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WP YW ILO CI I INTENSYWNO CI OPADÓW
NA ZMIANY WILGOTNO CI GLEBY

W SADZIE JAB ONIOWYM
____________

IMPACT OF QUNTITY AND INTENSITY
OF PRECIPITATION ON CHANGES IN SOIL WATER

CONTENT IN AN APPLE ORCHARD

Streszczenie

W warunkach klimatycznych Polski opady atmosferyczne s  podstawowym
ród em wody dla ro lin. Ilo  i intensywno  oraz rozk ad opadów maj  wp yw

na wilgotno  gleby. W przypadku du ej ilo ci lub nadmiernej intensywno ci opa-
dów cz  wody mo e przenika  poza zasi g systemu korzeniowego lub jest od-
prowadzana z pola jako sp yw powierzchniowy. W dwuletnich badaniach (2009-
2010) prowadzono pomiary wielko ci i intensywno ci opadów oraz wilgotno ci
gleby w sadzie jab oniowym zlokalizowanym w Skierniewicach. Ca kowita suma
opadów w latach 2009 i 2010 by a wy sza od redniej z wielolecia. Tak e rozk ad
opadów w poszczególnych miesi cach by  bardzo nierównomierny. rednio
w czasie sezonu wegetacyjnego (maj - wrzesie ), aby utrzyma  zawarto  wody
w glebie (w profilu 0-40 cm) na sta ym poziomie, tygodniowa suma opadów nie
mog a by  ni sza ni  13-14 mm. Efektywno  opadów uzale niona by a od sposo-
bu utrzymania gleby w sadzie. W przypadku gleby bez okrywy (ugór herbicydo-
wy) najwy sz  efektywno  zarejestrowano dla opadów o nat eniu 2-10 mm h-1.
Dla gleby ció kowanej (zr bki) deszcze o intensywno ci od 2 do 5 mm h-1 mia y
najmniejsz  efektywno . Opady o wysokiej intensywno ci (>10 mm h-1) powo-
dowa y wi kszy wzrost wilgotno ci w glebie ció kowanej ni  bez okrywy. Efek-
tywno  opadów by a uzale niona tak e od pocz tkowej zawarto ci wody w gle-
bie. Wraz ze wzrostem wilgotno ci gleby efektywno  opadu gwa townie si
obni a a.

S owa kluczowe: zawarto  wody, pomiar wilgotno ci, efektywno  opadów
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Summary
Quantity, intensity and seasonal distribution of precipitation have an indu-

bitable impact on soil moisture. Precipitation water could be used by plants only
when percolates into soil and is retained as capillary water. In case of excessive
amount or intensity of rain, part of water percolates below the root system level or
runs off at soil surface. During two years of experiment (2009-2010) quantity and
intensity of precipitation were observed and analyzed. Daily and weekly measure-
ments of soil water content were done to assess the impact of intensity and quan-
tity of precipitation on soil moisture changes in apple orchard. Total rainfalls for
years 2009 and 2010 were higher from the multi-year average. Also, the temporal
distribution of precipitation differed within and between the analyzed years, how-
ever, the amount of rainfall collected during the vegetative period (May-
September) constituted more than 50% of the total yearly precipitation. The results
showed low efficiency of small rains. On average, during the vegetative period,
minimal precipitation necessary to keep the soil water content at a stable level was
13-14 mm during a week. Efficiency of precipitation depended on the soil surface
maintaining system. In case of soil maintained as a chemical fallow the highest ef-
ficiency was recorded for rains of intensity 2-10 mm h-1. Medium intensity rains
(2-5 mm h-1) were least efficient  for soil covered with wood chip mulch. In case of
stormy rains (>10 mm h-1) a higher increase in moisture was recorded in plots
with mulched soil surface compared to control ones (without mulching). Precipi-
tation efficiency also depended on initial soil moisture. Precipitation efficiency
was decreasing, along with the soil moisture increase.

Key words: precipitation efficiency, soil moisture, capacitance probe

WST P

Klimat Polski charakteryzuje si  stosunkowo du  zmienno ci  przebiegu
temperatury i wysoko ci opadów. rednie opady w Polsce szacowane s  na po-
ziomie ok. 600 mm, z czego niemal 2/3 to opady pó rocza letniego [Bac, Rojek
1979; Ziernicka-Wojtaszek 2006]. Wed ug S owika [1973] dla zapewnienia
drzewom owocowym odpowiedniej ilo ci wody niezb dne s  roczne opady w
granicach 700-800 mm, co wskazuje na fakt, i  na przewa aj cej powierzchni
kraju wyst puj  niedobory opadów [Treder 1998].

W warunkach klimatycznych Polski opady atmosferyczne s  podstawo-
wym ród em wody dla ro lin. Ilo  i intensywno  oraz rozk ad opadów maj
wp yw na wilgotno  gleby. Wed ug Drupki [1993] najbardziej korzystne dla
ro lin s  opady o niskiej intensywno ci (do 2-3 mm h-1). Bac i Rojek [1979]
podnosz  t  warto  do 4 mm h-1. W przypadku du ej ilo ci lub nadmiernej in-
tensywno ci opadów cz  wody mo e przenika  poza zasi g systemu korze-
niowego lub jest odprowadzana z pola jako sp yw powierzchniowy [Ballif
1995].

Wed ug Chudeckiego i wspó autorów [1971] niewielkie opady (poni ej
2,5 mm dziennie) nie wp ywaj  na wilgotno  gleby. wi cicki [1981, za Rode
1963] podaje, e opady, których suma w ci gu doby jest mniejsza ni  5 mm nie
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maj  znaczenia dla ycia ro lin – cz  wody niemal natychmiast odparowuje,
pozosta a zwil a tylko wierzchnie warstwy gleby. Inne kryterium efektywno ci
zaproponowa  Drupka [1976]. Wed ug tego autora tylko opady wi ksze ni  do-
bowe warto ci ewapotranspiracji potencjalnej mog  by  uwzgl dniane jako zna-
cz ce w bilansie wodnym gleby.

Jednym ze sposobów piel gnacji gleby w uprawach sadowniczych jest
ció kowanie materia ami syntetycznymi lub organicznymi. Wielu autorów wy-

kaza o, e ció ki korzystnie wp ywaj  na yzno  gleby ( ció ki organiczne),
ograniczaj  rozwój chwastów, przeciwdzia aj  erozji i stabilizuj  wahania tem-
peratury gleby [Elmer, Ferrandino 1991; K sik, Maskalaniec 2004; Kulesza
1994; Treder i in. 2004]. Ponadto ció kowanie powoduje zwi kszenie dost p-
no ci wody dla ro lin poprzez ograniczenie strat spowodowanych jej parowa-
niem [Locascio, Thompson 1960; Treder i in. 2004]. Warstwa ció ki utrudnia
przenikanie wody do gleby przez co ogranicza sp yw powierzchniowy i wymy-
wanie sk adników mineralnych z gleby. Z drugiej jednak strony mo e stanowi
barier  dla opadów (szczególnie o niewielkiej intensywno ci), zmniejszaj c ich
efektywno  poprzez ograniczenie penetracji wody w g b profilu glebowego
[Choi i in. 2003; Elmer, Ferrandino 1991].

Celem bada  by a ocena wp ywu ilo ci i intensywno ci opadów na zmiany
wilgotno ci gleby w sadzie jab oniowym zlokalizowanym w centralnej Polsce,
z uwzgl dnieniem sposobu uprawy gleby ( ció kowanie).

MATERIA  I METODY

Badania prowadzono w latach 2009-2010 w sadzie posadzonym na glebie
p owej o sk adzie mechanicznym piasku gliniastego w warstwie ornej (Sad
Pomologiczny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieni ka
w Skierniewicach) (tab. 1). Obserwacje i pomiary wykonywano w kwaterze
gdzie znajdowa y si  8-letnie jab onie odmiany ‘Gala’/M.9 posadzone w rozsta-
wie 4 x 1,2 m.  Gleba w sadzie by a utrzymywana w ugorze herbicydowym.
Cz  drzew ros a w glebie pokrytej ció k  (warstwa zr bków grubo ci 20 cm,
rozsypana na szeroko  1,5 m).

Ilo  oraz intensywno  opadów mierzono za pomoc  automatycznej stacji
meteorologicznej iMETOS (Pessl Instruments, Austria). Opady rejestrowano
z cz stotliwo ci  co 60 min. przy minimalnej rozdzielczo ci pomiaru 0,2 mm.
W oparciu o mierzone parametry klimatyczne stacja wylicza równie  warto ci
ewapotranspiracji referencyjnej (ETo) z wykorzystaniem modelu Penmana-
Montheith’a.

Pomiary zawarto ci wody w glebie wykonywano od pocz tku maja do
ko ca wrze nia dwiema metodami. Ci g  rejestracj  zmian wilgotno ci gleby
prowadzono za pomoc  umieszczonych co 10 cm w g b profilu glebowego
4 sond pojemno ciowych EC-5 (Decagon Devices, USA). Sondy by y zintegro-
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wane ze stacj  meteorologiczn , co umo liwia o automatyczny zapis wyników
pomiarów (co godzin ) oraz ich transmisj  do terminala odbiorczego (poprzez
sie  internetow ). Ponadto raz w tygodniu wykonywano pomiary zawarto ci
wody w glebie przy wykorzystaniu miernika Diviner 2000 (Sentek Sensor Tech-
nologies, Autralia). Konstrukcja miernika umo liwia pomiar wilgotno ci na
wybranych poziomach w profilu glebowym. Pomiary wykonuje si  przesuwaj c
sond  typu FDR (frequency-domain reflectometry) poprzez przygotowany
uprzednio kana  dost powy, który stanowi umieszczona w glebie rura PCW
o rednicy 50 mm. Sonda automatycznie mierzy wilgotno  gleby i rejestruje
wyniki pomiarów co 10 cm. Pomiary prowadzono do g boko ci 40 cm. Oba
typy sond u yte w do wiadczeniu by y skalibrowane przy pomocy wzorców
przygotowanych dla gleb mineralnych (dok adno  odczytu ±3% wilgotno ci
obj to ciowej).

Do wiadczenie przygotowano w 3 powtórzeniach (po 3 stanowiska z za-
montowanymi sondami lub rurami dost powymi w glebie bez okrywy lub ció -
kowanej), przy czym maksymalna odleg o  kwater, na których zamontowano
sondy od stacji meteorologicznej nie przekracza a 50 metrów. Zmiany zawarto-
ci wody w glebie w okresach tygodniowych obliczano na podstawie ró nic

zawarto ci wody na ko cu i pocz tku analizowanego okresu [Treder, Konopacki
1999]. Efektywno  opadów o ró nym nat eniu analizowano rejestruj c zmia-
ny zawarto ci wody w  glebie (wyra one w mm w warstwie 0 – 40 cm) w okre-
sie 24 h od momentu ich wyst pienia. Opady sklasyfikowano wed ug nast puj -
cych za o e : opad normalny ma intensywno  do 5 mm h-1 (w pracy nie
uwzgl dniano opadów o intensywno ci poni ej 2 mm h-1), opad silny od 5 do
10 mm h-1, opad ulewny ponad 10 mm h-1 [na podst. Radomski 1979]. Do anali-
zy wybierano dni, w których zarejestrowano pojedyncze opady o danym nat -
eniu, lub gdy ich udzia  w sumie opadów dobowych przekracza  80% [Treder,

Konopacki 1999]. Z uwagi na niewielk  liczb  zarejestrowanych opadów o na-
t eniu powy ej 10 mm h-1, analiz  statystyczn  dla efektywno ci opadów wy-
konano przy ró nej liczbie powtórze .

Tabela 1. Zawarto  wody w glebie [% obj.] przy ró nych warto ciach potencja u wody
Table 1. Soil moisture [% vol.] at different levels of water potential

Warstwa
gleby

G sto  obj to ciowa
[g cm-3] pF 2 pF 2,85 pF 3,2 pF 4.2

15-20 1,55 22,23 18,75 16,95 13,78
40-45 1,62 27,55 24,5 22,9 19,65

WYNIKI I DYSKUSJA

W tabeli 2 przedstawiono charakterystyk  opadów w poszczególnych mie-
si cach okresu obj tego badaniami. Ca kowita suma opadów zarówno w roku
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2009 jak i 2010 by a wy sza od redniej wieloletniej (1979-2005) odpowiednio
o ok. 5 i 12%. Wed ug klasyfikacji zaproponowanej przez Kaczorowsk  [1962],
pod wzgl dem ilo ci opadów rok 2009 mo na okre li  jako „przeci tny” a 2010
jako „wilgotny”. Rozk ad opadów w poszczególnych miesi cach by  bardzo
nierównomierny. Generalnie od stycznia do kwietnia 2009 i 2010 roku rejestro-
wano mniejsze ilo ci opadów w porównaniu ze redni  z wielolecia. Wyra ne
zró nicowanie zaznaczy o si  w kolejnych miesi cach. W roku 2009 znaczne
przekroczenie redniej wieloletniej obserwowano w czerwcu (o ok. 60%), lipcu
oraz miesi cach jesiennych. W roku 2010 jako miesi ce „mokre” mo na zakwa-
lifikowa  maj (suma opadów wi ksza o ok. 148% od redniej z wielolecia), sier-
pie , wrzesie  oraz listopad.

Porównuj c okresy maj – wrzesie  mo na stwierdzi  wyra ne zró nico-
wanie wielko ci opadów w poszczególnych latach. W roku 2010 suma opadów
za ten okres by a o ponad 99 mm wi ksza ni  w 2009 (w skali ca ego roku ró -
nica ta wynosi a tylko ok. 34 mm). Nale y przy tym zaznaczy , e w obydwu
latach ilo  opadów zarejestrowana w okresie maj - wrzesie  stanowi a ponad
50% ca kowitej rocznej sumy opadów.

Tabela 2. rednie dobowe warto ci ewapotranspiracji referencyjnej (ETo)
oraz miesi czne sumy opadów w Sadzie Pomologicznym w Skierniewicach

w latach 2009-2010
Table 2. Average values of reference evapotranspiration (ETo) and distribution

of precipitation in the experimental orchard in Skierniewice for 2009-2010

Miesi c OkresRok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII V-IX I-XII
Opady [mm] Suma

2009 14,4 16,4 30,4 9,2 45,6 108,4 91,2 39,2 25,6 76,2 47,2 39,2 310 543
2010 0 14,6 33 15,6 134,4 43,4 64,6 84,6 82,2 4,4 77,4 22,4 409,2 576,6
1979-
2005* 26,7 24,1 36 36,7 54,2 67,7 72,4 50,2 44,5 33,8 36 33,7 289 516

ETo [mm] rednia
2009 0,1 0,2 0,7 2,4 2,7 2,6 3,2 3,1 2,3 1 0,8 0,6 2,8 1,6
2010 0,5 0,7 1,2 2,2 2,1 3,5 3,4 2,2 1,1 0,8 0,5 0,3 2,5 1,5
*- na podstawie danych uzyskanych ze stacji meteorologicznej Instytutu, oddalonej ok. 5 km od miejsca bada
*- on the basis of data obtained from meteorological station located approx. 5 km from the study area

Ilo  i intensywno  opadów maj  wp yw na wilgotno  gleby. Woda
opadowa mo e by  wykorzystana przez ro liny tylko wtedy gdy wsi knie
w gleb  i jest w niej retencjonowana jako woda kapilarna. Tylko opady, które
w znacz cy sposób wp ywaj  na bilans wodny gleby mo na uzna  za efektywne.
Je li podstawowym efektem opadu ma by  podniesienie wilgotno ci gleby, to do
grupy opadów znacz cych (efektywnych) mo na zaliczy  takie, których ilo
jest wy sza od dobowej warto ci ewapotranspiracji potencjalnej [Drupka 1976].
Niewielkie (krótkie i intensywne) opady szczególnie w upalny dzie  nie maj
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znaczenia dla gospodarki wodnej gleby, zwil aj  jedynie li cie i p dy ro lin.
Wielko  przechwytywania wody przez szat  ro linn  po opadzie mo e docho-
dzi  do 2 mm (drzewa li ciaste); w ci gu roku w ten sposób mo e by  prze-
chwytywane nawet 20% opadów [K dziora 1995; wi cicki 1981].

W tabeli 3 zaprezentowano ogóln  liczb  dni z opadami w analizowanym
okresie, oraz liczb  dni z opadami które zosta y sklasyfikowane w oparciu o dwa
proponowane w literaturze kryteria: dobowa suma wy sza ni  5 mm [ wi cicki
1981], dobowa suma wi ksza ni  dobowa warto  ewapotranspiracji ETo [na
podst. Drupka 1976, zmodyfikowane].

Tabela 3. Liczba i procentowy udzia  dni z opadami w zale no ci
od przyj tego kryterium (okres V-IX)

Table 3. Number and percentage contribution of rainy days depending on the adopted
efficiency criterion (for the period V-IX)

Ca kowita
(dni deszczowe)

>ETo
(na podst. Drupka 1976)

>5 mm dzie -1

( wi cicki 1981)Rok
liczba % dni z okresu

V-IX liczba % dni deszczowych liczba % dni
deszczowych

2009 68 44,4 39 57,4 27 39,7
2010 80 52,3 46 57,5 30 37,5

Przyjmuj c ró ne kryteria efektywno ci stwierdzono znaczne ró nice
w liczbie dni z efektywnym opadem. W obu latach bada , dni z sum  opadów
wy sz  od ETo stanowi y ok. 57% wszystkich dni deszczowych. W przypadku
drugiego kryterium („powy ej 5 mm na dob ”) udzia  ten wynosi  tylko ok.
38-40%. Wyniki te s  zbli one do obserwacji poczynionych przez Tredera
i Konopackiego [1999]. Autorzy ci wykazali, e liczba dni z sum  opadów prze-
kraczaj c  warto  ETo (67-74%) by a wy sza w porównaniu z kryterium
„>5 mm” (32-51%). Powy sze wyniki wskazuj , e du a cz  opadów by a
zbyt ma a aby mog a by  wykorzystana w trakcie szacowania bilansu wodnego
gleby. Widoczne jest to tak e przy analizie sumarycznej wielko ci opadów
efektywnych (rys. 1). Sumaryczny udzia  opadów dziennych wy szych od ETo
by  stosunkowo wyrównany w latach i wynosi  ok. 92-93% ca kowitej sumy
opadów w okresie od maja do wrze nia. Wi ksz  ró nic  stwierdzono przyjmu-
j c za kryterium efektywno ci warto  opadu powy ej 5 mm na dob . W 2009
udzia  takich opadów w odniesieniu do sumy ca kowitej wynosi  ok. 78%,
w 2010 by  wy szy o ok. 5%.

Przyj cie kryterium „>5 mm na dob ” do oceny efektywno ci opadów
przy tworzeniu bilansu wodnego wydaje si  by  zbyt restrykcyjne. Uzyskane
wyniki wskazuj , e wykorzystuj c to kryterium, w analizowanych okresach ok.
70 mm (20%) opadów nale a oby uzna  za nieefektywne. Jest to warto  równa
lub wy sza ni  rednia suma opadów za jeden miesi c w sezonie letnim. Pro-
blem ten zosta  tak e poruszony w pracy Tredera i Konopackiego [1999]. Auto-
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rzy ci w bardzo „mokrym” roku 1996 (suma opadów w miesi cach V – IX wy-
nios a 444 mm) wykazali, e opady o wielko ci powy ej 5 mm na dob  stano-
wi y tylko ok. 49% opadów ca kowitych za ten okres. Wed ug Tredera i Kono-
packiego [1999] przyczyn  tego by a du a liczba dni z dziennymi opadami
mniejszymi ni  5 mm. Jednocze nie autorzy ci obserwowali wyst powanie „ci -
gów opadowych”, czyli d u szych okresów czasu (kilka nast puj cych po sobie
dni), podczas których dzienna suma opadów jednak nie przekracza a 5 mm. We-
d ug Drupki (1993) ten typ opadów jest bardzo efektywny dla ro lin.

Rysunek 1. Suma opadów w zale no ci od przyj tego kryterium oceny
ich efektywno ci (okres V-IX)

Figure 1. Total amounts of precipitation depending on the selected efficiency criterion
(for the period V-IX)

Ogólne zmiany bilansu wodnego gleby w zale no ci od wielko ci opadów
(w okresach tygodniowych) przedstawiono na rys. 2. Zale no  zosta a wykre-
lona w oparciu o dane z okresu maj – wrzesie  obydwu analizowanych lat.

Przebieg krzywych ma zbli ony charakter zarówno dla gleby bez okrycia (ugór
herbicydowy), jak równie  pokrytej ció k  ze zr bków. Wyniki wskazuj , e
rednio w analizowanym okresie czasu, aby utrzyma  zawarto  wody w glebie

(w profilu 0-40 cm) na sta ym poziomie, tygodniowa suma opadów nie mog a
by  ni sza ni  13-14 mm. Zbli one warto ci uzyskali Treder i Konopacki
[1999]. Autorzy ci prowadz c badania w tym samym obiekcie w latach 1995-
1997, wykazali, e dla utrzymania sta ego poziomu wilgotno ci gleby konieczny
by  ca kowity opad o warto ci ok. 18 mm w ci gu tygodnia.
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Analizuj c przebieg krzywych mo na stwierdzi , e spadek ogólnej efek-
tywno ci opadów nasila  si  gdy ich ilo  w ci gu tygodnia przekracza a poziom
ok. 30-35 mm. Dalszy wzrost opadów nie powodowa  znacz cego zwi kszania
uwilgotnienia gleby z uwagi na nasycenie wod . W badaniach prowadzonych
przez Tredera i Konopackiego [1999] w tym samym sadzie wykazano, e ilo
dost pnej wody w warstwie gleby 0-40 cm wynosi a ok. 33 mm. Wed ug Drupki
[1976] gleby lekkie s  w stanie zaabsorbowa  ok. 30 mm opadu.

Zale no  pomi dzy ilo ci  opadów i zmianami wilgotno ci by a zbli ona
dla gleby bez okrywy (ugór herbicydowy) oraz ció kowanej (rys. 2). Wynika
to mo e z warunków panuj cych w analizowanym okresie. W sadzie do wiad-
czalnym, w którym prowadzono badania wilgotno  gleby (zw aszcza w kombi-
nacji, gdzie by a pokryta ció k ) przez wi ksz  cz  sezonu wegetacyjnego
utrzymywa a si  na wysokim poziomie. Jak zostanie to wykazane w dalszej cz -
ci pracy efektywno  opadów jest silnie uzale niona od pocz tkowej wilgotno-
ci gleby. Badania Tredera oraz wspó autorów [2004] prowadzone w suchych

latach 2002 i 2003 (sumy opadów za V-IX wynosi y odpowiednio 285 i 223
mm) wykaza y, e skuteczno  ció ek w ograniczaniu strat wody jest najwy sza
w pocz tkowej fazie okresu suszy. W do wiadczeniu prowadzonym przez tych
autorów gleba pod ció k  zawiera a wi cej wody ni  gleba nie ció kowana
(nawet do 30% w wierzchniej warstwie).

Rysunek 2. Wp yw ilo ci opadów na zmian  bilansu wodnego gleby bez okrywy
(ugór herbicydowy) lub pokrytej ció k  ze zr bków (2009-2010)

Figure 2. Influence of precipitation amount on change in water balance
of soil maintained in chemical fallow or mulched with wood chips (2009-2010)
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Ponadto korzystne oddzia ywanie ció ki polega o na d u szym utrzyma-
niu wilgotno ci gleby na poziomie wody atwo dost pnej dla ro lin w okresie
wiosennym o ponad  miesi c (ograniczenie ewaporacji). Pozytywny wp yw
ció kowania gleby w przeciwdzia aniu gwa townym wahaniom poziomu wil-

gotno ci gleby zosta  stwierdzony tak e przez Choi i wspó autorów [2003]
w sadzie brzoskwiniowym oraz przez Locascio i Thompsona [1960] na plantacji
truskawek.

Efektywno  opadu jest uzale niona od jego intensywno ci. Udzia  opa-
dów o ró nym nat eniu przedstawiono w tabeli 4. W 2009 roku opady silne
(5-10 mm h-1) stanowi y ok. 11% ogólnych opadów w okresie V - IX. Ilo ciowo
suma opadów silnych w tym okresie wynios a 33,2 mm. W 2010 roku ich udzia
by  nieznacznie mniejszy (ok. 10%), jednak opady takie zarejestrowano we
wszystkich miesi cach analizowanego okresu a ich suma wynios a 42,6 mm.
Udzia  opadów ulewnych (>10 mm h-1) w sezonie 2009 i 2010 wynosi  odpo-
wiednio ok. 3 i 7%. Opad o najwy szym nat eniu – 16 mm h-1 zarejestrowano
30 maja 2010.

Tabela 4. Procentowy udzia  opadów silnych (5-10 mm h-1) oraz ulewnych
(>10 mm h-1) dla wybranych miesi cy

Table 4. Percentage contribution of heavy rains (5-10 mm h-1) and rainstorms
(>10 mm h-1) for selected months

V VI VII VIII IX
Rok 5-10

mm h-1
>10

mm h-1
5-10

mm h-1
>10

mm h-1
5-10

mm h-1
>10

mm h-1
5-10

mm h-1
>10

mm h-1
5-10

mm h-1
>10

mm h-1

2009 11,8 0 0 0 23,7 0 0 26,5 24,2 0
2010 11,5 11,9 12,4 0 14,9 0 7,3 16,1 7,3 0

Najwi ksz  efektywno  na poletkach kontrolnych (0-40 cm, gleba bez
okrywy) wykazano dla opadów o nat eniu 5-10 mm h-1 (tab. 5). Nie ró ni a si
ona istotnie w porównaniu z opadami o ni szej intensywno ci (2-5 mm h-1).
Wyra nie mniejsz  efektywno  (o ok. 11%) stwierdzono natomiast dla opadów
ulewnych (>10 mm h-1). Potwierdza to informacje wi cickiego [1981], doty-
cz ce wyst powania zjawiska odp ywu powierzchniowego. Wed ug tego autora
w polskich sadach sp yw powierzchniowy jest powodowany przez deszcze
o intensywno ci powy ej 10 mm h-1. Nisk  efektywno  opadów ulewnych
(burzowych) wykazali tak e Treder i Konopacki [1999].

Nieco odmienn  sytuacj  zaobserwowano w przypadku gleby pokrytej
ció k  ze zr bków. Efektywno  opadów o nat eniu 2-5 mm h-1 by a tu wy-

ra nie ni sza w porównaniu z kombinacja, w której gleba by a utrzymywana bez
okrywy. Potwierdza to za o enie, e deszcze o niewielkiej intensywno ci mog
w mniejszym stopniu dociera  do gleby, gdy  cz  opadu jest zatrzymywana w
warstwie ció ki. Oczywi cie zale y to od jej sk adu i grubo ci [Xiaoyan i in.
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2000]. Na uwag  zas uguje tu dosy  wysoka efektywno  opadów ulewnych.
wiadczy to o korzystnym oddzia ywaniu ció ki poprzez zatrzymywanie wody

w trakcie opadów o du ej intensywno ci.

Tabela 5. Efektywno  opadów [%] w zale no ci od ich intensywno ci dla gleby
bez okrywy (ugór herbicydowy) lub pokrytej ció k  ze zr bków (2009-2010)

Table 5. Efficiency of precipitation [%] as influenced by its intensity for soil maintained
in chemical fallow or mulched with wood chips (2009-2010)

Intensywno  opadu
[mm h-1]Sposób utrzymania

gleby
2-5 5-10 >10

Gleba bez okrywy 43,9 bc 47,6 c 36,9 ab
ció ka ze zr bków 33,8 a 42,1 bc 43,5 bc
rednie oznaczone tymi samymi literami nie ró ni  si  istotnie przy P<0,05 wed ug testu t-Duncana

Treder i Konopacki [1999] w swoich badaniach wykazali, e efektywno
opadów zale a a od pocz tkowej wilgotno ci gleby. Obecne badania to potwier-
dzaj . Na rysunku 3 przedstawiono zale no  pomi dzy wilgotno ci  pocz tko-
w  gleby w momencie tu  przed rozpocz ciem opadu, a jego redni  efektywno-
ci . W okresach suszy, gdy zawarto  wody w  glebie by a niska, efektywno

opadów si ga a 70%. Wraz ze wzrostem wilgotno ci gleby efektywno  opadu
gwa townie si  obni a a. W skrajnych przypadkach, gdy gleba (0-40 cm) by a
niemal maksymalnie nasycona wod , efektywno  opadu wynosi a tylko kilka
procent.

Rysunek 3. Efektywno  opadów w zale no ci od pocz tkowej wilgotno ci gleby
Figure 3. Influence of initial soil moisture on efficiency of precipitation
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WNIOSKI

1. Przedstawione wyniki potwierdzaj  opini  o du ej zmienno ci opadów
w klimacie Polski. Dotyczy to nie tylko zmienno ci pomi dzy poszczególnymi
latami, ale przede wszystkim znacznych ró nic w rozk adzie opadów podczas
sezonu wegetacyjnego.

2. Kryterium „powy ej 5 mm na dob ” wydaje si  by  zbyt restrykcyjne
przy ocenie efektywno ci opadu. Wykorzystuj c je w trakcie tworzenia bilansu
wodnego ok. 20% opadów w trakcie sezonu wegetacyjnego nale a oby zakwali-
fikowa  jako nieefektywne.

3. W analizowanym okresie, aby utrzyma  zawarto  wody w glebie
(w profilu 0-40 cm) na sta ym poziomie, tygodniowa suma opadów nie mog a
by  ni sza ni  13-14 mm.

4. Efektywno  opadu by a uzale niona od jego nat enia oraz sposobu
utrzymania gleby w sadzie. Najwi ksz  efektywno  w przypadku gleby bez
okrywy (ugór herbicydowy) wykazano dla opadów o nat eniu od 2 do 10 mm h-1.
Efektywno  opadów o du ym nat eniu (ulewne, >10 mm h-1) by a mniejsza.
W przypadku gleby pokrytej ció k  ze zr bków, efektywno  opadów
o nat eniu do 5 mm h-1 by a najni sza. Dosy  wysok  efektywno  stwierdzono
natomiast dla  opadów ulewnych.

5. Efektywno  opadów zale a a od pocz tkowej wilgotno ci gleby. Wraz
ze wzrostem zawarto ci wody w glebie efektywno  obni a a si , osi gaj c
warto ci rz du kilku procent w sytuacji niemal pe nego nasycenia gleby wod .

6. Z uwagi na du e zró nicowanie opadów, konieczne jest rejestrowanie
zarówno ich sumy jak i nat enia. Bezpo rednie uwzgl dnienie wszystkich opa-
dów przy obliczaniu bilansu wodnego gleby mo e by  przyczyn  zawy ania
poziomu zu ycia wody przez ro liny. Niezb dne jest opracowanie i stosowanie
wspó czynników efektywno ci opadów uwzgl dniaj cych ich charakterystyk .

Opisane badania by y prowadzone w ramach projektu PROZA finansowa-
nego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, grant nr UDA-
POIG.01.03.01-00-140/08-00.
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