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1. Życiorys naukowy i przebieg pracy zawodowej 

dr inż. Piotr Gajewski 

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wykształcenie 

studia magisterskie (1996-2001): Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Wydział Rol-

niczy.   

- na kierunku Ochrona Środowiska, zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Właściwości wodne 

gleb hydrogenicznych w obrębie Doliny Grójeckiej 

Promotor:  dr inż. Wojciech Owczarzak.    

Tytuł: magister inżynier - 30.05.2001   

 studia doktoranckie (2001-2005): Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Wydział Rol-

niczy,  zakończone obroną pracy doktorskiej pt.: Budowa morfologiczna i właściwości gleb hydro-

genicznych Doliny Grójeckiej w strefie oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” 

Promotor:  dr hab. Wojciech Owczarzak, prof. nadzw. 

Tytuł: doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego 

Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 30. września 2005r.  

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

- 01.10.2005-30.09.2006, asystent w Katedrze Gleboznawstwa, Wydział Rolniczy, Akade-

mia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

- 01.10.2006-do chwili obecnej, adiunkt w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

2. Opis osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14. marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

Dzieło opublikowane w całości:  

Piotr Gajewski (2018) „Możliwości kształtowania parametrów struktury gleb mineralnych 

przez zastosowanie dodatków nawozów organicznych, naturalnych oraz preparatu mikrobiolo-

gicznego”. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ISBN 978-83-7160-897-

1, Rozprawy naukowe, zeszyt 498, ss.134. 

 

2.1. Wprowadzenie  

Etymologia słowa struktura związana jest z łacińskim określeniem structura - „budowa, 

sposób budowania”. W języku polskim termin ten ma ponad 100 synonimów. Budowa, kształt, 

układ, ukształtowanie, ułożenie, organizacja, proporcje oraz forma i charakter to tylko niektóre 

z nich. Wiele z przytoczonych powyżej znaczeń można wykorzystać w opisie i charakterystyce 
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struktury gleby. Struktura gleby to tylko dwa słowa, ale zarazem mnogość spojrzeń, skojarzeń 

i interpretacji.  

W praktyce agronomicznej struktura gleby odbierana jest przede wszystkim jako jedna 

z kluczowych dla produkcji roślinnej właściwość fizyczna gleby. W warunkach polowych 

trwała struktura gleby zapewnia korzystną zawartość porów kapilarnych dla retencjonowania 

wody użytecznej dla roślin oraz odpowiednią zawartość makroporów, od których zależy prze-

wodnictwo wodne oraz pojemność i przepuszczalność powietrzna (Amezketa, 1999; Lipiec 

i in., 2007). Stabilna struktura stymuluje ponadto aktywność mikrobiologiczną, stwarza ko-

rzystne warunki wzrostu i rozwoju roślin – kształtuje zatem potencjalną produktywność gleby.  

Trwałe (wodoodporne) agregaty chronią powierzchnię gleby przed zaskorupianiem się, 

a zwiększając infiltrację wody deszczowej ograniczają erozję wodną (Owczarzak i Rząsa, 

2006; Vermang i in., 2009).   

Określenie „dobra struktura gleby” kojarzy się praktykowi z korzystnym układem trzech 

faz gleby: stałej, gazowej i wodnej. „Dobra struktura” zapewniać ma wysokie zdolności zatrzy-

mywania wody użytecznej dla roślin i jednocześnie jej przewiewność oraz łatwość penetracji 

gleby przez korzenie roślin. Jednakże „dobra struktura” to także struktura stabilna.  

W literaturze polskiej, poświęconej badaniom nad strukturą gleby, pojawia się często — 

kojarzone zazwyczaj ze stabilnością struktury — pojęcie „wodoodporność agregatów glebo-

wych”. Stosują je m.in.: Walczak i Witkowska (1976),  Paluszek (2004),  Orzechowski i Smól-

czyński (2010). Termin ten jest głęboko zakorzeniony w terminologii polskiego gleboznaw-

stwa. W literaturze światowej funkcjonują natomiast określenia „aggregate stability” i „water 

stable aggregates”, stosują je m.in.: Le Bissonnais (1996), Amezketa (1999), Debosz i in. 

(2002). Wspomniane wyżej parametry — w zależności od zastosowanej metodyki — charak-

teryzują powstający pod wpływem działania wody — ilościowy lub ilościowy i jakościowy, 

charakter rozpadu agregatów pierwotnych na stabilne agregaty wtórne. Paluszek (2010) zwraca 

uwagę, że do oceny wodoodporności agregatów glebowych można też stosować różnego ro-

dzaju wskaźniki. „Wysoka wodoodporność” agregatów czy też, w nazewnictwie anglojęzycz-

nym, „high stability” wiąże się z powstawaniem pod wpływem działania wody dużych ilości 

makroagregatów, czyli agregatów o wymiarach większych niż 0,25 mm (Amezketa, 1999,  Pa-

luszek, 2011). Odmiennie „wodoodporność” rozumieją natomiast autorzy zastosowanego 

w pracy modelu badań (Rząsa i Owczarzak, 1983). Badacze ci „wodoodporność” mierzą, cza-

sem rozmakania lub energią kropel, które potrzebne są do zniszczenia modelowanych agrega-
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tów glebowych. Parametry te nazywane są przez nich statyczną i dynamiczną wodoodporno-

ścią. Do rozważań nad strukturą gleby wprowadzili oni zatem bardzo ważny parametr, opisu-

jący dynamikę jej zmian.  W opracowanym przez Rząsę i Owczarzaka (1983) modelu badań 

struktury, określenia „wodoodporność” czy też „stabilność — stability” zastąpiono określeniem 

„stan agregacji wtórnej”. Natomiast „wodoodporność” zaczęto traktować dosłownie, jako od-

porność na statyczne i dynamiczne działanie wody — cechę charakteryzującą łatwość rozpadu 

agregatów pierwotnych. Wymienieni autorzy podkreślają, że „wodoodporność” — jako para-

metr opisujący szybkość rozpadu agregatów pierwotnych, a „wodoodporność” – jako ilościowy 

i jakościowy charakter agregatów wtórnych są odmiennymi właściwościami struktury.  Dyna-

mika rozpadu agregatów pierwotnych i stan powstającej po nim agregacji wtórnej są cechami 

o nie zawsze klarownych powiązaniach. Zwracają na to uwagę wyniki wieloletnich badań 

(Rząsa i Owczarzak, 2004) wskazujące, że szybko rozpadające się agregaty dają niekiedy ko-

rzystniejszy agrotechnicznie rozkład agregatów wtórnych, niż agregaty bardziej odporne.  

Dynamiczne i statyczne działanie wody jest bardzo ważną (choć jednocześnie nie zajmu-

jącymi wiele miejsca w literaturze) czynnikami, składowymi „obiegu struktury” gleb mineral-

nych. Swoisty „obieg struktury” rozpoczyna się w momencie przekształcenia, poprzez orkę, 

struktury monolitycznej w agregatową.  Powstałe w ten sposób agregaty pierwotne niszczone 

są przez m.in. dynamiczne i statyczne działanie wody. Proces zniszczenia „starych” agregatów 

pierwotnych skutkuje powstaniem „nowych” agregatów wtórnych, które z czasem, rozpadają 

się na kolejne „nowe agregaty wtórne — stare pierwotne”. Ilościowy i jakościowy charakter 

tego rozpadu określa cecha nazwana agregacją wtórną (Rząsa i Owczarzak, 1983). Ma ona klu-

czowe znaczenie, dla jakości „nowego środowiska glebowego”. Szczególnie ważny jest pro-

centowy udział agregatów wtórnych o średnicy powyżej 0,25 mm. Rozwój gleboznawstwa 

i spojrzenia na geometrię fazy stałej pozwolił na dostrzeżenie kolejnych ważnych cech struk-

tury gleby. Według Owczarzaka (2002) ważny jest nie tylko procentowy (ilościowy) udział 

tych agregatów, lecz również charakter jakościowy tego rozpadu, czyli udział poszczególnych 

frakcji agregatów wtórnych. W warunkach korzystnej agregacji wtórnej utrzymuje się nadal 

duża porowatość kapilarna i, w efekcie, sprzyjające produkcji roślinnej właściwości po-

wietrzno-wodne gleby. Z czasem struktura agregatowa zanika przechodząc w strukturę mono-

lityczną, a następnie — wskutek orki — powstaje „świeża” struktura agregatowa i rozpoczyna 

się kolejny „obieg struktury”. Orka jest więc, w końcowym rezultacie, zasadniczym czynni-

kiem agregatotwórczym. Nieodłącznym, aczkolwiek bardzo ważnym i jednocześnie trudnym 

do jednoznacznego zdefiniowania elementem opisanych przemian są też procesy mrozowe.  
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Odporność agregatów na działanie czynników niszczących oraz ilościowa i jakościowa 

agregacja wtórna są równie ważnymi parametrami struktury, jak kształt i wielkość agregatów. 

Wyznaczają one kierunek przemian „starej” i charakter „nowej” struktury.  Cechy struktury 

widoczne w warunkach polowych są bowiem tylko krótkotrwałym stanem przejściowym — 

stanem „tu i teraz” 

2.2. Wybrane sposoby kształtowania struktury gleb  

2.2.1. Szczepionki mikrobiologiczne 

Ocenia się, że mikroorganizmy stanowią ok 85% biomasy wszystkich organizmów żyją-

cych w glebie i że nawet około 90% glebowego ditlenku węgla jest pochodzenia mikrobiolo-

gicznego (Martyniuk, 2010). Dane te, według wspomnianego autora, wskazują na znaczącą 

rolę, jaką w glebach pełnią drobnoustroje. Oades (1993) twierdzi, że mikroorganizmy glebowe 

odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu korzystnej struktury gleby, a w szczególności w gle-

bach „ubogich” w inne czynniki strukturotwórcze. Antropogeniczna ingerencja w skład gatun-

kowy i ilościowy mikroorganizmów glebowych wzbudza natomiast emocje, znajdując swoich 

zagorzałych zwolenników, jak również — jednoznacznie przekonanych — przeciwników. Na 

rynku nie brakuje różnego rodzaju „mikrobiologicznych ulepszaczy” glebowych. Ich działanie 

ma zapewnić m.in. wzrost zawartości materii organicznej oraz poprawę struktury, a przez to 

„pulchności” gleby czy zawartości wody dostępnej dla roślin. Obowiązkiem nauki jest zatem 

sprawdzenie faktycznej skuteczności tych dodatków, nawet jeśli przez część badaczy uznawane 

jest to za bezcelowe, czy nawet niedorzeczne.  

2.2.2. Suplementy organiczne 

Oddziaływanie dodatków organicznych na strukturę gleby jest faktem znanym i ogólnie 

akceptowanym. Wpływ, jaki wywrze aplikacja takich suplementów na zmianę parametrów 

struktury kształtowany jest przez m.in. dynamikę ich rozkładu w glebie (Monnier, 1965).  

Zwraca się także uwagę na rodzaj deponowanych w glebie produktów tego rozkładu oraz pro-

duktów syntetyzowanych przez mikroorganizmy, np. polisacharydów (Bossuyt i in., 2001). 

Amezketa (1999) uważa, że jedną z kluczowych cech dodatków organicznych, determinują-

cych ich przydatność, jako środków strukturotwórczych, jest łatwość ich rozkładu. Zgadzają 

się z nią Roldan i in. (1994) oraz Schlecht-Pietsch i in., 1994). Wspomniani autorzy uważają, 

iż aplikacja łatwo rozkładalnych dodatków skutkuje szybką stymulacją aktywności mikrobio-

logicznej i poprawą parametrów struktury. Potwierdzeniem opinii Amezkety (1999) mogą być 

też wspomniane już doniesienia Abiven’a i in. (2009) o małej skuteczności, lub nawet jej braku, 

odpornych na rozkład suplementów, np. torfu czy ligniny.  
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2.3. Cel pracy 

Celem monografii była analiza wpływu wybranych nawozów naturalnych, organicznych, 

preparatu EM-A oraz czasu na zmienność parametrów struktury dwóch gleb mineralnych 

o zróżnicowanych: genezie i uziarnieniu. Postawiono hipotezy badawcze zakładające, iż zasto-

sowane dodatki będą modyfikować parametry struktury, a efekt ich aplikacji będzie zróżnico-

wany w zależności od rodzaju suplementu oraz czasu działania.  

2.4. Materiał badawczy i metodyka  

Cel pracy realizowano w oparciu o dwa trójczynnikowe doświadczenia laboratoryjne. Do 

ich założenia wykorzystano materiały glebowe pobrane z poziomów orno-próchnicznych 

dwóch gleb mineralnych: gleby płowej typowej wykształconej z gliny zwałowej zlodowacenia 

Wisły i gleby płowej typowej (powierzchniowo zerodowanej) wykształconej z lessu. W pracy 

wykorzystano koncepcję badań modelowych struktur glebowych opracowaną w Katedrze Gle-

boznawstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu (Rząsa i Owczarzak 1983).  

Założono dwa trójczynnikowe doświadczenia – po jednym dla każdej z badanych gleb. 

W obu doświadczeniach czynnikiem pierwszego rzędu (A) był dodatek suplementu organicz-

nego (brak dodatku, obornik bydlęcy, kompost z zieleni miejskiej, słoma pszenna, osad ście-

kowy), drugiego rzędu (B) — dodatek preparatu EM-A (kombinacje niesuplementowane pre-

paratem „–EM” i suplementowane „+EM”) a trzeciego rzędu (C) — czas inkubacji (30 dni, 60 

dni, 90 dni, 270 dni i 365 dni). Z poszczególnych kombinacji wycinano po 50 modeli agregatów 

glebowych. Sumarycznie, przez cały okres obu doświadczeń pobrano 5000 próbek — modeli 

agregatów glebowych. Modele agregatów glebowych niezwłocznie doprowadzano do stanu po-

wietrznie suchego i na bieżąco poddawano pełnej procedurze analitycznej. Uzyskane wyniki 

poddano analizie statystycznej.  

2.5. Wyniki badań 

Testowane czynniki doświadczalne miały nieznaczny wpływ na zawartość węgla i azotu 

ogólnego. Spośród badanych czynników największy wpływ na zmienność opisywanej cechy 

miały dodatki organiczne W obu glebach - powstałe w efekcie aplikacji dodatków organicznych 

- korzystne zmiany, z praktycznego (rolniczego) punktu widzenia, można uznać za znikome. 

Prawdopodobnie zastosowane dawki suplementów, prawidłowe z agrotechnicznego punktu wi-

dzenia, były zbyt niskie, aby — w krótkim czasie — w widocznym stopniu, podnieść zawartość 

materii organicznej. Wpływ preparatu EM-A okazał się znikomy, a jego statystyczną istotność 

potwierdzono tylko w glebie „A”. W obu glebach - po jego zastosowaniu - stwierdzono nie-
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znaczny spadek zawartości Cog. W obu glebach odnotowano systematyczny, aczkolwiek nie-

wielki spadek zawartości Cog. w czasie. Dodatek większości rodzajów suplementów spowo-

dował statystycznie istotny wzrost zawartości Nog. Zawartość Nog. zazwyczaj nieznacznie 

spadała w efekcie zastosowania preparatu EM-A. Spadkowy trend tych zmian obserwowano 

również wraz z upływem czasu doświadczenia. 

Odczyn gleby okazał się właściwością bardzo stabilną i nie podlegał znaczącym zmianom 

pod wpływem działania testowanych czynników.  

W  obu glebach gęstość fazy stałej podlegała nieznacznym wahaniom Czynniki doświad-

czenia miały zróżnicowany wpływ na tę cechę. Najsilniejszy wpływ wykazał dodatek suple-

mentu organicznego. Wpływ dodatku preparatu EM-A był statystycznie istotny, ale mniejszy 

niż materii organicznej. Spowodował on „symboliczny” wzrost gęstości fazy stałej. Gęstość 

fazy stałej nieznacznie rosła wraz z czasem. Zmienność właściwości fizycznych, jakie pod 

wpływem trzech zastosowanych czynników dostrzeżone zostały w obu glebach, pozwalają na 

sformułowanie pewnych konkluzji. Najsilniej działającym czynnikiem był dodatek materii or-

ganicznej, przede wszystkim w postaci osadu. Wpływ preparatu EM-A na właściwości fizyczne 

agregatów glebowych był statystycznie istotny, aczkolwiek minimalny. Wydaje się, że apliko-

wana dawka, jakkolwiek zgodna z zalecaniami producenta okazała się zbyt niska, aby wywołać 

widoczną zmianę. Zazwyczaj statystycznie istotny wpływ czasu był bardzo złożony i nieregu-

larny, a przy tym nieznaczny z agrotechnicznego punktu widzenia. 

Analiza wyników odporności agregatów na dynamiczne działanie wody wykazała istnienie 

pewnych podobieństw w „odpowiedzi” obu gleb na testowane czynniki doświadczalne. W obu 

glebach zauważono korzystny, aczkolwiek przypuszczalnie niewielki z agrotechnicznego 

punktu widzenia, wpływ suplementów organicznych na wodoodporność dynamiczną. Najko-

rzystniejszy efekt dawała aplikacja obornika. Na podobnym poziomie, jak w przypadku obor-

nika, wodoodporność modyfikowana była przez aplikację osadu. Dodatek preparatu EM-A spo-

wodował nieznaczny, aczkolwiek statystycznie istotny spadek wodoodporności. Stwierdzona 

różnica w praktyce nie miałaby prawdopodobnie znaczenia. Świadczyć może ona natomiast 

o trendzie zmian, jaki może nadać aplikacja preparatu. Prawdopodobnie większa jego ilość mo-

głaby znacznie ograniczyć korzystny wpływ suplementów organicznych. Natomiast dodatek 

EM-A, bez jednoczesnego naturalnego czy też organicznego nawożenia, skutkowałaby praw-

dopodobnie obniżeniem wodoodporności gleb. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki są zatem 

sprzeczne z często głoszonymi, a nie zawsze popartymi badaniami laboratoryjnymi, tezami 

o korzystnym wpływie efektywnych mikroorganizmów na stan struktury. Wodoodporność na 
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dynamiczne działanie wody zazwyczaj istotnie zmieniała się w okresie trwania doświadczenia. 

W przypadku dodatków organicznych w postaci obornika, kompostu i osadu, maksymalny (naj-

korzystniejszy) efekt, zazwyczaj pojawiał się w trzecim i piątym terminie pobrania agregatów 

— po trzech miesiącach i roku inkubacji.   

W obu glebach najskuteczniej, wodoodporność na statyczne działanie wody podnosił do-

datek osadu. Były to jednak zmiany nieznaczne i  z praktycznego punktu widzenia nie miałyby 

prawdopodobnie znaczenia. Przypuszczalnie, zastosowane dawki suplementów organicznych 

— zgodne z prawem —  były zbyt niskie aby wywołać  wyraźniejszą poprawę. Wpływ drugiego 

z analizowanych czynników — dodatku preparatu EM-A — był niewielki. W obu glebach spo-

wodował on — analogicznie jak w przypadku wodoodporności dynamicznej — nieznaczny 

spadek wytrzymałości na statyczne działanie wody. Wpływ trzeciego czynnika — czasu inku-

bacji — był najczęściej istotny. Zazwyczaj największą odporność na statyczne działanie wodny 

notowano po upływie co najmniej 90. dni. 

Analiza wyników, opisujących zmienność ilościową i jakościową agregacji wtórnej po dy-

namicznym działaniu wody, wskazuje na pewne powtarzające się w obu glebach zależności 

i podobieństwa. Najczęściej, najsilniej działającym czynnikiem był dodatek organiczny. Zasto-

sowane suplementy, zazwyczaj zwiększały udział poszczególnych frakcji w ogólnej agregacji 

wtórnej, zwiększając — w stosunku do kombinacji kontrolnych — sumaryczną zawartość ma-

kroagregatów w masie agregatów wtórnych. W obu glebach najskuteczniej agregację wtórną 

poprawiał dodatek osadu ściekowego. Szczególnie cennym wydaje się wzrost udziału agrega-

tów wtórnych o średnicach: 5-3 mm i 3-1 mm. Wpływ dodatku preparatu EM-A był znikomy 

i zazwyczaj statystycznie nieistotny. Niemniej, jeśli się ujawniał, zmniejszał on zawartości po-

szczególnych frakcji. W obu glebach zmniejszył również sumaryczną zawartość agregatów 

wtórnych o wielkości > 0,25 mm, aczkolwiek, w przypadku gleby A była to zmiana statystycz-

nie nieistotna. Można domniemywać, że jego nieznaczne działanie nie miałoby w praktyce rol-

niczej znaczenia. Kierunek tych zmian, który być może byłby zachowany przy zastosowaniu 

większej dawki preparatu, wskazuje na potencjalnie negatywny jego wpływ na stan agregacji 

wtórnej gleby. Tym samym pod znakiem zapytania pozostaje sensowność takich praktyk. Za-

wartości poszczególnych frakcji i sumaryczny udział makroagregatów w masie agregatów 

wtórnych zazwyczaj rosły w czasie, aczkolwiek istotność tych zmian nie zawsze była potwier-

dzana statystycznie. 

W obu glebach największy udział w agregacji wtórnej po statycznym działaniu wody miała 

frakcja agregatów o wymiarach mieszczących się z zakresie: 0,5-0,25 mm. Nie powstawały 
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natomiast agregaty o średnicy powyżej 5 mm. Testowane dodatki organiczne zazwyczaj zwięk-

szały — w stosunku do kombinacji kontrolnych — udział poszczególnych frakcji w agregacji 

wtórnej. W przypadku większości frakcji, największą ich zawartością w agregacji wtórnej cha-

rakteryzowały się warianty suplementowane osadem ściekowym, a następnie obornikiem 

(gleba A) i kompostem (gleba B). Wpływ aplikacji słomy na opisywane właściwości był nie-

wielki, często statystycznie nieistotny. W obu glebach największym sumarycznym udziałem 

makroagregatów cechowały się warianty nawożone osadem ściekowym, a najmniejszym kom-

binacje kontrolne. Analiza wariancji potwierdziła także statystyczną istotność korzystnego 

odziaływania, na omawianą cechę, kompostu i obornika oraz, w glebie „A”— słomy. W przy-

padku gleby „B” korzystne oddziaływanie słomy pszennej nie zostało potwierdzone statystycz-

nie. Aplikowane dodatki organiczne spowodowały także korzystne zmiany jakościowe w opi-

sywanej agregacji wtórnej. Za takie można uznać przede wszystkim wzrost udziału w agregacji 

wtórnej frakcji o wymiarach 5-3 mm i 3-1 mm. 

Aplikacja preparatu EM-A zazwyczaj statystycznie istotnie zmniejszała udział poszczegól-

nych frakcji agregatów w agregacji wtórnej. Podobnie jak w przypadku agregacji wtórnej po 

dynamicznym działaniu wody oddziaływanie EM-A było zdecydowanie słabsze niż dodatków 

organicznych. Potwierdzony został natomiast niekorzystny kierunek zmian powstałych w wy-

niku jego działania. Wpływ czasu na ilościowy i jakościowy stan agregacji wtórnej po statycz-

nym działaniu wody był niewielki, znacznie słabszy aniżeli dodatków organicznych. Udział 

poszczególnych frakcji makroagregatów i w konsekwencji ich sumy w całości agregacji wtór-

nej zazwyczaj rósł z upływem czasu. Były to jednak zmiany niewielkie i przypuszczalnie nie 

miałyby znaczenia w praktyce rolniczej. 

Uzyskane wyniki czasu podsiąku kapilarnego pozwalają na sformułowanie pewnych wła-

ściwych dla obu gleb konkluzji i uogólnień. W obu glebach zazwyczaj wszystkie trzy czynniki 

doświadczalne istotnie modyfikowały analizowaną cechę. Czas podsiąku kapilarnego wydłużał 

się w efekcie aplikacji materii organicznej oraz — w glebie „B” — zastosowania preparatu 

EM-A. Preparat nie zmieniał tej cechy w glebie „A”. Tkmin nieznacznie zwiększał się też wraz 

z upływem czasu. Spośród testowanych suplementów organicznych najwyraźniej opisywaną 

cechę modyfikował osad ściekowy. W glebie „A” średni Tkmin w wariantach wzbogaconych 

osadem był dwukrotnie dłuższy niż w kombinacjach kontrolnych, w glebie „B” zmiana ta była 

mniejsza – Tkmin wzrósł o ok. 36%. 
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Vkmin była istotnie modyfikowana przez wszystkie czynniki doświadczenia. Najsilniej ce-

chę tę zmieniła aplikacja materii organicznej, a w szczególności obornika. W obu glebach wa-

rianty obornikowane charakteryzowały się największą minimalną pojemnością kapilarną. 

Zmienność minimalnej pojemności kapilarnej po aplikacji preparatu EM-A, jak również jej 

fluktuacje w czasie były niewielkie i przypuszczalnie w praktyce rolniczej nie miałyby znacze-

nia. W przypadku Vkmaks w obu glebach najsilniej działającym czynnikiem doświadczalnym 

był dodatek organiczny. Najwyższą Vkmaks notowano w wariantach obornikowanych.  Aplika-

cja EM-A spowodowała natomiast statystycznie istotny spadek poziomu tej właściwości. Jej 

zmienność w czasie, pojawiała się nieregularnie i często była statystycznie nieistotna.  

Zmienność odporności agregatów glebowych na zgniatanie pod wpływem działania ocenianych 

czynników doświadczalnych pozwoliła na sformułowanie pewnych charakterystycznych dla 

obu gleb konkluzji. W obu glebach najsilniej cechę tę modyfikowała aplikacja materii orga-

nicznej. Analiza wariancji potwierdziła także istotność wpływu dwóch pozostałych czynników 

doświadczalnych. Dodatek substancji organicznej zmniejszył odporność agregatów na zgniata-

nie, a największe obniżenie się jej poziomu przyniosła aplikacja osadu ściekowego (gleba A) 

i słomy (gleba B). Zmiany te wynikały prawdopodobnie z obniżonej w efekcie stosowania su-

plementów organicznych gęstości agregatów. W obu glebach aplikacja preparatu EM-A spo-

wodowała nieznaczne, aczkolwiek statystycznie istotne, obniżenie odporności agregatów na 

zgniatanie. Wpływ czasu był nieznaczny i często statystycznie nieistotny.  

2.6. Podsumowanie 

Wyniki badań wskazują, iż możliwości kształtowania właściwości gleb, a przede wszyst-

kim ich parametrów struktury — poprzez zastosowanie testowanych dodatków — są ograni-

czone. Aplikowane suplementy organiczne charakteryzowały się zróżnicowanym wpływem na 

analizowane właściwości. Zazwyczaj był on nieznaczny, aczkolwiek najczęściej korzystny. 

Kwestia jego praktycznej, „agronomicznej istotności” jest dyskusyjna. Można niemniej do-

mniemywać, iż — w większości — odnotowane zmiany (często statystycznie istotne) nie mia-

łyby praktycznego znaczenia w rolnictwie. Badania nie potwierdziły natomiast pozytywnego 

wpływu preparatu EM-A na większość analizowanych właściwości. W wielu przypadkach ob-

serwowano nawet negatywne, choć nie zawsze statystycznie potwierdzone, oddziaływanie tego 

dodatku. Niewielka skuteczność oddziaływania suplementów organicznych wynikała przy-

puszczalnie z niskich (dopuszczalnych prawem i wymuszonych praktyką rolniczą) ich dawek. 

Prawdopodobnym jest, iż zastosowanie większych ich ilości, skutkowałoby wyraźniejszymi 

zmianami.  



     
                                                             Załącznik 2 

                                                                                                                
 

12 
 

Należy jednak podkreślić, iż w warunkach tradycyjnej gospodarki rolnej, suplementacja 

organiczna jest jedynym narzędziem, umożliwiającym jakąkolwiek ingerencję w skład fazy 

stałej gleby. Zabieg ten jest bardzo istotny w aspekcie ochrony środowiska glebowego, szcze-

gólnie w warunkach intensywnej produkcji rolniczej. 
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3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

3.1. Wprowadzenie 

Od początku mojej pracy naukowo-badawczej, jestem członkiem Zakładu Fizyki Gleby 

Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP w Poznaniu. Przynależność do tego zespołu 

determinowała w większości kierunki prowadzonej przeze mnie działalności badawczej. Wy-

nikały one z problematyki zadań realizowanych przez zakład takich, jak tematy badawcze 

(granty, badania statutowe i własne) oraz prace umowne (ekspertyzy, opinie). Doskonaląc 

warsztat badacza, korzystałem głównie z wiedzy i doświadczenia współtwórców i kontynuato-

rów poznańskiej szkoły gleboznawczej, w osobach profesorów: Stanisława Rząsy, Andrzeja 

Mocka i Wojciecha Owczarzaka. W mojej pracy naukowej współpracowałem z wieloma oso-

bami, z różnych ośrodków naukowych (tab.1). Publikacje, będące jej efektem, pogrupowane 

zostały w grupy tematyczne i zamieszczone w postaci tabelarycznych wykazów (tab. 2 i 3 ). Są 

to, w większości, prace o charakterze interdyscyplinarnym. Można jednak podzielić je na na-

stępujące grupy zagadnień. 

1. Właściwości fizyczne i wodne gleb 

2. Struktura gleb 

3. Degradacja gleb rolnych i leśnych 

4. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na właściwości gleb 

5. Charakterystyka geobotaniczna siedlisk 

6. Właściwości gleb organicznych  

7. Inne zagadnienia 

Do wymienionych powyżej zagadnień załączono związane z nimi tematycznie spisy 

publikacji, w celu ułatwienia powiązania tych prac z zamieszczonymi do nich komentarzami. 
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3.2. Właściwości fizyczne i wodne gleb 

 Oznaczenie podstawowych właściwości fizycznych i wodnych gleb jest podstawą lub 

istotną częścią składową wszystkich zamieszczonych prac. Stanowi ono część charakterystyki 

obiektów lub materiału badawczego, jak również jest elementem szczegółowych obserwacji,  

dyskusji oraz wnioskowania. W obrębie właściwości wodnych, głównym obszarem zaintereso-

wania była analiza wartości oraz wzajemnego układu, w różnych glebach, takich właściwości, 

jak: wilgotność (naturalna, higroskopowa, maksymalna higroskopijność), zdolność wiązania 

różnych postaci wody przez fazę stałą, przy określonych potencjałach jej siły ssącej oraz wo-

doprzepuszczalność poszczególnych poziomów genetycznych gleb. Wymienione parametry 

omawiano w powiązaniu z takimi właściwościami, jak: uziarnienie, gęstość gleby i fazy stałej 

oraz porowatość [7]. W oparciu o uzyskane wielkości, obliczano wskaźniki retencji użytecznej 

(potencjalnej i efektywnej). Na ich podstawie – po uwzględnieniu morfologii konkretnych pro-

fili – określano całkowitą retencję gleb oraz jej wielkość dla warstw 0-50 i 0-100 cm [3]. Na 

interesujących – zdaniem autora – obiektach (gleby płowe równiny denno morenowej, gleby 

organiczne Doliny Grójeckiej,) szczegółowo analizowano zdolności filtracyjne gleb [2, 4]. Do-

konano również prób estymacji wartości współczynnika filtracji na podstawie porowatości dre-

nażowej, używając w tym celu zbioru danych własnych oraz internetowego zbioru właściwości 

gleb świata UNSODA. Obok współczynnika determinacji, do oceny statystycznej użyto szcze-

gółowych miar statystycznych (GMER, GSDER, MSR, RMSR, AIC). Na ich podstawie zwe-

ryfikowano skuteczność działania powszechnie stosowanych wzorów i modeli. Stwierdzono 

silnie zróżnicowaną ich wartość aplikacyjną. Podjęto próbę opracowania własnej formuły [8]. 

Zjawisko kurczliwości gleby badano w utworach mineralnych i organicznych o różnej genezie. 

Na podstawie przeprowadzonych badań:  

- wykazano, że w takich glebach, obok zawartości materii organicznej, uziarnienie jest wła-

ściwością najsilniej determinującą skalę oraz wartości graniczne skurczu [1]; 

- stwierdzono, że procesy skurczu gleb organicznych wahają się w szerokich granicach  - od 

kilku do kilkudziesięciu procent [1].  

Badano też zmienność właściwości fizycznych gleb wykształcających się z gruntów po-

górniczych, rekultywowanych w różny sposób [9] oraz gleb o ekstremalnie ciężkim uziarnieniu 

[5, 6].  

1. Gajewski, P. Kaczmarek Z. (2009). Zmienność parametrów fizycznych gleb hydrogenicz-

nych Doliny Grójeckiej w wyniku skurczu. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współcze-

snym rolnictwie. Monografia, 6, Wyd. PIMR Poznań, 121-128.  
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2. Gajewski P., Kaczmarek Z., Grzelak M., Owczarzak W. (2007). Zdolności filtracyjne gleb 

płowych wytworzonych z glin zwałowych równiny dennomorenowej. Roczn. Glebozn., 58, 

1/2, 45-52.  

3. Gajewski P. Owczarzak W., Kaczmarek Z. (2008). Pojemność wodna oraz zdolności reten-

cyjne gleb hydrogenicznych Doliny Grójeckiej. Rocz. Glebozn., 59, 2, 39-47.  

4. Gajewski P., Owczarzak W., Kaczmarek Z., Grzelak M. (2008): Zdolności filtracyjne gleb 

hydrogenicznych Doliny Grójeckiej. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym 

rolnictwie. Monografia, 5, Wyd. PIMR Poznań, 223-230. 

5. Kaczmarek Z., Gajewski P. (2009). Wybrane właściwości fizyczne i wodne poziomów 

orno-próchnicznych mineralnych gleb ciężkich. Wybrane zagadnienia ekologiczne we 

współczesnym rolnictwie. Monografia, 6, Wyd. PIMR Poznań, 115-120. 

6. Kaczmarek Z., Gajewski P., Owczarzak W., Mocek A., Glina B. (2015). Physical and water 

properties of selected heavy soils of various origins. Soil Sci. Ann., 66, 4, 191-197. 

7. Kaczmarek Z., Grzelak M, Owczarzak W., Gajewski P. (2007). Właściwości fizyczne i 

wodne gleb płowych wytworzonych z glin zwałowych  równiny dennomorenowej. Rocz. 

Glebozn., 58, 1/2, 45-52. 

8. Kaczmarek Z., Spychalski M., Gajewski P. (2007). Możliwości oraz dokładność pośred-

niego oszacowania współczynnika filtracji w wybranych glebach mineralnych Wielkopol-

ski. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia, 4, Wyd. 

PIMR Poznań. 181-188. 

9. Otremba K., Gilewska M., Mocek A., Owczarzak W., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2015): 

Physical and water properties of soils developing from post-mining materials of Konin 

brown coal mine. Fresenius Environ. Bull, 24, 4, 1227-1231.    

3.3. Struktura gleb 

 Badania struktur glebowych prowadzono w oparciu o, opracowaną przez profesorów: 

Stanisława Rząsę i Wojciecha Owczarzaka, metodykę tzw. badań modelowych. Ich koncepcja 

zakłada mierzalność (przy spełnieniu określonych warunków) parametrów trwałości struktury 

(odporność na dynamiczne i statyczne działanie wody, odporność na zgniatanie, zdolność pod-

siąku kapilarnego). Istotnym elementem metody jest także możliwość zdiagnozowania stanu 

agregacji po zadziałaniu na glebę wymienionych czynników destrukcyjnych (stan agregacji 

wtórnej). Szczegółowy opis metody przedstawiono w pracy habilitacyjnej. Koncepcja badań 

modelowych została wykorzystana do szczegółowego opisu i charakterystyki stanu struktury 

gleb o różnej genezie, właściwościach i użytkowaniu [1].  

Testowano wpływ różnych, stosowanych w rolnictwie, dodatków na trwałość struktury 

poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych. Analizowano oddziaływanie kompostów 

oraz osadów komunalnych [3, 4], obornika [4] oraz – szeroko stosowanego w polskim rolnic-

twie – biopreparatu tzw. efektywnych mikroorganizmów (EM) [1, 2, 5]. Zaobserwowano, że: 

- wymienione biokomponenty mają stosunkowo niewielkie zdolności strukturotwórcze; 
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- zdecydowanie silniej na badane parametry oddziałuje uziarnienie gleb oraz zawartość 

w nich materii organicznej.  

1. Gajewski P. (2016). Influence of the EM-A preparation on the structure properties in vari-

ous mineral soils. Soil Sci. Ann., 67,4, 179-184. 

2. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Glina B., Mocek-Płóciniak A., Gaweł E., 

Grzelak M., Świerk D. (2016): The influence of the EM-A preparation on the properties of 

structure in arable mineral soils. Fresenius Environ. Bull., 25, 10, 4184-4191. 

3. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Jakubus M. (2012): Wpływ  dodatków osadu 

i kompostu komunalnego oraz efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości po-

ziomu orno – próchnicznego gleby mineralnej. Część II Stan struktury. J. Res. Appl. Agric. 

Eng., 57, 3, 87-91. 

4. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Jakubus M., Mocek A. (2013): Wpływ dodat-

ków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan 

struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej Część III. Stan struktury. J. Res. 

Appl. Agric. Eng., 58, 3, 119-123.  

5. Kaczmarek Z., Owczarzak W., Gajewski P., Mrugalska L. (2011): Wpływ efektywnych 

mikroorganizmów na wybrane właściwości fizyczne i wodne oraz stan struktury poziomu 

orno– próchnicznego gleb mineralnych, przy zróżnicowanej zawartości w nich materii or-

ganicznej. Część I. Właściwości fizyczne i wodne. J. Res. Appl. Agric. Eng., 56, 3, 179-184.  

3.4. Degradacja gleb rolnych i leśnych 

Ta grupa publikacji związana jest głównie z problemami degradacji odwodnieniowej, wy-

stępującej w obrębie leja depresji, wytwarzającego się na terenie gruntów przyległych do ko-

palni odkrywkowych węgla brunatnego. Tego typu badania Katedra Gleboznawstwa i Ochrony 

Gruntów prowadzi od kilkudziesięciu lat. Pozwalają one na prześledzenie trwałych bądź od-

wracalnych zmian zachodzących w glebach, powstałych wskutek odwodnienia. Umożliwiają 

one też ocenę podatności poszczególnych gleb na odwodnienie oraz wypracowanie metod i spo-

sobów określenia stopnia degradacji. Przedstawione prace dotyczą głównie następujących pro-

blemów: 

- zmian w obrębie typów gospodarki wodnej, w toku postępującego odwodnienia [11], 

- podatności na odwodnieniową degradację gleb mineralnych (grunty orne) oraz gleb or-

ganicznych (użytki zielone) [5, 9,], 

- rozróżnienia przyczyn, i skutków degradacji naturalnej (ewolucja gleb), uprawowej 

i antropogenicznej [4,10], 

- stosowania do wyznaczania stref degradacji określonej metodyki oraz jednoznacznych 

kryteriów [7,8],  

- możliwości wykluczenia zmian degradacyjnych na określonych obszarach [1,2, 3]. 
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 Badano również właściwości gleb zdegradowanych przez pożar, rekultywowanych 

w różny sposób. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

- najkorzystniej na rewitalizację siedliska wpływały zabiegi przygotowania gleby w naj-

mniejszym stopniu ingerujące w pokrywę glebową (sukcesja naturalna oraz nasadzenie 

w jamki); 

- najkorzystniej na właściwości gleby wpływało nasadzenie olszą szarą 

- przeprowadzone badania nie pozwoliły wskazać najkorzystniejszej - z punktu widzenia 

naprawy właściwości gleby - kompleksowej kombinacji rekultywacyjnej, kojarzącej 

konkretny sposób przygotowania gleby z określonym nasadzeniem [6].  

1. Gajewski P. (2012) Właściwości fizyczne i wodne gleb  sąsiadujących z odkrywką węgla 

brunatnego „WŁADYSŁAWÓW”. Nauka Przyroda Technologie, 6, 4.   

2. Gajewski P., Jakubus M., Kaczmarek Z. (2011).Właściwości fizyczne i wodne gleb hy-

drogenicznych w sąsiedztwie uruchamianej odkrywki Węgla Brunatnego „Tomisławice”. 

Rocz. Glebozn., 62, 2, 86-95. 

3. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., Glina B. (2015): Selected water 

and physical properties of soils located in the vicinity of proposed opencast lignite mine 

”Drzewce” (middle Poland). Soil Sci. Ann., 66, 2, 75-81. 

4. Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek Z.  (2011). Charakterystyka materii organicznej gleb 

hydrogenicznych z rejonu planowanej odkrywki węgla brunatnego. Rocz. Glebozn., 62, 2, 

134 -141.  

5. Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2013). Właściwości fizykochemiczne i che-

miczne poziomów wierzchnich wybranych gleb zlokalizowanych w sąsiedztwie planowa-

nej odkrywki węgla brunatnego “Tomisławice”. Annual Set Environ. Protec., 15, 2232-

2248. 

6. Kaczmarek Z., Gajewski P., Mocek A. (2011). Wpływ sposobu przygotowania gleby oraz 

nasadzeń sosną zwyczajną i olszą szarą na właściwości gleb zdegradowanych przez pożar. 

Rocz. Glebozn., 62, 2, 164 - 172.  

7. Kaczmarek Z., Gajewski P., Owczarzak W., Glina B., Woźniak T. (2017). Physical and 

water properties of selected soils located in the area of predicted depression cone of 

“Tomisławice” lignite opencast mine (middle Poland). Pol. J. Soil Sci. (doi: 

10.17951/pjss/2017.50.2.1) 

8. Kaczmarek Z., Jakubus M., Owczarzak W., Gajewski P. (2008). Fizyczne i chemiczne 

właściwości gleb mineralnych przewidzianych do przejęcia przez odkrywkową kopalnię 

węgla brunatnego w Koninie. Cz. I. Właściwości fizyczne. Rocz. Glebozn., 59, 2, 68-77.  

9. 9. Mocek A., Owczarzak W., Gajewski P. (2006). Degradacja użytków rolnych doliny 

Noteci     w sąsiedztwie odkrywki węgla brunatnego „Lubstów”. Rocz. Glebozn., 62, 1/2    

138-151.  

10. Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2008). Ocena stopnia degradacji 

naturalnej i antropogenicznej gleb w obszarze odwadniającego oddziaływania odkrywki 

węgla brunatnego Drzewce. Rocz. Glebozn., 59, 2, 177-190.  
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11. Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z., Gajewski P., Glina B. (2017). Changes of soil 

water regime types in the area adjacent to the Tomisławice open-cast lignite mine (central 

Poland). Soil Sci. Ann., 68,1, 39-45 

3.5. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na właściwości gleb  

Powodem podjęcia badań była niezwykła, w ostatnich latach, popularność szczepionki mi-

krobiologicznej  EM. Powstały na jej bazie preparat EM-A jest polecany, jako uniwersalny 

ulepszacz glebowy. Niezaprzeczalny sukces marketingowy tego środka (przy braku lub niedo-

stępności obiektywnych wyników badań) indukował ciągłe, mnożące się zapytania o jego przy-

datność, kierowane do gleboznawców ze strony rolników. Opisywany przez producentów, jego 

wpływ na takie właściwości gleby, jak: gęstość, wilgotność, stan struktury, próchniczność spo-

wodowały podjęcie badań, które mogłyby obiektywnie i jednoznacznie zweryfikować tego ro-

dzaju przypuszczenia. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych (statyczne doświad-

czenia inkubacyjne) oraz polowych (opryski). Zaobserwowano: 

- niewielki, często nieregularny, aczkolwiek zauważalny, wpływ wzrastających dawek 

aktywowanej postaci preparatu (EM-A) na większość wymienionych właściwości – 

w warunkach laboratoryjnych; 

- zanikający efekt jego działania - w warunkach polowych. 

Preparat przetestowano na glebach o różnych: genezie i uziarnieniu; zastosowano silnie 

zróżnicowane dawki szczepionki. Obok wymienionych przebadano wpływ EM-A na takie wła-

ściwości, jak: zawartość wody higroskopowej, maksymalna higroskopijność, potencjał wiąza-

nia wody, retencja, odczyn, sorpcja, zawartość i przyswajalność składników pokarmowych 

[1,3,4], aktywność enzymatyczna, liczebność drobnoustrojów [7], stopień rozwoju oraz kondy-

cji fizjologicznej  wybranych roślin uprawnych [6]. W ramach doświadczeń testujących wpływ 

różnych dodatków (murszu, obornika, słomy, osadu ściekowego, kompostu komunalnego) na 

różne właściwości gleby każdorazowo badano wariant z synergicznym zastosowaniem EM-A 

[2, 5]. Stwierdzono, że: 

- oparty na szczepionce EM – preparat EM-A wpływa na większość właściwości fizycz-

nych i chemicznych gleby; 

- wpływ ten jest bardzo mały, dostrzegalny wyłącznie w warunkach laboratoryjnych; 

- po zastosowaniu EM-A w warunkach polowych zmiany te są niemierzalne;  

- przy zastosowaniu różnych dodatków organicznych, ich oddziaływanie na właściwości 

gleby jest wielokrotnie silniejsze, niż wpływ EM-A; 

- szczepionka powoduje spadek zawartości węgla ogólnego i organicznego w glebie.   
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1. Gajewski P., Kaczmarek Z., Mrugalska L. (2010). Wpływ wzrastających dawek preparatu 

Em-a właściwości gleb. Cz. I. Właściwości fizyczne i wodne. J. Res. Appl. Agric. Eng.  55, 

3, 75-80.  

2. Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek Z., , Owczarzak W., Mocek A. (2013). Wpływ dodat-

ków organicznych oraz preparatu em-a na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan 

struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej Część II. Właściwości chemiczne. 

J. Res. Appl. Agric. Eng., 58, 3, 220-225.  

3. Jakubus M., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2010). Wpływ wzrastających dawek preparatu 

EM-A właściwości gleb. Cz. II. Właściwości chemiczne. J. Res. Appl. Agric. Eng. 55, 3, 

128-133.  

4. Kaczmarek Z., Gajewski P., Jakubus M., Owczarzak W., Mocek A. (2013). Wpływ dodat-

ków organicznych oraz preparatu EM-a na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan 

struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej Część I. Właściwości fizyczne 

i wodne. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58, 3, 240-243.  

5. Kaczmarek Z., Kruk K., Gajewski P., Jakubus M. (2012). Wpływ  dodatków osadu i kom-

postu komunalnego oraz efektywnych mikroorganizmów na wybrane właściwości poziomu 

orno – próchnicznego gleby mineralnej. Część I  Właściwości fizyczne i wodne. J. Res. 

Appl. Agric. Eng., 57, 31, 186-190.   

6. Klama J., Jędryczka M., Wiśniewska H., Gajewski P. (2010). Ocena stopnia rozwoju oraz 

kondycji fizjologicznej ozimych roślin pszenicy i rzepaku w uprawie z zastosowaniem Efek-

tywnych Mikroorganizmów. Nauka Przyroda Technologie, 4, 6, 81. 

7. Wolna – Maruwka A., Gajewski P. (2011). Wpływ szczepionki Efektywnych Mikro-orga-

nizmów na poziom aktywności dehydrogenaz oraz liczebność wybranych grup mikroorga-

nizmów glebowych. Ekologia i Technika, 19/4, 214-219. 

3.6. Charakterystyka geobotaniczna siedlisk 

Prace dotyczące charakterystyki geobotanicznej siedlisk, mają charakter klasycznych ba-

dań podstawowych. Literatura z tego zakresu jest – zdaniem autora – uboga i niekompletna. 

Można, co prawda, odszukać liczne pozycje z zakresu fitosocjologii, lecz ich autorzy zajmują 

się zazwyczaj wyłącznie szatą roślinną, pomijając podłoże glebowe. Podobnie, w wielu publi-

kacjach gleboznawczych – szczegółowo zbadana jest gleba, a zbiorowisko podane jest tylko 

z nazwy (bez składu florystycznego). Niezwykle trudno jest znaleźć jakiekolwiek pozycje, 

w których występowanie konkretnych, dobrze opisanych taksonów fitosocjologicznych byłoby 

powiązane z dobrze udokumentowanymi warunkami glebowymi siedliska. Prowadzone bada-

nia mają na celu systematyczne uzupełnianie tej luki w wiedzy przyrodniczej. Wykonano opra-

cowania dla następujących zbiorowisk: Phragmitetum australis [9], Glycerietum maximae [17], 

Elocharitetum palustris  [3], Scirpetum silvatici [16], z dominacją: Bromus inermis [15],  Des-

hampsia coespitosa [11].  Zgromadzono też dane dotyczące wielu, w różnym stopniu zróżni-
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cowanych asocjacji (nitrofilnych, psamnofilnych, leśnych, szuwarowych, okrajkowych, i in-

nych) [1,2, 4, 5,6 7, 8, 10, 12, 13,14, 18]. Na podstawie obszernego materiału dokumentacyj-

nego stwierdzono – m.in., że: 

- jednym z czynników najsilniej determinujących skład botaniczny runi były właściwości 

wodne gleb; 

- w opisanych zbiorowiskach, poszczególne gatunki występowały z silnie zróżnicowaną 

stałością; 

- użytki zielone użytkowane ekstensywnie cechowały się zazwyczaj najwyższą wartością 

przyrodniczą. 

1. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z. (2014). The influence of habitat conditions on the 

development and floral diversity of grass communities. J. Res. Appl. Agric. Eng., 59, 3, 

45-49.  

2. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Glina B., Mocek A., Rybczyński P., Tylman O. 

(2016). Geobotanical conditions of grassland habitats in the Samica Leszczyńska Valley. 

J. Res. Appl. Agric. Eng., 61, 3, 101-104. 

3. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Glina B., Owczarzak W., Tylman O., Knioła A., 

Murawski M. (2017). Formation of floristic diversity of community of Eleocharitetum pal-

ustris  Šennikov 1919 association according to habitat conditions. J. Res. Appl. Agric. Eng., 

62, 3, 93-97. 

4. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z, Mocek-Płóciniak A., Glina B., Tylman O., Mu-

rawski M  (2017). Geobotanical conditions of grassland habitats of psammophylic swards. 

J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 98-104  

5. Gajewski P., Kaczmarek Z., Mocek A., Grzelak M., Knioła A., Glina B. (2015). Geobo-

tanical conditions of ecological grasslands on light river alluvial soils. J. Res. Appl. Agric. 

Eng., 60, 3, 47-51. 

6. Grzelak M., Bocian T., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2011). Zbiorowiska leśne terenów 

podmokłych doliny Noteci na odcinku Radolin – Radolinek. Woda-Środowisko-Obszary 

Wiejskie, 11 z.1 1 (33), 75-87. 

7. Grzelak M., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2012). Warunki geobotaniczne ekologicznych 

użytków zielonych w dolinie Noteci Leniwej. J. Res. Appl. Agric. Eng. 57, 3, 132-147. 

8. Grzelak M., Gaweł E., Janyszek M., Diatta J.B, Gajewski P. (2014). The effect of biotope 

and land use on floristic variation, nature and economic value of marsh sedge rushes. J. 

Food Agric. Environ, 12, 2, 1201-1204. 

9. Grzelak M., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2013). Kształtowanie się szuwaru trzcinowego 

Pragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 w warunkach gleby torfowo-murszo-

wej. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58, 3, 178-182.  

10. Grzelak M.,  Kaczmarek Z., Gajewski P., Janyszek S. (2006). Nitrophilous  Communities 

of the Stinging Nettle (Urtica dioica l.) on the Degraded Soils of Selected River Valleys. 

Polish J. Environ. Stud, 15, 5d, 176-180. 
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11. Grzelak M.,  Rybczyński P., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2008). Użytkowanie i zmienność 

siedliska przyczyną występowania łąk śmiałkowych. Wybrane zagadnienia ekologiczne 

we współczesnym rolnictwie. Monografia, 5, Wyd. PIMR Poznań, 209-214. 

12. Kaczmarek Z., Gajewski P., Klarzyńska A., Owczarzak W., Mocek A. (2014). Soil and 

habitat conditions of the selected ecological grasslands in “Nature 2000” region located 

nearby Koźmin Brown Coal Pit. J. Res. Appl. Agric. Eng., 59, 3, 98-102. 

13. Kaczmarek Z., Gajewski P., Owczarzak W., Glina B., Grzelak M., Murawski M. (2015). 

Floral and habitat diversity of ecological grasslands in the Bystra Noteć Valley. J. Res. 

Appl. Agric. Eng., 60, 3, 75-81. 

14. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gajewski P. (2010). Warunki siedliskowe oraz różnorodność 

florystyczna ekologicznych siedlisk przyrodniczych w Dolinie Noteci. J. Res. Appl. Agric. 

Eng. 55, 3, 142-147.  

15. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gajewski P., Glina B., Mocek A., Rybczyński P., Tylman O. 

(2016). Floristic composition of community with domination of Bromus inermis Leyss on 

the backround of soil condition.  J. Res. Appl. Agric. Eng., 61, 3, 206-210.  

16. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek M., Glina B. (2017). The 

diversity of Scirpetum silvatici Ralski 1931 association as a result of an influence of vari-

able habitat conditions. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 158-162.  

17. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek S., Glina B., Owczarzak W.  

(2017).  Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietum 

maximae  Hueck 1831. Community.  J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 163-167.   

18. Klarzyńska A., Kryszak A., Gajewski P., Kryszak J., Kaczmarek Z.: (2014). Rushes com-

plexes of Magnocaricion (Koch 1926) in the conditions of limited utilization in Great Obra 

river wetland (pl. Wielki Łęg Obrzański) (PLB 300004). J. Res. Appl. Agric. Eng., 59, 3, 

108-114. 

3.7. Właściwości gleb organicznych 

Moje zainteresowanie glebami organicznymi wynika z realizowanych w ramach doktoratu 

badań nad pokrywą glebową Doliny Grójeckiej. Do zagadnień związanych z tym, niezwykle 

ciekawym, rzędem gleb nawiązuję również w pracach dotyczących degradacji odwodnieniowej 

terenów przyległych do kopalni odkrywkowych oraz w pracach siedlisko-znawczych, realizo-

wanych na użytkach zielonych. W obrębie tej grupy tematycznej dokonano kompleksowej cha-

rakterystyki właściwości fizycznych, chemicznych i wodnych gleb wspomnianej Doliny Gró-

jeckiej [1,3,5]. Oceniono też zmiany pokrywy roślinnej zachodzące na jej terenie w wyniku 

odwodnienia [4]. Badano także stan gleb torfowych środkowych Sudetów, degradujących się 

(ewoluujących) wskutek stopniowego pogarszania się ich właściwości wodnych [2]. Na pod-

stawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

- w zdecydowanej większość analizowane gleby objęte były procesem murszenia pogar-

szającym ich właściwości fizyczne i wodne; 
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- poziomy torfowe charakteryzowały się bardzo dużą zawartością wody silniej związa-

nej; 

- na obszarze Doliny Grójeckiej widoczne są niekorzystne zmiany w pokrywie roślinnej 

wywołane spadkiem  wilgotności gleby; 

- systematyczne obniżanie się głębokości zalegania zwierciadła wód glebowo-grunto-

wych spowodowane jest zarówno czynnikami naturalnymi, jak również antropogenicz-

nymi.  

1. Gajewski P., Owczarzak W., Mocek A. (2006). The condition of the soil and the  plant 

covers of the Grójecka Valley. Part I: The directions of hydrological changes in hydrogenic 

soils in the Grójecka Valley. Polish J. Environ. Stud., 15, 5d, 26-31.  

2. Glina  B., Bogacz A., Gulyás M., Zawieja B., Gajewski P.,  Kaczmarek Z.  (2016). The 

effect of long-term forestry drainage on the current state of peatland soils: A case study from 

the Central Sudetes, SW Poland. Mires Peat, 18, art. 21 [1-11]. 

3. Glina B., Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Rybczyński P. (2016). Current state 

of peatland soils as an effect of long-term drainage - preliminary results of peatland ecosys-

tems investigation in the Grójecka Valley (central Poland). Soil Sci. Ann., 67, 1, 3-9. 

4. Kryszak A., Gajewski P., Kryszak J. (2006). The condition of the soil and plant covers of 

the Grójecka Valley. Part II: Vegetation transformations of grass communities influenced by 

changes in water relations. Polish J. Environ. Stud., 15, 5d, 32-36.  

5. Mocek A., Gajewski P., Owczarzak W., Spychalski W. (2006). The condition of the soil 

and plant covers of the Grójecka Valley. Part III: Impact of drainage on chemism changes 

of hydrogenic soils of the Grójecka Valley. Polish J. Environ. Stud., 15, 5d, 37-42.  

3.8. Inne zagadnienia 

Podczas pracy w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów byłem zaangażowany do-

raźnie w projekty wielu zespołów. Wynikiem tej działalności jest kilka prac, niezwiązanych 

tematycznie z wymienionymi powyżej zagadnieniami. Poruszana jest w nich różnorodna tema-

tyka, niemieszcząca się w zamieszczonym powyżej skategoryzowanym wykazie. Prezento-

wane w nich wyniki dotyczą: 

- zawartości pierwiastków śladowych w glebach hydrogenicznych. Stwierdzono, że róż-

nice w zawartości poszczególnych pierwiastków były efektem pochodzenia, ilości i ja-

kości materii organicznej [2]; 

- wpływu dodatku pyłu z węgla brunatnego na podstawowe właściwości fizyczne i wodne 

poziomu uprawnego gleby wykształcającej się z gruntów pogórniczych. Zauważono, że 

efekt zastosowania dodatku pyłu z węgla brunatnego do warstwy powierzchniowej 

gleby antropogenicznej zauważalny jest nawet po 18-stu latach od aplikacji oraz, że 
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wpłynął on na obniżenie się gęstości gleby oraz gęstości jej fazy stałej, wzrost porowa-

tości całkowitej, 

- powiększenie się udziału mezo- i mikroporów, podniesienie się wartości H i MH.  [3]; 

- właściwości poziomów orno-próchnicznych gleb, na których stosowano uproszczenia 

uprawowe oraz uprawę tradycyjną. Nie stwierdzono wpływu zastosowanych systemów 

uprawy na badane właściwości fizyczne i wodne gleb [1]. 

1. Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., Gajewski P. (2013). The influence of various 

means of tillage simplified modification on selected physical and water properties of the 

arable-humus horizon in a mineral soil. Pol. J. Soil Sci., 46, 1, 51-59.   

2. Mocek A. Spychalski W, Gajewski P. (2007). Zawartość pierwiastków śladowych w gle-

bach hydrogenicznych Doliny Grójeckiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 31, 

52-57. 

3. Otremba K., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2012).  Wpływ dodatku pyłu z  węgla brunatnego 

na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby po-wstającej 

z gruntów pogórniczych KWB Konin. Annual Set Environ. Protec., 14, 741-751.  

3.9. Działalność naukowo-badawcza 

Moja dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza jest związana niemal wyłącznie z gle-

boznawstwem. W ramach pracy zawodowej brałem udział w 9. tematach badawczych, doty-

czących zróżnicowanej problematyki (zał. 4. ). Uczestniczyłem również jako członek zespołu 

badawczego w realizacji 18. projektach (ekspertyzy, studia, opinie) realizowanych przez Kate-

drę Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów w latach 2001-2017 na rzecz praktyki rolniczej, prze-

mysłu i inwestycji komunalnych (zał. 4.) (dokumentacja zarchiwizowana w zasobach Katedry). 

W 15. przypadkach jestem współautorem ich opracowań końcowych (zał. 4.). Prace te, reali-

zowane pod kierownictwem profesorów: Stanisława Rząsy, Wojciecha Owczarzaka i Andrzeja 

Mocka - są podstawą mojego doświadczenia terenowego, analitycznego oraz organizacyjnego. 

Podnosiłem swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach na-

ukowych (zał. 4.); w przypadku sześciu z nich, byłem członkiem komitetu naukowego, bądź 

organizacyjnego (zał. 4.). Odbyłem miesięczny staż w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii 

i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie. W ramach działalności badawczej i publikacyjnej 

współpracowałem z wieloma pracownikami zarówno macierzystej Katedry, jak również jedno-

stek zewnętrznych (tab.1.) 
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Tab.1. Lista współpracowników w ramach prac naukowych  

Lp. Imię i nazwisko Jednostka 

1. prof. dr hab. Andrzej Mocek 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu  

2. prof. dr hab. Wojciech Owczarzak 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

3. prof. dr hab. Anna Kryszak 
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

4. prof. dr hab. Jan Kryszak 
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

5. dr hab. Zbigniew Kaczmarek 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

6. 
dr hab. Mieczysław Grzelak, prof. 

nadzw. 

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

7. dr hab. Monika Jakubus 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

8. dr hab. Waldemar Spychalski 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

9. dr hab. Magdalena Janyszek Katedra Botaniki UP w Poznaniu 

10. dr Sławomir Janyszek Katedra Botaniki UP w Poznaniu 

11. dr hab. Marek Spychalski 
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji UP  

w Poznaniu 

12. dr inż. Lidia Mrugalska 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

13. dr hab. Justyna Klama  
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej UP 

w Poznaniu 

14. 
prof. dr hab.  

Małgorzata Jędryczka 
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 

15. prof. dr hab. Halina Wiśniewska Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 

16. mgr inż. Tomasz. Bocian 
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

17. dr hab. Krzysztof Otremba 
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji UP w Po-

znaniu 

18. dr inż. Agnieszka Mocek-Płóciniak 
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej UP 

w Poznaniu 

19. dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka 
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej UP 

w Poznaniu 

20. mgr inż. Katarzyna Kruk 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

21. dr inż. Agnieszka Klarzyńska 
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

22. mgr inż. Paweł Rybczyński 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

23. dr Eliza Gaweł Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG Puławy 
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24. prof. dr hab. Jean Bernard Diatta 
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska 

UP w Poznaniu 

25. prof. dr hab. Mirosława Gilewska 
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji UP  

w Poznaniu 

26. dr hab. Adam Bogacz, prof. nadzw. 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut 

Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska 

 

27. dr hab. B. Zawieja 
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych 

UP w Poznaniu 

28. dr inż. Bartłomiej Glina 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

29. mgr inż. Maciej Murawski 
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

30. mgr inż. Agnieszka Knioła 
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP 

w Poznaniu 

31. mgr inż. Oskar Tylman  
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

32. Ph. D. Miklòs Gulyás 
Department of Soil Science and Agrochemistry, 

Szent Istvan University, Gödöllő, Węgry 

33. mgr inż. Tomasz Woźniak 
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów UP  

w Poznaniu 

 

 Za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami zostałem kilkukrotnie wyróż-

niony Nagrodą Zespołową II stopnia, przyznawaną przez J. M. Rektora UP w Poznaniu.  

 

4. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego 

W tabelach 2 i 3 zestawiono dotychczasowy dorobek naukowy obejmujący okres przed 

i po uzyskaniu stopnia doktora.  

 

Tab.2. Liczbowe zestawienie dorobku naukowego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

Wyszczególnienie 

Liczba prac 

Przed  

doktoratem 

Po  

doktoracie 
Razem 

Oryginalne prace 

twórcze 

Samodzielne 0 2 2 

Pierwszy autor 0 15 15 

Kolejny autor 2 40 42 

Rozdziały w monografiach 0 7 7 

Razem 2 64 66 

Prace konferencyjne 1 0 1 

Razem publikacje 3 64 67 

 






