy spadku 

hydraulicznym równym jedności jest charakterystyczny dla danego rodzaju gruntu (Tabela 1), 
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zależy od porowatości, uziarnienia i temperatury przepływającej wody [Pisarczyk 2012]. 

Zależność przepływu wody od temperatury tłumaczone jest spadkiem lepkości wody wraz ze 

wzrostem temperatury i wyrażana jest wzorem empirycznym w postaci:  

 

𝑘𝑘10 = 𝑘𝑘𝑇𝑇
0,7+0,037T

         (4) 

 

gdzie:  

k10 to współczynnik filtracji odpowiadający temperaturze wody równej 10°C,  

kT to współczynnik filtracji otrzymany doświadczalnie przy określonej temperaturze 

przepływającej wody T [°C]. 

 W praktyce nie określa się prędkości przepływającej wody tylko jej objętość,  

a zależność pomiędzy spadkiem hydraulicznym, przekrojem przepływu i współczynnikiem 

filtracji określana jest wzorem [Pisarczyk 2012]: 

 

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =  𝑘𝑘𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖𝑣𝑣         (5) 

 

gdzie:  

Q to objętość przepływającej wody [m3],  

v to prędkość filtracji [m/s],  

kT to stała Darcy’ego [m/s],  

i to spadek hydrauliczny,  

t to czas przepływu [s],  

A to powierzchnia przekroju gleby prostopadła do kierunku przepływu [m2], 

T to temperatura wody [℃]. 

 

Współczynnik przewodnictwa hydraulicznego przy pełnym nasyceniu gleby jest jedną 

z podstawowych wielkości związanych z przepływem wody w gruncie. W ciągu ostatnich lat, 

w związku z upowszechnieniem stosowania metod numerycznych do symulacji i opisu 

procesów glebowo-wodnych, związanych również z walką z erozją, zyskał on szczególne 

znaczenie [Iwanek 2005]. 

Z punktu widzenia hydrologii leśnej, znajomość właściwości wodnych gleby (w tym 

wodoprzepuszczalności) jest szczególnie ważna na obszarach górskich i podgórskich, gdzie 
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potencjalnie występuje nadmiar opadów atmosferycznych nad ewapotranspiracją potencjalną. 

Na obszarach tych jednym z zadań gospodarki leśnej powinno być transformowanie opadu 

atmosferycznego na odpływ gruntem [ Suliński i Jaworski 1998]. 

Wiedza na temat czynników kontrolujących magazynowanie i ruch wody w glebie jest 

niezbędna do zrozumienia szerokiego zakresu procesów. Obejmują one dostępność wody dla 

roślin, generowanie spływu, zasilanie wód gruntowych oraz migrację i gromadzenie się 

zanieczyszczeń w glebie [Ward i Robinson 2000]. Gleba zajmuje wiodącą pozycję w cyklu 

hydrologicznym krajobrazu. Duże znaczenie ma ilość wody zatrzymywanej w glebie, a także 

jej objętość przepływająca przez profil gleby.  
 

Tabela 1. Podział skał według właściwości filtracyjnych (wg Pazdro i Kozerskiego 1990). 

Charakter przepuszczalności Współczynnik 
filtracji [m/s] 

Bardzo dobra: rumosze, żwiry, żwiry piaszczyste, gruboziarniste i równoziarniste piaski, 
skały masywne z bardzo gęstą siecią drobnych szczelin 

> 10-3 

Dobra: piaski gruboziarniste, nieco ilaste, piaski różnoziarniste, piaski średnioziarniste, 
kruche, słabo spojone gruboziarniste piaskowce, skały masywne z gęstą siecią drobnych 
szczelin 

10-3 – 10-4 

Średnia: skały nieprzepuszczalne, iły iłołupki, zwarte ilaste, margle ilaste, skały masywne 
niespękane 

10-4 – 10-5 

Słaba: skały półprzepuszczalne: gliny, namuły, mułowce, iły, piaszczyste 10-5 – 10-6 
Skały półprzepuszczalne: piaski pylaste, gliniaste, mułki, piaskowce, skały masywne z 
rzadką siecią drobnych spękań 

10-6 – 10-8 

Skały nieprzepuszczalne: piaski drobnoziarniste, równomiernie uziarnione, less < 10-8 

 

Niezrównoważony obieg wody w przyrodzie, szczególnie szybki odpływ wody  

z powierzchni gleby, powoduje naprzemienne powodzie i susze, co wiąże się również  

z degradacją gleby [Vicanova i in. 2011]. Zwiększanie zdolności gleby do gromadzenia  

i zatrzymywania wody w krajobrazie jest ogólnoeuropejskim rozwiązaniem problemu 

zdolności zatrzymywania wody w glebie i krajobrazie oraz ich funkcji ekologicznych 

[Vicanova i in. 2011]. 

Zmiany w użytkowaniu gruntów wpływają na fizyczne, chemiczne i biologiczne 

właściwości gleby [Wood i in. 1981, Shukla i in. 2003]. Zdolność do infiltracji, która jest ważną 

właściwością hydrologiczną gleby, zależy od struktury gleby, rozkładu wielkości cząstek 

gebowych, rodzaju użytkowania gruntów [Fu i in. 2000], roślinności (w tym pokrywy i rodzaju 

roślin i ściółki oraz zawartości materii organicznej w glebie) oraz od topografii i warunków 

klimatycznych [ Tromble i in. 1974, Wood i in. 1981]. Wzrost pokrycia gruntu roślinnością 

często powoduje wzrost wskaźnika infiltracji gleby [Gifford i Hawkins 1978]. Zmiana 
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użytkowania gruntów z naturalnej lub półnaturalnej na ciągłą uprawę i wypas ma znaczący 

wpływ na gęstość objętościową gleby, porowatość, napowietrzanie, infiltrację, magazynowanie 

wody, czy spływ powierzchniowy [Cameron i in. 1981]. Liczne badania wskazują, że zdolność 

gleby do infiltracji może być dobrym wskaźnikiem jakości i kondycji gleby [Wood i in. 1981, 

McCalla i in. 1984; Shukla i in. 2003, 2006]. 
Szybkość przemieszczania się wód gruntowych i ruchu wody podpowierzchniowej są 

ważne dla osób zarządzających glebą, aby móc minimalizować potencjalne zanieczyszczenie 

wód gruntowych przez chemikalia stosowane w uprawie gleby. Prosta i szybka metoda 

określania  przewodnictwa hydraulicznego w stanie nienasyconym byłaby przydatna do 

osiągnięcia tego celu [Ankeny 1991]. Zarówno badania zdolności infiltracyjnych w różnych 

typach lasów, jak i ocena zdolności infiltracji gleb leśnych odgrywają ważną rolę  

w mechanizmie dostosowawczym procesów hydrologicznych zlewni [Zhou i Hong 1997, Qi  

i in. 2006] 
 
 2.2.2. Metody wyznaczania współczynnika filtracji 

 Wodoprzepuszczalność gleby wyrażoną współczynnikiem filtracji można wyznaczyć 

metodami empirycznymi, polowymi i laboratoryjnymi. Większość metod odnosi się do 

określonych warunków oraz typu gleby i nie ma uniwersalnego zastosowania [Bouma 1983]. 

Wzory empiryczne opierają się na szybszych, tańszych i metodycznie łatwiejszych do pomiaru 

parametrach charakteryzujących glebę, do których zazwyczaj należy skład granulometryczny, 

gęstość objętościowa lub porowatość ogólna gleby. Wykorzystuje się również inne wielkości, 

takie jak porowatość efektywna [Rawls i in. 1998, Timlin i in. 1999], makroporowatość 

[Poulsen in. 2003, Lipiec i in. 2006], czy przepuszczalność powietrzna przy wysokości 

ciśnienia ssącego wody równego 100 cm [Poulsen i in. 2003]. Metody obliczeniowe są uważane 

za mało precyzyjne, ale ich zaletą jest szybkość, niski koszt oraz mała pracochłonność [Iwanek 

2005]. Ze względu na dużą pracochłonność i czasochłonność, a także wysokie koszty 

bezpośrednich metod pomiaru współczynnika filtracji (zarówno laboratoryjnych, jak  

i terenowych), metody pośredniego szacowania wartości współczynnika filtracji nabierają 

coraz większego znaczenia [Hahnel i Spychalski 2007]. 

W warunkach laboratoryjnych współczynnik filtracji można określić za pomocą 

przepuszczalnościomierzy – specjalnych przyrządów, których zasada działania oparta jest na 

prototypie, którym posługiwał się w swoich doświadczeniach H. Darcy [Darcy 1856]. Podobnie 
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jak w przypadku wzorów, również metody laboratoryjne ulegają ciągłym modyfikacjom 

prowadzącym do powstawania coraz to nowszych przyrządów [Marciniak i in. 1999]. 

Metody polowe zazwyczaj dają najlepsze wyniki, ale ich wadą są często znaczne koszty, 

pracochłonność i długi czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia badania. Wciąż 

trwają prace mające na celu udoskonalanie istniejących technik polowych określania 

współczynnika filtracji [Rawls i in. 1998, Bagarello i in. 2004].  W ostatnich dekadach można 

zaobserwować znaczny  postęp w metodach pomiaru współczynnika filtracji [Angulo- 

Jaramillo i in. 2000]. Powszechnie stosowanymi metodami są metody podwójnego cylindra, 

metoda pojedynczego pierścienia, symulatory opadów deszczu, permeametry i metoda źródła 

punktowego. Każda metoda ma swoje słabe i mocne strony. Często też zastosowanie 

poszczególnych metod w terenie jest ograniczone, albo ze względu na krótki czas trwania 

eksperymentów w stanie ustalonym, których nie można przeprowadzić w glebach o niskim 

przewodnictwie, albo z powodu dużej ilości wody potrzebnej do badań gleb o wysokiej 

przewodności hydraulicznej [Cheng i in. 2021]. 

 Metody empiryczne 

 Do pośrednich sposobów określania współczynnika filtracji zalicza się przede 

wszystkim opracowane przez różnych autorów wzory empiryczne [Batu 1998, Rogoż 2004, 

Pisarczyk 2012]. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy, biorąc pod uwagę rodzaj 

danych wejściowych służących do określenia współczynnika filtracji [Twardowski i Drożdżak 

2006]: 

I. Wzory uwzględniające wyłącznie średnice charakterystyczne ziaren. 

II. Wzory uwzględniające charakterystyczne średnice ziaren oraz porowatość gruntów. 

III. Wzory uwzględniające skład granulometryczny i porowatość gruntów oraz właściwości 

fizyczne filtrującej wody. 

Wzory umożliwiają obliczyć przybliżoną wartość współczynnika filtracji, jednak 

rezultaty obliczeń różnymi wzorami mogą znacznie odbiegać od siebie [Kozerski 1971b]. 

Najpowszechniej stosowanym wzorem empirycznym grupy I jest wzór Hazena  

w postaci [Pisarczyk 2012]: 

𝑘𝑘 = 𝑐𝑐𝑑𝑑102           (6) 

gdzie:  

k to współczynnik filtracji przy temperaturze wody 10°C [m/s],  
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d10 to średnica miarodajna [mm],  

c to współczynnik zależny od wskaźnika różnoziarnistości U: c = 0,0139 (dla U = 1), c = 

0,00925 (dla U = 2-4), c = 0,00643 (dla U = 5). 

Wzór Hazena wykorzystywany jest zwykle do obliczania współczynnika filtracji piasków, dla 

których d10 = 0,1-3,0 mm i U ≤ 5. Wartości obliczane za pomocą wzoru osiągają z reguły 

wyższe o 15-20% wartości od tych uzyskiwanych w wyniku bezpośrednich pomiarów 

[Pisarczyk 2012]. 

 Kolejnym wzorem wchodzącym do grupy I stosowanym dla gruntów gliniasto-

piaszczystych, w których zawartość cząstek o średnicy d < 0,001 mm wynosi od 2 do 20% jest 

wzór Hazena w modyfikacji Tkaczukowej [Pisarczyk 2012]: 

 

 𝑘𝑘 = 0,0093
𝑎𝑎2

𝑑𝑑102           (7) 

gdzie:  

a to zawartość w gruncie cząstek o średnicy d < 0,001 mm [%]. 

Jednym ze wzorów należących do grupy II i uwzględniających charakterystyczną 

średnicę ziaren oraz porowatość gruntów jest wzór Zauerbareja. Stosuje się go do oznaczania 

współczynnika filtracji piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych [Kozerski 1977]: 

 𝑘𝑘 = 𝛽𝛽 𝑛𝑛3

(1−)2
𝑑𝑑172          (8) 

gdzie:  

k to współczynnik filtracji [m/d],  

β to współczynnik empiryczny zależny od rozmiaru i jednorodności uziarnienia (najczęściej 

przyjmuje się wartości w przedziale 2880-3010), 

d17 to średnica zastępcza odpowiadająca zawartości 17% ziaren na krzywej uziarnienia [mm], 

n to porowatość [-]. 

Kolejny wzór należący do tej grupy (wzór Krugera) nadaje się do oceny współczynnika 

filtracji piasków średnioziarnistych (o średnicy ziaren 0,25 – 2 mm). Analiza współczynnika 

filtracji poniższym wzorem wykazuje zawyżone wartości w stosunku do badań laboratoryjnych 

[Kozerski 1977]: 

 𝑘𝑘 = 322 𝑛𝑛
(1−𝑛𝑛)2

𝑑𝑑𝑒𝑒2         (9) 
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gdzie:  

k to współczynnik filtracji [m/d],  

n to porowatość wyrażona ułamkiem dziesiętnym, 

de – średnica miarodajna [mm]. 

 Jednym z używanych równań należących do III grupy wzorów, opisujących 

współczynnik filtracji ośrodka porowatego jest równanie Kozeny (1927), które zostało 

zmodyfikowane przez Carmana w 1957 [Kozerski 1977]: 

 𝑘𝑘 = �𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜇𝜇
� � 𝑛𝑛3

(1−𝑛𝑛)2�
2
�𝑑𝑑𝑚𝑚

2

180
�        (10) 

gdzie:  

k to współczynnik filtracji [m/s],  

ρ to gęstość wody [kg/m3],  

g to przyśpieszenie ziemskie [m/s2],  

µ to lepkość dynamiczna cieczy [Pa·s],  

n to porowatość [-],  

dm = d10 to średnica miarodajna [m]. 

 Kolejnym wzorem empirycznym jest wzór Slichtera dla gruntów niespoistych w postaci 

[Kozerski 1971]: 

 𝑘𝑘 = 88,3𝑑𝑑102 𝑚𝑚 · 1
ƞ
          (11) 

gdzie:  

k to współczynnik filtracji w temperaturze t [m/dobę],  

d10 to średnica miarodajna [mm],  

m to współczynnik zależny od porowatości,  

ƞ to współczynnik lepkości zależny od temperatury t. 

Wzór Slichtera może być wykorzystywany do obliczania współczynnika filtracji gruntów, dla 

których d10 = 0,01-5,00 mm. Wyniki najbardziej zbliżone do metod bezpośrednich otrzymuje 

się dla piasków średnio i gruboziarnistych oraz pospółek [Pisarczyk 2012]. Wzór ten jest dość 

uniwersalny, uwzględnia bowiem uziarnienie, porowatość, temperaturę i lepkość wody. Wzór 

Slichtera nie zaleca się stosować do obliczeń, jeżeli brak jest dokładnych danych o porowatości 

badanego ośrodka [Myślińska 2010].  
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Powyższe wzory mogą mieć zastosowanie przy szacowaniu współczynnika filtracji 

mineralnych gruntów sypkich zalegających złóż [Wieczysty 1982]. W przypadku gruntów 

tworzących pokrywę gleb rolniczych i leśnych, zawierających zarówno części spławiane, jak  

i cząstki materii organicznej w różnym stadium rozkładu, ich przydatność jest bardzo 

ograniczona [Bury 1998]. Badania przeprowadzone na próbkach z poziomów organicznych 

górskich gleb leśnych, wytworzonych z piaskowców istebniańskich na terenie zlewni Potoku 

Dupniańskiego w Beskidzie Śląskim pozwoliły na opracowanie wzoru empirycznego 

opisującego zależność współczynnika filtracji K [cm/s], a gęstością objętościową gleby ρd 

[Mg/cm3] oraz zawartością materii organicznej Co [%] [Kucza 2007]:   

 𝐾𝐾 = �0,000915
𝜌𝜌𝑑𝑑3

� + 0,209{1 − [(|𝐶𝐶𝑜𝑜 − 0,568|) + 0,748(𝐶𝐶𝑜𝑜 + 0,568)]},𝑎𝑎 ∙ 10−0  (12) 

We wzorze tym współczynnik 0,568 oznacza zawartość części organicznych równą 56,8%, po 

przekroczeniu której wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K gwałtownie rośnie. 

Badania przeprowadzono na próbkach glebowych o gęstości objętościowej w zakresie od 0,105 

do 1,049 g cm-3 oraz zawartości części organicznych w przedziale od 6,3 % do 100,0 %. 

Metody polowe 

  Modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych zachodzących w glebie 

wymaga, by na wstępie sparametryzować właściwości fizyko-wodne badanego ośrodka. 

Użyteczność metod numerycznych zależy więc od istnienia metodycznie prostych, a zarazem 

dających wiarygodne rezultaty, sposobów określania wielkości stanowiących dane wejściowe 

do modelu. Podstawowym wejściowym parametrem w najczęściej stosowanych modelach 

przepływu wody glebowej jest właśnie współczynnik filtracji [Krajewski 1971 ]. 

 Metody polowe badania współczynnika filtracji zazwyczaj dają najlepsze wyniki, ale 

ich wadą są często znaczne koszty, pracochłonność i długi czas niezbędny do prawidłowego 

przeprowadzenia badania. Za jedną z najdokładniejszych metod oznaczania współczynnika 

filtracji uznaje się metodę próbnego pompowania, metody pośrednie oraz zalewanie otworów 

i wykopów w utworach przypowierzchniowych [Krajewski 1971]. 

 Metoda próbnego pompowania wykorzystywana jest w warstwach gruntu, w których 

poziom wody zlokalizowany jest blisko powierzchni gleby. Metoda ta oparta jest na 

prowadzeniu obserwacji i wykonywaniu pomiarów podczas sztucznie wywołanego ruchy wody 

w gruncie. Aby osiągnąć ten cel wykonuje się studnie, z której następnie pompowana jest woda. 

W bliskiej odległości od studni wykonuje się kolejny otwór obserwacyjny z wykorzystaniem 
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piezometru. Poziom wody będzie się zmieniać w trakcie pompowania wody ze studni.  

Po pewnym czasie wokół studni powstanie lej depresyjny. W momencie kiedy ruch wody do 

studni ustabilizuje się, należy zmierzyć wydatek oraz lokalizację obniżonego zwierciadła wody 

w sąsiadujących piezometrach. W oparciu o otrzymane dane można ustalić współczynnik 

filtracji [Krajewski 1971].  

Do metod polowych zaliczyć można również metodę opartą  na zalewaniu otworu 

wiertniczego (metoda Maaga). Metoda oparta jest na procesie odwrotnym do pompowania  

i polega na wlewaniu wody do otworu. Poziom wody w studni podnosi się, a wzrastające 

ciśnienie powoduje przesączenie się jej do warstwy wodonośnej, gdzie rozchodzi się  

z prędkością charakterystyczną dla danego ośrodka porowatego [Dobrzański 1956]. Kolejną  

z metod są tzw. rurki Kamińskiego (Ryc. 7), która pozwala na bardzo szybkie i proste 

oznaczenie wartości wodoprzepuszczalności gruntów o niskim współczynniku filtracji. Pomiar 

odbywa się poprzez odczytywanie prędkości obniżania się zwierciadła wody filtrującej przez 

próbkę gruntu przy malejącym ciśnieniu słupa wody. Metoda wykorzystywana jest przy 

piaskach grubo-, średnio- i drobnoziarnistych oraz piaskach pylastych [Pazdro i Kozerski 

1990]. 

Prędkość filtracji oraz kierunek przepływu wody mogą być określane w badaniach 

terenowych także metodami pośrednimi, a mianowicie metodą izotopową, kolometryczną, 

chemiczną i elektrolityczną. Polegają one na wprowadzeniu do naturalnego strumienia wody 

gruntowej roztworów promieniotwórczych, barwników, soli, a następnie określeniu, z jaką 

prędkością i w jakim kierunku roztwory te wędrują wodą gruntową [Krajewski 1971]. 

 

 
Ryc. 7. Zalewanie szurfu w celu oznaczenia współczynnika filtracji metodą Kamińskiego [Krajewski 1971b]. 
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Kolejną ciekawą metodą, na którą warto zwrócić uwagę jest metoda Bałdyriewa  

(Ryc. 8). Badanie polega na wykopaniu wgłębienia w dnie szybiku o głębokości 25 cm  

i średnicy 0,5 m, a następnie zasypanie dna warstwą żwiru. Przy wgłębieniu ustawia się 

zbiornik z wodą o pojemności 20-30 litrów. Do zagłębienia doprowadza się wodę i utrzymuje 

jej stały poziom. W celu uzyskania lepszej kontroli nad doświadczeniem, wykorzystać można 

podziałkę centymetrową ustawioną na dnie wgłębienia, która wskazywać będzie określony 

poziom wody [Krajewski 1971]. 

Metodą pozwalającą uzyskać dokładniejsze wyniki, jednak zdecydowanie trudniejszą  

w wykonaniu jest metoda Niestierowa (Ryc. 9). Uwzględnia ona dodatkowe czynniki 

wpływające na proces filtracji, takie jak: podciąganie kapilarne oraz infiltrację wody na boki 

[Krajewski 1971]. W doświadczeniu wykorzystywane są dwa pierścienie o różnej średnicy, 

które umieszcza się centrycznie względem siebie. 

Dno wysypuje się warstwą żwiru i napełnia wodą do poziomu 10 cm. Specjalnie 

wyskalowane zbiorniki, z których popłynie woda do dwóch cylindrów umożliwią utrzymanie 

odpowiedniej wysokości słupa wody w pierścieniach. Zadaniem zewnętrznego pierścienia jest 

zawilgocenie gruntu przez stworzenie takich warunków, aby woda z pierścienia wewnętrznego 

infiltrowała prosto w dół [Krajewski 1971]. 

 

 

 
Ryc. 8. Zalewanie szybu w celu oznaczenia współczynnika filtracji metodą Bałdyriewa [Krajewski 1971b]. 
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Ryc. 9. Zalewanie szurfu w celu oznaczenia współczynnika filtracji metodą Niestierowa [Krajewski 1971b]. 

 

Metody laboratoryjne 

W praktyce znanych i stosowanych jest wiele sposobów określania współczynnika 

filtracji gruntów, z których na szczególną uwagę zasługują metody laboratoryjne. W długim 

okresie praktyki laboratoryjnego określania współczynnika filtracji opracowano rozmaite 

metody i przyrządy pomiarowe [Tawrdowski i Drożdżak 2007]. Ustalenie współczynnika  

z wykorzystaniem metod laboratoryjnych wymaga jednak zastosowania specjalistycznej 

aparatury. Oznaczenie wykonuje się na pobranych w terenie próbkach o nienaruszonej 

strukturze lub próbkach o naruszonej strukturze, które zostały zagęszczone do określonej 

gęstości. Zasada działania przyrządów laboratoryjnych służących do określania współczynnika 

filtracji zwykle opiera się na schemacie zastosowanym w doświadczeniach przez Darcy’ego 

[Kozerski 1971b]. 

 Biorąc pod uwagę przebieg badania oraz mierzone w czasie jego trwania wartości, 

przyrządy do oznaczania współczynnika filtracji w warunkach laboratoryjnych można 

podzielić na cztery zasadnicze grupy [Kaczyński 1969; Kozerski 1977]: 

I. Przyrządy, w których pomiar odbywa się przy stałej różnicy ciśnienia wody 

przepływającej przez próbkę. 

II. Przyrządy, w których pomiar odbywa się przy ciągłej zmianie ciśnienia wody 

przepływającej przez badaną próbkę. 

III. Przyrządy wykorzystujące właściwości kapilarne gruntów oraz czynniki 

fizykochemiczne zachodzące w kontakcie fazy stałej i ciekłej. 
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IV. Przyrządy, których praca oparta jest na wykorzystaniu zasad dotyczących przyrządów 

grup poprzednich. 

Niezależnie od konstrukcji oraz złożoności technicznej, teoretyczne zasady ich działania są 

bardzo do siebie podobne. Należy jednak pamiętać, że w przeprowadzeniu poprawnego badania 

laboratoryjnego niebagatelną rolę odgrywa przygotowanie próbek. Materiał badawczy 

powinien cechować się stanem fizycznym identycznym lub zbliżonym do naturalnego 

[Marciniak 1998, Pisarczyk 2012].  

 Jedną z metod, podczas której pomiar odbywa się przy stałej różnicy ciśnienia wody 

(grupa I), jest metoda stałogradientowa oznaczania współczynnika filtracji. W tej metodzie 

zadaje się stałe ciśnienie na dolną powierzchnię badanej próbki gruntu. Podczas pomiaru 

mierzy się wydatek przepływu wody przez próbki gruntu o znanej powierzchni przekroju  

i długości [Kozerski 1977, Malinowska 2004]. Próbkę o określonych wymiarach umieszcza się 

w przyrządzie między płytkami perforowanymi. W celu usunięcia powietrza próbkę gruntu 

wypełnia się wodą od dołu. Istota badania opiera się na określeniu wartości różnicy naporu oraz 

objętości przepływającej przez próbkę wody w określonym czasie [Kozerski 1977, Pisarczyk 

1993]. 

Kolejną popularną metodą stosowaną do oznaczania filtracji gruntów niespoistych jest 

jej badanie w aparacie ITB-ZW-K2 [Pisarczyk 2012] (Ryc. 10). Podstawowe części przyrządu 

stanowią dwa cylindry metalowe, umożliwiające powstanie różnych poziomów wody oraz 

pierścień pomiarowy, w którym umieszcza się próbkę gruntu [Kozerski 1977, Pisarczyk 1993]. 

W aparacie tym istnieje możliwość określania współczynnika filtracji przy przepływie wody 

przez próbkę z dołu do góry lub w odwrotnym kierunku. Aparat umożliwia badanie próbek  

o nienaruszonej strukturze, jednak pobór próbek nastręcza wiele trudności, szczególnie  

w glebach kamienistych i z korzeniami [Kozerki 1971b, Kucza 2007]. 
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Ryc. 10. Aparat ITB-ZW-K2: A – cylinder zewnętrzny, B – cylinder wewnętrzny, 1 – próbka mieszanki 
gruzobetonowej, 2 – pierścień, 3 – perforowany krążek, 4 – obciążnik o masie12,5 kg, 5 – pionowa podziałka do 
odczytu wysokości zwierciadła wody w cylindrach, 6 – zawór doprowadzający wodę do cylindra, 7 – przelew z 
cylindra zewnętrznego, 8 – przelew z cylindra wewnętrznego [Wiłun 2001]. 

Jedną z metod laboratoryjnych należącej do grupy II, w której pomiar odbywa się przy 

ciągłej zmianie ciśnienia przepływającej wody przez próbkę jest przyrząd do wyznaczania 

współczynnika filtracji w gruntach spoistych przy zmiennej różnicy ciśnień. Według ogólnego 

założenia, we wszystkich metodach zmiennogradientowych gradient ciśnienia zmniejsza się 

wraz z upływem czasu, zbliżając się do wcześniej określonego poziomu  [Kozerski 1977, 

Malinowska 2004]. Można stwierdzić, że metody zmiennogradientowe przydatne są do 

gruntów spoistych o małej przepuszczalności. W odniesieniu do metod stałogradientowych, 

wiąże się to z tym, że czas przepływu wody przez próbkę jest bardzo długi, a parowanie 

zachodziłoby szybciej niż mierzony przepływ wody przez próbkę [Pisarczyk 1993]. Przebieg 

badania jest podobny do metody stałogradientowej [Kozerski 1977]. 

Najprostszą metodą grupy II są rurki Kamieńskiego. Metoda ta znalazła powszechne 

zastosowanie w praktyce, jako relatywnie prosty sposób określania współczynnika filtracji 

gruntów [Marciniak 1998]. Sposób oznaczania współczynnika filtracji opiera się na zasadzie 

pomiaru prędkości obniżania się zwierciadła wody swobodnie wypływającej z rurki 

zawierającej badaną próbkę. Metoda stosowana jest do badania gruntów sypkich, przez co jej 

stosowalność w badaniach ekologiczno-siedliskowych jest ograniczona [Kozerski 1971b]. 

Metody stałogradientowe generalnie nie nadają się do badania współczynnika filtracji 

gruntów spoistych o małej przepuszczalności. Wykorzystuje się wówczas metody oparte  

o zmienny gradient ciśnienia, w specjalnie przystosowanych do tego celu edometrach typu ITB-
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ZW [Malinowska 2004]. Zasada pomiary oparta jest na tym, że dopływ wody zachodzi przez 

rurkę o przekroju kilkukrotnie mniejszym od przekroju próbki gruntu. [Pisarczyk 1993].  

Kolejną metodą grupy II jest aparat Wita, którego działanie polega na pomiarze wydatku 

strumienia wody przez nasyconą próbkę gruntu oraz określaniu różnicy wysokości 

hydraulicznej miedzy utrzymywanym przez pompę stałym poziomem wody w zbiorniku, a jej 

zwierciadłem w umieszczonych w aparacie cylindrach pomiarowych [Iwanek 2005]. 

 Wyznaczanie współczynnika filtracji metodami III grupy polega na wykorzystaniu 

właściwości kapilarnych gruntów oraz czynników fizykochemicznych zachodzących  

w kontakcie fazy stałej i ciekłej oparte jest na przyrządach, których zasada działania polega na 

wyznaczeniu prędkości kapilarnego zwilżania próbki gruntu umieszczonej w rurze szklanej  

i zanurzonej w poziomej pozycji w naczyniu wypełnionym wodą [Kozerski 1977]. 

Współczynnik filtracji określany jest jako funkcja prędkości nasycania kapilarnego suchej 

próbki w trakcie zanurzenia jej w zbiorniku wody. W trakcie pomiaru podciąganie kapilarne 

wnikającej wody jest stałe, zaś prędkość ruchu wody maleje, w miarę wydłużania się miejsca 

zawilgocenia w próbce [Twardowski i Drożdżak 2007].  

 Do badania współczynnika filtracji gruntów słaboprzepuszczalnych stosowany jest 

przyrząd opracowany przez R. Kaczyńskiego [Kaczyński 1969]. Urządzenie składa się  

z poziomej rury o średnicy 5 cm i długości 40 cm oraz zbiornika doprowadzającego wodę,  

w którym utrzymywane jest stałe ciśnienie za pomocą przelewu. Przed przystąpieniem do 

pomiaru próbkę należy wysuszyć w temperaturze 105°C i umieścić w rurze zagęszczając ją do 

stanu naturalnego [Kozerski 1977]. Metoda znajduje zastosowanie w badaniach gruntów  

spoistych, gdzie zjawiska kapilarne mają duży wpływ na filtrację, a także chemizm wody 

przepływającej przez próbkę [Twardowski i Drożdżak 2007]. 

 Właściwości gruntów nabierają szczególnego znaczenia w zagadnieniach inżynierskich 

związanych szczególnie z gruntami spoistymi nienasyconymi [Twardowski i Drożdżak 2007]. 

W gruntach tych nie można określić współczynnika filtracji opierając się tylko na liniowym 

prawie Darcy’ego, ponieważ potrzebne są tu dodatkowe parametry określające przepływ wody  

[Grabowska-Olszewska 1998]. Złożoność teoretyczna badania współczynnika filtracji  

w gruntach spoistych zmusza do zastosowania nowoczesnych metod, które pozwalają wziąć 

pod uwagę zjawisko pęcznienia, mające niewątpliwie istotny wpływ na wynik pomiaru 

[Pisarczyk 2001]. 

 Jedną z metod umożliwiających uzyskanie pomiaru na podstawie wyżej opisanej 

problematyki (IV grupa metod) jest metoda zaproponowana przez Klutego w 1965 roku, która 

polega na wymuszeniu stałej wartości spadku hydraulicznego, wilgotności i ssania 
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macierzystego w przekroju próbki nienasyconego gruntu [Twardowski i Drożdżak 2007]. 

Próbka o przekroju kołowym umieszczona jest pomiędzy ceramicznymi płytami o dużych 

oporach utrudniając wejście powietrza, przy równoczesnym tensometrycznym pomiarze 

ciśnienia wody w porach. Dopływające powietrze utrzymuje stały przepływ, gdy prędkość 

dopływu wody do górnej powierzchni próbki jest taki sam jak prędkość odpływu wody z dolnej 

powierzchni próbki [Twardowski i Drożdżak 2007]. 

 Do obecnie stosowanych metod stanu nieustalonego można zaliczyć zmodyfikowany 

przyrząd trójosiowego ściskania według S. Żakowicza i K. Grabulewskiego [Grabowska-

Olszewska 1998]. Pomiar w zmodyfikowanej komorze trójosiowego ściskania oparty jest na 

uwzględnieniu stanu naprężeń i odkształceń badanych próbek. Przewodność hydrauliczna 

gruntów wyliczana jest z krzywej odpływu wody w funkcji potencjałów ssania gruntów  

w czasie jego nasycania i wysuszania.  Ważnym atutem wyżej opisanej metody jest możliwość 

odtwarzania zgodnych ze stanem naturalnym naprężeń występujących w podłożu gruntowym 

[Grabowska-Olszewska 1998]. 

 Kolejną ciekawą metodą wyznaczania współczynnika filtracji, która jest kombinacją 

metod opisanych w grupach I – III jest metoda Flow-Pump [Marciniak 1998] (Ryc. 11). Badane 

próbki umieszcza się w komorze hydraulicznej stałego ciśnienia, poddając je konsolidacji 

izotropowej oraz procesowi odpowietrzania i nasycania wodą. W kolejnym etapie wymusza się 

przepływ wody ze stałym wydatkiem kontrolując jednocześnie rozpraszanie się ciśnienia 

porowego w badanej próbce [Olsen i in. 1985]. 

 

 
Ryc. 11. Schemat stanowiska do pomiaru przepływu techniką flow-pump: 1- pompka infuzyjna, 2 – czujnik 
różnicowego ciśnienia, 3 – system rejestrujący, 4 – system sterujący, 5 – komputer stacjonarny, 7 – poprzeczne 
zawory, 8 – czujniki ciśnienia w komorze, 9 – komora trójosiowego ściskania, 10 – czujnik ciśnienia wody  
w porach [Malinowska i in. 2005]. 
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 2.2.3. Wpływ korzeni na infiltrację wody w glebie 

Roślinność jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na infiltrację wody  

w glebie. Niektóre badania wskazują, że roślinność może zmieniać zdolność gleby do infiltracji 

wody głównie przez korzenie roślin [Wu i in. 2016, 2017]. Roślinność drzewiasta pozyskuje 

większość wody za pomocą korzeni, wydobywając ją z porów gleby. Gęstość korzeni 

(sumaryczna długość korzeni przypadająca na jednostkę objętości gleby) określa stopień,  

w jakim korzenie mają dostęp do wody zawartej w glebie. Gęstość ta zależy  od gatunku i wieku 

drzew, gęstości drzewostanu i właściwości gleby [Wu i in. 2017].  

Roślinność drzewiasta ma zwykle głębsze korzenie niż roślinność trawiasta, co pozwala 

jej pobierać wodę z głębszych warstw gleby, a także w większym stopniu korzystać z wody 

zawartej w strefie aeracji [Moore i Heilman 2011]. Drzewa mogą zwiększać niejednorodność 

procesu infiltracji wód opadowych. Kanały glebowe tworzone przez korzenie stanowią 

preferencyjne ścieżki przepływu wody, a przepływ macierzysty ma zwykle tendencje do 

podążania tymi kanałami w głąb profilu glebowego [Martinez-Meza i Whitford 1996, Voigt 

1960].   

Wpływ różnych gatunków roślin na infiltrację wody w glebie nie jest w pełni poznany 

[Zhang i in. 2011]. Niektóre gatunki roślin preferują określone warunki glebowe  

i wilgotnościowe, a zależność między warunkami glebowymi a roślinami jest wzajemna  

i dynamiczna. System korzeniowy roślin wpływa na właściwości gleby (struktura, porowatość, 

przewodnictwo hydrauliczne, zawartość wody w glebie), a właściwości gleby wpływają na 

występowanie niektórych gatunków roślin [Stothoffet i in. 1999, Solon i in. 2007, Li i in. 2008]. 

Roślinność leśna tworzy makropory korzeniowe w strefie przypowierzchniowej gleby. Te 

makropory w najwyższej warstwie gleby w wilgotnych górskich regionach leśnych zwiększają 

infiltrację i ograniczają spływ powierzchniowy [Harden i Scruggs 2003]. 

Wiele uwagi poświęcono uprawie użytków zielonych pod kątem kontrolowania erozji 

gleby i przywrócenia procesów hydrologicznych w regionach suchych i półsuchych [Wu i in. 

2016, 2017]. W wielu ekosystemach opady deszczu są niezbędnym i często jedynym źródłem 

wody glebowej, koniecznej dla wzrostu roślin (zwłaszcza na obszarach o ograniczonej 

dostępności zasobów wodnych), a jej zapas w glebie  jest uzupełniany przez infiltrujące opady 

deszczu [Dahan i in. 2007]. Niewątpliwie infiltracja wody w glebie jest kluczowym procesem, 

który przy udziale systemów korzeniowych uzupełnia jej zawartość w glebie na suchych 

obszarach. Dotychczasowe badania nie wyjaśniły w pełni łącznego wpływu wilgotności gleby 

i korzeni roślin na infiltrację wody w głąb profilu glebowego [Thompson i in. 2010].  
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W interakcji  między drzewami a wodą biorą udział ich liście, łodygi i korzenie, które 

są podstawowymi organami pobierania wody z gleby, a ich ilość i rozmieszczenie w glebie 

wpływają na sposób pobierania wody i składników pokarmowych oraz stabilność drzew [Irena 

i in. 2018]. Zdolność drzew do przetrwania w suchym lub sezonowo suchym klimacie zależy 

od różnorodnych eko-fizjologicznych adaptacji do życia w warunkach niedoboru wody 

[Breshears i in. 2009].  

 Zatrzymywanie wody w glebie zależy od rozkładu wielkości porów glebowych. 

Makropory powstające w wyniku obumierania korzeni roślin i działalności fauny glebowej 

(dżdżownice, stawonogi, nory ssaków i in.) są szczególnie wrażliwe na zagęszczanie gleby, ale 

tam, gdzie występują, umożliwiają szybką infiltrację wody i ograniczają spływ 

powierzchniowy [Beven i Germann 2013, Vereecken i in. 2016, Barrios i in. 2018]. Pory  

o średnim rozmiarze (mezopory) tworzone przede wszystkim między cząsteczkami pyłu, 

przyczyniają się do zwiększonej zdolności zatrzymywania wody w glebie i obniżają tempo 

infiltracji. Małe pory (mikropory) występujące w agregatach organiczno-mineralnych  

i tworzące się pomiędzy cząsteczkami iłu bardzo mocno zatrzymują wodę, a także w znaczny 

sposób obniżają, a nawet hamują infiltrację wody w głąb profilu glebowego [Grayson i in. 

1997]. Najszybsze tempo infiltracji wody przez profil glebowy występuje w makroporach. 

Dominacja w glebie przepływu wody w kierunku pionowym (infiltracja) lub poziomym 

(interflacja) może zależeć zarówno od rozkładu porów o różnych rozmiarach, jak i od wielkości 

opadów i pory roku [Grayson i in. 1997].  

 Zróżnicowanie gęstości korzeni i głębokości ukorzeniania między gatunkami drzew ma 

bezpośredni wpływ na dynamikę wilgotności gleby [Wilcox i in. 2011]. Poszczególne gatunki 

roślin mają różne możliwości penetrownia warstw gleby; tam gdzie dla niektórych gatunków 

woda znajduje się poza zasięgiem ich systemu korzeniowego, dla innych gatunków jest 

dostępna [Hardanto i in. 2017]. Dzięki zróżnicowanej architekturze systemu korzeniowego, 

różne gatunki drzew dzielących to samo siedlisko mogą unikać konkurencji i uzupełniać się 

nawzajem, wykorzystując wodę z różnych warstw gleby [Xu i in. 2011, Forrester i Bauhus 

2016, González de Andrés i in. 2018].   

Wcześniejsze badania nad rolą roślinności w procesie infiltraji wody w glebie skupiały 

się głównie na zależności między roślinnością, a wielkością inflitracji porównując grunty 

porośnięte roślinnością trawiastą do ugorów, podkreślając, że roślinność może wpływać na 

zmiany wielkości infiltracji głównie przez korzenie roślin [Liu i in. 2011]. Wu i in. [2016, 2017] 

zaobserwowali, że systemy korzeniowe o dużej gęstości i kanały powstałe po obumarciu 

korzeni zwiększały zdolności infiltracji wody przez profil glebowy. Thompson i in. [2010] 
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stwierdzili, że w ekosystemach o ograniczonym dostępie wody istnieje dodatnia zależność 

między zdolnością infiltracyjną gleb, a biomasą nadziemną roślin, podczas gdy biomasa 

roślinna nie była istotnie związana ze zdolnością infiltracyjną gleb w regionach wilgotnych. 

Wyniki niektórych badań wykazały także, że korzenie roślin mogą zatykać pory gleby 

zmniejszając tym samym wielkość infiltracji [Archer i in. 2002, Leung i in. 2015, Ng i in. 2013].  

Różnica w głębokości i wielkości ukorzenienia zmniejsza konkurencję o rzadkie zasoby 

wodne, która występuje w półpustynnych środowiskach między obszarami zakrzewionymi,  

a trawiastymi [Archer i in. 2002]. Dodatnia korelacja między objętością korzeni  

a współczynnikiem filtracji sugeruje, że korzenie pozytywnie zwiększają wielkość infiltracji 

wody w glebie [Archer i in. 2002], a korzenie grube kurcząc się i zwiększając swoją objętość 

w okresach wilgotnych i suchych tworzą kanały preferencyjnego przepływu wody [Nobel 

1994]. Obecność takich kanałów zwiększa przewodnictwo hydrauliczne i ułatwia przepływ 

wody do głębszych warstw gleby. Taki mechanizm zasugerowali również Gile i in. [1995], 

którzy powiązali sporadyczne bardzo głębokie zwilżanie gleby ze starymi kanałami 

korzeniowymi. Przewodność hydrauliczna nie jest natomiast wysoka tam, gdzie korzenie traw 

występują obficie (najczęściej w warstwie gleby o głębokości do 25 cm), co sugeruje, że drobne 

korzenie, szczególnie na obszarach trawiastych, niekoniecznie zwiększają przewodność 

hydrauliczną gleby [Archer i in. 2002]. Drobne korzenie traw w warstwach powierzchniowych 

gleb pomagają utrzymać wodę blokując pory gleby i tworząc gęstą sieć korzeni, zmniejszając 

ruch wody i zwiększając jej pobieranie z górnych warstw gleby. Z kolei grube korzenie na 

obszarach zakrzewionych ułatwiają przemieszczanie się wody na większe głębokości, gdzie 

woda może być magazynowana i wykorzystywana przez krzewy [Archer i in. 2002]. W tym 

kontekście istnieje potrzeba ilościowej oceny wpływu korzeni roślin na procesy infiltracji [Liu 

i in. 2019]. 

Drobne korzenie są głównym składnikiem systemu korzeniowego drzew, ponieważ są 

podstawowym ogniwem łączącym roślinę z glebą [Song i in. 2018]. Na sezonową dynamikę 

drobnej biomasy i długości korzeni ma wpływ wiek i gatunek drzewa, a także warunki 

środowiskowe [Makkonen i Helmisaari 1998]. Generalnie, drobna biomasa korzeni rośnie wraz 

z wiekiem rośliny [Bouillet i in. 2002, Ma i in. 2013]. Odwrotną zależność odnotowano u Fagus 

svlvatica i Hevea brasiliensis [Finer i in. 2007, Lin i in. 2011]. Badania Börja i Nilsena [2009] 

wykazały, że całkowita masa systemu korzeniowego początkowo zwiększała się wraz ze 

wzrostem wieku drzewostanu, a następnie stopniowo malała, przed ustabilizowaniem się, po 

określonym czasie osiągnięcia maksymalnej biomasy.  
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Biomasa korzeni jest wskaźnikiem zdolności rośliny do wzrostu i ekstrakcji wody 

glebowej i składników odżywczych [Kang i in. 2010]. W doświadczeniach przeprowadzonych 

przez Song i in. [2018] system korzeniowy wykazywał dużą zdolność do wchłaniania wody 

glebowej i składników pokarmowych w warstwie gleby 0–2 m, zwłaszcza w warstwie gleby  

o głębokości do 1 m. Zrozumienie absorpcji wody przez korzenie jest kluczem do efektywnej 

gospodarki wodnej [Gong i in. 2006]. Badania Song i in. [2017] wykazały, że warstwę gleby 

do głębokości 3 m można uznać za aktywną strefę korzeniową drzew. Całkowita biomasa 

korzeni jest wskaźnikiem kondycji zdrowotnej roślin, a wyższa biomasa korzeni  

w poszczególnych warstwach gleby wiąże się z większym poborem wody przez korzenie [Kang 

i in. 2010]. Niektóre badania wykazały, że pionowy rozkład drobnych korzeni był dodatnio 

skorelowany z pionowymi zmianami wilgotności gleby [Cheng i in. 2005, Zhou i Shangguan 

2007, Shan i in. 2009], co potwierdziły także badania przeprowadzone przez Song i in. [2018]. 

Infiltracja wody przez glebę wiąże się ze spływem powierzchniowym, erozją gleby, 

magazynowaniem wody w roślinach oraz zasilaniem wód gruntowych [Lipiec i in. 2006]. 

Oprócz wielkości infiltracji wody, zachowanie przepływu wody jest coraz częściej uznawane 

za główny czynnik dystrybucji wody w glebie [Jiang i in. 2017a]. Rodzaje infiltracji wody przez 

glebę zazwyczaj obejmują przepływy matrycowe (matrix) i preferencyjne. Przepływ 

matrycowy jest definiowany jako powolny ruch wody i substancji rozpuszczonych przez glebę 

[Allaire i in. 2009]. Przepływ preferencyjny definiuje się jako fizyczny ruch wody i substancji 

rozpuszczonych wzdłuż pewnych ścieżek z pominięciem porów [Hendrickx i Flury 2001]. 

Przepływ preferencyjny występuje w większości gleb i jest często przypisywany przepływowi 

przez makropory, pęknięcia, szczeliny lub puste przestrzenie oraz między szczelinami lub przez 

biopory, takie jak korytarze wydrążone przez dżdżownice oraz kanały korzeniowe [Xin i in. 

2016].  Przepływ ten wynika nie tylko z wpływu makroporów, ale także z jednorodnej 

infiltracji, przepływu bocznego i niestabilności frontu zwilżania (ang. wetting front 

instabilities) [Allaire i in. 2009]. Przepływ boczny odnosi się do infiltracji wody poruszającej 

się na boki, wbrew działaniu siły grawitacji [Wine i in. 2012]. Do wizualizacji preferencyjnych 

ścieżek przepływu w glebach używa się znaczników barwnikowych [Flury i Flühler 1994].  

Należy wziąć pod uwagę wpływ korzeni i ich cech morfometrycznych na przepływ 

preferencyjny [Jiang i in. 2018]. Kanały korzeniowe to rodzaj makroporów o określonych 

właściwościach, organizacji, kinetyce i czynnikach kontrolnych. Architektura korzeni i ich 

cechy, takie jak średnica, długość, orientacja, falistość i szybkość zaniku, wpływają na 

tworzenie kanałów, a tym samym wpływają na przepływ preferencyjny [Jiang i in. 2018]. 

Średnica korzenia może być mniejsza niż średnica ryzoporów, stanowiąc tym samym 
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cylindryczną przestrzeń dla potencjalnego przepływu wody [Ghestem i in. 2011]. Ponadto 

korzenie włókniste lub gładkie mogą wywoływać różne rodzaje zachowań związanych  

z przenikaniem wody, jednak w literaturze (według wiedzy autora) nie opisano wpływu korzeni 

o różnych cechach morfometrycznych na charakterystykę infiltracji wody przez glebę, a zatem 

wpływ korzeni na zachowanie infiltracji wody powinien być monitorowany i określany 

ilościowo [Jiang i in. 2018]. 

Barzegar i in. [2002] zauważyli, że pewne wzorce rozmieszczenia i penetracji korzeni 

mogą poprawić właściwości fizyczne gleby, takie jak gęstość objętościowa. Na przykład krótko 

żyjące i niezdrewniałe, drobne korzenie roślin mogą generować dodatkowe ścieżki 

preferencyjnego przepływu. Podczas penetracji korzeni cząstki gleby mogą się reorganizować 

wokół powierzchni korzeni, tworząc powłokę z cząstek gliny na bokach kanału korzeniowego 

[Jiang i in. 2018]. Co ważniejsze, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne ryzosfery, 

którą definiuje się jako zespół korzeni, mikroorganizmów i gleby wokół korzeni, różnią się od 

właściwości gleby poza strefą korzeniową [Tarafdar i Jungk 1987]. Wielu badaczy stwierdziło, 

że ważną cechą przepływu preferencyjnego jest to, że woda podczas infiltracji w głąb profilu 

glebowego może szybko rozprzestrzeniać się na znaczne głębokości, omijając znaczną część 

przestrzeni porów w glebie [Benegas i in. 2014, Flury i Flühler 1994, Hendrickx i Flury 2001, 

Kung 1990]. Według Jiang i in. [2018] preferencyjny przepływ infiltrującej wody wzdłuż 

systemów korzeniowych nie jest napędzany jedynie grawitacją, a  szczególnym zjawiskiem, 

któremu można przypisać dwie przyczyny. Po pierwsze, woda może przepływać przez 

niejednorodną powierzchnię styku ryzoporu (cylindrycznej przestrzeni wokół korzeni)  

z otaczającą go glebą, a po drugie, drobne korzenie drzew mogą kierować i sprzyjać przenikaniu 

wody do głębokich warstw gleby. 

Mitchell [1995] i Benegas i in. [2014] stwierdzili, że korzenie drzew pozytywnie 

wpływają na infiltrację gleby poprzez zwiększenie makroporowatości i agregacji gleby. 

Badania przeprowadzone przez Jiang i in. [2018] z wykorzystaniem barwnika potwierdziły, że 

korzenie znacznie zmniejszają gęstość objętościową gleby oraz zwiększają całkowitą 

porowatość i przewodnictwo hydrauliczne gleby. Badania te wykazały również różnice między 

poletkami zawierającymi korzenie i poletkami wolnymi od korzeni, gdzie maksymalna 

szerokość zabarwienia gleby barwnikiem, maksymalna głębokość zabarwienia i całkowita 

powierzchnia gleby zabarwiona na poletku z korzeniami były wyższe, niż na poletku bez 

korzeni.   

W wielu badaniach stwierdzono, że cechy ukorzeniania roślin są ściśle związane ze 

zmianami w strukturze gleby, co z kolei wpływa na zdolność infiltracji gleby [Neris i in. 2012, 
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Huang i in. 2017, Wu i in. 2016]. Łąki posiadają zwykle obfite systemy korzeniowe, które mogą 

powodować znaczące zmiany właściwości fizykochemicznych gleby, a tym samym mogą mieć 

istotny wpływ na zdolności infiltracyjne gleby [Fu et al. 2000, Mwendera i Saleem 2010, Wu 

|i in. 2016]. Zhao i in. [2013] ocenili infiltrację gleby pięciu muraw w kolejnych klasach wieku 

i stwierdzili, że długoterminowa rekonstrukcja użytków zielonych gromadziła materię 

organiczną i poprawiała właściwości strukturalne gleby, a tym samym znacznie zwiększała 

zdolność gleby do infiltracji wody, zmniejszając przy tym erozję gleby. Różne typy sztucznych 

muraw mogą powodować różne zmiany właściwości gleby, a następnie w różnym stopniu 

wpływać na infiltrację wody [Angers i Caron 1998, Bormann i Klaassen 2008]. Huang i in. 

[2017] potwierdzili, że murawy motylkowe miały wyższą zdolność infiltracji niż murawy 

trawiaste w suchych regionach, co można przypisać różnicom w biomasie podziemnej 

wytwarzanej u obu typach muraw [Wu i in. 2016].  

Doświadczenia przeprowadzone przez Cui i in [2019] wykazały, że istnieje dodatnia 

korelacja między średnicą korzeni, a szybkością infiltracji wody w glebie. Średnica korzeni jest 

kluczowym czynnikiem determinującym rozkład korzeni, ponieważ integruje zarówno 

właściwości chemiczne, jak i fizyczne związane z rozwojem korzeni [Cui i in. 2019]. Korzenie 

grube różnią się znacznie szybkością rozkładu od korzeni drobnych [Zhang i Wang 2015]. 

Wyniki otrzymane przez Cui i in. [2019] wskazują także, że na szybkość infiltracji wody  

w glebie ma wpływ zarówno zawartość wody w glebie, jak i udział objętościowy korzeni.  

W początkowym etapie infiltracji, zawartość wody jest głównym czynnikiem wływającym na 

przepływ wody w glebie. Wraz ze wzrostem czasu infiltracji wpływ zawartości wody glebowej 

na tempo infiltracji stopniowo słabł, zaś wpływ udziału objętościowego korzeni na tempo 

infiltracji stopniowo wzrastał. Udział objętościowy korzeni o średnicy do 2 mm i >4,5 mm był 

głównym czynnikiem wpływającym na stały wskaźnik infiltracji, znacznie przewyższającym 

wpływ na ten proces zawartości wody w glebie [Cui i in. 2019]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Leung i in. [2017] oceniano ilościowo wpływ 

korzeni roślin trawiastych i wierzby oraz ich wzrostu na szybkość infiltracji wody w glebie. 

Otrzymane wyniki wykazały, że tempo infiltracji wody w glebie pokrytej roślinnością było 

większe niż w glebie odłogowanej, niezależnie od rodzaju i wieku roślin, a wzrost korzeni  

i penetracja gleby przez korzenie mogły spowodować wytworzenie wystarczającej ilości 

makroporów w glebie, aby przyśpieszyć infiltrację wody. U obu gatunków infiltracja była 

liniowo skorelowana z wiekiem roślin [Leung i in 2017]. Wskaźnik infiltracji dla  

8-tygodniowej wierzby i trawy był odpowiednio cztero- i sześciokrotnie wyższy w porównaniu  

z 2-tygodniowymi roślinami co potwierdza, że szybkość infiltracji była związana z biomasą 
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korzeni, ponieważ te dwie cechy również wzrastały wraz z wiekiem roślin. Szybsze tempo 

infiltracji wody w glebie pokrytej wierzbą (niezależnie od jej wieku) mogło wiązać się  

z szybszym tempem wzrostu wierzby niż traw i większej ilości dużych korzeni [Leung i in. 

2017]. Bodner i in. [2014] wykazali, że grubsze systemy korzeniowe w większym stopniu 

zwiększają makroporowatość gleby, podczas gdy gatunki o gęstych, drobniejszych systemach 

korzeniowych, takie jak trawa, zwiększają niejednorodność przestrzeni porów w glebie  

i zwiększają objętość mikroporów. Bardzo drobne korzenie mogą przenikać, a tym samym 

zmniejszać objętość dużych mikroporów i drobnych makroporów [Scholl i in. 2014].  

W doświadczeniach Leung i in. [2017] bardzo małe korzenie traw mogły zatem blokować pory 

gleby i spowalniać infiltrację, podczas gdy większe korzenie traw i wierzby mogły generować 

w glebie preferencyjne ścieżki przepływu wody. 
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3. Teren badań 

Badania laboratoryjne nad wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się 

wody opadowej w ośrodku nienasyconym przeprowadzono na pięciu gatunkach drzew leśnych 

różniących się budową systemów korzeniowych: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.), świerk 

pospolity (Picea abies (L.) H.Karst), dąb szypułkowy (Quercus robur L.), buk pospolity (Fagus 

sylvatica L.) oraz lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.). Z każdego gatunku pobrano po dwa 

drzewka o wysokości w zakresie od 1,0 m do 2,1 m i wieku od 7 do 12 lat. Drzewka te pobrano 

wraz z glebą na terenie Nadleśnictwa Niepołomice wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krakowie (Ryc. 12), a charakterystykę miejsc poboru poszczególnych 

gatunków drzew przedstawiono w Tabeli 2. 

Do badań nad wpływem systemów korzeniowych na współczynnik filtracji gleb  

pobrano świeże wycinki korzeni  drzew starszych drzewostanów w wieku powyżej 60 lat. 

Wycinki korzeni sosny, świerka, buka, dębu i lipy pobrano na terenie Nadleśnictwa 

Niepołomice (Ryc. 12). Ze względu na różnice w morfologii kory korzeni pomiędzy 

poszczególnymi gatunkami drzew, do doświadczeń tych pobrano dodatkowo wycinki korzeni 

jodły pospolitej  (Abies alba Mill.) charakteryzujących się korą gładką. Wycinki korzeni jodły 

pobrano na terenie Nadleśnictwa Olkusz (Ryc. 12). 

 

 
Ryc. 12. Lokalizacja miejsc poboru drzewek poszczególnych gatunków oraz wycinków korzeni starszych drzew 
do badań nad wpływem systemów korzeniowych na współczynnik filtracji gleb [© autors OpenStreetMap].  
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Tabela 2. Charakterystyka miejsc poboru drzewek do badań wpływu systemów korzeniowych na rozchodzenie się 
wody opadowej w ośrodku nienasyconym. 

Leśnictwo Oddział, 
wydzielenie 

Drzewka badawcze 
Typ 

siedliskowy 
lasu* 

Typ i podtyp 
gleby* 

Gatunek 
gleby 

Gatunek 
drzewa 

 

Symbol 
monolitu 

 

Wiek H Dk 

lata m cm 

Ispina 470-a 
Dąb Db_1 7 1,5 3,3 

las 
wilgotny 

opadowoglejowa 
właściwa 

glina pylasta 

Dąb Db_2 7 1,6 3,5 glina pylasta 

Przyborów 227-c 

Buk Bk_1 10 1,4 2,6 

las 
wilgotny 

opadowoglejowa 
właściwa 

piasek 
słabogliniasty 

Buk Bk_2 8 1,4 2,3 piasek 
słabobliniasty 

Przyborów 227-c Lipa Lp_1 7 1,3 2 
 

las 
wilgotny 

opadowoglejowa 
właściwa 

piasek 
słabogliniasty 

Baczków 282-c 

Świerk Św_1 11 1,2 4,2 
las 

mieszany 
wilgotny 

murszowata 
właściwa 

piasek 
gliniasty 

Świerk Św_2 12 1,6 3,1 piasek 
gliniasty 

Gawłówek 108-k 

Sosna So_1 9 1,6 3,9 
bór 

mieszany 
świeży 

bielica właściwa 

piasek luźny 

Sosna So_2 8 1,7 3,5 piasek luźny 

gdzie: H to wysokość drzewka, Dk to średnica w szyi korzeniowej, * wyznaczone na podstawie Banku Danych  
o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy). 
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4. Metodyka badań 

4.1. Badania nad wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się 

wody opadowej w ośrodku nienasyconym o nienaruszonej strukturze  

 4.1.1. Pobór materiału badawczego i przygotowanie doświadczeń laboratoryjnych  

Badania nad wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody opadowej  

w ośrodku nienasyconym wykonano w warunkach laboratoryjnych, a do ich przeprowadzenia  

pobrano drzewka różnych gatunków wraz z bryłą gleby o nienaruszonej strukturze 

wewnętrznej, zwanej w dalszej części pracy monolitem glebowym. Ze względu na ograniczenia 

powierzchni laboratoryjnej i możliwości transportowe drzewek, przy ich wyborze  przyjęto 

kilka założeń  co do parametrów samych drzewek, jak i monolitów glebowych. Ograniczenia 

te dotyczyły wysokości drzewek (od 1,2 m do 1,6 m), wysokości monolitów (maksymalnie 40 

cm), średnicy monolitów (maksymalnie 36 cm) oraz ich objętości (maksymalnie 32 litry).  

Drzewka wraz z monolitami glebowymi pobrano w marcu 2018 roku, przed 

rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. Metodykę formowania i pobierania monolitów 

glebowych o nienaruszonej strukturze przyjęto za Ilek i Kuczą [2014, 2019] oraz Kuczą i Ilek 

[2016]. Istotą tej metody jest zabezpieczenie struktury wewnętrznej uformowanego na kształt 

walca monolitu glebowego pianką niskoprężną. Podczas wycinania danego monolitu 

glebowego i stopniowego formowania jego kształtu (Ryc. 13) wszystkie wystające korzenie 

drzewka o średnicy większej od 1,5 mm były delikatnie przycinane sekatorem w taki sposób, 

aby wystawały poza monolit na odległość nie większą niż 3 – 4 cm (Ryc. 13) Następnie na 

wystające poza monolit korzenie nakładano kawałki gazy zabezpieczającej monolit przed 

ubytkami gleby w czasie doświadczeń laboratoryjnych (Ryc. 13). W dalszym etapie na 

uformowany monolit gleby nakładano cylindryczny pojemnik o średnicy 36 cm, wykonany  

z przeźroczystej płyty pleksi o grubości  3 mm (Ryc. 13). Cylindryczny kształt pojemnika 

uzyskiwano w terenie w wyniku skręcenia płyty nałożonej na uformowany wcześniej monolit 

(Ryc. 13). Między ścianą pojemnika a powierzchnią monolitu zostawiano wolną przestrzeń 

potrzebną do wprowadzenia pianki niskoprężnej, zabezpieczającej strukturę monolitu  

i redukującej przepływ przyścienny w czasie badań współczynnika filtracji [Ilek i Kucza 2014, 

2016]. Po ustawieniu i skręceniu pojemnika, w miejscach wystających z monolitu  korzeni 

wycięto w ścianach pojemnika otwory o średnicach w zakresie od 0,5 cm do 3 cm,  w zależności 
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od średnicy samych korzeni. W wycięte otwory włożono dreny w postaci plastikowych rurek  

o średnicy nieco większej od średnicy wystających korzeni, po czym dreny te nałożono na 

poszczególne korzenie i lekko wciśnięto w powierzchnię monolitu (Ryc. 13). Po założeniu 

drenów przestrzeń między cylindrem a powierzchnią monolitu wypełniono pianką niskoprężną 

(Ryc. 13), a do ścian pojemnika przykręcono dwa naprzeciwległe aluminiowe ramiona służące 

do stabilizacji położenia drzewka względem monolitu glebowego (Ryc. 13), co chroniło 

monolit przed naruszeniem jego wewnętrznej struktury w czasie transportu do laboratorium. 

Tak przygotowany monolit z drzewkiem pozostawiano w lesie do następnego dnia i po 

wyschnięciu pianki monolit odcinano od spodu, zabezpieczano plastikową tacą  

i transportowano do laboratorium w pozycji pionowej (Ryc. 13). 

Pełne uzbrojenie dna monolitu i przygotowanie go do badań  wykonano w laboratorium. 

Polegało ono na niewielkim ścięciu podstawy monolitu w ten sposób, aby jego dolna 

powierzchnia posiadała około 3% spadek. W tym czasie korzenie wychodzące poza monolit 

dolnym przekrojem zostały zabezpieczone gazą w taki sam sposób, jak wykonano to w terenie 

dla korzeni wystających z bocznych ścian monolitu (Ryc. 13). Tak przygotowany monolit był 

osadzany na tacy o średnicy 40 cm i nachyleniu 3%. W najniższym punkcie tacy umieszczono 

dren odprowadzający wodę infiltrującą przez monolit glebowy. Dreny założono także  

w miejscach wychodzenia korzeni w dolnej części monolitu  (Ryc. 13). Odpowiedni spadek 

dna tacy, jak i mocowanie drenów dolnych uzyskano dzięki żywicy epoksydowej. Między 

glebą a dnem tacy umieszczono plastikową siatkę o oczkach 2x2 mm, ułatwiającą odpływ wody 

do drenu odpływowego tacy (Ryc. 13). Połączenie tacy z pojemnikiem zostało  od zewnątrz  

uszczelnione silikonem. Dodatkowo w połowie bocznej ściany pojemnika został wycięty otwór 

o średnicy odpowiadającej średnicy czujnika aparatu TDR do pomiaru wilgotności gleby, który 

pomiędzy pomiarami wilgotności był szczelnie zamknięty gumowym korkiem. Uzupełnieniem 

zestawu był stelaż o wysokości około 30 cm dopasowany do wystających z dna tacy drenów 

(Ryc. 13). Wszystkie dreny korzeniowe wystające poza monolit były w czasie przerw między 

doświadczeniami zatykane mokrymi korkami z waty, co zabezpieczało końcówki korzeni przed 

przesychaniem.  

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsc poboru drzewek wraz z monolitami pobrano także 

próbki gleby do badań współczynnika filtracji oraz właściwości fizycznych gleby. Próbki do 

badań właściwości fizycznych pobierano na trzech głębokościach: 0-7 cm, co odpowiadało 

poziomom próchnicznym badanych gleb, 10-16 cm, co odpowiadało górnej warstwie 

mineralnej gleby w monolicie (M_1) oraz 28-32 cm, co odpowiadało dolnej warstwie 

mineralnej gleby w monolicie (M_2). Próbki te pobierano  za pomocą zaostrzonego pierścienia 
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ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej 46 mm, wysokości 5,0 cm i objętości 83,1 cm3. Ze 

względu na to, że poziomy organiczne i organiczno-mineralne są na ogół łatwo przepuszczalne 

[Tarafdar i in. 1987], próbki do badań współczynnika filtracji pobrano jedynie na głębokościach 

10-16 i 28-32 cm. Podobnie jak w przypadku monolitów glebowych z drzewkami, próbki do 

badań współczynnik filtracji pobrano metodą zaproponowaną przez Ilek i Kuczę [2014], 

zapewniającą pozyskanie materiału badawczego o nienaruszonej strukturze. Istotą tej metody 

jest stopniowe formowanie bryły glebowej na kształt zbliżony do walca o wysokości około 10 

cm. Na tak uformowany walec gleby nakłada się  trójcylindryczny pojemnik o średnicy 150 

mm, w którym każdy z cylindrów oddzielony jest od siebie wkładkami dystansowymi 

zapewniającymi zachowanie szczeliny między cylindrami. Pojemnik nakłada się na 

uformowany monolit glebowy w taki sposób, aby pierścień środkowy pojemnika znalazł się na 

wysokości poziomu glebowego, który ma być poddany badaniom współczynnika filtracji. Po 

nałożeniu pojemnika przestrzeń pomiędzy nim a monolitem wypełnia się pianką niskoprężną  

i po jej zastygnięciu, monolit jest odcinany, zamykany od góry i dołu dwoma stalowymi 

przykrywkami i przewożony do laboratorium. Próbkę do badań współczynnika filtracji 

znajdującą się w cylindrze środkowym uzyskuje się po odcięciu dwóch skrajnych cylindrów 

pojemnika.  Poszczególne etapy poboru próbek o nienaruszonej strukturze do badań 

współczynnika filtracji przedstawiono na Ryc. 14.  

 
Ryc. 13. Etapy poboru drzewek wraz z bryłą gleby o nienaruszonej strukturze do badań wpływu systemów 
korzeniowych na rozchodzenie się wody opadowej w ośrodku nienasyconym. 1 – uformowany na kształt walca 
monolit glebowy, 2 – wystające z monolitu systemy korzeniowe o różnych średnicach, 3 – zabezpieczone korzenie 
gazą, 4 – cylindryczny pojemnik wraz plastikowymi drenami nałożonymi na poszczególne korzenie o różnych 
średnicach, 5 – wypełniona pianką niskoprężną przestrzeń pomiędzy pojemnikiem a powierzchnią monolitu,  
6 – stanowisko badawcze przewiezionych do laboratorium drzewek różnych gatunków wraz z bryłą gleby  
o nienaruszonej strukturze.   
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Ryc. 14. Etapy poboru próbek gleby o nienaruszonej strukturze do badania współczynnika filtracji według Ilek  
i Kuczy (2014). Objaśnienia: 1 – delikatne formowanie monolitu glebowego na kształt walca, 2 – założenie 
trójcylindrycznego pojemnika na monolit, 3 - wypełnienie pustej przestrzeni pomiędzy monolitem glebowym  
a cylindrem pianką niskoprężną, 4 – zamknięcie monolitu oraz zabezpieczenie do transportu, 5 i 6 – odcięcie 
dwóch skrajnych pierścieni pojemnika,  7 – zabezpieczenie i przygotowanie próbki do badań współczynnika 
filtracji.  
 

4.1.2. Przebieg doświadczeń laboratoryjnych  

 Po przygotowaniu monolitów do badań według zasad opisanych w poprzednim 

rozdziale, przystąpiono do doświadczeń laboratoryjnych nad wpływem systemów 

korzeniowych na rozchodzenie się wody opadowej w ośrodku nienasyconym. Doświadczenia  

te przeprowadzono w dwóch wariantach, różniących się od siebie sposobem dostarczania wody 

opadowej do powierzchni gleby monolitów. W pierwszym z nich, woda dochodziła do 

powierzchni gleby w postaci symulowanego spływu po pniu poszczególnych drzewek  

(Ryc. 15). W drugim wariancie opad deszczu symulowano bezpośrednio na powierzchnię gleby 

monolitu (Ryc. 16).  Przed rozpoczęciem doświadczeń każdy monolit został zważony, przy 

czym masę początkową (Mz1) określono nie tylko dla samego monolitu, ale dla całego zestawu 

(monolit wraz ze stelażem). Masa ta była określana przy wilgotności bliskiej wilgotności gleby 

w momencie poboru monolitów glebowych w terenie (Mz0) i stanowiła masę początkową 

zarówno dla doświadczeń, w których symulowano spływ wody po pniu drzewka, jak  

i doświadczeń, w których symulowano opad deszczu bezpośrednio na powierzchnię gleby. 

Monolity pobrano przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, dlatego też doświadczenia 

rozpoczęto dopiero po stwierdzeniu, że drzewka podjęły czynności życiowe (rozwój liści, 

rozrastanie się pączków drzewek iglastych, itd.). Z pobranych drzewek jedno (lipa) nie spełniło 
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tego warunku i zostało wykluczone z tej części doświadczeń laboratoryjnych. Do czasu 

rozpoczęcia wegetacji przez drzewka, wszystkie monolity ważono co drugi dzień, a ubytki 

masy względem wartości Mz0 uzupełniano wodą stopniowo rozpylaną na ich powierzchni. Po 

każdorazowym uzupełnieniu wody w monolitach przykrywano ich powierzchnię dopasowaną 

matą izolacyjną z folii bąbelkowej, co zabezpieczało powierzchnię gleby przed nadmiernym 

parowaniem i wysuszeniem.  

Symulacja spływu wody opadowej po pniu polegała na kontrolowanym  

i równomiernym zwilżaniu szyi korzeniowej wodą przy równoczesnym monitorowaniu  ilości 

wody wypływającej ze wszystkich drenów założonych na korzenie wychodzące z monolitu 

(Ryc. 15). W doświadczeniach tych założono, że masa wody użytej w doświadczeniu (Qw) 

będzie odpowiadała 1 godzinnemu opadowi (P) o natężeniu (I) równym 24 mm h-1 na górną 

powierzchnię monolitu (A). Założenie to przyjęto także w doświadczeniach, w których woda 

dostawała się do monolitów w wyniku symulacji opadu deszczu bezpośrednio na ich 

powierzchnię. Dlatego też, aby spełnić powyższe założenie, dla każdego zestawu obliczono 

całkowitą objętość i masę wody potrzebną do wykonania pojedynczego doświadczenia według 

wzoru: 

𝑄𝑄𝑤𝑤 = 𝑣𝑣 ∙ 𝐼𝐼 ∙ 𝑣𝑣𝑃𝑃         (13) 

 gdzie:  

Qw to objętość wody zasilającej monolit w wyniku spływu po pniu lub symulacji opadu 
bezpośrednio na powierzchnię monolitu w czasie pojedynczego doświadczenia (cm3), 

A to powierzchnia górna monolitu obliczona wzorem: 𝑣𝑣 = 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟2, gdzie r  to średnia wartość 
promienia obliczona z 4 pomiarów średnicy górnej powierzchni monolitu (cm2), 

I to natężenie opadu deszczu (cm h-1),  

tP to czas trwania opadu (h). 

 

 Pomiary składowych rozdziału wody opadowej (Qw) dostarczonej do monolitu  

w wyniku symulacji spływu wody po pniu oraz opadu deszczu bezpośrednio na powierzchnię 

monolitu odbywały się przy użyciu wagi laboratoryjnej (Ryc. 15 i 16), dlatego też w dalszej 

części pracy oba te parametry przedstawiono w jednostkach masowych zakładając, że 1cm3 

wody posiadał masę 1 grama. Na podstawie wartości Qw obliczono jednostkową masę 

dostarczanej wody w ciągu jednej minuty trwania doświadczenia dzieląc wartość Qw uzyskaną 

ze wzoru 13 przez 60. 
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Ryc. 15. A) Schemat uzbrojenia monolitu i żywego drzewka  oraz przebiegu pojedynczego doświadczenia nad 
wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody w ośrodku nienasyconym w warunkach 
symulowanego spływu wody po pniu. 1 – bryła gleby, 2 – dren korzeniowy, 3 – przewody łączące pojemniki z 
końcówkami drenów, 4 – pojemnik na wodę infiltraującą przez monolit, 5 – pojemnik na wodę infiltrującą wzdłuż 
korzenia, 6 – stelaż, 7 – urządzenia do kontrolowanego symulowania spływu po pniu, 8 – pianka, 9 – pomiar 
wilgotności za pomocą urządzenia TDR, 10 – taca o spadku 3%, 11 – waga. B) Ilustracja przedstawiająca zasadę 
działania regulatora równomiernego spływu wody po pniu drzewka. C) Przygotowanie stanowiska pomiarowego 
do przeprowadzenia symulacji spływu po pniu i symulacji opadu deszczu.  
 

Każde kolejne doświadczenie symulacji spływu wody po pniu lub opadu deszczu 

bezpośrednio na powierzchnię gleby poprzedzone było określeniem  masy całego zestawu (Mz1) 

oraz wilgotności  gleby metodą TDR [Černý 2009] przy użyciu aparatu SM150 wraz z sondą 

wilgotności gleby ML3 na dwóch poziomach każdego monolitu: w poziomie próchnicznym 

(W1) oraz w środku monolitu na głębokości około 20 cm (W2). Na wadze laboratoryjnej 

umieszczano najpierw   drewnianą platformę (Ryc. 15 i 16), na której z kolei ustawiano zestaw 

badawczy o określonej wcześniej masie Mz1, ponumerowane i zważone pojemniki 

przechwytujące  wodę odpływającą  poszczególnymi drenami korzeniowymi, pojemnik na 

wodę infiltrującą przez monolit oraz przewody łączące poszczególne pojemniki z końcówkami 

drenów  (Ryc. 15 i 16). Symulację spływu powierzchniowego po pniu drzewka uzyskano 

poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości wody (obliczonej według wzoru 13) w równych 

odstępach czasu do lejkowatej osłony owiniętej wokół pnia drzewka w pobliżu szyi 

korzeniowej (Ryc. 15). Osłona ta zawierała „regulator” równomiernego rozchodzenia się wody 

po pniu  w postaci warstwy gazy również owiniętej wokół pnia drzewka (Ryc. 15). Z kolei opad 

deszczu bezpośrednio na powierzchnię gleby symulowano za pomocą spryskiwacza 
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ciśnieniowego, za pomocą którego równomiernie rozprowadzano wodę w postaci opadu 

bezpośrednio na powierzchnie gleby. Aby zapewnić zraszanie jedynie na powierzchnię gleby 

i uniemożliwić zatrzymywanie się wody na pniu drzewka oraz na powierzchni pianki, na 

granicy pomiędzy glebą, a pianką założono cylindryczny ekran z pleksi, a szyję korzeniową 

drzewka zaizolowano folią (Ryc. 16). 

 W czasie 1-godzinnej symulacji spływu wody po pniu lub opadu deszczu bezpośrednio 

na powierzchnię gleby monolitu, kontrolowano równomierność dostarczania wody poprzez 

kolejne odczyty na wyzerowanej przed doświadczeniem wadze. Po zakończeniu zraszania 

powierzchnię górną monolitu przysłaniano matą izolacyjną, a cały monolit poddawano  

36-godzinnemu procesowi odsączenia grawitacyjnego. 36-godzinny czas odsączania został 

przyjęty po kilku pierwszych doświadczeniach, w czasie których co dwie godziny 

kontrolowano jego natężenie na drenach infiltracyjnych umieszczonych w tacach na dnie 

monolitów (czas odsączania wahał się od 34 do 38 godzin). Po ustaniu procesu odsączania 

dokonano ponownego pomiaru wilgotności gleby w dwóch stałych punktach, a także 

zmierzono masę wody w poszczególnych pojemnikach przechwytujących wodę z drenów 

korzeniowych (w tym masę wody wyciekającą drenem infiltracyjnym) oraz masę całego 

zestawu po doświadczeniu (Mz2).  Z różnicy mas Mz2 i Mz1 obliczono przyrost zapasu wody  

w monolicie (ΔZ) po zakończeniu symulowanego opadu.  

Ze względu na znaczną ilość drenów korzeniowych w badanych monolitach (od 13 do 

35), każdy z nich podzielono na strefę górną i dolną, a granica między strefami przebiegała  

w połowie wysokości monolitu. Całkowitą masę wody wyciekającą z danego monolitu drenami 

korzeniowymi w poszczególnych strefach (górnej i dolnej) obliczono jako sumę masy wody 

zgromadzonej we wszystkich pojemnikach podłączonych do drenów ze strefy górnej oraz jako 

sumę masy wody zgromadzonej we wszystkich pojemnikach podłączonych do drenów ze strefy 

dolnej. 

Pomiary wilgotności metodą TDR pozwoliły na kontrolowanie zmian (przyrostów) 

zapasu wody wewnątrz monolitu po zakończeniu symulacji opadu i ustaniu odsączania 

grawitacyjnego, a przyrost ten (w % objętości) w miejscach pomiaru obliczono z różnicy 

pomiędzy wartościami W2 i W1. Pomiary TDR są pomiarami punktowymi  i traktowano je 

jedynie jako pomiary wskaźnikowe. Dokładny stan wilgotności monolitu przed serią opisanych 

badań został określony przy pomocy stopnia wilgotności gleby (Sr), a sposób jego obliczania 

przedstawiono w rozdziale 4.1.4. Kontrolę poprawności uzyskanych wyników po pojedynczym 

doświadczeniu przeprowadzono przy użyciu wzoru: 
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𝑄𝑄𝑤𝑤 = 𝑞𝑞𝜌𝜌 + 𝑞𝑞𝑑𝑑 + 𝑞𝑞𝑓𝑓 + 𝛥𝛥𝛥𝛥        (14) 

 
 gdzie: 

Qw to masa (objętość) wody zasilającej monolit w wyniku spływu po pniu lub symulacji opadu 
bezpośrednio na powierzchnię monolitu w czasie pojedynczego doświadczenia [g],  

qg to masa wody odpływającej drenami korzeniowymi ze strefy górnej monolitu [g], 

qd to masa wody odpływającej drenami korzeniowymi ze strefy dolnej monolitu [g],  

qf  to masa wody  wyciekająca z monolitu drenem infiltrującym [g], 

ΔZ to0 przyrost zapasu wody w monolicie glebowym po zakończeniu symulacji opadu  
i procesu odsączenia grawitacyjnego [g]. 
 

Różnica między masą użytej w doświadczeniu wody (Qw), a sumą czterech składowych 

równania 14  stanowiła  błąd pomiaru, który rozłożono proporcjonalnie do wielkości qg, qd i qf 

z pominięciem ΔZ, jako wartości zmierzonej bezpośrednio z dwóch pomiarów bazowych 

doświadczenia. 

 

 

 
Ryc. 16. A)  Schemat przeprowadzenia symulowanego opadu (Qw) bezpośrednio na powierzchnię gleby monolitu.  
1 – bryła gleby, 2 – obudowa, 3 – dren korzeniowy, 4 - przewody łączące pojemniki z końcówką drenów, 5 – 
pojemnik na wodę infiltrującą przez monolit. 6 – pojemnik na wodę infiltrującą wzdłuż korzenia, 7 – stelaż, 8 – 
folia, 9 – spryskiwacz ciśnieniowy służący do symulowania opadu, 10 – pianka, 11 – pomiar wilgotności za 
pomocą urządzenia TDR, 12 – taca z dnem o spadku 3%, 13 – waga. B) Przygotowanie stanowiska pomiarowego 
do przeprowadzenia symulacji opadu. 
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 Doświadczenia nad wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody  

w ośrodku nienasyconym pochodzącej ze spływu po pniu (wariant A)  oraz z bezpośredniego 

opadu na powierzchnię gleby (wariant B) przeprowadzono dla każdego monolitu według 

następującego schematu. W pierwszej kolejności wykonano doświadczenie w wariancie A przy 

wilgotności Mz1 zbliżonej do wilgotności Mz0. Po zakończeniu pierwszej 1-godzinnej symulacji 

spływu wody po pniu oraz zakończeniu procesu odsączania grawitacyjnego monolit zważono 

w celu określenia masy Mz2, a następnie pozostawiano go na około 3-5 dni, w celu przywrócenia 

go do masy Mz1. W tym czasie powierzchnia gleby monolitu była luźno przykrywana folią  

w celu ograniczenia wzmożonego parowania powierzchniowego.  Po osiągnięciu przez monolit 

masy Mz1  rozpoczęto pierwsze  doświadczenie w wariancie B, a po zakończeniu symulacji 

opadu bezpośrednio na powierzchnię gleby, procesu odsączania grawitacyjnego oraz po 

określeniu masy Mz2, monolit pozostawiano na 2 dni w celu obniżenia wilgotności gleby do 

poziomu nieco większego od Mz1.  Następnie rozpoczynano drugie doświadczenie w wariancie 

A, a potem w wariancie B. Każde następne podwójne doświadczenia symulacji spływu po pniu 

i opadu na powierzchnię gleby  przeprowadzano przy sukcesywnie zwiększającej się masie 

początkowej monolitu. Dla każdego monolitu wykonano łącznie 12 doświadczeń, 

6 w wariancie A oraz 6 w wariancie B.  

 

4.1.3. Określenie parametrów geometrycznych systemów korzeniowych w monolitach   

 W kolejnym etapie doświadczeń laboratoryjnych nad  rozdziałem  wody opadowej przez 

systemy korzeniowe w ośrodku nienasyconym dokonano rozbioru poszczególnych monolitów 

glebowych w celu wydzielenia i pomiaru systemów korzeniowych. Aby oddzielić systemy 

korzeniowe od gleby w pierwszej kolejności rozcięto osłonę monolitu na cztery części, co 

zapewniło swobodny dostęp do bryły glebowej. Systemy korzeniowe odsłaniano stopniowo  

i ostrożnie przy użyciu pędzla przy jednoczesnym zraszaniu powierzchni gleby wodą, a po 

oddzieleniu korzeni od gleby dokładnie je opłukano. Etapy wydzielania systemów 

korzeniowych z monolitu przedstawiono na Ryc. 17. 

 Po  wydzieleniu systemów korzeniowych z monolitów  oznaczono ich parametry  

geometryczne, do których zaliczono objętość i procentowy udział systemu korzeniowego oraz 

gęstość sieci korzeniowej, przy czym oznaczenia te poprzedzono umieszczeniem systemów 

korzeniowych  w pojemniku z wodą w celu ich maksymalnego nasycenia. 
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Ryc. 17. Prezentacja poszczególnych etapów rozkładania pojemnika i oddzielania systemu korzeniowego od 
gleby. 1 –zdjęcie połowy górnej obudowy monolitu i stopniowe usuwanie gleby pędzelkiem, 2 – zdjęcie 
całkowicie górnej oboudowy monoliu i oczyszczenie systemu korzeniowego pędzelkiem, 3 – zdjęcie połowy 
dolnej części obudowy monolitu i oczyszczenie kolejnych korzeni z gleby, 4 – całkowite uwolnienie system 
korzeiowego i oczyszczenie go z gleby za pomocą pędzelka, 5A – system korzeniowy świerka 1, 5B – system 
korzeniowy świerka 2.  
 

Do pomiaru całkowitej objętości systemu korzeniowego (VK), wykorzystano wagę 

hydrostatyczną o dokładności d = 0,001g (Ryc. 18), umożliwiającą pomiar objętości bryły 

nieregularnej przy wykorzystani prawa Archimedesa. Pomiar polegał na dwukrotnym pomiarze 

masy nasyconego wodą systemu korzeniowego, tj. po raz pierwszy w powietrzu, a po raz drugi  

w wodzie destylowanej o znanej  temperaturze. Objętość całego systemu korzeniowego VK 

[cm3] wyliczono ze wzoru:  

 

 𝑉𝑉𝐾𝐾 = 𝑚𝑚1  −𝑚𝑚2
𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂

                                 (15) 

gdzie: 

m1 to masa systemu korzeniowego nasyconego wodą określona w powietrzu [g],  

m2 to masa systemu korzeniowego nasyconego wodą określona w środowisku wodnym [g], 

ρH2O to gęstość wody  w momencie pomiaru m2 [g cm-3].  

Udział systemu korzeniowego USK [%] w monolicie wyliczono ze wzoru: 

 𝑈𝑈𝑆𝑆𝐾𝐾 = 𝑉𝑉𝐾𝐾
𝑉𝑉𝑚𝑚

 ∙ 100                         (16) 
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gdzie: 

Vm to objętość monolitu glebowego obliczona według wzoru 17 [cm3]. 

 

 
Ryc. 18. Sposób pomiaru całkowitej objętości korzeni z wykorzystaniem wagi hydrostatycznej.  

 

W następnym etapie korzenie wchodzące w skład danego monolitu rozdzielono na trzy 

grupy. Do pierwszej grupy przydzielono korzenie o średnicy nie większej niż 2 mm, do drugiej 

korzenie o średnicy od 2 do 4 mm, zaś do trzeciej grupy przydzielono korzenie o średnicy 

większej od 4 mm.  W każdej grupie zmierzono sumaryczną długość korzeni oraz określono 

ich objętość metodą wyporu wody w cylindrze miarowym.  Różnicę pomiędzy sumą objętości 

korzeni w poszczególnych grupach a całkowitą objętością korzeni VK uznano za błąd pomiaru  

i rozłożono go proporcjonalnie do wartości objętości korzeni w poszczególnych grupach. 

Na podstawie długości korzeni obliczono gęstość sieci korzeniowej w monolicie GK [cm 

dm-3] jako stosunek sumarycznej długości korzeni w poszczególnych grupach do objętości 

całego monolitu obliczonej według wzoru 33. 

W celu określenia objętości monolitów rozcięty na cztery części pojemnik z pianką 

został ponownie sklejony i ustawiony na tacy. Objętość  monolitu zmierzono przy użyciu piasku 

kalibrowanego  o średnicy 0,25-0,5 mm, swobodnie usypanego w pojemniku. W pierwszej 

kolejności wyznaczono gęstość objętościową piasku usypując go w cylindrze miarowym  

o pojemności 1000 ml i wysokości 40 cm, zbliżonej do wysokości monolitów glebowych. 

Gęstość piasku równą 1514,5 g cm-3 wyznaczono jako średnią z 10 pomiarów gęstości  

w cylindrze. Objętość monolitu wyznaczono ważąc w pierwszej kolejności pojemnik z pianką, 
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następnie środek pojemnika wypełniono piaskiem wyrównując jego górną powierzchnię 

względem powierzchni bocznych pianki, po czym zważono pojemnik z piaskiem. Masę piasku 

mp [g] obliczono z różnicy pomiędzy masą pojemnika z piaskiem, a masą samego pojemnika, 

zaś objętość danego monolitu Vm [cm3] obliczono według wzoru: 

 

𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑝𝑝

1514,5
                                          (17) 

 

Średnią powierzchnię przekroju monolitu Am (cm2) obliczono wzorem: 

𝑣𝑣𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑚𝑚
𝐻𝐻𝑚𝑚

                              (18) 

gdzie: 

Hm to miąższości całego monolitu [cm]. 

Ze względu na to, że analizę wyników doświadczeń symulacyjnych wykonano  

w oparciu o 2 części monolitów (górną i dolną), dokonano również pomiaru objętości obu tych 

części (vg i vd) w oparciu o wzór 17. Na podstawie objętości vg i vd (cm3) oraz wysokości części 

górnej hg i dolnej hd (cm) obliczono średnią powierzchnię przekroju A (cm2) w sposób 

analogiczny jak we wzorze 18. 

Do obliczeń właściwości fizycznych gleby i zmian zapasu wody ΔZ w czasie 

doświadczeń laboratoryjnych potrzebna była znajomość objętości samej gleby w monolicie Vg 

i w celu jej obliczenia objętość monolitu Vm zredukowano objętością systemu VK. 

 

4.1.4. Właściwości fizyczne gleby 

Dla poziomów A, M_1 i M_2 budujących poszczególne monolity glebowe określono 

właściwości fizyczne, do których zaliczono gęstość objętościową (ρd), zawartość materii 

organicznej (Co), gęstość właściwą (ρs), porowatość ogólną (Po), skład granulometryczny oraz 

dla poziomów M_1 i M_2 współczynnik filtracji gleby (K10).   

Zawartość materii organicznej Co [% wag.] oznaczono metodą strat przy prażeniu, 

spalając  próbki o masie około 10 g w piecu w temperaturze 550℃ (DIN 18128 (11.90)). Przed 

spaleniem próbki rozcierano w moździerzu porcelanowym, suszono w temperaturze 105℃  

i ważono w celu określenia ich suchej masy Ms [g]. Próbki spalano przez 6-8 h, a po ich 

wystygnięciu określono ponownie ich masę MP [g]. Zawartość materii organicznej Co 

obliczono ze wzoru: 
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𝐶𝐶𝑜𝑜 = 𝑀𝑀𝑆𝑆−𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑆𝑆

 ∙ 100                                  (19) 

 

Gęstość objętościową ρd poszczególnych poziomów [g cm-3] obliczono według wzoru: 

𝜌𝜌𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑔𝑔

                                    (20) 

gdzie: 

MS to masa sucha gleba określona po suszeniu próbki w temperaturze 105°C do stałej masy [g], 

Vg to objętość gleby, odpowiadająca objętości cylindra, do którego pobrano próbkę do  

badań [cm3].  

Oznaczenie gęstości właściwej ρs [g cm-3] szkieletu glebowego pobranych próbek 

obliczono na podstawie zawartości materii organicznej Co [%] według wzoru [Ilek i Kucza 

2014]: 

𝜌𝜌𝑠𝑠 = 2,6434 − 0,0209 ∙ 𝐶𝐶𝑜𝑜 + 0,0001𝐶𝐶𝑜𝑜  
2                     (21) 

 

Porowatość ogólna Po [cm3 cm-3], rozumiana jako sumaryczna objętość porów w glebie, 

obliczono według wzoru: 

𝑃𝑃𝑜𝑜 = 𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑠𝑠

                                   (22) 

 

Aktualną wilgotność WA próbek gleby w chwili pobrania [% wag.] wyliczono ze wzoru:  

 

𝑊𝑊𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝑊𝑊−𝑀𝑀𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑆𝑆

∙ 100                                     (23) 

gdzie: 

MW – masa próbki w momencie pobrania [g], 

MS – masa sucha próbki określona po wysuszeniu w temperaturze 105oC [g]. 

 

 Maksymalną wilgotność gleby W [% obj.] określono wzorem: 

 

   𝑊𝑊 = 𝑃𝑃𝑜𝑜∙𝜌𝜌𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝜌𝜌𝑑𝑑

∙ 100                               (24) 

gdzie: 
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Po – porowatość ogólna [cm3 cm-3], 

ρH2O – gęstość wody (w pracy przyjęto gęstość równą 1 g cm-3),  

ρd –  gęstość objętościowa gleby [g cm-3]. 

 

Analizę uziarnienia dla poszczególnych poziomów przeprowadzono łączoną metodą 

areometryczną (analiza Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego) i sitową (dla frakcji 

piasku), stosując podział na frakcje i grupy granulometryczne według klasyfikacji PTG (2008). 

Wyniki analizy uziarnienia dla poszczególnych monolitów i poziomów glebowych 

przedstawiono na trójkącie Fereta (Ryc. 30). 

4.1.5. Właściwości filtracyjne gleby  

 Zdolności infiltracyjne gleby określa są za pomocą współczynnika filtracji, 

określającym możliwości danego ośrodka glebowego do przepuszczania wody przy różnicy 

ciśnień, który wyrażany jest zwykle w jednostkach prędkości. Na współczynnik filtracji 

wpływa wiele właściwości fizycznych [Sławiński 2003]. W przypadku gleb leśnych, na 

współczynnik filtracji wpływ mają także korzenie żywych drzew oraz korzenie martwe, 

pozostałe w glebie po poprzednich pokoleniach lasu [Leung i in. 2017]. Sprawia to, że 

określanie zdolności infiltracyjnych ośrodka glebowego o nienaruszonej strukturze jest 

zagadnieniem bardzo trudnym. Na trudności te składają się zarówno ograniczenia techniczne 

związane ze sposobem pozyskiwania próbek gleby o nienaruszonej strukturze, jak  

i anizotropowość gleb. Problemy te uwidaczniają się zwłaszcza w płytko zalegających 

poziomach glebowych. Pomiary współczynnika filtracji w głębszych złożach geologicznych 

tych problemów mają znacznie mniej. W przypadku poziomów glebowych trudności 

szacowania tej wartości wynikają z udziału w ośrodku glebowym zarówno martwej materii 

organicznej w różnej fazie rozkładu, jak i żywej materii organicznej, na którą składają się nie 

tylko dynamicznie zmieniające się systemy korzeniowe roślin, lecz również efekty działalności 

licznych żywych organizmów (krety, dżdżownice, termity itp.). To wszystko wpływa na dużą 

dynamikę współczynnika filtracji badanych gleb. W przypadku pokrywy gleb rolniczych ich 

właściwości fizyczne co pewien czas ulegają ujednoliceniu poprzez zabiegi agrotechniczne 

(orka, bronowanie, nawożenie), natomiast w przypadku gleb leśnych mamy do czynienia  

z kumulowaniem się czynników wpływających na ich właściwości fizyczne. Na tym tle badania 

właściwości infiltracyjnych gleb leśnych są zagadnieniem trudnym i ważnym nie tylko dla 

prezentowanych w pracy wyników, ale też dla hydrologii leśnej i ogólnej.  
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 Liczne metody określania wartości współczynnika filtracji gruntów (terenowe  

i laboratoryjne) są szeroko opisywane w literaturze [Bagarello i in. 2004; Drożdżak  

i Twardowski 2009; Iwanek 2005; Malinowska 2004; Twardowski i Drożdżak 2007; Ilek  

i Kucza 2014]. Różnią się one między sobą sposobami pobierania materiału glebowego do tych 

oznaczeń oraz aparaturą pomiarową. Zazwyczaj zostały one opracowane dla ściśle określonych 

celów, na przykład dla robót ziemnych i fundamentowych [CEN ISO/TS 17892-11 2009], czy 

dla potrzeb hydrogeologii. Zastosowanie poszczególnych metod i przyrządów uzależnione jest 

zwykle od rodzaju badanego materiału glebowego. Brak jest natomiast metod uniwersalnych, 

pozwalających na badanie wodoprzepuszczalności wszystkich rodzajów gruntów. We 

wszystkich metodach badania pokrywy glebowej istotnym problemem jest pozyskanie 

materiału badawczego o nienaruszonej strukturze. Najczęściej stosowany sposób wycinanie 

próbek zaostrzonym pojemnikiem, w przypadku obecności w glebie kamieni  

i korzeni, niszczy ich wewnętrzną strukturę. Na dodatek w glebach gliniastych dochodzi 

również do niepożądanych zmian strukturalnych na granicy pomiędzy próbką gleby,  

a cylindrem [Kucza i Ilek 2016].  

W prezentowanej pracy przy badaniu współczynnika filtracji, posłużono się metodyką 

zaproponowaną przez Ilek i Kuczę [2014]. Najważniejszą cechą tej metody oznaczania 

współczynnika filtracji jest badanie próbki gleby o rzeczywistej, nienaruszonej strukturze oraz 

przy zachowanej orientacji w profilu. Pobieranie materiału badawczego w terenie zostało 

omówione przy opisie prac terenowych (Ryc. 14). Aby przygotować właściwą próbkę do 

badania współczynnika filtracji, należy z pobranego wcześniej materiału badawczego, 

umieszczonego w 3 cylindrycznym pojemniku,  wyciąć cylinder środkowy (Ryc. 14). Odbywa 

się to poprzez odcięcie przy pomocy piłki o drobnych zębach 2 zewnętrznych cylindrów 

zabezpieczających.  W pierwszej kolejności odcinany był cylinder dolny, a powierzchnia dolna 

cylindra środkowego była zabezpieczana przez sito o oczkach 0,05 mm oraz grubo perforowaną 

pokrywą ze stali nierdzewnej o rozmiarach ściśle dopasowanych do średnicy zewnętrznej 

cylindra (Ryc. 14). Połączenie pokrywy z cylindrem zostało zabezpieczone silikonem  

i wodoodporną taśmą samoprzylepną. W drugiej kolejności odcięto górny cylinder 

zabezpieczający. Obydwie powierzchnie monolitu zostały wyrównane oraz w przypadku 

próbek gliniastych, ostrożnie zmatowione szczotką stalową. Było to konieczne, ponieważ 

przecinanie monolitu gliniastego powodowało niszczenie powierzchniowej struktury 

naturalnej, związanej z plastycznością glin, co mogłoby wpłynąć na wyniki oznaczenia 

współczynnika filtracji. Z obydwu odciętych skrajnych cylindrów zostały pobrane próbki gleby 

do oznaczenia wilgotności początkowej próbek przed badaniem współczynnika filtracji. Górna 
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powierzchnia gleby próbki właściwej również została zabezpieczona siatką o oczkach 0,05 mm 

oraz mocno perforowaną nakładką ze stali nierdzewnej, o średnicy dopasowanej do 

powierzchni czynnej próbki gleby. Tak przygotowaną próbkę do badań  umieszczano następnie 

w gnieździe aparatu do pomiaru współczynnika filtracji (Ryc. 19).  

 

 
Ryc. 19. Przykłady próbek gleby o nienaruszonej strukturze wewnętrznej umieszczonych w gnieździe aparatu  
i przygotowanych do badania współczynnika filtracji. 
 

 Podstawowym elementem aparatu jest okrągła podstawa wykonana ze stali 

nierdzewnej, o średnicy 270 mm i grubości 15 mm z trzema podporami o wysokości 30 mm 

[Ilek i Kucza 2014] (Ryc. 19). Podstawa zawiera gniazdo na próbkę badanej gleby,  

z perforowanym dnem o średnicy otworów 3,5 mm. Średnica  gniazda jest nieco większa od 

dolnej przykrywki próbki (157 mm). W ściankach podstawy aparatu znajdują się trzy poziome 

kanały odpowietrzające, dochodzące promieniście do pierwszych bruzd gniazda. 

Przedłużeniem kanałów odpowietrzających są przewody przecinające bruzdy dochodzące do 

środka gniazda. Kanały zapewniają usunięcie powietrza spod badanej próbki. Wokół 

perforowanego gniazda znajduje się gładki pierścień o szerokości około 8 mm, przeznaczony 

do uszczelnienia (za pomocą sylikonu) osadzonego w gnieździe uzbrojonego pierścienia  

z próbką. Taka konstrukcja podstawy daje możliwość dokładnego osadzenia i uszczelnienia 

cylindra z próbką. Po osadzeniu uzbrojonego cylindra na cienkiej warstwie silikonu całość 

należy obciążyć, aby silikon dokładnie uszczelnił to połączenie.  

 Na podstawę aparatu z przygotowaną do badań próbką nakłada się kolumnę ciśnieniową 

w kształcie walca o wysokości 660 mm, zakończoną okrągłym kołnierzem o średnicy takiej 

samej, jak średnica podstawy. Pomiędzy zewnętrzną powierzchnią podstawy aparatu,  

a kołnierzem kolumny ciśnieniowej umieszczona jest uszczelka z miękkiej gumy. Obydwa 
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elementy skręca się czterema śrubami motylkowymi. Jednolite spłaszczenie uszczelki między 

łączonymi elementami zapewniają stalowe ograniczniki (blaszki o grubości 4 mm). Precyzyjne 

ułożenie tych dwóch podstawowych elementów aparatu jest ważne, zwłaszcza przy stosowaniu 

w czasie badania małych różnic poziomów wody między kolumną ciśnieniową, a cylindrem 

zewnętrznym aparatu. Kolumna ciśnieniowa zaopatrzona jest w zewnętrzny wskaźnik poziomu 

wody oraz zewnętrzną podziałkę do ustalania jej odpowiedniego poziomu w czasie oznaczania 

współczynnika filtracji. Do kolumny uchodzi przewód zasilający, podłączony do zbiornika  

z odpowietrzoną wodą destylowaną i urządzeniem dozującym. Pompkę urządzenia dozującego 

włącza czujnik poziomu wody umieszczony w kolumnie ciśnieniowej. Całość umieszcza się  

w cylindrze zewnętrznym wykonanym ze stali nierdzewnej o średnicy 280 mm, z bocznym 

przelewem (Ryc. 20). 
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Ryc. 20. Schemat urządzenia do pomiaru współczynnika filtracji gleby na próbkach o nienaruszonej strukturze 
(wg Ilek i Kuczy 2014 z modyfikacjami). 
 

 Po przygotowaniu i zamontowaniu próbki w gnieździe aparatu, jej górna powierzchnia została 

obciążona odważnikiem wywołującym naprężenia normalne (F) zbliżone do naprężeń 

naturalnych. Zakładając przybliżoną wartości powierzchni badanych monolitów (140 cm2), 

głębokość zalegania górnej powierzchni próbek w profilu glebowym (10 i 28 cm), oraz 

orientacyjną gęstość gleby w stanie wilgotności naturalnej (1,2 g cm-3 dla głębokości do 10 cm 

i 1,6 g cm-3 dla głębokości do 28 cm) wyznaczono odpowiednie masy odważników. Było to 2 

kg dla próbek pobranych z płytszych warstw gleby i 6,0 kg dla próbek pobranych z głębszych 

warstw gleby. Masy te wywoływały naprężenia normalne F równe 14,3 g cm2 i 42,9 g cm2. 

 Badanie współczynnika filtracji poszczególnych próbek rozpoczęto od ich nasączenia 

wodą od dołu, czyli poprzez stopniowe podnoszenie poziomu wody w cylindrze zewnętrznym 

aparatu. Wcześniej gniazdo aparatu w chwili jego wypełnienia wodą zostało odpowietrzone 
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przy użyciu przewodów odpowietrzających, podłączonych do agregatu podciśnieniowego.  

W czasie stopniowego nasączania próbek od dołu, woda wypiera zawarte w niej powietrze do 

góry. W tym czasie następowała również kontrola szczelności gniazda i połączenia obydwu 

głównych elementów aparatu. Objawem ewentualnych nieszczelności było pojawienie się 

śladów wody w kolumnie ciśnieniowej aparatu. Stopniowe wypełnianie próbek wodą trwało 

około 4 godziny. Po nasączeniu monolitu zmieniano kierunek filtracji, poprzez ustalenie 

poziomu wody w kolumnie ciśnieniowej  i wytworzenie różnicy poziomów pomiędzy kolumną, 

a cylindrem zewnętrznym aparatu. Moment ten rozpoczynał pomiary współczynnika filtracji. 

Od różnicy poziomów wody w kolumnie i cylindrze zewnętrznym zależy spadek hydrauliczny, 

który powoduje ruch wody w ośrodku glebowym. Obliczany jest on według wzoru: 

 

 𝑘𝑘ℎ = ℎ1−ℎ2
𝑙𝑙

                                    (25) 

gdzie: 

ih to spadek hydrauliczny  [-], 

h1 to poziom wody w kolumnie ciśnieniowej aparatu [cm], 

h2 to poziom wody w cylindrze zewnętrznym aparatu [cm], 

l to wysokość próbki równa długości drogi filtracji [cm]. 

 Badanie współczynnika filtracji opiera się na liniowym prawie Darc’y i polega na 

pomiarze objętości przepływającej przez próbkę wody. Woda infiltrująca przez glebę, przy 

określonym spadku hydraulicznym ih, przepływa z kolumny ciśnieniowej aparatu do cylindra 

zewnętrznego, a z niego przelewem umieszczonym w jego ściance bocznej opuszcza zestaw 

pomiarowy (Ryc. 20). Masa wody opuszczająca zestaw jest mierzona przy założeniu gęstości 

wody równej 1 g cm3  jest określona w jednostkach objętości przepływu. Oprócz tej wartości 

mierzony jest również czas tego przepływu oraz temperatura wody.  

 Opisany powyżej aparat daje możliwość badania współczynnika filtracji zarówno przy 

stałym, jaki i zmiennym gradiencie spadku hydraulicznego ih. Ustawienie spadku 

hydraulicznego jest bardzo ważnym elementem tych badań. Starano się stosować bardzo małe 

spadki hydrauliczne, tak aby ruch wody w ośrodku glebowym był ruchem laminarnym, gdyż 

przekroczenie prędkości granicznych między ruchem laminarnym i turbulentnym może 

znacząco zniekształcać wynik badań współczynnika filtracji.       

 Współczynnik filtracji obliczono według wzoru [Ilek i Kucza 2014]: 
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 𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑓𝑓
𝐴𝐴∙𝑇𝑇∙𝑖𝑖ℎ

                             (26) 

gdzie:  

Kt to współczynnik filtracji gleby określony w temperaturze t [cm h-1], 

Qf  to objętość wody przepływającej przez próbkę gleby [cm3], 

Ak to pole przekroju poprzecznego próbki [cm2],  

T to czas trwania filtracji [h],  

ih to spadek hydrauliczny obliczony wzorem 25 

 

Pole przekroju poprzecznego próbek (Ak) obliczono jako wartość średnią z pomiarów 

nieregularnej bryły gleby, zbliżonej kształtem do walca. Obliczenie tej wartości było możliwe 

po zakończeniu wszystkich badań związanych z poszczególnymi próbkami, co opisano  

w dalszej części pracy. 

 Znaczenie temperatury wody dla procesów infiltracyjnych jest bardzo ważnym 

czynnikiem. Wiąże się to ze zmienną gęstością wody, zależną od jej temperatury. Oznaczanie 

współczynnika filtracji gleb w warunkach terenowych i laboratoryjnych odbywają się zwykle 

przy różnych temperaturach wody, przez co uzyskane wyniki nie mogą być między sobą 

porównywalne. Aby uzyskać możliwość porównywania oznaczonych wartości współczynnika 

filtracji przyjmuje się temperaturę oznaczania tej właściwości równą 10oC.  

W związku z powyższym, współczynnik filtracji poszczególnych próbek oznaczony 

równaniem 26 przeliczono do temperatury 10°C według wzoru Poiseuille'a w postaci [PKN-

CEN ISO / TS 17892-11, 2009]: 

 𝐾𝐾10 =  𝐾𝐾𝑡𝑡 ∙ �
1,359

1+0,0337∙𝑡𝑡+0,00022∙𝑡𝑡2
�                        (27) 

gdzie: 

K10 to współczynnik filtracji w temperaturze 10°C [cm h-1], 

Kt to współczynnik filtracji określony w temperaturze t wzorem 26 [cm h-1], 

t to temperatura wody zmierzona podczas doświadczenia [°C]. 

Ponieważ w aparacie do badania współczynnika filtracji zamontowano dwa czujniki pomiaru 

temperatury wody (od góry i od dołu badanej próbki) (Ryc. 20), do obliczenia K10 wzorem 27 

zastosowano średnią temperaturę odczytaną z obu czujników.  

Badanie współczynnika filtracji poszczególnych próbek trwały do momentu 

ustabilizowania się natężenia przepływu wody przez próbki w przyjętej jednostce czasu. Po 
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zakończeniu doświadczeń próbki gleby usunięto z cylindrów (Ryc. 21), a następnie obliczono 

ich objętość. Przy oznaczaniu objętości próbek posłużono się wodą destylowaną o zmierzonej 

temperaturze, a więc o znanej gęstości. Cylinder z pianką umieszczony został najpierw na 

cienkiej warstwie silikonu na przykrywce ze stali nierdzewnej i po wyzerowaniu wagi, 

wypełniony wodą. Masa wody wypełniająca daną formę była podstawą oznaczenia objętości 

próbek Vg [cm3] według  wzoru:   

 𝑉𝑉𝜌𝜌 = 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂
𝜌𝜌𝐻𝐻20

                            (28) 

gdzie: 

MH2O to masa wody wypełniająca cylinder [g], 

ρH2O to gęstość wody w temperaturze pomiaru [g cm-3]. 

Znajomość objętości Vg i wysokości próbki gleby l [cm] pozwoliła na ustalenie średniej 

powierzchni przekroju poprzecznego próbek Ak, potrzebnej do obliczenia współczynnika 

filtracji według wzoru 26. Powierzchnię tą obliczono wzorem: 

 𝑣𝑣𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑔𝑔
𝑙𝑙

                               (29) 

  

  

 

 

 
Ryc. 21. Przykłady (zdjęcia) form po wyjęciu próbek glebowych o nienaruszonej strukturze, poddanych badaniom 

współczynnika filtracji gleby. 
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4.2. Badania nad wpływem korzeni na zdolności infiltracyjne gleby 

 Badania nad wpływem korzeni na zdolności infiltracyjne gleby (w tym ośrodka 

przewodzącego wodę, czyli części ziemistych) przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, 

z wykorzystaniem sztucznych i naturalnych korzeni o różnych średnicach następujących 

gatunków drzew leśnych: sosna zwyczajna, buk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, 

świerk pospolity oraz jodła pospolita. W badaniach tych założono, że właściwości infiltracyjne 

gleby są modulowane przez wybrane cechy korzeni drzew, do których zaliczono: udział 

objętościowy korzeni w glebie, średnicę, liczbę i długość korzeni,  gęstość systemu 

korzeniowego, powierzchnię boczną korzeni, przestrzenne ułożenie pojedynczych korzeni  

w bryle gleby, a także ich cechy gatunkowe, związane głównie z właściwościami powierzchni 

korzeni poszczególnych gatunków drzew. Ogólne założenie badań prezentowanych  

w niniejszym rozdziale przedstawiono na Ryc. 22. 

 

 

 
Ryc. 22. Ogólna idea przeprowadzonych badań nad wpływem korzeni na zjawisko infiltracji wody w jednorodnym 
ośrodku glebowym, gdzie: VP – objętość piasku, VK – objętość korzeni, Vm – objętość bryły gleby,  
KP – współczynnik filtracji próbki piasku, K1 – współczynnik filtracji próbki piasku zawierającej korzenie,  
Δh – wysokość hydrauliczna, l – wysokość próbki równa długości filtracji. 
 

Głównym celem tych badań było określenie stopnia zakłócenia przepływu wody 

infiltrującej przez ośrodek glebowy, wywołanego obecnością w tym ośrodku korzeni. 

Doświadczenia rozpoczęto od oznaczenia współczynnika filtracji samego ośrodka glebowego 
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(bez korzeni), a w dalszej kolejności, współczynnika filtracji ośrodka zawierającego korzenie 

sztuczne i naturalne o różnych średnicach i udziale. W doświadczeniach tych założono, że 

różnica między tymi dwoma współczynnikami filtracji jest funkcją cech korzeni zawartych  

w ośrodku glebowym (w tym cech gatunkowych) i ich ułożenia w próbkach (ułożenie pionowe, 

poziome, skośne i nieregularne).  

 Ośrodkiem glebowym wykorzystanym w czasie doświadczeń był piasek kalibrowany  

o średnicy d50 równej 0,175 mm (0,1 - 0,25 mm), a próbki formowano w stalowym cylindrze  

o wysokości 6 cm, który został wykonany na potrzeby tych badań.  Średnica wewnętrza 

cylindra wynosiła 150 mm, a powierzchnia ścianki bocznej była równa 283 cm2. Gładka 

powierzchnia boczna mogła wpływać na zwiększenie przepływu wody na granicy ośrodek 

glebowy – cylinder [Ilek i Kucza 2016], a przepływ w strefie granicznej mógł być znacznie 

większy, niż wewnątrz ośrodka glebowego, co zobrazowano na Ryc. 23. 

 

 
Ryc. 23. Przepływ wody infiltrującej w piasku wzdłuż gładkiej powierzchni , gdzie V0 – objętość wody infiltrującej 
na powierzchni styku pierścienia i ziaren piasku, V1 – objętość wody infiltrującej pomiędzy ziarnami piasku.  
  

Aby wyeliminować problem zwiększonego przepływu wody na granicy ośrodek glebowy – 

cylinder,  na powierzchni wewnętrznej cylindra utworzono szorstką powłokę, zmniejszając tym 

samym średnicę cylindra o 0,35 mm. Powłokę tą uzyskano pokrywając powierzchnię 

wewnętrzną cylindra cienką warstwą silikonu, na którą z kolei nałożono warstwę piasku, tego 
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samego, który stanowił ośrodek glebowy wszystkich badanych próbek (Ryc. 24). Tak 

przygotowany cylinder miał objętość 1055,5 cm3 i powierzchnię przekroju równą 175,9 cm2.  

Zastosowanie powłoki piasku na powierzchni ścianek cylindra pozwoliło założyć, że woda 

infiltrująca przez próbki w czasie doświadczeń miała stałą wartość współczynnika filtracji,  

w każdym miejscu przekroju próbki piasku. 

  W kolejnym etapie przetestowano sposób zagęszczania piasku w cylindrze, za pomocą 

którego przygotowywano wszystkie badane próbki. Testowanie sposobu zagęszczania piasku 

miało na celu określenie stopnia powtarzalności wybranych właściwości fizycznych piasku, 

przy jednolitym sposobie jego zagęszczania oraz opracowanie zależności pomiędzy gęstością 

objętościową piasku, a wartością współczynnika filtracji. Metodyka zagęszczania polegała na 

tym, że wcześniej przygotowany i zamontowany w gnieździe aparatu do badań współczynnika 

filtracji cylinder wypełniano powoli piaskiem, przy równoczesnym stopniowym podnoszeniu 

poziomu wody w cylindrze (Ryc. 24). W czasie napełniania cylindra piasek był delikatnie 

mieszany w celu jego odpowietrzenia. Po wypełnieniu cylindra, strukturę wewnętrzną piasku 

ustabilizowano poprzez fluktuację poziomu lustra wody i wyrównanie powierzchni równo  

z krawędzią cylindra (Ryc. 24). 

 

 
Ryc. 24. Etapy formułowania monolitu testowego z piasku w celu  wyznaczenia jego współczynnika filtracji.  
1 – zamontowanie pierścienia w urządzeniu, 2 – podniesienie poziomu wody i stopniowe zasypywanie pierścienia 
piaskiem kalibrowanym, 3 – usuwanie pęcherzy piasku, 4 – stopniowe podnoszenie i opuszczanie poziomu wody 
w celu naturalnego zagęszczenia próbki z piaskiem, 5 – wyrównanie powierzchni. 
 

Tak uformowana próbka jednorodnego piasku została poddana badaniu współczynnika filtracji 

przy stałym spadku hydraulicznym i określonej, w czasie badania, temperaturze wody. Badanie 

współczynnika filtracji próbek piasku (a także próbek zawierających korzenie) przebiegało 

identyczne, jak w przypadku próbek glebowych, co zostało opisane w rozdziale 4.1.5. 

 Powyższy sposób zagęszczania piasku nazwano sposobem pierwotnym, któremu 

odpowiadała pierwotna wartość współczynnika filtracji K’. Przedstawiony na Ryc. 25 schemat 

badań zakłada, że aby określić wpływ korzeni na infiltrację wody w glebie należy porównać 

współczynnik filtracji otrzymany dla próbek czystego piasku, ze współczynnikiem filtracji tego 
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samego piasku, lecz obecnego w próbkach zawierających korzenie. Teoretycznie, przy tym 

samym sposobie zagęszczania piasku w obu rodzajach próbek (bez korzeni i z korzeniami), 

jego właściwości fizyczne (gęstość objętościowa, gęstość właściwa, porowatość  

i współczynnik filtracji) powinny przyjmować wartości stałe. Jednakże umieszczanie korzeni 

w tak uformowanym ośrodku glebowym (piasku) w różnych wariantach ich przestrzennego 

ułożenia, wiązało się z wydobywaniem części piasku poza cylinder, umieszczaniem w próbce 

elementów korzeni ponownym, umieszczeniu części wydobytego wcześniej piasku w cylindrze 

i ponownym jego zagęszczeniu w środowisku wodnym. Już samo wbicie łyżki w piasek, którą 

go wydobywano z cylindra wiązało się z pewną miejscową zmianą pierwotnej struktury piasku, 

uformowaną w czasie jego zagęszczania w środowisku wodnym. Ingerencja w strukturę piasku 

byłaby tym większa, im więcej korzeni brałoby udział w doświadczeniu. Umieszczanie korzeni 

w piasku w układzie pionowym (Ryc. 27) było stosunkowo najmniej inwazyjne, natomiast 

umieszczanie ich w układzie poziomym, a zwłaszcza skośnym wiązało się z lokalnym 

zagęszczeniem piasku, co z kolei zwiększało jego gęstość objętościową i zmniejszało wartość 

współczynnika filtracji. Dlatego też, pierwotnie zagęszczone w cylindrze próbki piasku, 

poddano ponownemu, wtórnemu zagęszczeniu w środowisku wodnym, przy czym temu 

zagęszczeniu poddano około 70% objętości piasku pierwotnie uformowanej próbki. 

Pomniejszona objętość piasku miała imitować proces umieszczania w niej korzeni.  

W pierwszej kolejności za pomocą łyżki usunięto ze środka pierwotnie zagęszczonej próbki 

piasku 70% mokrego piasku po czym ponownie umieszczano go w próbce, przy jednoczesnym 

stopniowym podnoszeniu poziomu wody. Założono, że objętość ta w przybliżeniu 

odpowiadałaby objętości, w której w czasie przygotowywania próbek z korzeniami (wkładaniu 

korzeni do próbek), następowałoby zagęszczanie piasku. Po ponownym umieszczeniu 

wydobytego piasku w cylindrze okazywało się, że nie wypełniał on w całości pojemnika, co 

potwierdziło obawy o jego ewentualne wtórne zagęszczanie w czasie przygotowywania próbek 

z korzeniami (Ryc. 25). Dlatego też, po wyrównaniu górnej powierzchni piasku, zmierzono 

jego wysokość względem górnej krawędzi cylindra, tj. ustalono nową wysokość próbki piasku 

wtórnie zagęszczonego i jego objętość. 
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Ryc. 25. Ogólna idea testowania piasku kalibrowanego użytego w doświadczeniach nad wpływem korzeni na 
infiltrację gleby, gdzie: MP – masa suchego piasku, V’

P – objętość piasku pierwotnie zagęszczonego, V”
P – objętość 

piasku wtórnie zagęszczonego, K’
P – współczynnik filtracji wody infiltrującej przez piasek pierwotnie 

zagęszczony, K”
P – współczynnik filtracji wody infiltrującej przez piasek wtórkie zagęszczony, l – wysokość 

próbki równa długości drogi filtracji, Δh – wysokość hydrauliczna.  
 

Próbkę z wtórnie zagęszczonym piaskiem również poddano badaniu współczynnika filtracji 

(K”). Po tym badaniu określano masę suchego piasku, która była wartością wspólną dla dwóch 

pomiarów współczynnika filtracji (K’ i K’’). Masa sucha pozwoliła na obliczenia gęstości 

objętościowej piasku pierwotnie i wtórnie zagęszczonego, jako stosunek suchej masy piasku 

do jego objętości V’ lub V’’. Znajomość gęstości objętościowej piasku i odpowiadające im 

wartości współczynników K’ i K” pozwoliły na opracowanie zależności współczynnika filtracji 

od gęstości objętościowej piasku. 

 Badania nad wpływem korzeni na infiltrację wody w glebie wykonano na korzeniach 

pobranych bezpośrednio przed rozpoczęciem doświadczeń (około 20 godzin przed), a do czasu 

ich rozpoczęcia, korzenie były przechowywane w naturalnej dla miejsca ich pobrania glebie,  

w izolowanych pojemnikach i temperaturze nie przekraczającej 10oC. Przed rozpoczęciem 

doświadczeń korzenie zostały starannie i delikatnie umyte, a następnie przycięto je do 

założonych wcześniej długości i kształtu. Od tej chwili, w czasie przygotowywania próbek do 

badań, a także w przerwach między doświadczeniami korzenie przetrzymywano w wodzie,  

o temperaturze 5-10oC.  
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 Na Ryc. 26 przedstawiono zastosowane warianty ułożenia korzeni w próbkach, tj. 

ułożenie pionowe, poziome, skośne i nieregularne, które dotyczyło przede wszystkim  sieci 

drobnych korzeni o średnicy mniejszej od 1 mm.     

 
Ryc. 26. Sposób ułożenia korzeni w próbkach piasku o stałych właściwościach fizycznych. 

 

 Aby wykonać doświadczenia w pokazanych na Ryc. 26 wariantach, należało 

przygotować korzenie w różnych klasach grubości.  Dlatego też, korzenie poszczególnych 

gatunków drzew podzielono  na cztery klasy grubości: 1) korzenie grube o średnicy od 11 do 

18 mm, 2) korzenie średnie o grubości  od 5 mm  do 10 mm, 3) korzenie cienkie o grubości od 

2 mm do 4 mm  oraz 4) korzenie drobne o średnicy poniżej 1 mm.  

 W przypadku doświadczeń z pionowym ułożeniem korzeni w próbce, we wszystkich 

klasach grubości zastosowano tą samą długość korzeni (6,0 cm), a więc równą wysokości 

cylindra z próbką. W przypadku doświadczeń ze skośnym ułożeniem, korzenie przecięto pod 

kątem 45o do długości równej 8,5 cm. W przypadku poziomego ułożenia korzeni wszystkie 

odcinki nie przekraczały długości 12,0 cm.  

 Przygotowane korzenie umieszczano w cylindrze z  piaskiem, zachowując procedurę 

swobodnego zagęszczania piasku w środowisku wodnym opisaną powyżej (Ryc. 24).  
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Ryc. 27. Poszczególne etapy przygotowania próbek z korzeniami do badania współczynnika filtracji. 1 – delikatnie 
umieszczenie pionowych korzeni we wcześniej przygotowanych otworach w piasku, 2 – zasypywanie korzeni, 
zagęszczanie i odpowietrzanie piasku, 3 – wyrównanie powierzchni wierzchniej warstwy próbki, 4 – założenie 
siatki uniemożliwiającej transport piasku, dociążenie próbki oraz zalanie wodą do stałej wysokości hydraulicznej, 
5 – wystartowanie doświadczenia, pompka uzupełniając wodę nad próbką do stałego poziomu podtrzymuj stałą 
filtracje wody przez próbkę piasku z korzeniami i zostaje przechwycona oraz zmierzona przez deszczomierz.   
 

Na Ryc. 27 przedstawiono etapy przygotowania pojedynczej próbki z korzeniami w układzie 

pionowym, do badań współczynnika filtracji. Ogólną zasadą układania korzeni we wszystkich 

doświadczeniach była względna równomierność ich położenia w próbce piasku. 

 W danym wariancie doświadczeń przedstawionych na Ryc. 27, dla każdej próbki 

określono udział objętościowy korzeni w próbce, liczbę korzeni, ich średnicę i długość, gęstość 

sieci korzeniowej oraz powierzchnię boczną korzeni. 

 Udział objętościowy korzeni USK [%] określano ze wzoru:  

 𝑈𝑈𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑘𝑘
1055,5

∙ 100                              (30) 

gdzie:  

VK to objętość korzeni określona metodą wyporu wody w cylindrze miarowym  

o  pojemności dostosowanej do wielkości próbki korzeni [cm3], 1055,5 to objętość próbki 

[cm3]. 

Na podstawie objętości VK [cm3] i sumarycznej długości korzeni LK [cm] obliczono przeciętną 

średnicę korzeni d [cm], ich powierzchnię boczną AK [cm2] oraz gęstość korzeni w próbkach 

GK [cm dm-1] według wzorów: 

 d= 2� 𝑉𝑉𝑘𝑘
𝜋𝜋∙𝐿𝐿𝑘𝑘

                            (31) 

 

 𝑣𝑣𝑘𝑘 = 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑 ∙ 𝐿𝐿𝑘𝑘                        (32) 

 

 𝐺𝐺𝑘𝑘 = 𝐿𝐿𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑚𝑚

                                (33) 
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gdzie: 

Vm to objętość monolitu równa 1,0555 dm3. 

 

Przy określeniu współczynnika filtracji próbek (z korzeniami i bez) przyjęto stały spadek 

hydrauliczny równy 0,25 oraz stałe obciążenie powierzchni próbek równe 1,5 kg, wywołujące 

naprężenia F o wielkości 8,53 g cm-2 (0,0853 N cm-2). Po oznaczeniu współczynnika filtracji 

zawartość cylindra została przeniesiona do nierdzewnej miski. Następnie z piasku  usunięto 

korzenie, po czym określono jego suchą masę MP [g], co pozwoliło obliczyć jego gęstość 

objętościową ρd [g cm-3] w czasie pojedynczego doświadczenia według wzoru:  

 𝜌𝜌𝑑𝑑  = 𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑚𝑚−𝑉𝑉𝑘𝑘

          (34) 

 

Znajomość gęstości objętościowej pozwoliła na obliczenie wartości współczynnika  filtracji  

piasku K [cm h-1] użytego w doświadczeniu poprzez wcześniej opracowaną zależność  

w postaci: 

𝐾𝐾 = 260,5585 − 155,0746 ∙ 𝜌𝜌𝑑𝑑       (35) 

Różnice pomiędzy wartością K uzyskaną ze wzoru 26, a wartością uzyskaną w czasie 

doświadczeń dla danej próbki z korzeniami wskazywała na stopień zaburzenia ruchu wody 

infiltrującej przez piasek, wywołany obecnością korzeni w próbce.   

Doświadczenia wykonano na próbkach zawierających korzenie wszystkich sześciu gatunków 

drzew. Dla każdego gatunku wykonano doświadczenia w każdym z wariantów 

przedstawionych na Ryc. 26, a w danym wariancie wykonano po 3 serie doświadczeń, 

różniących się grubością korzeni. Z kolei w każdej serii wykonano 3-4 doświadczenia, 

zróżnicowane pod względem objętości korzeni w próbkach. 

 Na etapie przeprowadzania powyższych doświadczeń zauważono, że różnice między 

nieomal wszystkimi parametrami próbek korzeni wynikające z indywidualnych rozmiarów 

każdego korzenia i jego cech (np. nierówności przekrojów oraz szorstkość powierzchni 

związana z gatunkiem) może sprawić pewne trudności w analizowaniu uzyskanych wyników 

badań. Dlatego też, aby stworzyć jednolitą podstawę do analizy porównawczej uzyskanych 

wyników, przeprowadzono dwie dodatkowe serie doświadczeń. Idea tych badań była 

identyczna, jak w przypadku doświadczeń przeprowadzonych na próbkach z korzeniami, z tą 

różnicą, że zamiast korzeni naturalnych użyto korzeni sztucznych w postaci fragmentów 
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walców i walców obustronnie ściętych o określonych stałych średnicach, wykonanych z PCV 

i pleksi (Ryc. 28). W doświadczeniach tych (w obu seriach) zastosowano siedem średnic 

sztucznych korzeni: 22, 20, 16, 12, 8, 5 i 3 mm. W każdym wariancie grubości korzeni 

zastosowano ułożenie pionowe, skośne i poziome korzeni.  Różnicą między dwoma seriami był 

stan powierzchni sztucznych elementów korzeni. W serii pierwszej elementy te miały 

powierzchnię gładką, zaś w serii drugiej, ich powierzchnię pokryto  szorstką powłoką.   

 

 
Ryc. 28. Przykład elementów z PCV i pleksi zastosowanych w doświadczeniach nad pływem sztucznych korzeni 
na infiltrację wody w glebie. 1 – sztuczne korzenie o powierzchni gładkiej, 2 – sztuczne korzenie o powierzchni 
szorstkiej (pokryte piaskiem). 
 

Korzenie z szorstką powierzchnią przygotowano po zakończeniu pierwszej serii doświadczeń 

nad wpływem sztucznych korzeni o powierzchni gładkiej na infiltrację wody w glebie. 

Korzenie te zostały następnie zmatowione papierem ściernym, po czym pokryte warstwą 

silikonu i warstwą wciśniętego w silikon piasku, tego samego, który wchodził w skład próbek 

użytych we wszystkich innych doświadczeniach opisanych w niniejszym rozdziale. Nałożenie 

warstwy piasku spowodowało zwiększenie średnicy sztucznych korzeni o około  0,35 mm. 

Oprócz doświadczeń w pionowym, skośnym i poziomym ułożeniu korzeni sztucznych, 

wykonano też doświadczenia dla wariantu z korzeniami w nieregularnym ułożeniu (o średnicy 

poniżej 1 mm), w którym wykorzystano drut miedziany  o średnicy 0,5 mm. Ze względu na 

małą średnicę drutu, doświadczenia te wykonano jedynie w wariancie z powierzchnią gładką 

korzeni. Jednak w wyniku obserwacji powierzchni najdrobniejszych korzeni naturalnych 

poszczególnych gatunków drzew (Ryc. 29) stwierdzono, że bez względu na gatunek ich 

powierzchnia była stosunkowo gładka. Dlatego też, przy opracowywaniu wyników badań, 

wyniki uzyskane dla sztucznych najdrobniejszych korzeni (drutu) o powierzchni gładkiej 

wykorzystano zarówno dla wariantu z powierzchnią gładką, jak i szorstką.  
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Ryc. 29. Korzenie drobne o nieregularnym ułożeniu poszczególnych gatunków drzew. 

 

 

4.3. Analiza danych 

Statystyczną analizę danych i wykresy wykonano w programie STATISTICA 13.3 (StatSoft 

PL). W celu zaklasyfikowania poszczególnych monolitów glebowych z drzewkami różnych 

gatunków drzew do grup (skupień), zawierających monolity podobne do siebie pod względem 

właściwości fizycznych gleby oraz charakterystyk systemów korzeniowych zastosowano 

analizę skupień (aglomeracja, metoda Warda, odległość euklidesowa). Do testowania istotności 

różnic we właściwościach hydro-fizycznych pomiędzy poszczególnymi monolitami, 

skupieniami lub wariantami doświadczeń (np. spływ po pniu vs. opad deszczu) stosowano 

analizę wariancji ANOVA, test t, Kruskala-Wallisa lub test U Manna-Whitney’a. Rodzaj 

zastosowanego testu zależał od ilości porównywanych grup, rozkładu normalnego danych 

zmiennych w porównywanych grupach lub braku rozkładu normalnego, a także jednorodności 

wariancji lub jej braku. Normalność rozkładu testowano za pomocą testu Shapiro-Wilka, zaś 

jednorodność wariancji testem Levene’a. Wszystkie różnice testowano na poziomie istotności 

α = 0,05, a rodzaj zastosowanego testu przy porównywaniu danej zmiennej pomiędzy grupami 

lub wariantami doświadczeń podano w opisie tabel wynikowych lub rycin w rozdziale 
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zawierającym opis wyników badań. W celu oceny wpływu zmiennych jakościowych i ich 

interakcji (np. ułożenie korzeni w próbkach, gatunek korzeni i ułożenie x gatunek) na wybrane 

zmienne zależne zastosowano analizę GLM (analiza wariancji dla układów czynnikowych). Do 

opisu związku pomiędzy ubytkami natężenia przepływu wody przez próbki zawierające 

korzenie (naturalne i sztuczne) i rzeczywistymi ubytkami natężenia przepływu przez ośrodek 

przewodzący, a charakterystykami korzeni i niektórymi zmiennymi jakościowymi 

wykorzystano regresję wieloraką. Przy ocenie modelu sprawdzano nadmiarowość zmiennych, 

homoscedastyczność oraz rozkład normalności reszt. Wyboru najlepszego modelu dokonano  

w oparciu o wartość R2. 
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5. Wyniki badań 

5.1. Wpływ systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody w ośrodku 

nienasyconym 

5.1.1. Charakterystyka monolitów glebowych i systemów korzeniowych 

 W tabeli 3 przedstawiono parametry geometryczne poszczególnych monolitów 

glebowych, na których wykonano doświadczenia nad wpływem systemów korzeniowych na 

rozchodzenie się wody opadowej w ośrodku nienasyconym. Średnia wysokość monolitów 

wyniosła 36,1 cm, zaś średnia objętość 26,5 dm3. Podczas analizy granulometrycznej gleby 

najczęściej stwierdzano pył ilasty (~33 % wszystkich analizowanych próbek), a także piasek 

luźny (18,5%) i piasek słabogliniasty (~15%) (Ryc. 30). W monolitach z gatunkami liściastymi 

(Db, Bk i Lp) dominowało uziarnienie pyłu ilastego (60 %), zaś w monolitach z gatunkami 

iglastymi (So i Św) dominowało uziarnienie piasku luźnego (~42 %), a także piasku 

słabogliniastego (~33 %) i gliniastego (25 %), przy czym piasek luźny występował głównie  

w monolitach z sosną (Ryc. 30). Poziomy A badanych monolitów charakteryzowały się 

głównie uziarnieniem pyłu ilastego (~56 %) oraz piasku słabogliniastego (22 %). W poziomach 

mineralnych frakcja piasku stanowiła średnio 53,4 ± 8,3 %, pyłu 31,8 ± 5,4 %, zaś iłu 14,8 ± 

2,9 %, przy czym monolity z gatunkami iglastymi zawierały średnio 90,9 ± 2,3 % piasku i 7,5 

± 2,0 % pyłu, zaś monolity z gatunkami liściastymi zawierały średnio 51,3 ± 1,5 % pyłu, 25,3 

± 1,1 % iłu oraz 23,4 ± 1,9 piasku. 

 Monolity zawierały średnio 15,1 ± 2,0 % materii organicznej w poziomie A, 6,4 ± 0,5 % 

w poziomie M_1 i 2,3 ± 0,4 % w poziomie M_2. Monolity z gatunkami iglastymi zawierały  

w poziomie A ponad dwukrotnie więcej materii organicznej niż monolity z gatunkami 

liściastymi. Miąższość poziomów A w monolitach z gatunkami iglastymi była średnio ~ 32 % 

większa niż w monolitach z gatunkami liściastymi, przy czym największą miąższością poziomu 

A charakteryzował się monolit So_2 (~ 10 cm), zaś najmniejszą monolit Bk_1 (~ 6 cm). 

Zawartość materii organicznej w poziomie M_1 kształtowała się w zakresie od 4,7 % (Bk_1) 

do 8,7 % (Św_2), zaś w poziomie M_2 od 0,8 % (So_1) do 4,1 % (Db_1) (Tabela 4). Różnicom 

w zawartości materii organicznej towarzyszyły także różnice w gęstości objętościowej  

i porowatości ogólnej pomiędzy poszczególnymi poziomami w monolitach oraz pomiędzy 

samymi monolitami (Tabela 4). Gęstość objętościowa poziomów A monolitów z gatunkami 

iglastymi wynosiła średnio 0,442 g cm-3 i była ona o ~40 % mniejsza od gęstości poziomów A 

monolitów z gatunkami liściastymi. Średnia gęstość poziomu M_1 wyniosła 1,077 ± 0,048  
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g cm-3, przy czym najmniejszą gęstością tego poziomu charakteryzował się monolit Św_2 

(0,836 g cm-3), zaś największą monolit So_1 (1,266 g cm-3). Gęstość poziomu M_2 wyniosła 

średnio 1,413 ± 0,050 g cm-3, przy czym największą gęstość tego poziomu stwierdzono  

w monolicie So_1 (1,608 g cm-3), a najmniejszą w monolicie Db_1 (1,234 g cm-3) (Tabela 4). 

Największą porowatością ogólną charakteryzowały się poziomy A badanych monolitów 

(średnio 0,81 ± 0,01 cm3 cm-3 w monolitach z gatunkami iglastymi i 0,70 ± 0,01 cm3 cm-3  

w monolitach z gatunkami liściastymi), zaś najmniejszą poziomy M_2 (średnio 0,46 ± 0,02 cm3 

cm-3). Porowatość ogólna poziomów M_1 kształtowała się średnio na poziomie 0,58 ±  

0,02 cm3 cm-3,  przy czym największą porowatość w tym poziomie stwierdzono w monolicie 

Św_2 (0,66 cm3 cm-3), zaś najmniejszą w monolicie So_1 (0,51 cm3 cm-3). 

 W tabeli 5 zestawiono parametry geometryczne systemów korzeniowych poszczególnych 

gatunków drzew. Największym udziałem korzeni cechował się monolit Św_1, a także monolity 

Db_1 i Db_2, zaś najmniejszy udział korzeni stwierdzono w monolicie Bk_1 (0,36 %). Wśród 

wszystkich badanych monolitów największą objętość zajmowały korzenie w III klasie grubości 

(> 4 mm), a najmniejszą korzenie w I klasie grubości (0,5 – 2 mm), przy czym największą 

objętość korzeni najgrubszych stwierdzono w monolicie Św_1 (457 cm3), Db_2 (381 cm3)  

i Db_1 (296 cm3). Najmniej korzeni w III klasie grubości zawierał monolit Bk_1. Wraz ze 

wzrostem objętości korzeni w poszczególnych klasach grubości rosła także ich sumaryczna 

długość, przy czym największą całkowitą długość korzeni stwierdzono  

w monolicie Db_2 (2402 cm) i Św_1 (2161 cm), zaś najmniejszą w monolicie Bk_1, który 

cechował się także najmniejszą długością korzeni przypadającą na 1 dm3 monolitu. Największą 

ilość korzeni wychodzących z monolitu stwierdzono w monolicie Lp_1 (35 sztuk), a także  

w monolitach bukowych i świerkowych. W monolitach sosnowych i dębowych całkowita ilość 

korzeni wychodzących z monolitu wahała się od 12 do 18 sztuk. Ilość korzeni wychodzących 

z górnej części monolitu wahała się pomiędzy 10 (Db_1), a 19 sztuk (Św_1). Największe 

różnice pomiędzy monolitami stwierdzono w ilości korzeni wychodzących z dolnej części 

monolitu, tj. ich ilość wahała się od 2 (Db_1, So_1 i So_2) do 22 sztuk (Lp_1) (Tabela 5). 

Parametry geometryczne systemów korzeniowych różniły się także pomiędzy monolitami 

zawierającymi drzewka tego samego gatunku. Na przykład objętość korzeni w monolicie Św_1 

była ponad dwukrotnie większa niż w monolicie Św_2. Podobne różnice stwierdzono pomiędzy 

monolitami Bk_1 i Bk_2 (Tabela 5). W monolicie Św_2 korzenie wystające z monolitów były 

stosunkowo równomiernie rozmieszczone pomiędzy częścią górną i dolną monolitu (15 i 11 

sztuk), podczas gdy w monolicie Św_1 z części górnej wystawało 19 korzeni, a z części dolnej 

8. O ile ilość korzeni wychodzących z monolitów Bk_1 i Bk_2 była podobna pomiędzy 
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częściami dolnymi i górnymi tych monolitów, to całkowita długość wszystkich korzeni  

w monolicie Bk_2 była ponad dwukrotnie większa niż w monolicie Bk_1. Ze względu na 

różnice we właściwościach fizycznych i w parametrach geometrycznych systemów 

korzeniowych pomiędzy poszczególnymi monolitów wykonano analizę skupień, w której 

wykorzystano większość określonych właściwości fizycznych monolitów oraz charakterystyk 

systemów korzeniowych (Tabela 5). Na podstawie tej analizy wyodrębniono 4 skupienia (grupy 

monolitów) (Ryc. 31):  

• grupa 1 – zawierająca tylko monolit Św_1, 

• grupa 2 – zawierająca monolity Db_1 i Db_2, 

• grupa 3 – zawierająca monolity So_1 i So_2, 

• grupa 4 – zawierająca monolity Św_2, Lp_1, Bk_1 i Bk_2.  

Analiza wariancji wykazała, że największą rolę w kształtowaniu skupień odegrały następujące 

zmienne: gęstość objętościowa, porowatość ogólna, zawartość materii organicznej, objętość 

korzeni w I i II klasie grubości oraz całkowita objętość korzeni, długość korzeni w III klasie 

grubości i sumaryczna długość korzeni oraz całkowita ilość korzeni wychodzących  

z monolitów i ilość korzeni wychodzących z dolnej części monolitów (Tabela 7). 

Grupa 1 charakteryzowała się największym spośród wszystkich grup udziałem systemów 

korzeniowych, najmniejszą objętością korzeni w I klasie grubości i zarazem najmniejszą ich 

długością. Jednocześnie grupa ta zawierała największą objętość korzeni w III klasie grubości  

i ich sumaryczną długość. Cechowała się też największym zagęszczeniem korzeni 

przypadających na 1 dm3. Pod względem ilości korzeni wychodzących z monolitu grupa ta była 

zbliżona do grupy 4 i było ich prawie dwukrotnie więcej niż w grupie 2 i 3, przy czym w grupie 

tej najwięcej korzeni (19 sztuk) wychodziło z górnej części monolitu (Tabela 6). 

Grupa 2 charakteryzowała się największą zawartością materii organicznej, a zarazem najniższą 

gęstością objętościową, najwyższą porowatością ogólną i najniższą zawartością frakcji piasku 

(średnio 25%). Spośród wszystkich innych grup cechowała się największą objętością  

i długością korzeni w I klasie grubości oraz najmniejszą objętością i długością korzeni w II 

klasie grubości. Obok grupy 1 jest to druga w kolejności grupa z największą objętością  

i długością korzeni w III klasie grubości, całkowitą objętością, długością i gęstością korzeni, 

przy jednocześnie najmniejszej spośród wszystkich grup przeciętnej średnicy korzeni  

i najmniejszą ilością korzeni wychodzących z monolitu (średnio 15 sztuk podobnie jak w grupie  

3), przy czym z górnej części monolitu wychodziło ich czterokrotnie więcej niż z części dolnej 

(Tabela 6). 
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Grupa 3 cechowała się najniższym udziałem materii organicznej, najniższą porowatością 

ogólną, największą gęstością objętościową i najwyższą zawartością frakcji piasku (średnio 

97%). W porównaniu z innymi grupami, grupa ta zawierała największą objętość korzeni w II 

klasie grubości i najmniejszą gęstość korzeni. Pod względem zawartości korzeni najgrubszych 

(w III klasie grubości) grupa ta była zbliżona do grupy 4, przy czym objętość korzeni tej klasy 

była tu blisko połowę mniejsza niż w grupie 2 i ponad połowę mniejsza niż w grupie 1. Pod 

względem ilości korzeni wychodzących z monolitu grupa ta była podobna do grupy 4 (średnio 

15 sztuk), z czego najwięcej korzeni wychodziło z górnej części monolitu (Tabela 6). 

Grupa 4 zawierała najwięcej monolitów (4). Cechowała się najmniejszym udziałem 

procentowym systemu korzeniowego w monolitach, najmniejszą objętością i długością korzeni 

w III klasie grubości oraz najniższą sumaryczną objętością i długością korzeni. W grupie tej 

przeciętna średnica korzeni była bliska 5 mm, przy czym ich gęstość była nieco wyższa niż  

w grupie 3. Grupa ta zawierała najwięcej korzeni wychodzących z monolitu (średnio 29 sztuk), 

przy czym ilość korzeni wychodzących z górnej i dolnej części monolitu była do siebie zbliżona 

(Tabela 6). 
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Tabela 3. Parametry geometryczne monolitów glebowych z drzewkami na których przeprowadzono doświadczenia nad wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się 
wody opadowej w ośrodku nienasyconym. 

Symbol 
monolitu 

Powierzchnia górna monolitu Cały monolit Górna część monolitu Dolna część monolitu 

Promień Powierzchnia Qw Wysokość Objętość Średnia 
powierzchnia Wysokość Objętość Średnia 

powierzchnia Wysokość Objętość Średnia 
powierzchnia 

cm cm2 g cm dm3 cm2 cm dm3 cm2 cm dm3 cm2 

Db_1 17,1 933,3 2192,0 36,6 28,1 777,4 16,8 13,3 794,0 19,8 14,7 742,3 
Db_2 17,0 904,7 2170,0 37,4 26,3 703,5 17,0 13,7 803,5 20,4 12,7 620,0 
Bk_1 17,2 927,2 2224,0 36,3 25,6 706,1 14,2 10,6 749,3 22,1 15,0 678,3 
Bk_2 17,0 909,0 2180,0 35,0 28,8 822,0 16,1 12,5 778,9 18,9 16,2 858,7 
Lp_1 14,0 614,0 1474,0 35,8 20,5 573,2 14,3 7,4 518,9 21,5 13,1 609,3 
Św_1 15,9 798,2 1914,0 36,0 25,9 718,1 15,9 11,5 722,6 20,1 14,4 714,4 
Św_2 15,4 743,1 1782,0 35,5 24,5 688,7 15,5 10,2 658,7 20,0 14,2 712,0 
So_1 17,1 933,3 2192,0 36,9 30,8 834,4 17,0 15,4 904,1 19,9 15,4 774,9 
So_2 16,8 883,5 2121,0 35,4 28,0 791,5 14,2 11,5 812,0 21,2 16,5 777,8 

Qw – masa wody zasilającej monolit w wyniku spływu po pniu lub symulacji opadu bezpośrednio na powierzchnię monolitu w czasie pojedynczego doświadczenia. 
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Ryc. 30. Podgrupy granulometryczne poszczególnych poziomu próchnicznego A, poziomu mineralnego w górnej (M_1) i dolnej (M_2) części poszczególnych monolitów 
glebowych z drzewkami różnych gatunków drzew. 
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Tabela 4.Wybrane właściwości fizyczne poszczególnych monolitów glebowych. 

Oznaczenia: A – poziom próchniczny, M – poziom mineralny, Co – zawartość materii organicznej,   d  – gęstość 
objętościowa gleby, s – gęstość właściwa gleby, Po –  porowatość ogólna, W – maksymalna wilgotność gleby.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol 
monolitu Poziom 

Głębokość 
poziomu 

Właściwości fizyczne gleby 

Co ρd ρs Po W W 

cm % wag. g cm-3 cm3 cm-3 % obj. % wag. 

Db_1 
A 6 9,9 0,745 2,498 0,70 70,2 94,2 

M-1 17 7,7 0,953 2,521 0,62 62,2 65,3 
M-2 37 4,1 1,234 2,58 0,52 52,2 42,3 

Db_2 
O 7 10,2 0,698 2,495 0,72 72,0 103,2 
A 17 7,5 0,987 2,524 0,61 60,9 61,7 

M-2 37 3,6 1,271 2,587 0,51 50,9 40,1 

Bk_1 
A 6 11,0 0,723 2,481 0,70 70,1 97,0 

M-1 14 4,7 1,187 2,57 0,54 53,8 45,3 
M-2 36 2,9 1,298 2,598 0,50 50,0 38,5 

Bk_2 
A 7 11,7 0,707 2,471 0,71 71,4 101,0 

M-1 16 5,5 1,171 2,557 0,54 54,2 46,3 
M-2 35 2,3 1,384 2,609 0,47 47,0 34,0 

Lp_1 
A 7 9,1 0,787 2,511 0,69 68,7 87,3 

M-1 14 5,2 1,135 2,561 0,56 55,7 49,1 
M-2 36 3,3 1,278 2,593 0,51 50,7 39,7 

Św_1 
A 9 23,9 0,393 2,273 0,83 82,7 210,4 

M-1 16 7,9 0,978 2,518 0,61 61,2 62,6 
M-2 36 0,9 1,589 2,633 0,40 39,7 25,0 

Św_2 
A 9 18,7 0,488 2,363 0,79 79,3 162,5 

M-1 16 8,7 0,836 2,505 0,67 66,6 79,7 
M-2 36 1,2 1,547 2,626 0,41 41,1 26,6 

So_1 
A 10 19,7 0,476 2,347 0,80 79,7 167,4 

M-1 17 5,1 1,266 2,577 0,51 50,8 40,1 
M-2 37 0,8 1,608 2,634 0,39 39,0 24,3 

So_2 
A 10 22,1 0,409 2,312 0,82 81,5 201,2 

M-1 14 5,5 1,184 2,571 0,54 53,9 45,5 
M-2 35 1,9 1,509 2,615 0,42 42,3 28,0 
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Tabela 5. Parametry geometryczne systemów korzeniowych w poszczególnych monolitach glebowych. 

Symbol monolitu Db_1 Db_2 Bk_1 Bk_2 Lp_1 Św_1 Św_2 So_1 So_2 

Objętość monolitu [dm3] 28,05 26,31 25,63 28,77 20,52 25,85 24,45 30,79 28,02 

Objętość korzeni [dm3] 0,428 0,471 0,093 0,311 0,284 0,603 0,270 0,326 0,282 

Udział korzeni [% obj.] 1,52 1,79 0,36 1,08 1,38 2,33 1,10 1,06 1,01 

Objętość szyi korzeniowej [cm3] 113,3 71,8 35,9 90,4 66,2 126,8 84,7 96,2 86,5 

Objętość korzeni w I klasie grubości [cm3] 7,8 8 5,4 4,7 4 4 5,7 5,1 5,7 

Długość korzeni w I klasie grubości [cm] 614 750 318 285 335 325 563 325 363 

Objętość korzeni w II klasie grubości [cm3] 11,2 10,1 7,4 28,9 8,2 15,6 10,2 24,2 9,1 

Długość korzeni w II klasie grubości [cm] 178 183 89 418 126 221 165 302 136 

Objętość korzeni w III klasie grubości [cm3] 296,1 381,1 44 187,6 205,4 457 168,9 200 181,1 

Długość korzeni w III klasie grubości [cm] 1046 1469 129 505 706 1615 645 622 540 

Sumaryczna objętość korzeni [cm3] 315,1 399,2 56,8 221,2 217,6 476,6 184,8 229,3 195,9 

Udział objętości korzeni w monolicie [%] 1,12 1,52 0,22 0,77 1,06 1,84 0,76 0,74 0,7 

Sumaryczna długość korzeni w monolicie 
[cm] 1838 2402 536 1208 1167 2161 1373 1249 1039 

Przeciętna średnica korzeni [mm] 4,11 4,09 5,67 6,25 4,35 4,98 3,51 4,33 4,27 

Gęstość korzeni w monolicie [cm dm-3] 70,6 91,3 20,9 42,1 56,9 83,6 56,2 40,6 37,1 

Liczba korzeni wychodzących z monolitu 
[szt] 12 18 26 29 35 27 26 16 14 

Liczba korzeni wychodzących z górnej 
części monolitu [szt] 10 14 15 15 13 19 15 14 12 

Liczba korzeni wychodzących z dolnej 
części monolitu [szt] 2 4 11 14 22 8 11 2 2 
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Ryc. 31. Dendrogram przedstawiający skupienia (grupy monolitów), wyodrębnione na podstawie analizy skupień 
(aglomeracja, metoda Warda, odległość euklidesowa), w której wykorzystano właściwości fizyczne monolitów  
i parametry geometryczne systemów korzeniowych poszczególnych drzewek. 

 

Tabela 6. Zestawienie wartości średnich niektórych właściwości fizycznych i parametrów geometrycznych korzeni 
w grupach monolitów wyłonionych na podstawie analizy skupień. 

GRUPA 1 2 3 4 

Monolity wchodzące w skład grupy Św_1 Db_1, Db_2 So_1, So_2 Św_2, Lp_1, 
 Bk_1, Bk_2 

Zawartość materii organicznej [%] 4,4 5,7 3,3 4,2 

Gęstość objętościowa [g cm-3] 1,284 1,111 1,392 1,230 

Porowatość ogólna [cm3 cm-3] 0,50 0,57 0,47 0,52 

Zawartość frakcji piasku [%] 84,8 25,1 96,6 38,1 

Udział korzeni [% obj.] 2,33 1,66 1,04 0,98 

Objętość korzeni w I klasie grubości [cm3] 4,00 7,90 5,40 4,95 

Długość korzeni w I klasie grubości [cm] 325,0 682,0 344,0 375,3 

Objętość korzeni w II klasie grubości [cm3] 15,60 10,65 16,65 13,68 

Długość korzeni w II klasie grubości [cm] 221,0 180,5 219,0 199,5 

Objętość korzeni w III klasie grubości [cm3] 457,0 338,6 190,6 151,5 

Długość korzeni w III klasie grubości [cm] 1615,0 1257,5 581,0 496,3 

Sumaryczna objętość korzeni [cm3] 476,6 357,2 212,6 170,1 

Sumaryczna długość korzeni w monolicie [cm] 2161,0 2120,0 1144,0 1071,0 

Przeciętna średnica korzeni [mm] 5,0 4,1 4,3 4,9 

Gęstość korzeni w monolicie [cm dm-3] 83,6 81,0 38,9 44,0 

Liczba korzeni wychodzących z monolitu [szt] 27 15 15 29 

Liczba korzeni wychodzących z górnej części monolitu [szt] 19 12 13 15 

Liczba korzeni wychodzących z dolnej części monolitu [szt] 8 3 2 15 
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Tabela 7. Wyniki analizy wariancji w grupach monolitów (skupieniach) wyodrębnionych na podstawie analizy 
skupień (α > 0,05) . Zmienne w tabeli zostały uszeregowane według rosnącej wartości p. 

Zmienne SS 
Efekt 

df 
Efekt 

MS 
Efekt 

SS 
Błąd 

df 
Błąd 

MS 
Błąd F p 

Gęstość objętościowa 7,19 3 2,40 0,81 5 0,16 14,77 0,006 
Porowatość ogólna 7,16 3 2,39 0,84 5 0,17 14,28 0,007 

Objętość korzeni w I klasie grubości 7,08 3 2,36 0,92 5 0,18 12,88 0,009 

Liczba korzeni wychodzących z monolitu 6,79 3 2,26 1,21 5 0,24 9,33 0,017 

Długość korzeni w III klasie grubości 6,72 3 2,24 1,28 5 0,26 8,77 0,020 

Objętość korzeni w III klasie grubości 6,70 3 2,23 1,30 5 0,26 8,61 0,020 

Zawartość materii organicznej 6,70 3 2,23 1,30 5 0,26 8,58 0,020 

Całkowita objętość korzeni  6,58 3 2,19 1,42 5 0,28 7,75 0,025 

Całkowita długość korzeni 6,29 3 2,10 1,71 5 0,34 6,15 0,039 

Liczba korzeni wychodzących z dolnej części 
monolitu 6,22 3 2,07 1,78 5 0,36 5,81 0,044 

Udział systemów korzeniowych 6,03 3 2,01 1,97 5 0,39 5,12 0,055 

Gęstość korzeni w monolicie 5,98 3 1,99 2,02 5 0,40 4,92 0,059 

Długość korzeni w I klasie grubości 5,91 3 1,97 2,09 5 0,42 4,71 0,064 

Liczba korzeni wychodząca z górnej części 
monolitu 5,87 3 1,96 2,13 5 0,43 4,60 0,067 

Procentowa zawartość piasku 5,62 3 1,87 2,38 5 0,48 3,93 0,087 

Przeciętna średnica korzeni 1,75 3 0,58 6,25 5 1,25 0,47 0,719 

Objętość korzeni w II klasie grubości 0,67 3 0,22 7,33 5 1,47 0,15 0,923 

Długość korzeni w drugiej klasie grubości 0,18 3 0,06 7,82 5 1,56 0,04 0,988 

 

 
5.1.2. Właściwości filtracyjne gleby 

 W przeciągu 48-godzinnego okresu badań współczynnika filtracji K10 gleby budującej 

poszczególne monolity, na których przeprowadzono doświadczenia nad wpływem korzeni na 

rozchodzenie się wody opadowej w ośrodku nienasyconym, wykonano łącznie 465 pomiarów 

K10. W czasie tych pomiarów współczynnik filtracji kształtował się w zakresie od 0,311 do 

16,404 cm h-1 (średnio 4,13 ± 0,13 cm h-1) i na ogół cechował się pewną dynamiką, tzn. 

przyjmował najwyższe wartości w początkowym okresie pomiarów, po czym stopniowo ulegał 
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zmniejszeniu. Różnice w K10 pomiędzy początkowym, a końcowym okresem pomiarów były 

zwykle większe w poziomach M_1 niż w poziomach M_2, a przykład przebiegu zmian  

w wartościach K10 w ciągu 48 h pomiarów dla wybranych monolitów i poziomów M_1 i M_2 

przedstawiono na Ryc. 32. Współczynnik filtracji poziomów M_1 mieścił się w zakresie od 

0,421 do 16,404 cm h-1 i był istotnie wyższy od współczynnika K10 poziomów M_2, średnio  

o 20,2 % (p = 0,006). Statystycznie istotne różnice pomiędzy poziomami M_1 i M_2 

stwierdzono także w większości monolitów poszczególnych gatunków drzew (Ryc. 33). Bez 

względu na poziom, z którego pobierano próbki do badań współczynnika filtracji, stwierdzono 

statystycznie istotne różnice we współczynniku K10 pomiędzy monolitami niektórych 

gatunków, przy czym różnice te były głównie pomiędzy gatunkami liściastymi i iglastymi oraz 

samymi gatunkami iglastymi (Ryc. 34).  

 Współczynnik filtracji K10 różnił się także pomiędzy grupami monolitów, 

wyodrębnionych na podstawie analizy skupień (Ryc. 35). Współczynnik filtracji w grupie 3 

wyniósł średnio 7,076 ± 0,157 cm h-1 i był on istotnie wyższy od K10 w grupie 2 i 4, średnio  

o 64,5 i 57,6 % (p < 0,001). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic we współczynniku 

K10 pomiędzy grupami 1 i 3 (p = 0,305) oraz 2 i 4 (p = 0,113) (Ryc. 35). 

 

 

Ryc. 32. Dynamika współczynnika filtracji K10 wybranych monolitów (Db_2 i Bk_2) i poziomów M_1 i M_2  
w ciągu 48 h pomiarów. 
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Ryc. 33. Zakres zmienności we współczynniku filtracji K10 poziomów M_1 i M_2 w monolitach poszczególnych 
gatunków drzew. Różne litery wskazują na istotność różnic pomiędzy poziomami M_1 i M_2 w obrębie 
monolitów danych gatunków (test U Manna-Whitneya, α > 0,05). 

 

 

Ryc. 34. Zakres zmienności we współczynniku filtracji K10 w monolitach poszczególnych gatunków drzew (bez 
podziału na poziomy M_1 i M_2). Różne litery wskazują na istotność różnic pomiędzy monolitami 
poszczególnych gatunków (test Kruskala, α > 0,05). 
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Ryc. 35. Zakres zmienności we współczynniku filtracji K10 w grupach monolitów wyodrębnionych na podstawie 
analizy skupień (bez podziału na poziomy M_1 i M_2). Różne litery wskazują na istotność różnic pomiędzy 
monolitami poszczególnych gatunków (test Kruskala, α > 0,05). 
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5.1.3. Wyniki doświadczeń symulacji opadu deszczu i spływu wody po pniu 

 W czasie doświadczeń symulacji opadu deszczu i spływu wody po pniu na ogół 

większość wody (średnio 82,2 %) opuszczała monolity drenami korzeniowymi  

i infiltracyjnymi, zaś pozostała część opadu była zatrzymywana przez monolity glebowe. Na 

ogół odpływ wody drenami był istotnie wyższy w doświadczeniach symulacji opadu deszczu, 

niż w czasie spływu wody po pniu (p = 0,007), a tym samym monolity zatrzymywały istotnie 

mniej wody w czasie doświadczeń symulacji opadu, niż spływu wody po pniu (p < 0,001). 

Podobną zależność stwierdzono w monolitach niektórych gatunków drzew (Ryc. 36). Odpływ 

wody drenami korzeniowymi i infiltracyjnymi był istotnie wyższy w czasie symulacji opadu 

deszczu w monolitach dębowych (p = 0,048), świerkowych (p = 0,003) i sosnowych  

(p = 0,001). Różnic w całkowitym odpływie wody pomiędzy rodzajami doświadczeń 

(symulacji opadu i spływu wody po pniu) nie stwierdzono w monolitach bukowych (p = 0,978)  

i w monolicie z lipą drobnolistną (p = 0,149).  

 Na Ryc. 37 przedstawiono rozdział wody dostarczonej do monolitów poszczególnych 

gatunków w wyniku wszystkich doświadczeń (spływu po pniu i symulowanego opadu deszczu) 

na wodę, która odpłynęła drenami korzeniowymi ze strefy górnej monolitu (qg), na wodę, która 

odpłynęła drenami korzeniowymi ze strefy dolnej monolitu (qd), na wodę, która odpłynęła 

drenami korzeniowymi zarówno ze strony górnej jak i dolnej monolitu (qg + gd) oraz wodę, 

która odpłynęła w czasie doświadczeń drenami infiltrującymi (qf). Stwierdzono statystycznie 

istotne różnice w ilości wody wypływającej poszczególnymi drenami (qg, qd, qg + qd, qf) 

pomiędzy gatunkami, przy czym różnice te były bardziej widoczne pomiędzy grupami 

gatunków (iglaste vs. liściaste) niż poszczególnymi gatunkami w obrębie drzew liściastych lub 

iglastych (Ryc 37). 

 Woda odpływająca drenami infiltrującymi qf przewyższała ilość wody odpływającej 

wszystkimi drenami korzeniowymi (qg + gd) w większości badanych monolitów (zarówno  

w czasie dostarczania wody do monolitów w postaci spływu wody po pniu, jak i symulacji 

opadu deszczu), przy czym różnice te były najbardziej widoczne w monolitach świerkowych  

i sosnowych, w których średnia wartość qf  wynosiła ~70 %  (Ryc. 38). Wyjątkiem był monolit 

z lipą, z którego w czasie obu rodzajów doświadczeń drenami korzeniowymi (qg + gd) 

odpływało ~50 % wody, zaś drenami infiltracyjnymi qf odpływało ~30 % dostarczonego opadu. 

Najmniejsze różnice pomiędzy qf i qg + qd stwierdzono w monolitach dębowych i bukowych  

w obu rodzajach doświadczeń. U większości gatunków ilość wody odpływającej drenami  

z dolnej części monolitu qd była większa niż ilość wody, która odpływała drenami 
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korzeniowymi z górnej części monolitu qg (Ryc. 38). W przypadku monolitów sosnowych ta 

część wody, która odpływała drenami korzeniowymi (średnio 11,0 ± 3,3 % w czasie spływu po 

pniu i 13,4 ± 4,0 % w czasie opadu), odpływała tylko drenami zlokalizowanymi w dolnej części 

monolitów. Podobnie było w monolitach świerkowych, w których drenami zlokalizowanymi  

w dolnej części monolitów odpływało średnio 9,6 ± 2,1 % opadu, zaś drenami z górnej części 

monolitów odpływało średnio 1,0 ± 2,1 % (spływ po pniu) i 2,6 ± 0,8 % (opad) dostarczanej 

wody. W przypadku monolitu z lipą, ilość wody odpływającej rozkładała się stosunkowo 

równomiernie pomiędzy drenami korzeniowymi w górnej części monolitu, drenami 

infiltrującymi i drenami korzeniowymi zlokalizowanymi w dolnej części monolitu, a różnice 

między nimi nie przekraczały 8 % dostarczonej wody w obu rodzajach doświadczeń. Monolity 

dębowe różniły się od pozostałych pod względem rozdziału odpływu wody z monolitów  

w czasie doświadczeń (Ryc. 38). W monolitach tych ~ 45 % wody odpływało drenami 

infiltrującymi, a ~ 39 % odpływało drenami korzeniowymi, z czego większość (~ 30 %) 

odpływała drenami korzeniowymi zlokalizowanymi w górnej części monolitów. W przypadku 

monolitów bukowych całkowita ilość wody odpływającej drenami korzeniowymi wynosiła 

średnio 37,4 ± 5,2 % (spływ) i 39,2 ± 3,5 % (opad), przy czym rozdział wody pomiędzy drenami 

w górnej i dolnej części monolitów różnił się między dwoma rodzajami doświadczeń.  

W doświadczeniach, w których woda dostarczana była do monolitów w postaci spływu wody 

po pniu, ilość wody odpływającej z drenów w górnej części przewyższała ilość wody 

odpływającej z dolnej części monolitów bukowych. Z kolei w doświadczeniach, w których 

woda dostarczana była do monolitów w postaci symulowanego opadu deszczu, qd było blisko 

trzykrotnie większe od qg (Ryc. 38). Różnice między rodzajami doświadczeń w wartościach qg 

i qd w monolitach bukowych były istotne statystyczne (p = 0,010 i p = 0,030). W pozostałych 

monolitach nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w wartościach qg, qd, qg + qd i qf 

pomiędzy rodzajami doświadczeń (spływ vs. opad).  

 Brak wpływu sposobu dostarczania wody (spływ vs. opad) na jej rozchodzenie się  

w ośrodku nienasyconym potwierdza także analiza GLM przeprowadzona na grupach 

(skupieniach) wyłonionych w analizie skupień (Ryc. 39). Wykazano, że rodzaj opadu wpływał 

jedynie na wartość qd, przy czym wpływ ten był na granicy istotności statystycznej (p = 0,048). 

 Zależność ilości wody odpływającej drenami korzeniowymi qg + qd (%) oraz drenami 

infiltracyjnymi qf (%) w czasie opadu (bez względu na jego rodzaj) od właściwości fizycznych 

i parametrów geometrycznych korzeni opisano następującymi równaniami: 

 108946,65 13,71 9447,88 3187,62 0,02 1,14g d d III IIq q K Po L Vρ+ = − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅             (36) 
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 1077,15 7,91 0,20 0,29 0,97 5,87 2, 25f I III III g mq K L L V n V= − + ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅                   (37) 

gdzie: 

K10 to współczynnik filtracji [cm h-1], 

Po to porowatość ogólna gleby [cm3 cm-3], 

ρd to gęstość objętościowa gleby [g cm-3], 

LI i LIII to to długość korzeni w I i III klasie grubości [cm], 

VII i VIII to to objętość korzeni w II i III klasie grubości [cm3], 

ng to to ilość korzeni w części górnej monolitu [szt.], 

Vm to to objętość monolitu glebowego [dm3]. 

  

Ocenę istotności parametrów obu równań przedstawiono w tabeli 8. 

 

 

 

Ryc. 36. Całkowita ilość wody odpływającej z monolitów poszczególnych gatunków drzew (Q) drenami 
korzeniowymi i infiltracyjnymi oraz wody zatrzymywanej przez monolity (ΔZ) w czasie doświadczeń symulacji 
opadu deszczu i spływu wody po pniu (średnia ± błąd std.). Różne litery danego koloru wskazują na istotność 
różnic w wartościach Q i ΔZ pomiędzy rodzajami doświadczeń (test t, α > 0,05). 
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Ryc. 37. Zakres zmienności ilości wody odpływającej z monolitów poszczególnych gatunków w czasie 
doświadczeń symulacji opadu deszczu i spływu wody po pniu, gdzie qg to ilość wody odpływającej drenami 
korzeniowymi z górnej części monolitów, qd to ilość wody odpływającej drenami korzeniowymi zlokalizowanymi 
w dolnej części monolitów, qg + qd to sumaryczna ilość wody odpływającej ze wszystkich drenów korzeniowych 
w monolitach poszczególnych gatunków, qf to ilość wody odpływającej drenami infiltrującymi. Różne litery 
wskazują na istotność różnic w wartościach qg, qd, qg + qd lub qf pomiędzy monolitami poszczególnych gatunków 
(Test Kruskala-Wallisa, α > 0,05). 
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Ryc. 38. Rozdział wody (średnia ± błąd std.) dostarczonej do monolitów poszczególnych gatunków drzew  
w postaci spływu po pniu oraz symulowanego opadu deszczu na wodę, która odpłynęła drenami korzeniowymi ze 
strefy górnej monolitu (qg), na wodę, która odpłynęła drenami korzeniowymi ze strefy dolnej monolitu (qd), na 
wodę, która odpłynęła drenami korzeniowymi zarówno ze strony górnej jak i dolnej monolitu (qg + gd) oraz wodę, 
która odpłynęła w czasie doświadczeń drenami infiltrującymi (qf). Różne litery danego koloru wskazują na istotne 
różnice pomiędzy rodzajem doświadczeń (spływ vs. opad) testowane testem U Manna-Whitneya (α > 0,05). 
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Ryc. 39. Wyniki analizy GLM (analiza wariancji dla układów czynnikowych). Pogrubione wartości statystyki F  
i p świadczą o istotnym wpływie grupy, rodzaju opadu lub interakcji grupa*rodzaj opadu na odpływ wody drenami 
korzeniowymi z górnej (qg) i dolnej (qd) części monolitów, odpływ wody wszystkimi drenami korzeniowymi (qg 
+ qd) lub odpływ wody drenami infiltracyjnymi (qf) na poziomie istotności α > 0,05 (średnia ± 0,95 przedział 
ufności). 
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Tabela 8. Parametry równania 36 i 37 wraz z oceną ich istotności (α > 0,05). 

Równanie Zmienna Parametr Błąd std. t p Korelacja cząstkowa R2 Popr. R2 Błąd std. 
estymacji 

36 

Wyraz wolny 8946,65 2023,12 4,42 0,021 - 

0,99 0,97 3,44 

K10 -13,71 0,98 -14,03 0,001 -0,99 
PO -9447,88 2096,14 -4,51 0,020 -0,93 
ρd -3187,62 752,62 -4,24 0,024 -0,93 
LIII 0,02 0,004 5,52 0,012 0,95 
VII -1,14 0,21 -5,40 0,012 -0,95 

37 

Wyraz wolny -77,15 5,90 -13,08 0,006 - 

0,99 0,99 1,16 

K10 7,91 0,21 38,49 0,001 0,98 
LI  0,20 0,01 25,88 0,001 0,97 
LIII -0,29 0,02 -18,76 0,003 -0,98 
VIII 0,97 0,06 17,34 0,003 0,97 
ng 5,87 0,28 21,30 0,002 0,96 
Vm -2,25 0,22 -10,37 0,009 -0,99 

 
 
5.2. Wpływ korzeni na redukcję przepływu przez ośrodek przewodzący wodę 

w glebie 

5.2.1. Korzenie sztuczne 

 Doświadczenia nad wpływem sztucznych korzeni (rurek) na przepływ wody przez próbki 

UQ i rzeczywiste ubytki przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK w zależności od 

ułożenia korzeni w próbkach (pionowe, skośne i poziome) i ich powierzchni (gładka vs. 

szorstka) przeprowadzono łącznie na 166 próbkach. Korzenie sztuczne redukowały przepływ 

wody przez próbki UQ średnio o 13,1 ± 0,8 % w porównaniu z próbkami czystego piasku, przy 

czym wartości UQ w próbkach zawierających sztuczne korzenie o powierzchniach gładkich 

wyniosły średnio -10,0 ± 1,0 %, zaś o powierzchniach szorstkich -16,7 ± 0,9 %. Na redukcję 

przepływu wody przez próbki największy wpływ miało poziome ułożenie korzeni sztucznych 

(średnio -18,0 ± 1,3 %), zaś najmniejszy wpływ miało ułożenie pionowe (średnio -7,4 ± 1,0 %). 

Największy wpływ na redukcję przepływu przez próbki miały korzenie o powierzchni 

szorstkiej w ułożeniu poziomym, zaś najmniejszy wpływ miały korzenie o powierzchni 

gładkiej w ułożeniu pionowym (Tabela 9). 

 Analiza GLM wykazała, że na procentowy rzeczywisty ubytek przepływu wody przez 

ośrodek przewodzący UK w próbkach z korzeniami sztucznymi wpływ miała zarówno 

powierzchnia korzeni, jak i ich ułożenie (Tabela 10), co zilustrowano także na Ryc. 40.  

W większości przypadków wpływ ten był ujemny, co oznacza, że obecność korzeni wpływała 

hamująco na przepływ wody przez ośrodek przewodzący. Obecność korzeni sztucznych 
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hamowała przepływ wody przez ośrodek przewodzący średnio o 6,4 ± 0,5 %, przy czym 

korzenie o powierzchni gładkiej hamowały przepływ średnio o 3,7 ± 0,6 %, a o powierzchni 

szorstkiej o 10,0 ± 0,5 %. W przypadku sztucznych korzeni o powierzchni gładkiej w ułożeniu 

pionowym (w niektórych przypadkach także w ułożeniu skośnym), wartości UK przyjmowały 

wartości dodatnie, co oznacza, że obecność korzeni powodowała przyśpieszenie przepływu 

wody przez ośrodek przewodzący (Ryc. 40). Największe zróżnicowanie w wartościach UK 

uzyskano dla korzeni o powierzchni szorstkiej w ułożeniu skośnym, przy czym ich średnia 

wartość była zbliżona do średniej wartości uzyskanej dla korzeni o powierzchni szorstkiej  

w ułożeniu poziomym (Ryc. 40). 

 Oprócz rodzaju powierzchni i ułożenia sztucznych korzeni w próbkach, rzeczywisty 

ubytek natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący był związany także z innymi 

charakterystykami (Ryc. 41). Niezależnie od rodzaju powierzchni i ułożenia korzeni  

w próbkach, największy ujemny związek stwierdzano na ogół pomiędzy UK, a całkowitą 

objętością korzeni w próbce (VK), ich procentowym udziałem (USK), a także powierzchnią 

boczną (AK), a w niektórych przypadkach także gęstością korzeni (GK) i ich całkowitą 

długością (LK).  

 Procentowe ubytki natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK 

spowodowane obecnością sztucznych korzeni w próbkach opisano równaniem wyjaśniającym 

ponad 79 % zmienności tej cechy: 

       3,86 0,06 0,004 4,73 3,10 8,69 6,10K K KU V G PZ SK NR SZR= − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅   (38) 

gdzie: 

VK to całkowita objętość w próbce [cm3], 

GK to gęstość korzeni [cm dm-1], 

PZ to poziome ułożenie korzeni, 

SK to skośne ułożenie korzeni, 

NR to nieregularne ułożenie korzeni (korzenie drobne), 

SZR to korzenie o powierzchni szorstkiej, przy czym zmienne PZ, SK, NR i SZR przyjmują 

wartości 0 lub 1, w zależności od tego, dla jakiej kombinacji korzeni (ułożenie vs. 

powierzchnia) liczone są rzeczywiste ubytki UK.  

Punktem odniesienia w równaniu 38 są korzenie o powierzchni gładkiej w ułożeniu pionowym, 

tzn. aby obliczyć ubytki UK przy danych wartościach VK i GK dla korzeni gładkich w pionowym 
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ułożeniu, za PZ, SK, NR i SZR w równaniu należy podstawić 0. Ocenę istotności 

poszczególnych parametrów równania 38 przedstawiono w Tabeli 11. 

Tabela 9. Statystyki procentowych ubytków przepływu wody UQ przez próbki zawierające korzenie sztuczne  
w zależności od sposobu ułożenia korzeni w próbkach i ich powierzchni.  

Ułożenie Powierzchnia N Średnia Błąd std. Mediana Min Max 
skośne gładka 25 -7,8 1,2 -6,1 -22,7 -0,5 
skośne szorstka 25 -17,1 1,8 -18,0 -37,0 -3,3 

pionowe gładka 25 -2,5 0,8 -1,7 -12,0 3,2 
pionowe szorstka 25 -12,4 1,3 -13,0 -22,3 -2,8 
poziome gładka 28 -16,0 1,8 -13,2 -38,7 -3,6 
poziome szorstka 28 -20,0 1,9 -17,7 -44,3 -5,9 

nieregularne (korzenie drobne) gładka i szorstka 10 -16,9 1,7 -17,1 -24,9 -9,0 
 

Tabela 10. Wyniki analizy GLM (analiza wariancji dla układów czynnikowych) nad wpływem rodzaju 
powierzchni korzeni sztucznych i ich ułożenia w próbce na procentowe rzeczywiste ubytki przepływu wody UK 
przez ośrodek przewodzący. Pogrubione wartości p świadczą o istotności wpływu danego czynnika na rzeczywiste 
ubytki przepływu (α > 0,05). 

 Ułożenie Powierzchnia Ułożenie x Powierzchnia 
F 60,96 88,94 14,36 
p 0,000 0,000 0,000 

 

 
 
Ryc. 40. Procentowe rzeczywiste ubytki przepływu wody UK przez ośrodek przewodzący spowodowane przez 
obecność sztucznych korzeni w próbkach, w zależności od ich powierzchni (gładka vs. szorstka) i ułożenia 
w próbce, gdzie PN to orientacja pionowa, SK to orientacja skośna, PZ to orientacja pozioma, NR tonieregularne 
ułożenie korzeni (korzenie drobne). 
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Ryc. 41. Korelacje pomiędzy rzeczywistymi ubytkami przepływu wody przez ośrodek przewodzący próbek 
zawierających korzenie sztuczne w ułożeniu pionowym (PN), skośnym (SK), poziomym (PZ) i nieregularnym 
(NR, korzenie drobne) o powierzchni gładkiej (GŁD) i szorstkiej (SZR), a średnicą korzeni (d), całkowitą 
objętością (VK), całkowitą powierzchnią boczną (AK), ich sumaryczną długością (LK), gęstością korzeni  
w próbkach (GK) i udziałem procentowym korzeni w próbkach (USK). NA – korelacja nie obliczona. 
 
Tabela 11. Parametry równania 38 wraz z oceną ich istotności (α > 0,05). 

Zmienna Parametr Błąd std. t p Korelacja cząstkowa R2 Popr. R2 Błąd std. 
estymacji 

Wyraz wolny 3,86 0,53 7,24 0,000 - 

0,79 0,79 2,85 

VSK -0,06 0,01 -10,53 0,000 -0,63 
GK -0,004 0,001 -6,07 0,000 -0,42 
PZ -4,73 0,56 -8,46 0,000 -0,55 
SK -3,10 0,57 -5,40 0,000 -0,38 
NR -8,69 1,15 -7,58 0,000 -0,50 
SZR -6,10 0,43 -14,21 0,000 -0,74 

 
 

5.2.2. Korzenie naturalne różnych gatunków drzew leśnych 

 Doświadczenia nad wpływem korzeni naturalnych różnych gatunków drzew na przepływ 

wody przez próbki UQ i rzeczywiste ubytki natężenia przepływu wody przez ośrodek 

przewodzący UK przeprowadzono łącznie na 195 próbkach (99 próbek z korzeniami gatunków 

liściastych i 96 próbek z korzeniami gatunków iglastych), zawierających korzenie w różnym 

ułożeniu (pionowym, skośnym, poziomym i nieregularnym – korzenie drobne).  

 Podobnie jak w przypadku korzeni sztucznych, obecność korzeni naturalnych wpływała 

na obniżenie natężenie przepływu wody przez próbki średnio o 11,4 ± 0,7 %, przy czym 

największy hamujący wpływ na wartość UQ miały na ogół próbki z korzeniami dębowymi 

(średnio 18,2 ± 1,3 %), a najmniejszy próbki z korzeniami bukowymi i sosnowymi (Tabela 12).  

Największe ujemne wartości UQ odnotowano w próbkach z korzeniami świerkowymi (-55,5 

%) i sosnowymi (-40,7 %), zaś najmniejsze w próbkach z korzeniami świerkowymi (-0,2 %)  
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i jodłowymi (-1,2 %). W niektórych przypadkach obecność korzeni wpływała na przyśpieszenie 

przepływu wody, przy czym dodatni wpływ na wartości UQ nie przekraczał 2,3 % (Tabela 12). 

Największy hamujący wpływ na wartości UQ miały na ogół korzenie w ułożeniu nieregularnym 

(średnio 20,8 ± 1,3 %) i poziomym (17,3 ± 1,4 %), zaś najmniejszy korzenie w ułożeniu 

pionowym (średnio 5,7 ± 0,8 %), w którym odnotowano także dodatni wpływ na wartości UQ 

(Tabela 12). Analiza GLM wykazała, że zarówno ułożenie korzeni, ich gatunek, jak i interakcja 

ułożenie x gatunek miały istotny wpływ na wartości UQ (Tabela 13), przy czym największym 

hamującym wpływem wykazywały się korzenie świerkowe w ułożeniu poziomym, zaś 

najmniejszym korzenie sosnowe w ułożeniu pionowym (średnio -0,4 ± 1,0 %) (Ryc. 42). 

Oprócz ułożenia korzeni i ich gatunku, na ubytki natężenia przepływu wody UQ wpływały także 

niektóre parametry geometryczne korzeni, przy czym ich wpływ był różny w zależności od 

gatunku korzeni oraz ich ułożenia w próbkach (Ryc. 43a). 

 Obecność korzeni naturalnych w próbkach wpływała na rzeczywiste procentowe ubytki 

natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK, średnio o -5,8 ± 0,5 %. Ubytki UK 

przyjmowały wartości w zakresie od -27,3 do +9,0 %, a więc korzenie naturalne wpływały 

zarówno hamująco, jak i przyśpieszająco na przepływ wody przez ośrodek przewodzący 

(Tabela 14). Największy hamujący wpływ na natężenie przepływu wody przez ośrodek 

przewodzący miały korzenie dębowe (średnio -11,7 ± 1,0 %), zaś najmniejszy korzenie 

sosnowe (-1,4 ± 1,4 %). Dodatni wpływ na natężenie przepływu wody przez ośrodek 

przewodzący odnotowano w przypadku korzeni bukowych, sosnowych i świerkowych (Tabela  

14, Ryc. 44). Dodatnich wartości ubytków UK nie stwierdzono w próbkach z korzeniami dębu, 

lipy i jodły. Największe ujemne wartości UK stwierdzono w próbkach z korzeniami dębowymi 

(-27,3 %), zaś największe dodatnie wartości ubytków UK stwierdzono w próbkach z korzeniami 

bukowymi. Korzenie o ułożeniu nieregularnym (korzenie drobne) na ogół najbardziej 

hamowały przepływ wody przez ośrodek przewodzący (średnio o 18,5 ± 1,1 %), zaś korzenie 

w ułożeniu pionowym miały na ogół najmniejszy wpływ na ubytki natężenia przepływu UK 

(Tabela 14). Na przyśpieszenie przepływu wody przez ośrodek przewodzący wpływ miały 

korzenie pionowe i skośne. W przypadku korzeni w ułożeniu poziomym i nieregularnym nie 

odnotowano dodatnich wartości UK. 

 Analiza GLM wykazała, że na ubytki natężenia przepływu wody przez ośrodek 

przewodzący UK istotny wpływ miał zarówno gatunek korzeni, ich ułożenie, a także interakcja 

gatunek x ułożenie (Tabela 15). Niezależnie od gatunku korzeni, ułożenie pionowe wywierało 

na ogół najmniejszy wpływ na natężenie przepływu wody przez ośrodek przewodzący, zaś 

ułożenie nieregularne drobnych korzeni najbardziej hamowało natężenie przepływu (Ryc. 44). 
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Ułożenie skośne korzeni buka, lipy, świerka, sosny i jodły powodowało, że wartości UK 

przyjmowały podobne wartości jak w przypadku ułożenia pionowego,  

a w niektórych przypadkach (buk, świerk sosna), oba te ułożenia powodowały przyśpieszenie 

przepływu wody przez ośrodek przewodzący. W przypadku korzeni dębu, średnie wartości UK 

kształtowały się na podobnym poziomie pomiędzy ułożeniem skośnym i poziomym. Wartości 

UK w zależności od ułożenia korzeni w próbkach kształtowały się podobnie w próbkach  

|z korzeniami lipy i jodły, tzn. średnie wartości UK przyjmowały zbliżone wartości w ułożeniu 

pionowym, skośnym i poziomym (od -4,6 do -7,4 % w próbkach w korzeniami i lipy i od 4,0 

do 7,9 % w próbkach z korzeniami jodły). Największe różnice pomiędzy wartościami UK  

w próbkach z korzeniami w ułożeniu pionowym i  wartościami UK w próbkach z korzeniami  

w ułożeniu nieregularnym stwierdzono w przypadku korzeni buka, świerka i sosny, zaś 

najmniejsze w przypadku korzeni dębu, lipy i jodły (Ryc. 44). Oprócz ułożenia korzeni i ich 

gatunku, na ubytki natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK wpływały także 

niektóre parametry geometryczne korzeni, przy czym ich wpływ był różny w zależności od 

gatunku korzeni oraz ich ułożenia w próbkach (Ryc. 43b). Niezależnie od gatunku korzeni 

największe, ujemne korelacje stwierdzono pomiędzy ubytkami UK, a gęstością korzeni  

w próbkach GK, ich całkowitą długością LK i powierzchnią boczną AK. Podobne korelacje 

stwierdzono w przypadku nieregularnego rozmieszczenia korzeni NR, przy czym w tym 

ułożeniu, a także w ułożeniu poziomym PZ wartości UK były dodatkowo ujemnie skorelowane 

z procentowym udziałem korzeni w próbkach USK i ich całkowitą objętością VK. Najsłabsze 

korelacje (niekiedy dodatnie) pomiędzy ubytkami UK i parametrami geometrycznymi korzeni 

uzyskano dla korzeni w ułożeniu pionowym i skośnym (Ryc. 43b). 

 Zależność rzeczywistych procentowych ubytków natężenia przepływu wody przez 

ośrodek przewodzący UK od parametrów korzeni, ich ułożenia w próbce oraz gatunku opisano 

równaniem, wyjaśniającym ponad 83 % zmienności tej cechy: 

2,88 1,16 0,01 2,02 6,97 12,74 8,21 3,52 8,01
10,07 4,03
K KU d A SK PZ NR BK LP ŚW

SO JD
= − − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅
      (39)    

gdzie: 

d to przeciętna średnica korzeni [cm], 

AK to całkowita powierzchnia boczna korzeni [cm2], 

SK to skośne ułożenie korzeni, 

PZ to poziome ułożenie korzeni, 
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NR to nieregularne ułożenie korzenie (drobne korzenie), 

BK, LP, ŚW, SO i JD to gatunek korzeni. 

Zmienne SK, PZ, NR, BK, LP, ŚW, SO, JD przyjmują wartości 0 lub 1, w zależności od tego, 

dla jakiej kombinacji korzeni (ułożenie vs. gatunek) liczone są rzeczywiste ubytki UK.  

Punktem odniesienia w równaniu 39 w przypadku gatunku są korzenie dębu, a w przypadku 

ułożenia  - korzenie pionowe, tzn. aby obliczyć ubytki UK przy danych wartościach d i AK dla 

korzeni dębu w pionowym ułożeniu należy za wszystkie pozostałe zmienne gatunkowe oraz 

zmienne SK, PZ i NR podstawić wartość 0. Ocenę istotności poszczególnych parametrów 

równania 39 przedstawiono w Tabeli 16. 

Na Ryc. 45 przedstawiono średnie wartości UK uzyskane w czasie doświadczeń 

laboratoryjnych dla próbek zawierających korzenie naturalne poszczególnych gatunków drzew 

w różnym ułożeniu, na tle średnich wartości UK obliczonych według równania 38  dla korzeni 

sztucznych o powierzchni gładkiej i szorstkiej, przy czym wartości te obliczono na podstawie 

rzeczywistych parametrów geometrycznych korzeni naturalnych w próbkach. Przy pionowym 

ułożeniu korzeni w próbkach, średnie wartości UK uzyskane w wyniku bezpośrednich 

pomiarów dla próbek z korzeniami niektórych gatunków drzew pokrywały się ze średnimi 

wartościami UK obliczonymi równaniem 38 dla powierzchni gładkiej (określane dalej jako 

UKGŁD) lub szorstkiej korzeni (UKSZR), tzn. wartości UK dla próbek z korzeniami dębu, lipy 

i jodły były zbliżone do wartości UKSZR, zaś UK obliczone dla próbek z korzeniami buka były 

zbliżone do wartości UKGŁD (Ryc. 45). Wartości UK próbek z korzeniami świerka i sosny nie 

mieściły się w zakresie pomiędzy UKGŁD i UKSZR, a co więcej przyjmowały wyższe wartości 

niż UKGŁD. Podobną prawidłowość dla korzeni świerka i sosny stwierdzono przy ułożeniu 

skośnym, zaś w ułożeniu poziomym wartości UK obu gatunków pokrywały się z wartościami 

UKGŁD, a w ułożeniu nieregularnym były zbliżone do wartości UKSZR. UK otrzymane dla 

próbek zawierających korzenie bukowe były zbliżone do wartości UKGŁD we wszystkich 

wariantach ułożenia korzeni. W przypadku korzeni dębu, wartości UK były zbliżone (a nawet 

niższe) do wartości UKSZR, jedynie w ułożeniu poziomym korzeni dębu wartości UKR 

znajdowały się w obszarze pomiędzy UKGŁD i UKSZR. UK dla korzeni lipy (poza ułożeniem 

pionowym) mieściły się pomiędzy wartościami UKGŁD i UKSZR, zaś w ułożeniu 

nieregularnym przyjmowały niższe wartości niż UKSZR. Z kolei wartości UK uzyskane dla 

próbek z korzeniami jodły (poza ułożeniem pionowym) mieściły się w zakresie pomiędzy 

UKGŁD i UKSZR, przy czym w ułożeniu skośnym były bardziej zbliżone do UKGŁD (Ryc. 45). 
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Tabela 12. Statystyki procentowych ubytków przepływu wody UQ przez próbki zawierające korzenie naturalne w 
zależności od gatunku drzew oraz sposobu ułożenia korzeni w próbkach. 

  N Średnia Błąd std. Mediana Min Max 

G
at

un
ek

 
dąb 32 -18,2 1,3 -17,7 -33,8 -3,4 
buk 34 -6,9 1,2 -3,8 -24,8 0,5 
lipa 33 -11,3 1,2 -10,7 -27,9 -2,5 

sosna 31 -8,2 1,9 -4,6 -40,7 2,3 
świerk 31 -12,5 2,3 -8,7 -55,5 -0,2 
jodła 34 -11,3 1,4 -9,4 -32,9 -1,2 

U
ło

że
ni

e 

skośne 54 -7,8 1,0 -5,3 -28,1 -0,4 
pionowe 62 -5,7 0,8 -3,9 -22,9 2,3 
poziome 56 -17,3 1,4 -15,5 -55,5 -3,8 

nieregularne 
(drobne) 23 -20,8 1,3 -20,2 -30,7 -11,1 

 

Tabela 13. Wyniki analizy GLM (analiza wariancji dla układów czynnikowych) nad wpływem gatunku korzeni  
i ich ułożenia w próbce na procentowe ubytki natężenia przepływu wody UQ przez próbki, spowodowane 
obecnością korzeni naturalnych. Pogrubione wartości p świadczą o istotności wpływu danego czynnika na ubytki 
UQ (α > 0,05). 

 Ułożenie Gatunek Ułożenie x Gatunek 
F 51,37 8,33 2,52 
p 0,000 0,000 0,002 
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Ryc. 42. Procentowe ubytki natężenia przepływu wody UQ przez próbki zawierające korzenie naturalne różnych 
gatunków drzew leśnych w próbkach, w zależności od ich ułożenia w próbce, gdzie PN to orientacja pionowa, SK 
to orientacja skośna, PZ to orientacja pozioma, NR to nieregularne ułożenie korzeni (korzenie drobne). 

 

  
Ryc. 43. Korelacje pomiędzy A – ubytkami natężenia przepływu wody przez próbki z korzeniami i B – 
rzeczywistymi ubytkami przepływu wody przez ośrodek przewodzący próbek zawierających korzenie naturalne 
różnych gatunków drzew (DB, BK, LP, SO, ŚW, JD) w ułożeniu pionowym (PN), skośnym (SK), poziomym (PZ) 
i nieregularnym (NR, korzenie drobne), a średnicą korzeni (d), całkowitą objętością korzeni (VK), całkowitą 
powierzchnią boczną (AK), ich sumaryczną długością (LK), gęstością korzeni w próbkach (GK) i ich procentowym 
udziałem (Usk). 
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Tabela 14. Statystyki procentowych ubytków natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK próbek 
zawierających korzenie w zależności od ich gatunku oraz sposobu ułożenia w próbce. 

  N Średnia Błąd std. Mediana Min Max 

G
at

un
ek

 

dąb 32 -11,7 1,0 -11,0 -27,3 -2,5 
buk 34 -2,9 1,0 -1,6 -19,7 6,3 
lipa 33 -7,3 0,9 -6,1 -24,5 -1,4 

sosna 31 -1,4 1,4 1,9 -23,0 9,0 
świerk 31 -4,5 1,5 -0,8 -25,4 5,5 
jodła 34 -7,0 1,0 -5,3 -24,8 -0,8 

U
ło

że
ni

e skośne 54 -3,1 0,8 -1,5 -17,5 6,6 
pionowe 62 -1,2 0,7 -1,5 -11,9 9,0 
poziome 56 -8,3 0,4 -8,4 -15,8 -2,1 

nieregularne (drobne) 23 -18,5 1,1 -17,7 -27,3 -10,1 
 

 

Ryc. 44. Procentowe rzeczywiste ubytki natężenia przepływu wody UK przez ośrodek przewodzący próbek 
zawierających korzenie naturalne różnych gatunków drzew, w zależności od ich ułożenia w próbce, gdzie PN to 
orientacja pionowa, SK to orientacja skośna, PZ to orientacja pozioma, NR to nieregularne ułożenie korzeni 
(korzenie drobne). 
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Tabela 15. Wyniki analizy GLM nad wpływem gatunku korzeni i ich ułożenia w próbce na procentowe rzeczywiste 
ubytki natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK, spowodowane obecnością korzeni naturalnych 
w próbkach. Pogrubione wartości p świadczą o istotności wpływu danego czynnika na ubytki UK (α > 0,05). 

 Ułożenie Gatunek Ułożenie x Gatunek 
F 208,57 32,56 6,32 
p 0,000 0,000 0,000 

 

Tabela 16. Parametry równania 39 wraz z oceną ich istotności (α > 0,05). 

Zmienna Parametr Błąd std. t p Korelacja cząstkowa R2 Popr. R2 Błąd std. 
estymacji 

Wyraz wolny -2,88 0,83 -3,48 0,001 - 

0,84 0,83 2,97 

d -1,16 0,41 -2,84 0,005 -0,21 
AK -0,01 0,00 -9,67 0,000 -0,58 
SK -2,02 0,55 -3,66 0,000 -0,26 
PZ -6,97 0,55 -12,71 0,000 -0,68 
NR -12,74 0,91 -14,01 0,000 -0,72 
BK 8,21 0,74 11,11 0,000 0,63 
LP 3,52 0,74 4,74 0,000 0,33 
ŚW 8,01 0,75 10,65 0,000 0,62 
SO 10,07 0,75 13,43 0,000 0,70 
JD 4,03 0,74 5,47 0,000 0,37 
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Ryc. 45. Porównanie wartości UK uzyskanych dla próbek z korzeniami naturalnymi różnych gatunków drzew  
z wartościami UK obliczonymi równaniem 39 na podstawie parametrów geometrycznych korzeni naturalnych  
w poszczególnych próbkach zarówno dla powierzchni gładkiej korzeni (UKGŁD), jak i powierzchni szorstkiej 
(UKSZR), gdzie PN, SK, PZ i NR to odpowiednio pionowe, skośne, poziome i nieregularne ułożenie korzeni  
w próbkach. 
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6. Dyskusja 

6.1. Metodyczne aspekty badania wpływu korzeni na rozchodzenie się wody 

w glebie 

Znajomość czynników kontrolujących gromadzenie i przemieszczanie wody w głąb 

profilu glebowego jest niezbędna dla szerokiego zrozumienia procesów obejmujących 

dostarczanie wody dla roślin, generowanie spływu, czy zasilanie wód podziemnych [Ward  

i Robinson 2000]. Badanie dynamiki wód opadowych na zalesionych terenach jest bardzo 

ważnym obszarem badań hydrologii leśnej [Hayashi i in. 2006], zaś dynamika wilgotności gleb 

kształtuje się przede wszystkim w zależności od rytmu klimatycznego, wielkości opadów, szaty 

roślinnej i zdolności gleby do magazynowania wody [Kowalik 2001].  

 W ostatnim czasie osiągnięto znaczny postęp w opracowywaniu bezpośrednich  

i pośrednich metod określania współczynnika filtracji gleby [Angulo- Jaramillo i in. 2010]. 

Powszechnie stosowanymi metodami jest metoda podwójnego cylindra, metoda pojedynczego 

pierścienia, symulatory opadów deszczu, permeametry i metoda źródła punktowego. Każda 

metoda ma swoje słabe i mocne strony. Ponadto zastosowanie tych metod w terenie jest 

ograniczone albo ze względu na krótki czas trwania eksperymentów w stanie ustalonym, 

których nie można przeprowadzić w glebach o niskim przewodnictwie, albo z powodu dużej 

ilości wody wymaganej w glebach o wysokiej przewodności hydraulicznej dla utrzymywania 

wystarczającego zaopatrzenia w wodę [Cheng i in. 2021l]. Ilościowe określenie współczynnika 

filtracji w środowisku leśnym wiąże się z dużymi wyzwaniami ze względu na oddziaływanie 

złożonych wieloczynnikowych aspektów oraz znaczną przestrzenną zmienność parametrów 

fizykochemicznych gleby [Liu i in. 2019]. Dodatkowymi czynnikami komplikującymi, a często 

nawet uniemożliwiającymi pomiar współczynnika filtracji gleb leśnych jest obecność w tych 

glebach szkieletu i korzeni. Ich obecność utrudnia przede wszystkim pobranie próbek  

o nienaruszonej strukturze wewnętrznej, niezbędnych do przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych [Ilek i Kucza 2014]. Dotychczasowe badania nad wpływem systemów 

korzeniowych na infiltrację wody w glebie oparte były głównie na porównywaniu powierzchni 

zawierającej korzenie roślin z powierzchniami, które tych korzeni nie zawierały [Archer i in. 

2002, Liu i in. 2019, Song i in. 2018, Xie i in. 2020], lub na wykorzystaniu barwnika  

w infiltrującej wodzie, który umożliwia zaprezentowanie zabarwionego obszaru w glebie  

i określenie dróg rozchodzenia się wody w glebie [Jiang i in. 2018]. Jednak żadna z tych metod 

nie umożliwia uzyskania informacji, jaką zdolność do transportu po swojej powierzchni 
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posiada każdy indywidualny korzeń danej rośliny. Dlatego też, badania laboratoryjne nad 

wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody opadowej w ośrodku 

nienasyconym o  nienaruszonej strukturze zaprezentowane w niniejszej pracy, wymagały 

zastosowania nieco innego podejścia. Punktem wyjścia okazała się metodyka formowania  

i pobierania monolitów glebowych o nienaruszonej strukturze opracowana przez Ilek i Kuczę 

[2014], Kuczę i Ilek [2016] oraz Ilek i in. [2019]. Sposób ten został przeniesiony do znacznie 

większej skali, w którym pobrano monolity glebowe wraz z żywymi drzewkami różnych 

gatunków drzew wraz z założonymi drenami odpływowymi na wszystkich korzeniach 

wychodzących poza monolit. Nadrzędnym celem było pobranie monolitu glebowego  

o nienaruszonej strukturze wewnętrznej. 

Aby móc przetestować skuteczność metodyki poboru drzew wraz z monolitami 

glebowymi, pobrano pięć gatunków drzew różniących się od siebie typem systemu 

korzeniowego oraz typem gleby, na której wzrastały. Zgodnie z ogólną charakterystyką 

systemów korzeniowych przeprowadzoną przez Jaworskiego [2004], każdy z badanych 

gatunków drzew cechował się swoistymi właściwościami systemu korzeniowego (Ryc. 46).  

O ile pobranie drzew na utworach pylastych tj. dąb, buk i lipa z palowym i rozpierzchłym 

systemem korzeniowym nie stanowiło większego problemu, to płaski system korzeniowy 

występujący u świerka znacząco utrudnił pobranie drzew o wymiarach zbliżonych do 

pozostałych gatunków. Podjęto łącznie 4 próby pobrania monolitów glebowych ze świerkiem, 

z czego dwie zakończyły się sukcesem, przy czym drzewo Św_2 cechowało się mniejszymi 

wymiarami, niż Św_1 oraz drzewa innych gatunków (Tabela 2). Pobranie drzewek sosny, która 

występowała na utworach piaszczystych wymagało z kolei niezwykłej ostrożności i staranności 

w końcowym etapie, podczas którego monolit glebowy był podkopywany i wyciągany z gruntu. 

Istotą metody poboru monolitów glebowych o nienaruszonej strukturze wewnętrznej 

uformowanych na kształt walca, było zastosowanie pianki niskoprężnej do wypełnienia 

przestrzeni między glebą, a osłoną, co zostało zaproponowane i przetestowane przez Ilek  

i Kuczę [2014]. Rozprężająca się pianka stopniowo wypełniała wolną przestrzeń pomiędzy 

monolitem, a osłoną z pleksi, a jej zastosowanie umożliwiło zredukowanie przepływu 

przyściennego w czasie doświadczeń nad rozchodzeniem się wody w ośrodku nienasyconym 

oraz ustabilizowanie i usztywnienie monolitu glebowego podczas badań laboratoryjnych.  

Pobieranie próbek gleby do badań zdolności infiltracyjnych (zarówno metodą 

zaproponowaną w pracy, jak i innymi, powszechnie stosowanymi metodami) niesie za sobą 

ryzyko, że wewnątrz próbek mogą znajdować się  kanały glebowe po martwych systemach 
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korzeniowych, które mogą znacząco wpłynąć na proces infiltracji [Archer i in. 2002, Jiang i in. 

2018, Guo i in. 2019]. 

 
Ryc. 46. Systemy korzeniowe poszczególnych gatunków drzew, wykorzystanych w badaniach nad wpływem 
systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody w ośrodku nienasyconym [Jaworski 2004]. 
 

Na etapie pobierania monolitów nie wiadomo także, czy nie uszkadza się systemu 

korzeniowego pobieranego drzewa lub czy system korzeniowy nie jest uszkodzony z innych, 

niezależnych od badacza przyczyn. Sytuacja taka wystąpiła u jednego z pobranych buków 

(monolit Bk_1) (Ryc. 47), u którego udział systemu korzeniowego był prawie trzykrotnie 

mniejszy niż w monolicie Bk_2 (Tabela 5). Na etapie pobierania monolitu Bk_1  

i przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych, buk nie wykazywał śladów uszkodzenia 

systemu korzeniowego, rozpoczął wegetację, rozwinął liście i żył przez cały okres badań. 

Uszkodzenie to zostało zauważone dopiero na etapie rozbierania monolitów glebowych i nie 

mogło powstać na etapie pobierania monolitu, ponieważ uszkodzenie wystąpiło wewnątrz 

pobieranego monolitu, a nie na jego brzegu podczas formowania monolitu (Ryc. 13). Pomimo 

uszkodzenia systemu korzeniowego w monolicie Bk_1, wyniki uzyskane dla tego monolitu 

włączono do analizy danych, ponieważ nie zauważono osłabienia funkcji życiowych drzewka 

w czasie badań, a niski udział systemu korzeniowego w monolicie przyczynił się do 

zwiększenia zmienności badanych monolitów.   
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Ryc. 47. Uszkodzenie korzenia buka (Bk_1) występujące w jednym z pobranych monolitów glebowych. 

 

Zdecydowanym atutem zastosowanej metody poboru monolitów glebowych jest 

możliwość późniejszego rozłożenia monolitu glebowego i przyjrzeniu się budowie i kondycji 

systemu korzeniowego oraz zmierzenia jego cech geometrycznych. Wadą zaś jest duża 

pracochłonność, trudność w transporcie oraz ograniczenia co do wielkości pobieranych 

monolitów i samych drzewek.  

Ważnymi czynnikami środowiskowymi zwiększającymi szybkość infiltracji gleb 

leśnych są puste przestrzenie w glebie, tworzone w wyniku działalności fauny glebowej (np. 

dżdżownic) oraz korzenie drzew [Gai i in. 2016]. Poszczególne gatunki roślin preferują 

zazwyczaj określone warunki glebowe i wilgotnościowe. Związek między warunkami 

glebowymi, a roślinami jest wzajemny i dynamiczny. System korzeniowy roślin wpływa na 

właściwości gleby (struktura, porowatość, przewodnictwo hydrauliczne, zawartość wody  

w glebie), a właściwości gleb wpływają na występowanie niektórych gatunków roślin [Stothoff 

i in. 1999, Solon i in. 2007, Li i in. 2008]. Określenie roli żywych systemów korzeniowych  

i zdolności rozprowadzania wody w profilu glebowych po ich powierzchni wymagało pobrania 

żywych drzew w okresie zimowym oraz podtrzymania ich do czasu rozpoczęcia wegetacji jako 

potwierdzenie, że pobrane drzewka wytrzymały stres związany ze skróceniem części systemu 

korzeniowego. Nobel [1994] sugeruje, że korzenie potrafią się kurczyć i powiększać swoją 

objętość, w zależności od warunków wilgotnościowych gleby. Sytuacja ta również mogłaby 

wystąpić na etapie poboru i transportu monolitów do laboratorium, na skutek zmiany turgoru 

komórek w systemie korzeniowym drzew, co z kolei mogłoby doprowadzić do wytworzenia 

kanałów preferencyjnego przepływu wody w glebie [Liu i in. 2019]. Dlatego też, aby mieć 

pewność, że chociaż część drzew rozpocznie wegetację i możliwe będzie rozpoczęcie 

114:7782785364



115 
 

doświadczeń laboratoryjnych, pomimo sporych trudności w poborze i transporcie monolitów 

glebowych, zdecydowano się na pobranie dwóch monolitów każdego gatunku drzew. Jedno  

z pobranych drzew (Lp_2) nie podjęło wegetacji, co potwierdza ryzyko, o którym wspomniano 

powyżej. Monolit ten został wykluczony z dalszej części badań. W zdecydowanej większości 

pobrane drzewka podjęły wegetację (9 na 10 drzew), a do tego czasu systematycznie 

dostarczano wodę do monolitów, aby nie dopuścić do przesuszenia systemów korzeniowych 

drzew i gleby. 

Każde pobrane drzewo zostało poddane serii doświadczeń laboratoryjnych nad 

wpływem systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody w profilu glebowym w dwóch 

wariantach, różniących się od siebie sposobem dostarczania wody opadowej. W pierwszym 

wariancie woda była dostarcza na powierzchnię gleby podczas symulowanego spływu po 

pniach poszczególnych drzew. W drugim wariancie opad deszczu symulowano bezpośrednio 

na powierzchnię monolitu glebowego. Pomimo dużej masy monolitów wahającej się od 40 do 

60 kg, zastosowanie precyzyjnej wagi laboratoryjnej i stelaża (Ryc. 15 i 16) umożliwiło 

przeprowadzenie doświadczeń i dokładne kontrolowanie masy dostarczanej i odprowadzanej 

wody w obu wariantach. 

Wykorzystanie drenów, które zostały nałożone na wystające korzenie drzew oraz 

zabezpieczenie ich gazą, która zapobiegała wypłukiwaniu cząstek gleby, umożliwiło sprawne 

przechwytywanie infiltrującej wody wzdłuż poszczególnych korzeni. Dużą wadą podczas 

zakładania drenów pozostawał fakt, iż nie wiadomo było, czy dany korzeń wystający  

z monolitu jest połączony z pobieranym drzewem, czy należy do systemu korzeniowego innego 

drzewa. Mimo tego, dreny zostały założone na wszystkie korzenie wystające z monolitów,  

a obawy te nie potwierdziły się na etapie rozbierania monolitów i wszystkie wystające  

z monolitów korzenie, na które nałożono dreny, należały do systemów korzeniowych 

pobranych drzewek. Potwierdzeniem skuteczności zastosowania drenów infiltracyjnych  

w monolitach glebowych może być stosunkowo duża ilość wody odprowadzana tymi drenami 

w trakcie symulacji opadów i spływu po pniu, która wynosiła zwykle ponad 80% (Ryc. 36).   

Pobranie całych drzew wraz z monolitem glebowym zawierającym badany system 

korzeniowy umożliwiło oznaczenie parametrów geometrycznych korzeni takich jak objętość, 

procentowy udział systemu korzeniowego oraz gęstość sieci korzeniowej w bryle badanej 

gleby. Przeprowadzenie powyższych czynności w warunkach terenowych mogłoby się wiązać 

ze znacznym uszkodzeniem badanego systemu korzeniowego i trudnościami w wyznaczeniu 

objętości gleby, w obrębie której bada się wpływ korzeni na infiltrację wody w glebie.  
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6.2. Wpływ rodzaju opadu i korzeni na rozchodzenie się wody w glebie 

Na dynamikę infiltracji wody w glebie składa się wiele czynników, takich jak 

zamykanie i otwieranie kanałów glebowych oraz zmiany ich kształtu w wyniku pęcznienia 

cząstek organicznych i ilastych [Kucza 2007], stan wilgotności korzeni i ich objętość (fizjologia 

drzew), rodzaj powierzchni korzeni oraz stan wilgotności poszczególnych warstw w glebie 

[Wang i in. 2003, Christine i in. 2014, Leung i in. 2015]. Można przypuszczać, że obecność 

systemów korzeniowych drzew znacząco wpływa na niejednorodność infiltracji wody 

opadowej, co potwierdza spotykane w literaturze sugestie, że makropory w glebie związane  

z żyjącymi lub spękanymi korzeniami drzew mogą bardzo skutecznie infiltrować wodę 

przepływającą przez glebę [Liang i in. 2009]. W badaniach Wu i in. [2016] biomasa korzeni 

sztucznych muraw poprawiała zdolności infiltracyjne gleby o około 20- 63%. Ponadto 

doświadczenia przeprowadzone przez Wu i in [2016] wykazały, że głównymi czynnikami 

wpływającymi na zdolność infiltracyjną gleby jest zawartość wody w glebie, biomasa korzeni, 

porowatość kapilarna i niekapilarna gleby, a wskaźnik zdolności infiltracyjnej gleby może być 

przydatnym narzędziem w ocenie wpływu sztucznych muraw na zdolności infiltracyjne gleby.  

Drzewa mogą zwiększać niejednorodność procesu infiltracji wód opadowych.  

Liang i in. [2009] stwierdzili, że rozkład opadu docierającego do dna lasu w postaci opadu 

podokapowego i spływu wody po pniach drzew nie jest jednorodny przestrzennie. Szczegółowe 

doświadczenia nad dynamiką infiltrującej wody w głąb profilu glebowego wokół drzew  

umożliwiły opracowanie modelu uwzględniającego spływ po pniu w trakcie opadu. Autorzy 

badań zauważają jednak, że wyjaśnienie preferencyjnego przepływu wody wywołanego przez 

korzenie o określonej konfiguracji przyczyniłyłyby się do poprawienia dokładności 

zaproponowanego modelu symulacji rozkładu opadu pod okapem drzewostanu. 

Analiza pobranych monolitów glebowych wskazuje na dużą zmienność właściwości 

fizycznych badanych gleb (Tabela 4). Monolity glebowe świerka oraz sosny zostały pobrane  

z utworów, w których procent frakcji piaszczystej wynosił 80-96%, a udział frakcji iłowej nie 

przekraczał 10%. Odmienna sytuacja wystąpiła u gatunków liściastych, w których udział frakcji 

piasku nie przekraczał 45%, zaś zawartość w glebie frakcji pyłowej wahała się od 65 do 85%. 

Zróżnicowanie właściwości fizycznych gleb umożliwiło sprawdzenie skuteczności 

zastosowanej metodyki służącej określeniu wielkości infiltracji na drodze spływu 

powierzchniowego oraz symulacji opadu. Potrzebę zbadania parametrów infiltracji różnych 
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gleb leśnych zauważa Song [2018], zwracając uwagę na ich ważną rolę w mechanizmie 

dostosowawczym procesów hydrologicznych zlewni.  

Próba sprawdzenia skuteczności metodyki u różnych gatunków drzew, a także na 

różnych utworach glebowych spowodowała z jednej strony powstanie małej próby 

porównawczej pomiędzy gatunkami, ale z drugiej strony była to próba charakteryzująca się 

dużą różnorodnością pod względem właściwości fizycznych gleby i parametrów 

geometrycznych korzeni (Tabela 4 i 5).  Dzięki tej różnorodności możliwe było ocenienie nie 

tylko zastosowanej metody, ale też wyciągnięcie pewnych ogólnych wniosków na temat 

badanego zjawiska.  

Potwierdzeniem trudności w porównywaniu otrzymanych wyników pomiędzy 

gatunkami mogą być spore różnice w parametrach geometrycznych pomiędzy monolitami tych 

samych gatunków, głównie pomiędzy Św_1 i Św_2 (Tabela 5). Dlatego też,  oprócz porównań 

pomiędzy gatunkami,  wykonano analizę skupień, która pozwoliła pogrupować  poszczególne 

monolity glebowe (bez względu na gatunek drzewa) w jednorodne pod względem właściwości 

fizycznych gleby i parametrów korzeni grupy (Tabela 6, Ryc. 31). Na podstawie tej analizy 

wyodrębniono 4 skupienia (grupy monolitów): grupa 1 – Św_1, grupa 2 – Db_1, Db_2, grupa 

3 – So_1, So_2, grupa 4 – Św_2, Lp_1, Bk_1, Bk_2.  

Analizując składy gatunkowe drzew, które zostały zaklasyfikowane do poszczególnych 

skupień, można zauważyć, że w większości z wyróżnionych grup znajdują się drzewa tego 

samego gatunku. Wyjątkiem jest świerk, którego parametry geometryczne systemu 

korzeniowego różniły się pomiędzy monolitami świerkowymi (Tabela 5), w wyniku czego 

Św_1 o wysokim udziale korzeni został zaklasyfikowany do oddzielnej grupy, a Św_2 znalazł 

się w jednej grupie z częścią gatunków liściastych (buk i lipa), mimo różnic w składzie 

granulometrycznym pomiędzy tymi monolitami (Tabela 4). Według Jaworskiego [2004] sosna 

charakteryzuje się systemem palowym (Ryc. 46). Podobny typ występuje u gatunków 

liściastych takich jak dąb, jednak w starszym wieku jego system korzeniowy ma zwykle 

charakter kombinowany sercowato-palowy. System sercowaty występuje u buka oraz lipy, 

natomiast świerk wyróżnia się płaskim system korzeniowym [Giri i in. 2018]. Song [2018] 

zauważa, że na sezonową dynamikę drobnej biomasy i długości korzeni ma wpływ wiek, 

gatunek drzewa, a także warunki siedliskowe.  

Analiza wariancji wykazała, że najważniejszą rolę w tworzeniu skupień odegrały 

następujące zmienne: gęstość objętościowa, porowatość ogólna, zawartość materii organicznej, 

objętość korzeni w I i II klasie grubości oraz całkowita objętość korzeni, długość korzeni w III 

klasie grubości i sumaryczna długość korzeni oraz całkowita ilość korzeni wychodzących  
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z monolitów i ilość korzeni wychodzących z dolnej części monolitów. Na granicy istotności  

w analizie wariancji znajdował się udział systemów korzeniowych (Tabela 7). Zróżnicowanie 

gęstości, długości korzeni i głębokości ukorzeniania między gatunkami drzew ma bezpośrednie 

znaczenie dla dynamiki wilgotności gleby [Wilcox i in. 2011], ponieważ systemy korzeniowe 

poszczególnych gatunków mają różne możliwości penetrowania gleby [Hardanto i in. 2017].  

 Na każdej powierzchni badawczej, z których pobrano drzewka wraz z monolitami 

wykonano dwie odkrywki glebowe, z których pobrano próbki gleby o nienaruszonej strukturze. 

Posłużyły one do określenia współczynnika filtracji. Pobranie i przygotowanie do badań próbek 

glebowych zostało wykonane w oparciu o opatentowaną metodykę opracowaną przez Ilek  

i Kuczę [2014, 2019]. Badanie współczynnika filtracji K10 trwało 48 godzin, co odpowiadało 

średniemu czasowi odsączania grawitacyjnego monolitów glebowych z drzewkami, które 

występowało pomiędzy doświadczeniami symulacji opadów oraz spływu powierzchniowego. 

Wykonano łącznie 465 pomiarów K10. W czasie tych pomiarów współczynnik filtracji 

kształtował się w zakresie od 0,311 do 16,404 cm h-1 (średnio 4,13 ± 0,13 cm h-1) i przeważnie 

cechował się pewną dynamiką, tzn. osiągał najwyższe wartości w początkowym etapie 

pomiarów, po czym stopniowo ulegał zmniejszeniu (Ryc. 32). Bez względu na poziom,  

z którego pobrano próbki do badań współczynnika filtracji, stwierdzono statystycznie istotne 

różnice we współczynniku K10 pomiędzy monolitami niektórych gatunków, przy czym różnice 

wystąpiły głównie pomiędzy gatunkami liściastymi i iglastymi oraz samymi gatunkami 

iglastymi (Ryc. 34). Współczynnik filtracji K10 w monolitach poszczególnych gatunków drzew 

(Ryc. 33) charakteryzował się dużą zmiennością, która mogła wynikać z różnego uziarnienia 

badanych gleb. Gleby monolitów dębowych i bukowych były złożone z utworów pylastych 

(Ryc. 30), przez co mogły osiągać najniższe wartości współczynnika filtracji. Gleba monolitów 

świerkowych posiadała w swoim składzie piasek gliniasty, osiągając średnie wartości K10, 

natomiast monolity sosnowe złożone głównie z piasku luźnego charakteryzowały się 

najwyższymi wartościami współczynnika filtracji spośród wszystkich innych gatunków (Ryc. 

34). Według Harden i Scruggs [2003] czynnikami środowiskowymi kontrolującymi 

współczynnik filtracji są natężenie opadów deszczu, właściwości gleby, takie jak porowatość, 

zawartość materii organicznej, struktura gleby, a także roślinność, użytkowanie gruntów, 

głębokość gleby i jej początkowa wilgotność. Iwanek [2005] zwraca uwagę na wysokie 

znaczenie współczynnika filtracji w modelowaniu i symulacji warunków wodno–glebowych, 

jednocześnie podkreślając, że jest to parametr metodycznie trudny do pomiaru i charakteryzuje 

się dużą zmiennością zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. 
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 Współczynnik filtracji K10 różnił się także pomiędzy grupami monolitów, 

wyodrębnionych na podstawie analizy skupień (Ryc. 35). Współczynnik filtracji w grupie 3 

wyniósł średnio 7,076 ± 0,157 cm h-1 i był on istotnie wyższy od K10 w grupie 2 i 4, średnio  

o 64,5 i 57,6 % (p < 0,001). W grupie 3 znajdowały się monolity sosnowe (So_1 i So_2), które 

zostały pobrane z utworów piaszczystych (piasek luźny), co prawdopodobnie wpłynęło na 

osiągnięcie najwyższych wartości współczynnika filtracji w tej grupie. Grupa 2 (Db_1 i Db_2) 

oraz grupa 4 zawierały utwory pylaste (poza monolitem Św_2), w których stosunkowo 

niewielkie rozmiary cząstek pyłu (0,05-0,002 mm) mogły skutecznie obniżać tempo infiltracji 

wody (Ryc. 35). Wśród właściwości fizycznych gleby, najistotniejszą rolę w tworzeniu skupień 

odegrała gęstość objętościowa oraz porowatość ogólna. Podczas pomiarów infiltracji gleb 

leśnych, Wang i in. [2009] stwierdzili, że nasycone przewodnictwo hydrauliczne jest ściśle 

związane z podstawowymi właściwościami fizycznymi gleby, które obejmują gęstość 

objętościową gleby, skład granulometryczny i porowatość, co dobrze koresponduje z wynikami 

K10 otrzymanymi dla poszczególnych monolitów i skupień (Ryc. 33 i 35). Z kolei Zhang  

i Shangguan [2006] stwierdzili, że zarówno gęstość objętościowa gleby, jak i makroporowatość 

i zawartość piasku gruboziarnistego istotnie wpływały na przewodność hydrauliczną gleby  

w stanie nasyconym, co potwierdza także wysokie wartości współczynników filtracji 

otrzymane dla monolitów sosnowych (Ryc. 34). Makropory są często uznawane za kanały lub 

ścieżki preferencyjnego ruchu wody w glebie, a pod wpływem siły grawitacji przepływ  

w makroporach jest wyższy niż w porach kapilarnych [Zhang i Shangguan 2006].  

 W wyniku doświadczeń nad wpływem korzeni na rozchodzenie się wody opadowej  

w ośrodku nienasyconym wykazano, że ilość wody odprowadzanej drenami infiltracyjnymi  

i korzeniowymi podczas symulacji opadu była na ogół większa, niż ilość wody zatrzymywanej 

w monolitach, zaś w przypadku  symulacji spływu wody po pniu zależność ta była odwrotna 

(Ryc. 36). Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że drzewa rozprowadzając po 

powierzchni korzeni wodę spływającą po pniu są w stanie w lepszy sposób zarządzać 

dostarczaną wodą i magazynować ją w strefie korzeniowej. Aboal i in. [1999] badając spływ 

wody po pniach 30 drzew należących do sześciu różnych gatunków w lesie laurowym 

stwierdzili, że mimo iż spływ wody po pniu stanowił zaledwe 6,85% opadów brutto, to 

koncentrował on do 12,8 razy więcej wody w strefie korzeniowej drzew, niż opad podokapowy. 

Liang i in. [2007] zaobserwowali, że woda spływająca po pniu stosunkowo szybko przedostaje 

się do głębszych warstw gleby wzdłuż ścieżek wyznaczonych wokół korzeni, co sugieruje, że 

spływ po pniu stanowi nie tylko punktowe źródło wody opadowej docierającej do dna lasu, ale 

dostarcza także wodę o dużym potencjale infiltracji do głębszych warstw gleby wzdłuż ścieżek 
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preferencyjnego przepływu wody, wyznaczonych przez korzenie drzew. Autorzy 

zaobserwowali także, że nierównomierny i lokalnie skoncentrowany spływ wody opadowej po 

pniu powodował powstawanie asymetrycznej strefy nasycenia wokół drzewa. Z kolei Liang  

i in. [2009] stwierdzili, że podczas opadu, rozkład wody w glebie był bardzo zróżnicowany w 

rejonie pnia drzewa, gdzie infiltrująca woda wzdłuż korzeni szybko przedostawała się do 

głębszych warstw gleby, tworząc nieregularny rozkład wilgotności w profilu glebowym. 

Przy wnikliwszym spojrzeniu na rozdział wody dostarczonej do monolitów 

poszczególnych gatunków drzew w postaci spływu powierzchniowego oraz symulowanego 

opadu deszczu na glebę (Ryc. 38), w większości przypadków nie stwierdzono statystycznie 

istotnych różnic pomiędzy rodzajami doświadczeń (opad vs. spływ) w ilości wody, która 

odpłynęła drenami korzeniowymi ze strefy górnej monolitu qg, ze strefy dolnej qd, sumarycznie  

ze strefy górnej i dolnej qg + qd oraz drenami infiltrującymi qf. Wyjątkiem były monolity 

bukowe, w których sposób dostarczania wody do monolitów miał istotny wpływ na ilość wody 

odpływającej poszczególnymi drenami. Wyniki te mogą być jednak obarczone pewnym 

błędem, ze względu na uszkodzenie systemu korzeniowego jednego z buków (Bk_1) (Ryc. 47). 

Dlatego też, aby potwierdzić te wyniki, w przyszłości należałoby przeprowadzić dodatkowe 

badania sprawdzające powyższe zależności. Brak wpływu rodzaju opadu na ilość wody 

odprowadzanej drenami korzeniowymi i infiltracyjnymi potwierdziła analiza wariancji dla 

układów czynnikowych (GLM) (Ryc. 39), która bierze pod uwagę cechy jakościowe i bada, 

czy dana grupa monolitów wyodrębnionych na podstawie analizy skupień, rodzaj opadu,  

a także interakcja grupa x rodzaj opadu miała wpływ na rozchodzenie się wody w glebie. 

Chociaż analiza ta wykazała, że zarówno rodzaj opadu, jak i interakcja grupa x rodzaj opadu 

nie były istotne statystycznie, to grupy monolitów, wyodrębnione na podstawie analizy skupień 

miały wpływ na ilość wody odpływającej drenami korzeniowymi i infiltracyjnymi z monolitów 

(Ryc. 39).  

Na rozchodzenie się wody opadowej (bez względu na rodzaj opadu) wpływ miał także 

gatunek drzew (Ryc. 39). Grupa 1, w której znajdował się monolit Św_1 posiadający płaski 

system korzeniowy, nie była w stanie w skuteczny sposób przechwycić wody i odprowadzić ją 

wzdłuż korzenia. Dodatkowo Św_1 oprócz wysokiego udziału objętościowego korzeni 

posiadał także pojedynczy pionowy korzeń, który zanikał w profilu monolitu (Ryc. 48).  

W przypadku grupy 3, gdzie znajdowały się monolity sosnowe (So_1 i So_2) z palowym 

systemem korzeniowym, które pobrano z utworów piaszczystych, woda najprawdopodobniej 

infiltrowała bezpośrednio w głąb profilu glebowego wzdłuż korzenia palowego oraz przez 

luźną glebę o wysokim współczynniku filtracji (Ryc. 34). W grupie 2 (Db_1, Db _2) oba 
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drzewka dębowe charakteryzowały się palowo-sercowatym systemem korzeniowym, podobnie 

jak w grupie 4 (poza Św_1).  System sercowaty wyróżnia się półkolistym układem 

rozmieszczonych korzeni w pobliżu pnia [Jaworski 2004], które w utworach pylastych,  

z których zostały pobrane posiadały o wiele wyższe możliwości zatrzymywania i infiltrowania 

wody wzdłuż systemów korzeniowych. Stosunkowo niski współczynnik filtracji otrzymany dla 

gleb monolitów z lipą, dębem i bukiem (Ryc. 34) potwierdza, że monolity te miały większe 

możliwości przechwytywania wody przez system korzeniowy drzew. Badania przeprowadzone 

przez Thompson i in. [2010] wykazały, że współczynnik filtracji w lesie liściastym wyniósł 

średnio 14,4 mm h-1 i był on o około 20% większy, niż współczynnik filtracji określony dla 

gleb pokrytych roślinnością trawiastą. Współczynnik filtracji w lesie liściastym był ujemnie 

skorelowany z zawartością iłu w glebie i całkowitą biomasą korzeni.  

Przestrzennie badania infiltracji na obszarach pokrytych Acacia aneura wykazały, że 

infiltracja wody w glebie wzrastała w pobliżu pni drzew i zmniejszała się stopniowo w miarę 

oddalania się od pni, przyjmując najniższe wartości w odległości około 10 m od pni [Thompson 

i in. 2010]. Spaeth i in. [1996] doszli do wniosku, że roślinność znacznie poprawia zdolności 

infiltracyjne gleb, a ich wpływ jest dużo większy niż przewidywania współczynnika filtracji  

w oparciu o właściwości fizyczne gleb, co wskazuje na złożony zestaw procesów 

wpływających na infiltrację wody w strefie korzeniowej. Aby rozwiązać jednak kwestię 

wpływu roślinności na infiltrację wody w glebie potrzebne są dalsze badania procesów 

infiltracji, skupione na poziomie specyficznym dla gatunku  [Thompson i in. 2010]. 

 

 
Ryc. 48.  Poziomy system korzeniowy Św_1 wykształcony z pojedynczym korzeniem pionowym. 
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Zdolność korzeni do przechwytywania i transportu wody po swojej powierzchni 

potwierdzają badania przeprowadzone przez Jiang i in. [2018], w których za pomocą barwnika 

dodanego do infiltrującej wody stwierdzono, że maksymalna szerokość i głębokość 

wybarwionej gleby była o 138-296% większa, w porównaniu z glebą na powierzchniach nie 

zawierających korzeni roślin. Beven i Germann [1981] wykazali, że występowanie 

makroporów w glebie może być związane z żyjącymi oraz martwymi korzeniami drzew oraz 

że struktura systemów makroporów pochodzących z korzeni może być bardzo skuteczna  

w infiltrowaniu wody przez glebę. Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy opad  

w środowisku leśnym podlega niepowtarzalnemu procesowi infiltracji, zależnemu od 

aktualnego stanu wilgotności poszczególnych przestrzeni glebowych oraz takich 

komponentów, jak materia organiczna, czy obecności korzeni w glebie. Należy się liczyć 

również z tym, że kanały glebowe mogą oddziaływać na proces infiltracji nie tylko okresowo 

 i z różnym natężeniem, lecz wpływ ten może być także dynamiczny, co związane jest  

z rozwojem systemów korzeniowych.  

Słuszność tezy mówiącej o zdolności przechwytywania wody opadowej przez systemy 

korzeniowe można zauważyć w równaniach opisujących zależność ilości wody odpływającej 

drenami korzeniowymi i infiltracyjnymi w czasie opadu od właściwości fizycznych gleby  

i parametrów geometrycznych korzeni (równanie 36 i 37). Równania te wskazują, że na ilość 

wody wypływającej drenami korzeniowymi duży wpływ miały takie parametry geometryczne 

korzeni, jak długość korzeni w I i III klasie grubości, objętość korzeni w II i III klasie grubości 

oraz ilość korzeni w części górnej monolitu. W dotychczasowych badaniach nad wpływem 

korzeni na infiltrację wody w glebie zwracano jedynie uwagę na cechy korzeni, które mogą 

wpływać na ten proces. Archer i in [2002], Leung i in. [2015], Ng i in [2013], Liu i in. [2015] 

zauważyli, że całkowita objętość korzeni może wpływać na współczynnik filtracji gleby, tj. 

drobne korzenie poprzez zatykanie porów w glebie mogą zmniejszać wielkość infiltracji. 

Pionowe ułożenie korzeni jest często dodatnio skorelowane z pionowymi zmianami 

wilgotności gleby [Cheng i in. 2005, Zhou i Shangguan 2007, Shan i in. 2009, Song i in 2017]. 

Jiang i in. [2018] w swoich badaniach zwracają uwagę na potrzebę analizowania cech 

morfometrycznych korzeni, które mogą wpływać na przepływ preferencyjny infiltrującej wody. 

Architektura korzeni i ich cechy, takie jak średnica, długość czy orientacja, wpływają na 

tworzenie dróg preferencyjnego przepływu, zmieniając sposób infiltracji wody w głąb profilu 

glebowego [Jiang  in. 2018]. W wielu badaniach stwierdzono, że cechy ukorzeniania roślin są 

ściśle związane ze zmianami w strukturze gleby, co z kolei wpływa na zdolność infiltracji gleby 

[Neris i in. 2012, Huang i in. 2017, Wu i in. 2016]. Doświadczenia przeprowadzone przez Cui 
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i in [2019] wykazały dodatni związek pomiędzy średnicą korzeni, a współczynnikiem filtracji 

gleby. 

 

6.3. Wpływ parametrów korzeni i ich gatunku na współczynnik filtracji gleby 

i ośrodka przewodzącego wodę w glebie 

Pierwsza część badań przedstawionych w niniejszej rozprawie miała na celu wykazanie 

wpływu systemów korzeniowych drzew na przemieszczanie się wody w glebie. Ze względu na 

różne ośrodki glebowe pobranych monolitów, zróżnicowanie gatunkowe drzew, budowę 

geometryczną korzeni oraz złożoność procesu infiltracji, interpretacja otrzymanych wyników 

sprawiła sporo trudności. Pozwoliły one jednak na wyciągnięcie pewnych ogólnych wniosków, 

w postaci: 

1) drzewa posiadają zdolność do przechwytywania i infiltrowania wody wzdłuż 

 systemu korzeniowego, ale zdolność ta zależy od właściwości fizycznych gleb, typu 

 systemu korzeniowego oraz cech geometrycznych korzeni,   

2) sposób dostarczania wody do powierzchni gleby (opad bezpośredni lub spływ wody 

 po pniu) nie wpływał istotnie na zdolność korzeni do przechwytywania wody opadowej. 

 Można zatem założyć , że korzenie drzew są w stanie w taki sam sposób przechwycić 

 wodę i odprowadzić ją po swojej powierzchni niezależnie od tego, w jaki sposób dociera 

 ona do powierzchni gleby. 

Aby móc przyjrzeć się bardziej szczegółowo wpływowi korzeni na proces infiltracji 

wody w glebie, zaplanowano i przeprowadzono serię doświadczeń laboratoryjnych, których 

celem było wykazanie wpływu gatunku korzeni, ich powierzchni i orientacji na infiltrację wody 

przez próbki zawierające korzenie (w tym na sam ośrodek przewodzący wodę w glebie). 

Systemy korzeniowe drzew w sposób znaczący powinny wpływać na wodoprzepuszczalność 

gleby, ponieważ woda infiltrująca grawitacyjnie w głąb profilu musi omijać elementy tych 

systemów, na co wskazują chociażby badania Benegas i in. [2014]. 

Trudno jest określić reprezentatywne wartości współczynnika filtracji na obszarach  

o glebach heterogenicznych, ze względu na ich zmienność czasową i przestrzenną. Aby móc 

dokonać właściwego wyboru miejsc pomiarowych i dokonać prawidłowej interpretacji 

zmierzonych wartości, bardzo ważne jest posiadanie szczegółowych informacji na temat 

roślinności, warunków hydrologicznych, geologicznych i hydropedologicznych na obszarze 

zlewni. Wraz z innymi czynnikami, takimi jak właściwości gleby, położenie na zboczu  

i podłoże geologiczne, roślinność ma znaczący wpływ na proces infiltracji [Liang i in. 2009]. 
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Jednak wpływ różnych gatunków roślin na ten proces nie jest w pełni poznany, zwłaszcza na 

obszarach całych zlewni [Zhang i in. 2011]. 

W badaniach nad wpływem korzeni na współczynnik filtracji ośrodka przewodzącego 

wodę w glebie, zdecydowano się na powiększenie liczby gatunków drzew o jodłę, głównie ze 

względu na widoczne różnice w budowie kory korzeni jodły, w porównaniu z innymi 

gatunkami drzew, zwłaszcza iglastymi (Ryc. 49). Przy realizacji tych badań założono, że 

właściwości infiltracyjne gleby będą modulowane przez wybrane cechy systemów 

korzeniowych drzew. Zastosowanie stałego ośrodka glebowego (piasek o średnicy 0,175mm), 

takich samych etapów przeprowadzenia doświadczeń oraz aparatury, umożliwiło uzyskanie 

porównywalnych wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami. Porównywalność 

wyników została też zapewniona poprzez nałożenie na ściany cylindra, w którym 

przygotowywano próbki do badań, cienkiej warstwy silikonu i piasku (Ryc. 24), co umożliwiło 

zredukowanie przepływu przyściennego w czasie badania współczynnika filtracji K10. Należy 

zauważyć, że badania przeprowadzone na jednym rodzaju ośrodka glebowego z jednej strony 

zapewniły porównywalność otrzymanych wyników, z drugiej zaś nie uwzględniły wpływu 

uziarnienia na współczynnik filtracji gleby, dobrze znanego w literaturze [Ahuja i in. 1985, 

Rawls i in. 1998, Timlin i in. 1999, Shinomiya i in. 2001, Bens i in. 2006], co należałoby wziąć 

pod uwagę w przyszłości.  

Aby móc lepiej zrozumieć wpływ korzeni różnych gatunków drzew i ich parametrów 

(średnica, całkowita objętość, powierzchnia boczna, sumaryczna długość, gęstość korzeni) na 

współczynnik filtracji ośrodka przewodzącego wodę w glebie, badania te uzupełniono  

o doświadczenia na sztucznych korzeniach o powierzchni gładkiej i szorstkiej. Wpływ korzeni 

(sztucznych i naturalnych) na infiltrację wody rozpatrywano w dwóch ujęciach:  

1) jako wpływ na całą próbkę gleby, złożoną z ośrodka przewodzącego i korzeni  

o różnych parametrach i ułożeniu, 

2) jako wpływ korzeni o różnych parametrach i ułożeniu na infiltrację samego ośrodka 

 przewodzącego.  

W pierwszym przypadku, wpływ korzeni na infiltrację został określony przez ubytki przepływu 

wody przez próbki UQ, zaś w drugim przypadku przez rzeczywiste ubytki natężenia przepływu 

wody przez ośrodek przewodzący UK. Podejście to umożliwiło analizę procesów zachodzących 

na styku korzeni z ośrodkiem przewodzącym. Analizę tą umożliwiło odniesienie wartości 

współczynnika filtracji K10 poszczególnych próbek zawierających korzenie do współczynnika 
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filtracji określonego dla próbek czystego piasku, przy założeniu, że same korzenie nie 

przewodzą wody podczas doświadczeń.  

 Na podstawie procentowych ubytków przepływu UQ otrzymanych dla próbek 

zawierających korzenie sztuczne można stwierdzić, że ułożenie korzeni oraz ich powierzchnia 

może wywierać wpływ na infiltrację wody przez glebę, w której obecne są korzenie (Tabela 9). 

Korzenie sztuczne w każdym ułożeniu (pionowym, poziomym, skośnym i nieregularnym) na 

ogół hamowały przepływ wody przez próbkę (Tabela 9). Stwierdzono także spore różnice  

w wartościach UQ pomiędzy rodzajami powierzchni korzeni sztucznych (gładka vs. szorstka), 

a różnice te były widoczne bez względu na ułożenie korzeni w próbkach. Na przykład  

w pionowym ułożeniu korzenie szorstkie osiągały kilkukrotnie wyższe ujemne wartości ubytku 

przepływu UQ niż korzenie gładkie (Tabela 9). W omawianym przypadku obecność korzeni  

w próbkach podczas doświadczeń powodowała dodatnie wartości ubytku przepływu UQ, co 

świadczy o tym, że obecność korzeni może zarówno hamować, jak i przyśpieszać infiltrację 

wody przez glebę.  Dodatni wpływ na infiltrację wody wywierały przede wszystkich korzenie 

o powierzchni gładkiej w ułożeniu pionowym (Tabela 9).  

 Procentowe rzeczywiste ubytki natężenia przepływu wody UK przez ośrodek 

przewodzący próbek zawierających korzenie sztuczne cechowały się pewną zmiennością,  

w zależności od ich powierzchni (gładka vs. szorstka) i ułożenia w próbce (Ryc. 40). 

Praktycznie wszystkie wyniki dla korzeni gładkich w ułożeniu poziomym osiągały wartości 

dodatnie ubytku UK, tzn. zwiększały przepływ wody przez ośrodek przewodzący. W ułożeniu 

pionowym korzeni sztucznych o powierzchni szorstkiej nie uzyskano żadnej wartości dodatniej 

ubytku UK. Korzenie sztuczne skośne o powierzchni gładkiej osiągały wartości UK zbliżone do 

zera (średnio -2%). Mogło być to związane z wydłużeniem drogi przepływu wody wzdłuż 

skośnych korzeni. Największym rozrzutem charakteryzowały się jednak wartości UK uzyskane 

przez korzenie szorstkie w ułożeniu skośnym (Ryc. 40). Korzenie sztuczne o powierzchni 

szorstkiej hamowały przepływ wody przez ośrodek przewodzący bez względu na ich ułożenie 

w próbkach. Korzenie w ułożeniu skośnym i poziomym wywierały na ogół podobny wpływ na 

przepływ wody przez ośrodek przewodzący (Ryc. 40). Korzenie drobne (sztuczne) o ułożeniu 

nieregularnym wpływały najbardziej hamująco na ubytki przepływu przez ośrodek 

przewodzący UK. Scanlan i Hinz (2010) stwierdzili, że drobne korzenie roślin mogą zatykać 

pory gleby i zmniejszać stopień infiltracji gleby, co niejako potwierdza uzyskane wyniki. 

Przeprowadzona analiza wariancji dla układów czynnikowych (GLM) (Tabela 10), która brała 

pod uwagę cechy jakościowe i sprawdzała czy ułożenie, powierzchnia oraz interakcja ułożenie 

x powierzchnia wpływały na procentowe ubytki przepływ wody UQ (przez próbki z korzeniami 
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sztucznymi) wykazała wysoką istotność statystyczną, każdego analizowanego czynnika, 

potwierdzając tym samym wpływ powierzchni oraz ułożenia korzeni sztucznych w glebie na 

wielkość infiltracji wody w glebie. 

 

 

Ryc. 49. Budowa zewnętrzna kory korzeni badanych gatunków drzew oraz ich zróżnicowanie strukturalne. 
 
 

 
Ryc. 50. Przekrój przez korzenie prezentujące zróżnicowanie w budowie kory zewnętrznej korzeni badanych 
gatunków drzew leśnych. 
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 Aby móc wnikliwiej przyjrzeć się uzyskanym wynikom przeprowadzono analizę 

korelacji pomiędzy rzeczywistymi ubytkami przepływu UK przez ośrodek przewodzący próbek 

zawierających korzenie sztuczne w ułożeniu pionowym, skośnym, poziomym i nieregularnym 

o powierzchni gładkiej i szorstkiej, a średnicą korzeni, całkowitą objętością korzeni, całkowitą 

powierzchnią boczną korzeni, sumaryczną długością korzeni, gęstością korzeni w próbkach,  

a także udziałem procentowym korzeni w próbkach (Ryc. 41). Korzenie pionowe nie 

wyróżniały się żadną silniejszą korelacją w stosunku do wymienionych wyżej parametrów. 

Korzenie skośne wykazały zależność na poziomie około -0,5 z całkowitą objętością korzeni 

oraz udziałem procentowym korzeni w próbkach. Z kolei korzenie poziome wyróżniały się 

ujemną korelacją o wartości około -0,6 z całkowitą objętością korzeni, całkowitą powierzchnią 

boczną korzeni oraz udziałem procentowym korzeni w próbkach. Najsilniejsze korelacje 

wykazywały korzenie drobne w ułożeniu nieregularnym ze wszystkimi parametrami korzeni. 

Ze względu na zastosowanie w doświadczeniach tylko jednej średnicy (d) dla korzeni 

drobnych, korelacja z parametrem d nie została obliczona. Korzenie sztuczne o powierzchni 

gładkiej charakteryzowały się niskimi korelacjami z parametrami geometrycznymi korzeni  

i ich udziałem. Rzeczywisty ubytek przepływu dla korzeni szorstkich najmocniej zależał od 

całkowitej powierzchni bocznej korzeni. W oparciu o uzyskane wyniki współczynników 

korelacji zauważyć można, że najmniej istotnymi parametrami wpływającymi na rzeczywisty 

ubytek przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK jest średnica sztucznych korzeni,  

a najważniejszymi udział procentowy sztucznych korzeni w próbkach oraz ich całkowita 

objętość. Powyższe wyniki wskazują, że rodzaj powierzchni korzeni i ich szorstkość mogą 

wpływać na właściwości infiltracyjne gleb.  

Na podstawie otrzymanych wyników został stworzony model opisujący zależność 

rzeczywistych procentowych ubytków natężenia przepływu przez ośrodek przewodzący UK 

spowodowany obecnością sztucznych korzeni w próbkach, od ich charakterystyk.  Zmiennymi 

niezależnymi, które najlepiej opisywały zmienność ubytków UK było ułożenie korzeni  

w próbkach, rodzaj powierzchni, a także całkowita objętość korzeni w próbce oraz gęstość 

korzeni (Tabela 11). 

 Kolejnym etapem badań były doświadczenia nad wpływem korzeni naturalnych różnych 

gatunków drzew na przepływ wody przez próbki UQ oraz rzeczywiste ubytki natężenia 

przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK. Tak samo jak w przypadku korzeni 

sztucznych, korzenie naturalne zostały przebadane w różnych ułożeniach (pionowe, skośne, 

poziome i nieregularne – korzenie drobne). 
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 Spośród wszystkich badanych gatunków, korzenie bukowe oraz sosnowe (bez względu 

na ułożenie) w najmniejszym stopniu wpływały na ubytki przepływu UQ (Tabela 12), zaś 

najwyższe średnie wartości ujemnego ubytku przepływu UQ stwierdzono w próbkach  

z korzeniami dębu. Korzenie lipy, jodły oraz świerka osiągały wartości zbliżone do buka i dębu. 

Zwracając jednak uwagę na minima i maksima ubytków przepływu UQ przez próbki 

zawierające korzenie naturalne, można zauważyć występowanie dodatniego wpływu korzeni 

na wartość UQ, co dotyczy głównie korzeni buka i sosny. Oznacza to, że korzenie tych 

gatunków mogły zarówno hamować, jak i przyśpieszać przepływ wody przez próbki.  

W pojedynczych przypadkach,  największym hamującym wpływem na ubytki UQ wykazywały 

się korzenie sosny i świerka. Wpływ gatunku korzeni na wartości UQ prawdopodobnie 

związana jest ze zróżnicowaną budową zewnętrznych warstw kory korzeni poszczególnych 

gatunków (Ryc. 49 i 50).   

 Biorąc pod uwagę jedynie ułożenie korzeni wszystkich gatunków i ich wpływ 

na procentowe ubytki przepływu UQ zauważyć można, że największym ujemnym wpływem 

charakteryzowały się korzenie nieregularne (drobne), natomiast najmniej hamującym przepływ 

ułożeniem było ułożenie pionowe, które w niektórych przypadkach powodowało także 

przyśpieszenie przepływu wody przez próbki z korzeniami (Tabela 12). Przeprowadzona 

analiza wariancji dla układów czynnikowych (GLM) (Tabela 13), która brała pod uwagę cechy 

jakościowe i sprawdzała czy ułożenie, gatunek oraz interakcja ułożenie x gatunek wpływały na 

procentowe ubytki przepływ wody UQ (przez próbki z korzeniami naturalnymi) wykazała 

wysoką istotność statystyczną, każdego analizowanego czynnika, potwierdzając tym samym 

wpływ gatunku oraz ułożenia korzeni w glebie na wielkość infiltracji wody w glebie.  

 Na Ryc. 42 przedstawiono ubytki natężenia przepływu wody UQ przez próbki 

zawierającej korzenie naturalne różnych gatunków drzew leśnych,  w zależności od ich 

ułożenia w próbkach. Można zauważyć duże podobieństwo w otrzymywanych wartościach 

pomiędzy korzeniami lipy i jodły, które w podobny sposób hamowały przepływ wody przez 

próbkę. Podobieństwa te można odnieść do zbliżonej budowy zewnętrznej analizowanych 

korzeni (Ryc. 49). Korzenie sosny i świerka również charakteryzowały się podobnymi 

wartościami ubytku przepływu UQ. Oba gatunki w ułożeniu pionowym osiągały wartości UQ 

bliskie 0%, a korzenie sosny w kilku przypadkach wpływały nawet na przyśpieszenie 

przepływu wody przez próbki. Te gatunki jako jedyne posiadały łuszczące się zewnętrzne 

warstwy kory, które mogły stworzyć dodatkowe, preferencyjne ścieżki przepływu dla 

infiltrującej wody (Ryc. 49) . Drzewa charakteryzują się bardzo zmiennym układem spękań 

kory korzeni, jej barwą i strukturą – są to cechy charakterystyczne pozwalające na odróżnienie 
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poszczególnych gatunków od siebie [Evert 2006, Kotina i in. 2012]. Ze względu na rolę, jaką 

w życiu rośliny drzewiastej pełnią wtórne tkanki okrywające, poznanie ich budowy oraz 

funkcjonowania ma duże znaczenie [Myskov i Tulik 2014]. U buka pierwsza warstwa 

perydermy korzenia pełni funkcję tkanki okrywającej w okresie całego życia drzew, jest gładka 

i nie występują w niej głębokie spękania [Whitmore 1963]. U sosny kolejne warstwy perydermy 

zachodzą na siebie w postaci łuskowatych pokładów, co powoduje, że odcięte przez nie tkanki 

tworzą szereg drobnych jednostek widocznych jako spękania, które związane są z odrębnymi 

pokładami perydermy [Myskov i Tulik 2014]. Wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez 

Xie i in. [2020] wskazują, że gatunek rośliny i głębokość gleby mają istotny wpływ na 

początkowe i stałe tempo infiltracji. Początkowe tempo infiltracji wody w glebie pokrytej 

darnią wynosiła średnio 0,53 mm min-1, natomiast początkowe tempo infiltracji wody  

w glebach porośniętych roślinnością drzewiastą  mieściło się w przedziale od 1,00 do 2,04 mm 

min-1. W badaniach wykonanych przez Liu i in. [2020], w których analizowano związek 

pomiędzy cechami morfologicznymi korzeni roślin trawiastych i tempem infiltracji 

stwierdzono, że infiltracja wykazywała ujemną korelację z gęstością korzeni i ich powierzchnią 

na głębokości do 50 cm. Cechy morfologiczne korzeni roślin istotnie wpływały na zdolność 

gleby do infiltracji wody, pomimo różnic w charakterystyce korzeni pięciu różnych sztucznych 

muraw [Liu i in. 2020]. 

 Analiza korelacji pomiędzy ubytkami UQ i parametrami korzeni naturalnych wykazała, 

że na ubytki UQ próbek z korzeniami w ułożeniu pionowym największy wpływ miała objętość 

korzeni oraz ich procentowy udział (Ryc. 43a). W przypadku ułożenia skośnego nie zauważono 

silnych zależności pomiędzy wartościami UQ i charakterystykami korzeni. Wielkość ubytku 

przepływu UQ w przypadku ułożenia poziomego i nieregularnego korzeni (korzenie drobne) 

zależała przede wszystkim od udziału procentowego korzeni, całkowitej powierzchni korzeni 

oraz objętości korzeni w próbce. Analizując wielkość ubytku natężenia przepływu wody UQ 

przez próbki z korzeniami poszczególnych gatunków drzew, to u większości gatunków 

wartości UQ były najbardziej skorelowane z całkowitą powierzchnią boczną korzeni, 

sumaryczną długością korzeni oraz gęstością korzeni w próbkach. Podobnie jak w przypadku 

korzeni sztucznych, wartości UQ były słabo skorelowane ze średnicą korzeni. Otrzymanym 

wynikom przeczą badania przeprowadzone przez Cui i in. [2019], w których głównym celem 

było poznanie wpływu korzeni roślin trawiastych, w tym ich średnicy, na szybkość infiltracji 

wody w glebie. Badania te wykazały, że korzenie o średnicy do 2 mm były dodatnio 

skorelowane ze współczynnikiem filtracji, a współczynnik korelacji wzrastał z czasem 

infiltracji.  
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Korzenie o średnicy od 2 do 4,5 mm były słabo skorelowane ze współczynnikiem filtracji, 

podczas gdy korzenie najgrubsze, o średnicy powyżej 4,5 mm wykazywały ujemną korelację 

ze współczynnikiem filtracji gleby. Według Cui i in. [2019] średnica korzenia jest głównym 

czynnikiem wpływającym na tempo infiltracji, a wpływ ten rośnie wraz ze wzrostem czasu 

infiltracji. Ma i Shao [2008] badając wpływ szkieletu glebowego na współczynnik filtracji, 

wykazał, że średnica szkieletu wpływa na przepływ wody w glebie, tzn. im średnica szkieletu 

większa, tym przepływ wody jest mniejszy.  Spowodowane jest to wydłużeniem drogi infiltracji 

wody, która omija szkielet. Różnice we wpływie średnicy korzeni i szkieletu na współczynnik 

filtracji mogą być związane z różnym kształtem obu komponentów gleby, a co za tym idzie  

z długością drogi jaką musi przebyć infiltrująca woda omijając te komponenty. Szkielet stanowi 

przeszkodę dla infiltrującej wody i wymusza opłynięcie poszczególnych fragmentów szkieletu 

występujących w glebie (im ich średnica większa, tym droga filtracji dłuższa). Z kolei korzenie, 

ze względu na swój kształt, określoną długość, powierzchnię i okresowe wahania objętości 

mogą tworzyć preferencyjne ścieżki przepływu dla infiltrującej wody. Z kolei Zhang i in. 

[2011] wykazali, że w warstwie gleby o miąższości do 40 cm, współczynnik filtracji wzrasta 

wraz ze wzrostem udziału szkieletu, aż do osiągnięcia 15-20% udziału, a następnie zmniejsza 

się wraz z dalszym wzrostem udziału szkieletu w glebie. Autorzy stwierdzili także, że na 

głębokości poniżej 40 cm, współczynnik filtracji wzrastał w całym zakresie udziału szkieletu 

w glebie.   

 Rzeczywiste ubytki przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK próbek  

z korzeniami naturalnymi, które obrazują procesy zachodzące na granicy korzeń – ośrodek 

glebowy, korelowały z niektórymi parametrami geometrycznymi korzeni (Ryc. 43b).  

W przypadku ułożenia poziomego i nieregularnego, wartości UK były najsilniej skorelowane   

z gęstością korzeni w próbce, ich sumaryczną długością oraz powierzchnią boczną korzeni 

różnych gatunków drzew. Otrzymane wyniki potwierdzają badania przeprowadzone przez Wu 

i in. [2016], w których analizowana była biomasa korzeni sztucznie założonych muraw 

trawiastych. Autorzy stwierdzili, że gęstość korzeni w glebie pozytywnie wpływa na zdolność 

infiltracyjną gleb. Dodatni wpływ na wielkość ubytku przepływu UK miały korzenie bukowe, 

sosnowe i świerkowe, zaś gatunkiem najbardziej hamującym przepływ był dąb (Tabela 14, Ryc. 

44). Analizując sposób ułożenia korzeni można zauważyć, że dodatni wpływ na wielkość 

ubytku przepływu posiadały korzenie skośne i pionowe, natomiast w przypadku korzeni 

poziomych i nieregularnych nie stwierdzono dodatniego wpływu na wartości UK.  

Na Ryc. 44 prezentującej procentowe rzeczywiste ubytki natężenia przepływu wody UK 

przez ośrodek przewodzący, w zależności od ich ułożenia w próbce można dostrzec, że 
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korzenie buka w ułożeniu skośnym miały na ogół neutralny wpływ na wartości UK.  Praktycznie 

wszystkie wyniki ubytku UK dla korzeni świerka i sosny w ułożeniu pionowym i skośnym 

osiągały wartości dodatnie, co świadczyło o zwiększeniu przepływu wody przez ośrodek 

przewodzący. Można zauważyć, że korzenie lipowe i jodłowe wywierały podobny wpływ na 

ubytki UK, w zależności od ułożenia korzeni (Ryc. 44). Dodatkowo ubytki przepływu wody 

przez ośrodek przewodzący w próbkach z korzeniami w ułożeniu pionowym, skośnym  

i poziomym nieznacznie odbiegały od siebie. Korzenie dębu różniły się od innych gatunków, 

wykazując się znacznym hamowaniem przepływu we wszystkich typach ułożenia korzeni. 

Powyższe wyniki można odnieść do powierzchni i zróżnicowania kory korzeni poszczególnych 

gatunków drzew (Ryc. 49 i 50). Korzenie sosny i świerka charakteryzują się łuskowato 

łuszczącą się korą, która może tworzyć preferencyjne ścieżki przepływu wody pomiędzy 

łuskami. Wizualnie korzenie dębu charakteryzowały się stosunkowo gładką powierzchnią  

o delikatnej chropowatości, do której piasek kalibrowany o średnicy 0,175 mógł z łatwością 

przylegać, hamując tym samym infiltrację wody wzdłuż korzeni. W celu lepszego wyjaśnienia 

tego zjawiska, odpowiednie byłoby przeanalizowanie wpływu korzeni dębowych (a także 

innych gatunków) na infiltrację wody przez ośrodek przewodzący o różnym składzie 

granulometrycznym.  Podobne wyniki otrzymane dla korzeni lipy i jodły również można 

odnieść do budowy zewnętrznej kory korzeni, która jest zbliżona u obu gatunków drzew (Ryc. 

49). Korzenie buka posiadają stosunkowo gładką powierzchnię kory (Ryc. 49), co mogło 

wpłynąć na dodatni wpływ korzeni bukowych na natężenie przepływu wody przez ośrodek 

przewodzący.  

Badania wpływu korzeni na wielkość infiltracji często wykazywały kontrastujące 

wyniki. Badania, które koncentrowały się na stosunkowo młodych roślinach, wykazywały 

zazwyczaj hamujący wpływ korzeni na tempo infiltracji [Leung i in. 2015, Jotisankasa  

i Sirirattanachat 2017], przypuszczalnie z powodu zajmowania przez korzenie porów 

glebowych, co blokuje ścieżki przepływu wody [Scholl i in. 2014, Ng i in. 2016]. Z kolei wzrost 

szybkości infiltracji jest częściej wykazywany w dojrzałych drzewostanach [van Noordwijk  

i in. 1993 Mitchell i in. 1995, Ng i in. 2013, co można przypisać tworzeniu się wolnych 

przestrzeni pomiędzy korzeniami, a glebą [Ghestem i in. 2011] lub pęknięć powstających  

w wyniku procesu kurczenia się gleb, zwłaszcza gleb gliniastych [Zhang i in. 2015, Jotisankasa  

i Sirirattanachat 2017, Song i in. 2017]. Niektóre badania wskazują także na wpływ wieku roślin 

na infiltrację wody w glebie,  jednak rola dynamiki wzrostu korzeni jest na ogół pomijana  

w tego typu badaniach, co utrudnia zrozumienie jej wpływu na infiltrację wody w glebie [Leung 

i in. 2017.  
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 Zestawiając ze sobą otrzymane wyniki ubytków UK i przeprowadzone analizy korelacji, 

utworzono równanie 39 opisujące zależność rzeczywistych procentowych ubytków przepływu 

wody przez ośrodek przewodzący UK od parametrów korzeni, ich ułożenia w próbce oraz 

gatunku. Oprócz gatunku i ułożenia korzeni, zmienność w ubytkach UK najlepiej tłumaczyły 

takie parametry korzeni, jak ich przeciętna średnica oraz całkowita powierzchnia boczna 

korzeni, co potwierdza, że procesy zachodzące na granicy korzeń – ośrodek przewodzący 

wywierają wpływ (ujemny lub dodatni) na przepływ wody w glebie. Model 39 jest w pewnym 

sensie równaniem uniwersalnym, gdyż na jego podstawie można obliczyć wartości UK dla 

każdego z badanych gatunków korzeni i we wszystkich wariantach ich ułożenia. Według 

wiedzy autora, nie stworzono dotychczas równania umożliwiającego określenie wpływu 

ułożenia, parametrów geometrycznych oraz gatunku korzeni na wielkość ubytku natężenia 

przepływu wody przez ośrodek przewodzący w glebie. W przyszłości równanie to należałoby 

rozbudować o procentową zawartość piasku, pyłu lub iłu w glebie. 

 Na podstawie równania 38 opisującego ubytki natężenia przepływu wody UK przez 

ośrodek przewodzący próbek zawierających korzenie sztuczne i parametrów geometrycznych 

korzeni naturalnych, wchodzących w skład wszystkich próbek z naturalnymi korzeniami 

poszczególnych gatunków, obliczono ubytki UK zarówno dla powierzchni gładkiej, jak  

i szorstkiej korzeni. Wyniki tych obliczeń wraz z rzeczywistymi ubytkami UK otrzymanymi 

doświadczalnie dla próbek z korzeniami naturalnymi zilustrowano na Ryc. 45.  Obliczone na 

podstawie równania 38 wartości UK wyznaczyły pewien teoretyczny zakres ubytków UK 

(pomiędzy powierzchnią gładką i szorstką), w którym powinny znaleźć się wartości ubytków 

UK, otrzymane doświadczalnie na próbkach z korzeniami naturalnymi. Analizując ten zakres  

w ułożeniu pionowym korzeni można stwierdzić, że ubytki UK u buka pokryły się z górnym 

zakresem ubytków (powierzchnia gładka),  zaś u dębu, lipy i jodły pokryły się z zakresem 

dolnym (powierzchnia szorstka). Z kolei u świerka i sosny ubytki UK wyszły poza górny zakres 

ubytków modelowych. Podobna sytuacja miała miejsce w ułożeniu skośnym, gdzie sosna  

i świerk znacznie wykroczyły poza górny zakres modelowych ubytków UK. Korzenie buka  

w zasadzie bez względu na ułożenie korzeni mieściły się w zakresie ubytków pomiędzy 

powierzchnią gładką i szorstką. Wartości empiryczne UK dla korzeni dębu jedynie w ułożeniu 

poziomym pokryły się z oczekiwanym obszarem. We wszystkich ułożeniach korzenie jodły  

i lipy osiągały zbliżone wartości, potwierdzając tym samym, że oba gatunki mają zbliżoną 

budowę zewnętrzną korzeni (Ryc. 49). Praktycznie we wszystkich ułożeniach, korzenie lipy  

i jodły osiągały wartości UK mieszczące się w wyznaczonym równaniem 38 w przedziale. 

Opisane powyżej różnice pomiędzy gatunkami wynikać mogą z budowy zewnętrznej korzeni, 

132:9164671834



133 
 

a także stopnia rozwinięcia powierzchni kory (Ryc. 49 i 50). Sosna i świerk charakteryzowały 

się gładką łuskowatą korą, która mogła przyczynić się do znaczącego przyśpieszenia przepływu 

wody pomiędzy łuskami (Ryc. 49 i 50). Otrzymane ubytki UK najlepiej wpisują się w zakres 

ubytków modelowych (pomiędzy powierzchnią gładką i szorstką) przy ułożeniu poziomym 

korzeni.  Dotychczas wielu autorów zwracało uwagę na wpływ systemów korzeniowych na 

infiltrację wody w glebie i potrzebę głębszej analizy tego problemu [Thompson i in. 2010, 

Zhang i in. 2011, Leung i in. 2018]. Otrzymane w niniejszej pracy wyniki i stworzone modele 

opisujące wpływ systemów korzeniowych, ich ułożenia, gatunku i cech geometrycznych mogą 

przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów hydrologicznych zachodzących w glebach 

leśnych oraz kształtowania bilansu wodnego ekosystemów leśnych. 
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7. Podsumowanie i wnioski 

7.1. Podsumowanie wyników badań 

 Przedmiotem rozprawy była infiltracja wody opadowej przez ośrodek glebowy 

zawierający systemy korzeniowe różnych gatunków drzew leśnych.  

 Weryfikowano hipotezę głoszącą, że żywe systemy korzeniowe drzew w istotny sposób 

wpływają na zdolności filtracyjne gleb leśnych, przy czym wpływ ten mógł być zarówno 

dodatni, jak i ujemny.  

 Celem pracy było poznanie wpływu systemów korzeniowych drzew leśnych na 

mechanizm przemieszczania się wody opadowej w glebie. Szczegółowe cele pracy dotyczyły 

analizy dynamiki rozdziału wody opadowej zasilającej glebę, na tą, która dzięki sile grawitacji 

infiltruje w głąb profilu glebowego, jest zatrzymywana w glebie siłami kapilarnymi 

powiększając tym samym zapas wody w glebie lub tą, która rozchodzi się w glebie w wyniku 

oddziaływania na nią obecnych w glebie systemów korzeniowych. W badaniach tych 

zakładano, że dynamika rozdziału wody opadowej w glebie zależy od sposobu zasilania gleby 

w wodę, tj. czy jest ona dostarczana w wyniku bezpośredniego opadu deszczu na powierzchnię 

gleby, czy w wyniku spływu wody po pniach różnych gatunków drzew leśnych. Kolejnym 

szczegółowym celem pracy było określenie wpływu parametrów geometrycznych korzeni, ich 

orientacji i gatunku na współczynnik filtracji gleby zawierającej korzenie, w tym na 

współczynnik filtracji samego ośrodka przewodzącego wodę w glebie (części ziemistych). 

 Główne założenia przyjęte przy realizacji postawionych celów badawczych dotyczyły 

przeprowadzenia doświadczeń i analiz laboratoryjnych w sposób, umożliwiający 

porównywalność wyników badań, otrzymanych dla wszystkich badanych gatunków drzew, 

jednorodności pochodzenia materiału badawczego i zachowania jego naturalnej struktury oraz 

sposobu obliczania analizowanych w pracy właściwości fizycznych i infiltracyjnych. 

 Dla potrzeb badań wpływu systemu korzeniowego drzew na rozchodzenie się wody  

w glebie, opracowano sposób poboru monolitów glebowych o nienaruszonej strukturze wraz  

z drzewkami 5 gatunków drzew, polegający na stopniowym formowaniu monolitu glebowego 

na kształt walca, wyprowadzeniu odpływu z każdego, wystającego z monolitu korzenia  

z wykorzystaniem drenów korzeniowych i zapełnianiu pianką niskoprężną wolnej przestrzeni, 

pomiędzy monolitem, a osłoną z pleksi. Na dnie monolitu został wyprowadzony dren 

infiltracyjny umożliwiający przechwycenie wody infiltrującej przez ośrodek glebowy.  

 W czasie doświadczeń laboratoryjnych przetestowano metodę badania wpływu 

systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody opadowej w glebie. Wykazały one, że 
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zaproponowany sposób pobierania monolitów z drzewkami, przygotowania monolitów do 

badań  

oraz zabezpieczenia i uzbrojenia w dreny korzeniowe i infiltracyjne zapewnia zachowanie ich 

naturalnej struktury, układu systemów korzeniowych oraz umożliwia przeprowadzenie 

stabilnych badań laboratoryjnych nad zdolnościami systemów korzeniowych do 

przechwytywania i transportowania po swojej powierzchni infiltrującej wody. W czasie 

doświadczeń symulacji opadu deszczu i spływu wody po pniu na ogół większość wody (średnio 

82,2 %) opuszczała monolity drenami korzeniowymi i infiltracyjnymi, zaś pozostała część 

opadu była zatrzymywana przez monolity glebowe, powiększając zapas wody w glebie. 

 Każde pobrane drzewo zostało poddane serii doświadczeń laboratoryjnych nad wpływem 

systemów korzeniowych na rozchodzenie się wody w profilu glebowym w dwóch wariantach, 

różniących się od siebie sposobem dostarczania wody opadowej. W pierwszym wariancie woda 

była dostarcza na powierzchnię gleby podczas symulowanego spływu po pniu poszczególnych 

drzew, w drugim wariancie opad deszczu symulowano bezpośrednio na powierzchnię monolitu 

glebowego. Otrzymane wyniki opisujące rozdział wody dostarczonej do monolitów 

poszczególnych gatunków drzew w postaci spływu powierzchniowego oraz symulowanego 

opadu deszczu na glebę, w większości przypadków nie wykazały statystycznie istotnych różnic 

pomiędzy rodzajami doświadczeń (opad vs. spływ) w ilości wody, która odpłynęła drenami 

korzeniowymi ze strefy górnej monolitu qg, ze strefy dolnej qd, sumarycznie  ze strefy górnej  

i dolnej qg + qd oraz drenami infiltrującymi. Na podstawie otrzymanych wyników można 

sformułować wniosek, mówiący o tym, że każdy opad w środowisku leśnym podlega 

niepowtarzalnemu procesowi infiltracji, który zależy od obecności różnych komponentów 

gleby, w tym korzeni, przy czym korzenie są w stanie przechwycić i przetransportować tą samą 

ilość wody, niezależnie od sposobu jej dostarczania do gleby. 

 Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń nad wpływem systemów korzeniowych 

na mechanizm przemieszczania się wody opadowej w głąb profilu glebowego można 

stwierdzić, że korzenie badanych gatunków drzew posiadały zdolność do przechwytywania  

i transportowania wody po swojej powierzchni, przy czym zdolności te zależały od gatunku, 

typu systemu korzeniowego oraz właściwości fizycznych gleb, na których rosły analizowane 

drzewka. Słuszność tezy mówiącej o zdolności przechwytywania wody opadowej przez 

systemy korzeniowe można potwierdzić w stworzonym równaniu zależności ilości wody 

odpływającej drenami korzeniowymi i infiltracyjnymi w czasie opadu od właściwości 

fizycznych gleby i parametrów geometrycznych korzeni (równanie 36 i 37). 
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 Badania współczynnika filtracji K10 na monolitach glebowych, na których 

przeprowadzano doświadczenia nad wpływem korzeni na rozchodzenie się wody opadowej  

w ośrodku nienasyconym wykazały, że współczynnik filtracji kształtował się w zakresie od 

0,311 do 16,404 cm h-1 (średnio 4,13 ± 0,13 cm h-1) i na ogół cechował się pewną dynamiką, 

tzn. przyjmował najwyższe wartości w początkowym okresie pomiarów, po czym stopniowo 

ulegał zmniejszeniu. Współczynnik filtracji poziomów M_1 mieścił się w zakresie od 0,421 do 

16,404 cm h-1 i był istotnie wyższy od współczynnika K10 poziomów M_2, średnio o 20,2 %. 

Statystycznie istotne różnice pomiędzy poziomami M_1 i M_2 stwierdzono także pomiędzy 

większością monolitów poszczególnych gatunków drzew. Otrzymane wyniki potwierdzają, że 

właściwości fizyczne gleb, takie jak uziarnienie, porowatość oraz gęstość objętościowa 

wpływają na wartość współczynnika filtracji K10. 

 Przeprowadzone doświadczenia nad wpływem sztucznych korzeni (rurek) na przepływ 

wody przez próbki UQ zawierających korzenie i rzeczywiste ubytki przepływu wody przez 

ośrodek przewodzący UK w zależności od ułożenia korzeni w próbkach (pionowe, skośne, 

poziome i nieregularne) i ich powierzchni (gładka vs. szorstka) wykazały, że korzenie sztuczne 

redukowały przepływ wody przez próbki UQ średnio o 13,1 ± 0,8 % w porównaniu z próbkami 

czystego piasku. Na redukcję przepływu wody przez próbki największy wpływ miało poziome 

ułożenie korzeni sztucznych (średnio -18,0 ± 1,3 %), zaś najmniejszy wpływ miało ułożenie 

pionowe (średnio -7,4 ± 1,0 %). Niezależnie od rodzaju powierzchni i ułożenia korzeni  

w próbkach, największy ujemny związek stwierdzano na ogół pomiędzy UK, a całkowitą 

objętością korzeni w próbce (VK), ich procentowym udziałem (USK), a także powierzchnią 

boczną (AK), a w niektórych przypadkach także gęstością korzeni (GK) i ich całkowitą 

długością (LK). Słuszność tezy mówiącej o wpływie ułożenia sztucznych korzeni w próbce, ich 

cech geometrycznych, a także powierzchni  potwierdza  równanie 38, umożliwiające obliczenie 

procentowego ubytku natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK na podstawie 

wyżej wymienionych zmiennych. W oparciu o uzyskane wartości współczynników korelacji 

stwierdzono, że najmniej istotnymi parametrami wpływającymi na rzeczywisty ubytek 

przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK jest średnica sztucznych korzeni,  

a najważniejszymi udział procentowy sztucznych korzeni w próbkach oraz ich całkowita 

objętość. Uzyskane wyniki analizy korelacji potwierdzają ważny wpływ powierzchni korzeni 

na transport wody w glebie. 

 Podobnie jak w przypadku korzeni sztucznych, obecność korzeni naturalnych 

potwierdziła ich wpływ na obniżenie przepływu wody przez próbki (średnio o 11,4 ± 0,7 %), 

przy czym największy hamujący wpływ na wartość UQ miały na ogół próbki z korzeniami 
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dębowymi (średnio 18,2 ± 1,3 %), a najmniejszy próbki z korzeniami bukowymi i sosnowymi. 

Największe ujemne wartości UQ odnotowano w próbkach z korzeniami świerkowymi (-55,5 

%) i sosnowymi (-40,7 %), zaś najmniejsze w próbkach z korzeniami świerkowymi (-0,2 %)  

i jodłowymi (-1,2 %). W niektórych przypadkach obecność korzeni wpływała na przyśpieszenie 

przepływu wody, przy czym dodatni wpływ na wartości UQ nie przekraczał 2,3 %. Największy 

hamujący wpływ na wartości UQ miały na ogół korzenie w ułożeniu nieregularnym (średnio 

20,8 ± 1,3 %) i poziomym (17,3 ± 1,4 %), zaś najmniejszy korzenie w ułożeniu pionowym 

(średnio 5,7 ± 0,8 %), w którym odnotowano także dodatni wpływ na wartości UQ. Analizując 

ułożenie korzeni wszystkich gatunków i ich wpływ na procentowe ubytki przepływu UQ 

potwierdzić można, że największym ujemnym wpływem charakteryzowały się korzenie 

nieregularne (drobne) oraz w następnej kolejności korzenie poziome. Z kolei najmniej 

hamującym przepływ ułożeniem korzeni było ułożenie pionowe, które w niektórych 

przypadkach osiągało także wartości dodatnie.  Analiza korelacji pomiędzy ubytkami UQ  

i parametrami korzeni naturalnych wykazała, że na ubytki UQ próbek z korzeniami w ułożeniu 

pionowym największy wpływ miała objętość korzeni oraz ich procentowy udział. Wielkość 

ubytku przepływu UQ w przypadku ułożenia poziomego i nieregularnego korzeni (korzenie 

drobne) zależała przede wszystkim od udziału procentowego korzeni, całkowitej powierzchni 

korzeni oraz objętości korzeni w próbce. Wielkości ubytku natężenia przepływu wody UQ przez 

próbki z korzeniami poszczególnych gatunków drzew, u większości gatunków były najbardziej 

skorelowane z całkowitą powierzchnią boczną korzeni, sumaryczną długością korzeni oraz 

gęstością korzeni w próbkach. Podobnie jak w przypadku korzeni sztucznych, wartości UQ były 

słabo skorelowane ze średnicą korzeni. 

 Obecność korzeni naturalnych w próbkach potwierdziła ich wpływ na rzeczywiste 

procentowe ubytki natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK, obrazujące 

procesy zachodzące na granicy korzeń – ośrodek glebowy, a średnia wartość ubytków UK 

wyniosła -5,8 ± 0,5 %. Ubytki UK przyjmowały wartości w zakresie od -27,3 do +9,0 %, a więc 

korzenie naturalne wpływały zarówno hamująco, jak i przyśpieszająco na przepływ wody przez 

ośrodek przewodzący. Rzeczywiste ubytki przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK 

próbek z korzeniami naturalnymi korelowały z parametrami geometrycznymi korzeni.  

W przypadku ułożenia poziomego i nieregularnego, wartości UK były najsilniej skorelowane   

z gęstością korzeni w próbkach, ich sumaryczną długością oraz powierzchnią boczną korzeni 

różnych gatunków drzew. Dodatni wpływ na wielkość ubytku przepływu UK w ułożeniu 

pionowym i skośnym miały korzenie bukowe, sosnowe i świerkowe, zaś gatunkiem najbardziej 

hamującym przepływ był dąb. Opisane powyżej różnice w ubytkach UK pomiędzy gatunkami 
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wynikają prawdopodobnie z różnic w budowie zewnętrznej korzeni, a także stopnia rozwinięcia 

powierzchni kory poszczególnych gatunków drzew. 

 Silny wpływ ułożenia korzeni, cech geometrycznych oraz gatunku (powierzchnia 

korzeni) na ubytki UK został potwierdzony w równaniu 39, opisującym wielkości 

rzeczywistych procentowych ubytków natężenia przepływu wody przez ośrodek przewodzący 

UK od wyżej wymienionych zmiennych.  

 Obliczone na podstawie równania 38 (stworzonego dla próbek ze sztucznymi korzeniami 

o powierzchni gładkiej i szorstkiej) ubytki natężenia przepływu wody UK przez ośrodek 

przewodzący próbek zawierających korzenie naturalne o danym ułożeniu i parametrach 

geometrycznych, wyznaczyły pewien teoretyczny zakres ubytków UK (pomiędzy powierzchnią 

gładką i szorstką), w którym powinny znaleźć się wartości ubytków UK, otrzymane 

doświadczalnie na próbkach z korzeniami naturalnymi. W ułożeniu pionowym korzeni 

stwierdzono, że ubytki UK u buka pokryły się z górnym zakresem ubytków (powierzchnia 

gładka), zaś u dębu, lipy i jodły pokryły się z zakresem dolnym (powierzchnia szorstka). Z kolei 

u świerka i sosny ubytki UK przekroczyły górny zakres ubytków modelowych. Podobna 

sytuacja miała miejsce w ułożeniu skośnym, gdzie sosna i świerk znacznie wykroczyły poza 

górny zakres modelowych ubytków UK. Korzenie buka w zasadzie bez względu na ułożenie 

korzeni mieściły się w zakresie ubytków pomiędzy powierzchnią gładką i szorstką. Wartości 

empiryczne UK dla korzeni dębu jedynie w ułożeniu poziomym pokryły się z oczekiwanym 

obszarem. We wszystkich ułożeniach korzenie jodły i lipy osiągały zbliżone wartości, 

potwierdzając tym samym, że oba gatunki mają zbliżoną budowę zewnętrzną korzeni. Opisane 

powyżej różnice pomiędzy gatunkami wynikają prawdopodobnie z różnic w budowie 

zewnętrznej korzeni, a także w stopniu rozwinięcia powierzchni kory. 

 

7.2. Wnioski 

 Wnioski wynikające z przeprowadzonych i przedstawionych w niniejszej rozprawie 

badań, można ująć w następujących punktach: 

1. Potwierdzona została przyjęta w pracy teza, mówiąca, że systemy korzeniowe drzew  

wpływają na rozchodzenie się wody w glebie, przy czym wpływ ten zależny jest od 

gatunku (typ systemu korzeniowego) oraz od właściwości fizycznych gleby.  

2. Opracowana metodyka badania bezpośredniego wpływu systemu korzeniowego na 

rozchodzenie się wody opadowej w ośrodku nienasyconym, zastosowana na różnych 
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glebach i typach systemów korzeniowych okazała się skuteczna, choć jej wadą jest duża 

pracochłonność przy pobieraniu i transportowaniu materiału badawczego. 

3. Sposób zasilania gleby w wodę opadową (opad bezpośredni i spływ wody po pniu 

drzew) nie wywierał istotnego wpływu na ilość odprowadzanej wody przez systemy 

korzeniowe.  

4. Doświadczenia przeprowadzone na sztucznych korzeniach potwierdziły wpływ 

ułożenia korzeni (poziome, pionowe, skośne, nieregularne) oraz powierzchni (szorstka 

vs. gładka) na infiltrację wody przez glebę, w której obecne są korzenie. Obecność 

korzeni w próbkach podczas doświadczeń powodowała zarówno ujemne, jak i dodatnie 

wartości ubytku przepływu UQ, co świadczy o tym, że obecność korzeni może nie tylko 

hamować, ale też przyśpieszać infiltrację wody przez glebę.  

5. Zmiany rzeczywistego ubytku przepływu UK przez ośrodek przewodzący próbek 

zawierających korzenie sztuczne zależały od parametrów geometrycznych korzeni, 

takich jak całkowita objętość korzeni, udział procentowy korzeni w próbkach, a także 

całkowita powierzchnia boczna korzeni. Najsilniejsze korelacje ze wszystkimi 

analizowanymi parametrami geometrycznymi korzeni wykazywały korzenie drobne  

w ułożeniu nieregularnym.  

6. Korzenie naturalne poszczególnych gatunków drzew w istotny sposób wpływały na 

wielkość ubytku przepływu UQ, prawdopodobnie poprzez zróżnicowaną powierzchnię 

kory. Spośród wszystkich badanych gatunków (dąb, buk, lipa, sosna, świerk, jodła), 

korzenie bukowe oraz sosnowe (bez względu na ułożenie) w najmniejszym stopniu 

wpływały na ubytki przepływu UQ, zaś najwyższe średnie wartości ujemnego ubytku 

przepływu UQ stwierdzono w próbkach z korzeniami dębu. Największym ujemnym 

wpływem na procentowe ubytki przepływu UQ charakteryzowały się korzenie 

nieregularne (drobne).  

7. Parametry geometryczne naturalnych korzeni wpływały na infiltrację wody przez 

ośrodek przewodzący. Wielkość ubytku UQ przez próbki zawierające korzenie naturalne 

była najsilniej skorelowana z całkowitą powierzchnią boczną korzeni, ich sumaryczną 

długością oraz gęstością korzeni w próbkach.  

8. Rzeczywiste ubytki przepływu wody przez ośrodek przewodzący UK próbek  

z korzeniami naturalnymi zależały od parametrów geometrycznych korzeni.  

W przypadku ułożenia poziomego i nieregularnego, wartości UK były najsilniej 

skorelowane z gęstością korzeni w próbce, ich sumaryczną długością oraz powierzchnią 

boczną korzeni różnych gatunków drzew.  
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9. Gatunek analizowanego korzenia poprzez swoją powierzchnię wywierał wpływ na 

wielkości rzeczywistego ubytku przepływu UK. W zależności od ułożenia korzenia  

i powierzchni kory poszczególne gatunku przyśpieszały infiltrację wody przez ośrodek 

przewodzący (buk, sosna) lub hamowały przepływ bez względu na sposób ułożenia 

korzeni (dąb). 
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