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1.10. PROGRAM POMIAROWY G2: CHEMIZM OPADU 
ORGANICZNEGO 
Marek Jóźwiak (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) 
 
CEL POMIARÓW: 
 

Geoekosystemy są miejscami integracyjnych interakcji między formami Ŝycia i 
otaczającym środowiskiem. W obrębie ekologicznych jednostek geoekosystemu funkcjonują 
zbiorowiska roślinne, które w warunkach naturalnych tworzą biogrupy. Biogrupy te mogą 
znajdować się w róŜnych stadiach rozwojowych - wczesnym, przejściowym lub dojrzałym 
(klimaksowym). Jednym ze wskaźników tego stanu jest opad organiczny.  
Pod tym pojęciem naleŜy rozumieć nadziemne części roślin, tworzących zbiorowisko, 
opadających w powietrzu na wysokości 70-80 cm. Opad materii organicznej odbywa się ciągle, z 
róŜnicującym się w czasie natęŜeniem, w zaleŜności od składu gatunkowego i struktury 
zbiorowiska roślinnego oraz od przebiegu warunków atmosferycznych (Schimming, Stamm 
1993, Kowalkowski, Jóźwiak 2003). 
Opad organiczny tworzy główną pulę materii organicznej na dnie lasu i w górnej części profilu 
glebowego, tym większą im starszy jest drzewostan w ekosystemie leśnym, choć produkcja 
ściółki rośnie do wieku około 30-50 lat i potem stopniowo maleje (Fiedler i wsp. 1973). 
Poznanie ilościowego i jakościowego składu opadu organicznego w systemie monitoringu 
funkcjonowania geoekosystemów jest niewątpliwie elementem pozwalającym przybliŜyć relacje 
między faktycznym stanem drzewostanu, a warunkami panującymi w biotopie, szczególnie  
w glebach. Wiadomo, Ŝe masa i skład pierwiastkowy opadu organicznego są uzaleŜnione od 
splotów czynników edaficznych i biocenotycznych (Prusinkiewicz i in., 1974; Fiedler i wsp., 
1973; Stachurski i Zimka, 1981; Jenny, 1983; Trofimow i in., 1995) a ostatnio takŜe od natęŜenia 
i czasu działania emisji przemysłowych (Ulrich, 1983; Kreutzer i Pröbstele, 1991; Heitz, 1998). 
Kwaśny depozyt oraz niekorzystne warunki klimatyczne mogą doprowadzić nie tylko do 
okresowego zmniejszenia produkcji biomasy, ale takŜe do trwałych zmian w produkcyjności 
siedliska. Dlatego bardzo waŜne jest stałe jego kontrolowanie, ustalanie przyczyn i skutków, 
jakie powodują w tych układach ekologicznych. 
 
ZALECANA METODYKA 
 

Chwytacze poboru opadu organicznego powinny zostać umieszczone na lub w pobliŜu 
powierzchni, gdzie prowadzony jest monitoring opadu podkoronowego, spływu po pniu i 
roztworów glebowych – to samo zbiorowisko roślinne (Kowalkowski 1994). Liczba chwytaczy 
nie powinna być mniejsza niŜ 15 sztuk (sumaryczna powierzchnia wlotowa chwytaczy nie 
mniejsza niŜ 0,8m2). Chwytacze powinny zostać umieszczone w siatce kwadratowej, w trzech 
rzędach po 5 sztuk. Odległość pomiędzy chwytaczami powinna wynosić 3 metry. Chwytacze 
opadu organicznego powinny zostać wykonane z materiału chemicznie obojętnego - wiaderka 
polietylenowe, w kolorze białym o dnie perforowanym (średnica otworów nie większa niŜ 1mm) 
i umieszczone na wysokości 70 - 80cm nad powierzchnią gruntu (wlot chwytacza).  
Chwytacze opadu biologicznego naleŜy opróŜniać po okresie miesięcznej ekspozycji w terenie w 
terminie od 28 do 1 dnia kolejnego miesiąca. Następnie świeŜy materiał organiczny (masa 
świeŜa) naleŜy podzielić na 4 frakcje: organy asymilacyjne - liście, organy asymilacyjne -igły, 
owoce, pozostałe i zwaŜyć. Poszczególne frakcje wysuszyć w temperaturze 65°C przez okres 3-4 
godzin i zwaŜyć (masa sucha). Materiał wysuszony mielimy w młynku laboratoryjnym. Próby 
po wysuszeniu i zmieleniu przechowujemy w pojemnikach zamkniętych (słoik, plastik) w 
temperaturze pokojowej. W przypadku, gdy w danym miesiącu któraś z frakcji występuje w 
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ilościach śladowych (np. pojedyncza igła) naleŜy ją przechowywać w kopercie. Po ostatnim 
(dwunastym) poborze próbek miesięcznych, przechowywane dotąd w kopertach frakcje naleŜy 
wysuszyć, zwaŜyć (z kaŜdego miesiąca oddzielnie) oraz zmielić a następnie dodać do próbki 
rocznej. W przypadku kiedy suma danej frakcji zebranej w ciągu roku nadal jest jedynie w 
śladowych ilościach, materiał ten naleŜy dodać do frakcji pozostałe. 
Analizie chemicznej poddajemy: organy asymilacyjne (oddzielnie liście i oddzielnie igły) oraz 
pozostałe, z tym, Ŝe do frakcji „pozostałe” dodajemy takŜe owoce.  

PARAMETRY POMIAROWE: 

program podstawowy 

Parametr kod lista 
kodowa 

Jednostka - 
dokładność 
(ilość miejsc 
dziesiętnych) 

Częstotliwość 
pomiarów 

opad organiczny (masa 
świeŜa) 

LDEP_F ZM g/m2 .............. 2 1/miesiąc 

opad organiczny (masa 
sucha) 

LDEP_D ZM g/m2 .............. 2 1/miesiąc 

całkowity węgiel 
organiczny Corg 

TOC DB 
mg/kg suchej 
masy…………..1 

1/rok z prób 
miesięcznych 

siarka ogólna Sogól. STOT DB 
mg/kg suchej 
masy…………..1 

…. 

azot ogólny Nogól. NTOT DB 
mg/kg suchej 
masy…………..1 

.... 

fosfor ogólny Pogól. PTOT DB 
mg/kg suchej 
masy…………..2 

.... 

wapń Ca CA DB 
mg/kg suchej 
masy…………..2 

.... 

magnez Mg MG DB 
mg/kg suchej 
masy…………..2 

.... 

sód Na NA DB 
mg/kg suchej 
masy…………..2 

.... 

potas K K DB 
mg/kg suchej 
masy…………..2 

.... 

Program rozszerzony 

Parametr kod lista 
kodowa 

Jednostka - 
dokładność 
(ilość miejsc 
dziesiętnych) 

Częstotliwość 
pomiarów 

mangan Mn MN DB 
ug/kg suchej 
masy ........... …0 

.... 

cynk Zn ZN DB 
ug/kg suchej 
masy 

.... 

bor B B DB 
ug/kg suchej 
masy 

.... 

miedź Cu CU DB 
ug/kg suchej 
masy 

.... 

molibden Mo MO DB 
ug/kg suchej 
masy 

.... 
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ołów Pb PB DB 
ug/kg suchej 
masy 

.... 

Parametr kod lista 
kodowa 

Jednostka - 
dokładność 
(ilość miejsc 
dziesiętnych) 

Częstotliwość 
pomiarów 

kadm Cd CD DB 
ug/kg suchej 
masy 

.... 

 

ZAPIS DANYCH W RAPORCIE ROCZNYM 
 
NaleŜy zestawić w postaci tabelarycznej wartości opadu organicznego [g/m2] zarówno dla masy 
świeŜej jak i masy suchej. Wartości opadu organicznego dla masy świeŜej i suchej podajemy po 
podziale na cztery frakcje – organy asymilacyjne-liście, organy asymilacyjne - igły, owoce i 
pozostałe. 
 
Tabela. Wartości opadu organicznego (masa świeŜa) [g/m2] w Stacji Bazowej. 

rok hydrologiczny 

opad organiczny 

(masa świeŜa)  

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X suma 

g/m2
 

Organy asymil. - igły              

Organy asymil. - liście              

Owoce              

Pozostałe              

Suma mat. org.              

wartości z wielolecia…………1 

opad organiczny 

(masa świeŜa)  

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X suma 

g/m2
 

Organy asymil. - igły              

Organy asymil. - liście              

Owoce              

Pozostałe              

Suma mat. org.              

 
Tabela. Wartości opadu organicznego (masa sucha) [g/m2] w Stacji Bazowej. 

rok hydrologiczny 

opad organiczny 

(masa sucha)  

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X suma 

g/m2
 

Organy asymil. - igły              

Organy asymil. - liście              
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Owoce              

Pozostałe              

Suma mat. org.              

wartości z wielolecia…………1 

opad organiczny 

(masa sucha)  

 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X suma 

g/m2
 

Organy asymil. - igły              

Organy asymil. - liście              

Owoce              

Pozostałe              

Suma mat. org.              

1 naleŜy podać wartości średnie dla wielolecia +/- odchylenie standardowe; wielolecie obejmuje 
okres dostępnych pełnych lat obserwacyjnych z uwzględnieniem roku raportowania 
 
Roczny  opadu organicznego oblicza się na podstawie próbek miesięcznych i przy rozróŜnieniu 
na trzy frakcje – organy asymilacyjne – liście, organy asymilacyjne – igły oraz pozostałe (w tym 
owoce). 
 
Tabela. Roczny ładunek pierwiastków docierających do gleby z opadem organicznym [kg/ha/rok 
suchej masy].  

rok hydrologiczny 
Rodzaj materiału organicznego Corg Sogól Nogól Pogól Ca Mg Na K 
organy asymilacyjne - igły         
organy asymilacyjne - liście         
pozostałe (w tym owoce)         
Suma ładunku mat. org.         

wartości z wielolecia…….1 
Rodzaj materiału organicznego Corg Sogól Nogól Pogól Ca Mg Na K 
organy asymilacyjne - igły         
organy asymilacyjne - liście         
pozostałe (w tym owoce)         
Suma ładunku mat. org.         
1 naleŜy podać wartości średnie dla wielolecia +/- odchylenie standardowe; wielolecie obejmuje 
okres dostępnych pełnych lat obserwacyjnych z uwzględnieniem roku raportowania 
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ZAPIS DANYCH W BAZIE DANYCH ZMŚP 
 

podprogram: G2– chemizm opadu organicznego (wybrane parametry) 

podpro-
gram 

obszar instytucja stanowisko 
kod 

medium 
lista 

medium 
poziom data skala parametr 

lista 
parametru 

wartość 
wsk. 

jakości 
danych 

wsk. 
typu 

danych 

kod metody 
wstępnego 

przyg. próby 

lista metod 
wstępnego 

przyg.próby 

kod 
metody 

analitycz
nej 

lista 
metod 

analitycz
nych 

jedno-
stka 

1-2 3-6 7-8 9-11 12-19 20-21 22-25 26-35 36-38 39-48 49-50 51-57 58-58 59-59 60-65 66-67 68-70 71-72 73-102 

tekst tekst tekst tekst tekst tekst Liczba tekst liczba tekst tekst liczba tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 

G2 
09ZM SW 015 

FAGU 
SYL B4 70 2002-10-00 15 LDEP_F ZM 15,89  S     g/m2 

G2 
09ZM SW 015 

FAGU 
SYL B4 70 2003-09-00 15 LDEP_D ZM 15,21  S     

g/m2 

G2 

09ZM SW 015 
FAGU 
SYL B4 70 2003-00-00 15 CA DB 12,25   D4 DB AAG DB 

mg/kg 
suchej 
masy 

G2 

09ZM SW 015 
FAGU 
SYL B4 70 2003-00-00 15 MG DB 4,56   D4 DB AAG DB 

mg/kg 
suchej 
masy 

dodatkowe_info 
(masa) 

103-132 
tekst 
Owoce 

organy asymilacyjne 
li ście 

pozostałe 

organy asymilacyjne 
igły 

 
dodatkowe_info 
(chemizm) 

103-132 
tekst 
organy asymilacyjne 
li ście 

pozostałe 

organy asymilacyjne 
igły 
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� podprogram (kolumny 1-2) zawiera kod podprogramu, 
� obszar (kolumny 3-6) – kod Stacji Bazowej, 
� instytucja (kolumny 7-8) kod instytucji wykonującej pomiar, 
� stanowisko (kolumny 9-11) kod stanowiska, 
� kod medium (kolumny 12-19) kod medium – naleŜy podać kod dominującego w zbiorowisku leśnym gatunku drzewa – patrz program C2 

(Aneks 9), 
� lista kodowa medium (kolumny 20-21) kod listy (B4), 
� poziom (kolumny 22-25) wysokość w cm umieszczenia chwytacza nad powierzchnią terenu, 
� data (kolumny 26-35)  format RRRR-MM-00 – naleŜy padać datę miesięczną pomiaru w przypadku LDEP_F i LDEP_D oraz roczną dla 

pozostałych parametrów (RRRR-00-00) 
� skala (kolumny(36-38) liczba chwytaczy do pomiaru danego parametru, 
� parametr (kolumny 39-48), 
� lista kodowa parametru (kolumny 49-50) kod listy, która zawiera dany parametr (DB, ZM, IM), 
� wartość parametru (kolumny 51-57), 
� wskaźnik jakości danych (kolumna 58) – patrz Aneks 11, 
� wskaźnik typu danych (kolumna 59) – patrz Aneks 10. Opad organiczny podaje się jako sumę za okres wystawienia chwytaczy – kod S. W 

przypadku pozostałych parametrów pole pozostaje puste. Zawartość poszczególnych pierwiastków podaje się w stosunku do masy suchej 
opadu organicznego, 

� kod metody wstępnego przygotowania próby (kolumny 60-65) - Aneks 4, 
� lista kodowa metod wstępnego przygotowania próby (kolumny 66-67) (DB, ZM), 
� kod metody analitycznej (kolumny 68-70) - Aneks 3, 
� lista kodowa metod analitycznych (kolumny 71-72) (DB, ZM), 
� jednostka (kolumny 73-102), 
� dodatkowe_info (kolumny 103-132). W polu tym naleŜy umieścić informacje o analizowanej frakcji: organy asymilacyjne igły, organy 

asymilacyjne liście, owoce, pozostałe. 
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