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S³owo wstêpne
Z inicjatywy prof. dr. hab. in¿. Jana Siuty w maju 1995 r. w miesiêczniku Ekoin¿ynieria rozpoczêto systematyczne publikowanie hase³ pod tytu³em Leksykon
in¿ynierii ekologicznej. W kolejnych numerach czasopisma zamieszczano pojêcia
stosowane w ekologicznej diagnostyce, ochronie rodowiska, proekologicznej produkcji i ekologicznych technologiach, ochronie i sposobach u¿ytkowania zasobów
naturalnych, zarz¹dzaniu rodowiskiem itp. Publikowanie terminów w Ekoin¿ynierii spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem czytelników czasopisma, o czym
wiadczy³y komentarze i uzupe³nienia do definicji wczeniej zamieszczonych, jak i
propozycje nowych pojêæ. W sumie ukaza³y siê 32 czêci Leksykonu..., i gdyby
nie zawieszenie wydawania czasopisma w marcu 1999 r., ukazywa³yby siê z pewnoci¹ w kolejnych latach.
Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej, które patronowa³o Ekoin¿ynierii, w niniejszym opracowaniu przedstawia zarówno dotychczasowy dorobek leksykograficzny, jak i nowe definicje uzupe³niaj¹ce wczeniej prezentowane has³a.
Leksykon obejmuje ³¹cznie ponad 1000 hase³ opracowanych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Wype³niaj¹ one lukê na rynku wydawnictw naukowo-technicznych. Przedstawiona terminologia bêdzie zapewne ród³em inspiracji
dla osób zamierzaj¹cych definiowaæ kolejne pojêcia stosowane w in¿ynierii ekologicznej.
Przedstawiony zbiór hase³ ekoin¿ynieryjnych stanowi próbê stworzenia wspólnego jêzyka, akceptowalnego przez przyrodników i techników. Znajomoæ fachowej terminologii u³atwi dialog i bêdzie wa¿nym czynnikiem edukacji ekologicznej.
Leksykon mo¿na zatem poleciæ in¿ynierom  specjalistom zajmuj¹cym siê kszta³towaniem i napraw¹ rodowiska przyrodniczego, a tak¿e uczniom i nauczycielom
szkó³ rednich oraz studentom uczelni wy¿szych.
Gabriel Borowski
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Acydofile  organizmy, które znajduj¹ najkorzystniejsze warunki rozwoju w wodach lub glebach kwanych (pH 2,03,5). Do acydofili zalicza siê zarówno roliny wy¿sze (np. turzyce, szczaw polny), jak i grzyby ni¿sze (np. z rodzaju
Penicillium, Aspergillus) oraz bakterie (np. fermentacji mlekowej). [L.Z.]
Acydofity  roliny ¿yj¹ce w rodowisku kwanym (np. szczaw polny, rzodkiew
wirzepa, rumian polny). [L.Z.]
Acydofoby  roliny wapniolubne, unikaj¹ce rodowisk kwanych (np. esparceta,
mak polny, powój polny, owies g³uchy). [L.Z.]
Adaptacja  przystosowanie organizmów rolinnych i zwierzêcych do warunków
rodowiska, umo¿liwiaj¹ce lepsze ich wykorzystanie lub wzglêdne uniezale¿nienie od szkodliwych wp³ywów rodowiska. W³aciwoci adaptacyjne s¹ dziedziczne i stanowi¹ istotê ewolucji organizmów. Przyk³adem przystosowania siê
rolin do wegetacji w warunkach suchego lub wilgotnego rodowiska s¹ kserofity i higrofity, w obszarach pó³nocnych s¹ to roliny d³ugiego dnia, za w obszarach miêdzyzwrotnikowych  krótkiego dnia. [L.Z.]
Adiuwanty, wspomagacze  substancje pomocnicze znajduj¹ce siê w rodkach
ochrony rolin obok substancji aktywnej lub te¿ dodawane do cieczy roboczej,
poprawiaj¹ce jej skutecznoæ biologiczn¹ poprzez modyfikacjê w³aciwoci fizycznych. Funkcjê adiuwantów spe³niaj¹ rodki powierzchniowo czynne (surfaktanty) oraz oleje rolinne czy mineralne z dodatkiem emulgatora. Mechanizm dzia³ania adiuwantów zale¿y od rodzaju herbicydu, w³aciwoci fizykochemicznych i dawki oraz fazy rozwojowej roliny uprawnej i chwastów. Do
adiuwantów zalicza siê: 1) rodki zapobiegaj¹ce znoszeniu (obci¹¿acze)  zwiêkszaj¹ rednicê kropel zapobiegaj¹c znoszeniu cieczy; 2) rodki zapobiegaj¹ce
przesi¹kaniu  utrzymuj¹ rodki ochrony rolin w górnej warstwie gleby, zapobiegaj¹c ska¿eniu wód podziemnych; 3) rodki u³atwiaj¹ce mieszalnoæ  sprawiaj¹, ¿e rodki ochrony rolin mo¿na mieszaæ ze sob¹ lub z nawozami bez
ryzyka wytr¹cenia siê lub chemicznego rozk³adu; 4) oleje  zmniejszaj¹ parowanie, poprawiaj¹ przyleganie do powierzchni pokrytych nalotem woskowym
i przyspieszaj¹ proces wysychania; 5) penetranty  sprawiaj¹, ¿e rodek ochrony rolin przenika bardzo szybko w g³¹b tkanek agrofaga; 6) aktywatory  wp³ywaj¹ na lepsze pobieranie i wnikanie rodków ochrony rolin; 7) rodki zwiêkszaj¹ce przyczepnoæ  u³atwiaj¹ cieczy u¿ytkowej przyleganie do powierzchni
agrofaga i sprawiaj¹, ¿e rodek staje siê odporny na zmywanie; 8) rodki zwil¿aj¹ce (zwil¿acze)  zmniejszaj¹ napiêcie powierzchniowe cieczy u¿ytkowej,
pozwalaj¹c na opryskiwanie powierzchni pokrytych nalotem woskowym, takich jak licie niektórych rolin lub naskórek niektórych owadów; 9) adiuwanty
kombinowane  ³¹cz¹ w sobie wiele wymienionych wy¿ej w³aciwoci. Dodatek adiuwantów obni¿a zu¿ycie preparatu o 2025%. Stosuje siê substancje takie jak np. Atpol, Olemix, Nopon 11E, Adbios. [L.Z.]
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Aeracja  napowietrzanie, np. gleby, za pomoc¹ narzêdzi lub maszyn spulchniaj¹cych, tak¿e zabieg pielêgnacyjny na trawnikach intensywnie eksploatowanych.
Wykonuje siê go maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwi¹zaniach konstrukcyjnych. Pod wp³ywem aeracji masa korzeni traw
wyranie siê zwiêksza, a darñ trawnika wyrównuje siê. Systematyczna aeracja
przyczynia siê do obni¿enia strat wynikaj¹cych z nadmiernego wyparowywania
wody, efektywniejszego dzia³ania nawozów, podniesienia redniej temperatury
gleby w strefie korzeniowej, zwiêkszenia elastycznoci trawnika oraz zwiêkszenia zdolnoci regeneracyjnych. Trawniki, które w warstwie nonej zawieraj¹
du¿o czêci sp³awialnych i czêsto s¹ eksploatowane (deptane), wymagaj¹ jedno- lub dwukrotnego napowietrzania w ci¹gu roku. Zabiegu nie nale¿y wykonywaæ, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Dopiero po doprowadzeniu jej do w³aciwej
wilgotnoci trawnik nale¿y skosiæ do wysokoci 3 cm, a skoszon¹ trawê usun¹æ.
W zale¿noci od rodzaju aeratora, zabieg wykonuje siê w jednym kierunku lub
powtarza siê w poprzek poprzedniego. Aby osi¹gn¹æ pe³ny efekt aeracji, liczba
otworów na 1 m2 powinna wynosiæ 180200. Je¿eli chcemy uzyskaæ trawnik
o wiêkszej elastycznoci, to wyrzucone korki ziemi z darni¹ wygrabiamy i usuwamy z trawnika. Jeli trzeba zwiêkszyæ przepuszczalnoæ pod³o¿a  na powierzchni trawnika rozsypujemy piasek. W naszych warunkach klimatycznych
najodpowiedniejszym okresem aeracji jest lipiec oraz wczesna jesieñ. [L.Z.]
Aerator  1) rêczne narzêdzie do przewietrzania gleby, niszczenia jej skorupy i siewek chwastów, zbudowane z kilku elementów roboczych w kszta³cie gwiazd
wykonanych z blachy lub stalowych prêtów, obracaj¹cych siê na wspólnej osi;
2) maszyna s³u¿¹ca do aeracji trawników, której elementami roboczymi s¹ ostro
zakoñczone rurki, osadzone na obracaj¹cym siê wale, wycinaj¹ce w glebie otwory
o rednicy 1518 mm w warstwie nonej do g³êbokoci 810 cm; wyrzucone
wa³eczki ziemi z darni¹ mo¿na rozkruszyæ w³ók¹ lub wygrabiæ; 3) urz¹dzenie
do napowietrzania wody, którego zadaniem jest zmniejszenie w³aciwoci korozyjnych wody i usuniêcie rozpuszczonych w niej gazów. [L.Z.]
Aeroby, tlenowce  organizmy, zw³aszcza drobnoustroje, potrzebuj¹ce do swego
rozwoju wolnego tlenu, wród nich wiele bakterii po¿ytecznych w rolnictwie
(np. azotobakterie, nitryfikatory, bakterie brodawkowe). [L.Z.]
Aerosiew  siew rzutowy z samolotu lub mig³owca, stosowany zw³aszcza w przypadku rolin jarych wczesnego siewu, gdy nadmierna wilgotnoæ gleby uniemo¿liwia siew w optymalnym terminie. Nie nale¿y siaæ nasion, gdy prêdkoæ
wiatru przekracza 5 m/s. Wydajnoæ aerosiewu zale¿y od typu samolotu, jego
udwigu, odleg³oci obsiewanego pola od l¹dowiska lub podl¹dowiska polowego, na którym odbywa siê za³adunek materia³u siewnego, jak te¿ od sprawnoci
za³adunku i iloci wysiewu. W celu zachowania równomiernego obsiewu i niedopuszczenia do powstawania omijaków z pilotem wspó³pracuj¹ flagowi, naprowadzaj¹cy na kolejn¹ o lotu z obu stron pola, pos³uguj¹c siê do odmierza-
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nia odleg³oci kroczk¹ lub maj¹c uprzednio wypalikowane punkty. Na wiêkszych obszarach s³u¿¹ do tego urz¹dzenia radionawigacyjne. Wysiane nasiona
w iloci o 10% wiêkszej w porównaniu z iloci¹ wysiewan¹ siewnikiem rzêdowym, przykrywa siê bronowaniem lub wa³owaniem wa³em strunowym, zob.
agrolotnictwo. [L.Z.]
Aerozolowanie, zamg³awianie  rozpylanie rodków ochrony rolin w postaci aerozolu (mg³y) za pomoc¹ specjalnych wytwornic aerozoli, w których preparaty
ulegaj¹ silnemu rozdrobnieniu. rednica kropel waha siê od 1 do 50 µm. Rozró¿niamy aerozole gor¹ce, zimne i freonowe. Aerozole gor¹ce wytwarzane s¹
za pomoc¹ wytwornic pulsacyjnych. Z rury wytwornicy spalinowej wyrzucane
s¹ gor¹ce pary insektycydu, które po och³odzeniu w powietrzu kondensuj¹ i osiadaj¹ w postaci bia³ej mg³y na powierzchniach rolin lub na owadach. Aerozole
zimne wytwarzane s¹ w specjalnych wytwornicach rotacyjnych lub samolotowych, w strumieniu powietrza o du¿ej szybkoci. Aerozole freonowe natomiast,
za pomoc¹ dyfuzorów (bombek aerozolowych), w których substancja aktywna
rozpuszczona jest w rozpuszczalniku (tj. freonie pod cinieniem). Po otworzeniu zaworu, ciecz tworzy mg³ê o rednicy kropel 2050 µm. Rozpuszczalnik
szybko odparowuje, a substancja aktywna osiada na chronionej powierzchni
oraz ciele owadów. Aerozole freonowe stosowane s¹ wy³¹cznie w pomieszczeniach zamkniêtych (do zamg³awiania szklarni, tuneli foliowych itp.), natomiast
pozosta³e mog¹ byæ stosowane na otwartych przestrzeniach. Zalet¹ aerozoli jest
ma³e zu¿ycie preparatu, bardzo dobre pokrycie powierzchni oraz du¿a trwa³oæ
osadu, wad¹ za zale¿noæ od pogody i znoszenie przez wiatr. Obecnie w krajach wysoko rozwiniêtych ogranicza siê stosowanie aerozoli freonowych z powodu niszcz¹cego wp³ywu freonu na atmosferê. [L.Z.]
Aficydy  chemiczne rodki mszycobójcze s³u¿¹ce do ochrony rolin. Niektóre aficydy (np. pirymikarb) wywo³uj¹ u mszyc produkcjê feromonu alarmu i dyspersjê, wiêc nie zaka¿aj¹ one rolin wirusami, co sprzyja zdrowotnoci rolin. Mszyce odporne na te aficydy nie reaguj¹ wydzielaniem feromonu. Inne aficydy (np.
deltametryna) nie indukuj¹ tworzenia feromonu alarmu, ale pobudzaj¹ mszyce
do wiêkszej aktywnoci. Mszyce poddane dzia³aniu tych zwi¹zków szybko zostaj¹ zatrute, zob. insektycydy. [L.Z.]
Afotyczna strefa  strefa w zbiorniku wodnym, do której nie dociera wiat³o
i w której nie zachodzi fotosynteza. [Z.M.]
Agregaty glebowe, gruze³ki glebowe  ró¿nego kszta³tu i wielkoci cz¹stki glebowe scementowane substancjami mineralnymi lub organicznymi. Agregaty glebowe tworz¹ strukturê gleby, a przez to kszta³tuj¹ w³aciwoci fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Ze wzglêdu na sposób powstawania rozró¿nia siê
agregaty naturalne lub powstaj¹ce w wyniku zabiegów agrotechnicznych, ze wzglêdu na wielkoæ  mikroagregaty (< 0,25 mm), mezoagregaty (0,255,0 mm)
oraz makroagregaty (5,010,0 mm). Maj¹ one ró¿ny kszta³t oraz trwa³oæ.
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Gleby, w których dominuj¹ agregaty o rednicy 1,010,0 mm, a szczególnie
1,05,0 mm, maj¹ najkorzystniejsze w³aciwoci fizyczne. Dobre gleby maj¹
zró¿nicowany sk³ad agregatowy z zachowaniem w³aciwych proporcji makro-,
mezo- i mikroagregatów. Wzajemny udzia³ poszczególnych frakcji agregatowych warunkuje porowatoæ aeracyjn¹ i kapilarn¹ gleby, co z kolei okrela stosunki wodno-powietrzne. Sk³ad agregatowy okrela siê, przesiewaj¹c próbkê
glebow¹ na sucho w sitach o otworach 10,0; 7,0; 5,0; 3,0; 1,0; 0,5; 0,25 mm,
a nastêpnie oblicza siê wskanik zbrylenia, wskanik rozpylenia i wskanik strukturalnoci. Analiza sk³adu agregatowego umo¿liwia obiektywn¹ ocenê efektywnoci ró¿nych zabiegów uprawowych. Z rolniczego punktu widzenia najwiêksze
znaczenie ma trwa³oæ agregatów glebowych, czyli ich odpornoæ na niszcz¹ce
dzia³anie czynników mechanicznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych. Ich
trwa³oæ uwarunkowana jest uziarnieniem, zawartoci¹ i w³aciwociami próchnicy, zawartoci¹ jonów wapnia i magnezu, zawartoci¹ lepiszcza (koloidy glebowe), obecnoci¹ mikroorganizmów i mezofauny, warunkami wilgotnociowymi,
procesami zamarzania i rozmarzania, przerastaniem korzeniami rolin i ich wydzielinami, a tak¿e oddzia³ywaniem zabiegów uprawowych i stosowaniem sztucznych substancji strukturotwórczych (np. Krylium), zob. struktura gleby. [L.Z.]
Agrobiocenoza, agrocenoza  specyficzny typ biocenozy wytworzony na terenach
u¿ytkowanych rolniczo (pola, ³¹ki, sady), charakteryzuje z regu³y znaczne uproszczenie pod wzglêdem sk³adu gatunkowego w porównaniu z biocenoz¹ naturaln¹ oraz os³abienie mo¿liwoci samoregulacji, z czego wynika podatnoæ na
choroby i inwazje szkodników. W obrêbie pól uprawnych wyró¿nia siê agrobiocenozy ubogie i mniej lub bardziej bogate. Uprawy jednoroczne, np. ziemniaki,
buraki, kukurydza, warzywa, s¹ agrobiocenozami ubogimi. W stosunku do jednorocznych rolin uprawnych bogatsza fauna, a wiêc i biocenoza, charakteryzuje uprawy wieloletnie, jak np. ³¹ki, wieloletnie roliny motylkowate, chmielniki, a zw³aszcza sady i lasy. Pomimo wprowadzenia na pola jednogatunkowych
zasiewów rolin uprawnych i sta³ego d¹¿enia do wyeliminowania z nich rolinnoci obcej (chwastów), sk³ad fitocenozy jest bardzo urozmaicony. Sk³ad zoocenozy podobnie, bowiem s¹siaduj¹ce z polami powierzchnie niezagospodarowane rolniczo, jak miedze, przydro¿a, rowy, kêpy zadrzewieñ, czy pobliskie
lasy, przyczyniaj¹ siê do wzbogacenia i urozmaicenia agrobiocenozy. Aby uzyskaæ wysokie plonowanie rolin, nale¿y modyfikowaæ agrobiocenozê przez odpowiedni¹ organizacjê, mechanizacjê, chemizacjê, p³odozmian, zabiegi agrotechniczne oraz strukturê zasiewów. [L.Z.]
Agrobiologia, biologia rolnicza  nauka o biologicznych podstawach uprawy i hodowli rolin oraz chowu i hodowli zwierz¹t. Jej celem jest powi¹zanie teoretycznych badañ w dziedzinie biologii z praktycznym zastosowaniem w rolnictwie, zmierzaj¹c do zwiêkszenia plonów rolin uprawnych i w³aciwoci u¿ytkowych zwierz¹t hodowlanych. Agrobiologia zajmuje siê aklimatyzacj¹ rolin
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i zwierz¹t, tworzeniem nowych odmian rolin, uszlachetnianiem ras zwierz¹t
hodowlanych itp. W produkcji rolinnej bada siê, miêdzy innymi, czynniki decyduj¹ce o przejciu roliny przez poszczególne stadia rozwojowe, a¿ do wydania nasion. Wspó³czesna agrobiologia rolin rolniczych obejmuje: 1) badania
procesów ¿yciowych rolin rolniczych (biochemia, biofizyka, fizjologia rolin),
bior¹cych udzia³ w kszta³towaniu po¿¹danych cech; 2) techniki cytogenetyczne i molekularne umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê genów za nie odpowiedzialnych; 3) biotechnologiê, której techniki pozwalaj¹ na manipulacjê cechami u rolin; 4) hodowlê rolin, która stosuj¹c metody biotechnologiczne i klasyczne
tworzy nowe formy i odmiany rolin charakteryzuj¹ce siê po¿¹danymi cechami
jakoci plonu, wysok¹ produktywnoci¹, odpornoci¹ na choroby i szkodniki
oraz niekorzystne czynniki rodowiska. [L.Z.]
Agrobiometria  nauka zajmuj¹ca siê wykorzystaniem metod statystycznych do
opisu i analizy zagadnieñ rolniczych. Obejmuje planowanie i analizê dowiadczeñ, metody statystyczne w genetyce i hodowli, procesy stochastyczne i inne
obliczenia rachunku prawdopodobieñstwa, statystyki matematyczne oraz teoriê
eksperymentu w naukach przyrodniczych. [L.Z.]
Agrobiotechnologia, biotechnologia rolnicza  dzia³ biotechnologii zajmuj¹cy siê
badaniem technologii modyfikacji genetycznych (rolin i zwierz¹t), metod klonowania organizmów ¿ywych, selekcji z u¿yciem markerów molekularnych,
technologii produkcji paliwa z biomasy oraz biorolnictwa. [L.Z.]
Agrobiznes  dzia³ania cz³owieka zmierzaj¹ce (bezporednio lub porednio) do
wytwarzania finalnych produktów ¿ywnociowych, pocz¹wszy od pozyskania
surowców pierwotnych. Agrobiznes obejmuje przemys³ wytwarzaj¹cy rodki
produkcji dla rolnictwa i przemys³u spo¿ywczego, rolnictwo pojmowane jako
wytwórczoæ surowców ¿ywnociowych i gotowej ¿ywnoci, skup surowców
rolnych wraz z ich przechowywaniem i transportem, rybo³ówstwo i lenictwo,
przemys³ spo¿ywczy, hurtowy i detaliczny handel ¿ywnoci¹ oraz us³ugi towarzysz¹ce. [L.Z.]
Agrobotanika  dzia³ botaniki zajmuj¹cy siê rolinami uprawnymi. [L.Z.]
Agrocenoza  zob. agrobiocenoza.
Agrochemia  nauka i wiedza praktyczna o glebach, geochemicznych i nawozowych uwarunkowaniach ¿ywienia rolin, w celu uzyskania optymalnej wielkoci i jakoci plonów, oraz o chemicznej ochronie agrocenoz i ekosystemów
lenych przed chorobami, szkodnikami, a tak¿e konkurencj¹ rolin zwanych
chwastami. Agrochemia obejmuje tak¿e zagadnienia zwi¹zane z dodatkami paszowymi dla zwierz¹t. [J.S.]
Agrochemikalia, chemikalia rolnicze  preparaty i substancje chemiczne stosowane w rolnictwie. Zaliczamy do nich pestycydy, nawozy mineralne, regulatory
wzrostu rolin, dodatki paszowe, takie jak konserwanty i detoksykanty ziemio-
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p³odów, koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotyki paszowe, probiotyki, kokcydiostatyki, antyoksydanty, preparaty enzymatyczne, aminokwasy syntetyczne, witaminy, substancje pigmentuj¹ce, dezodoranty paszowe itp. Pestycydy dzia³aj¹c na agrofagi, oddzia³uj¹ równie¿ toksycznie na organizmy obojêtne b¹d po¿yteczne oraz na samego cz³owieka. Ponadto chemiczne rodki
ochrony rolin odznaczaj¹ siê, przynajmniej w czêci, du¿¹ odpornoci¹ na
rozk³ad w glebie, co sprzyja ich kumulacji w rolinach i zwierzêtach, za porednictwem których przedostaj¹ siê nastêpnie do organizmu cz³owieka, gdzie gromadz¹ siê w tkankach i organach wywo³uj¹c wiele objawów chorobowych.
Nastêpstwem stosowania zbyt wysokich dawek agrochemikalii mo¿e byæ naruszenie równowagi jonowej w glebie, w efekcie niedobór lub nadmiar niektórych sk³adników glebowych, co z kolei mo¿e wywo³aæ schorzenia u ludzi i zwierz¹t. Jako przyk³ad mo¿na podaæ przenawo¿enie azotem, które mo¿e byæ przyczyn¹ niedostatku w glebie fosforu, wapnia i magnezu, co powoduje choroby
fizjologiczne zwierz¹t. Rejestr dodatków paszowych prowadzony przez Komisjê Oceny Pasz, dzia³aj¹c¹ przy Ministrze Rolnictwa, obejmuje równie¿
kontrolê toksykologiczn¹, okrelenie pozosta³oci w tkankach, czystoci mikrobiologicznej, ewentualnych skutków ubocznych dzia³ania substancji biologicznie czynnych i wielu innych elementów decyduj¹cych o bezpieczeñstwie ich stosowania. ¯aden nowy preparat nie mo¿e uzyskaæ rejestracji bez
konsultacji w Ministerstwie Zdrowia. [L.Z.]
Agroekocenoza  zespó³ typowych dla danego siedliska gatunków i odmian rolin
uprawnych oraz towarzysz¹cych im agrofagów, zob. agrobiocenoza. [L.Z.]
Agroekologia, ekologia rolnicza  nauka badaj¹ca wspó³zale¿noci miêdzy ¿ywymi organizmami pól uprawnych oraz wp³yw na te wspó³zale¿noci zmian rodowiska wskutek zabiegów melioracyjnych, agrotechnicznych, emisji przemys³owych i ska¿eñ komunalnych. Obiektem zainteresowañ agroekologii jest wzajemne dostosowanie rolin i rodowiska, w celu uzyskania mo¿liwie najwy¿szego i najbardziej wartociowego plonu. Dostosowanie to mo¿na osi¹gn¹æ przez
zharmonizowanie okresów krytycznych w ¿yciu rolin z tak¹ por¹ roku, w której niekorzystne czynniki siedliska dzia³aj¹ najs³abiej, lub w której jest ich najmniej, modyfikacjê rolin w celu zwiêkszenia ich wytrzyma³oci na niesprzyjaj¹ce czynniki siedliska oraz modyfikacjê siedliska w celu dostosowania go do
wymagañ rolin. Agroekologia u³atwia racjonalny dobór metod nawo¿enia i ochrony rolin, wskazuje na organizmy po¿yteczne dla agroekosystemów, stworzy³a
podstawy produkcji tzw. zdrowej ¿ywnoci. [L.Z.]
Agroekologiczna optymalna lesistoæ terenu  pokrycie gruntów rolnych lasem
na terenach nizinnych i wy¿ynnych w procentach, tworz¹c korzystne warunki
mikroklimatyczne do produkcji rolinnej. Lesistoæ optymaln¹ (Lo) wylicza siê
wed³ug wzoru: Lo = (L + VI + V) Wo, gdzie: L  procentowy udzia³ lasu (stan
aktualny), VI i V  procentowy udzia³ odnonych klas bonitacyjnych gruntów
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ornych w stosunku do ogólnej powierzchni terenu (np. gminy), Wo  wspó³czynnik opadowy wynosz¹cy 0,8 przy opadach rocznych poni¿ej 550 mm; 0,7
przy opadach 550650 mm oraz 0,6 przy opadach powy¿ej 650 mm. [J.S.]
Agroekologiczna potrzeba dolesienia terenu  zalesienie najs³abszych gruntów
na okrelonym terenie, w celu poprawy ekologicznych i przestrzennych warunków produkcji rolnej. [J.S.]
Agroekologiczny niedobór lasu  ró¿nica pomiêdzy agroekologicznie optymaln¹
lesistoci¹ terenu a faktycznym stanem lesistoci. Wystêpowanie niedoboru lasu
wskazuje na potrzebê agroekologicznego dolesienia terenu. [J.S.]
Agroekomelioracje  system melioracji rolnych oraz ochrona i rekultywacja rodowiska przyrodniczo-rolniczego, zob. agromelioracja. [L.Z.]
Agroekonomia  nauka o metodach analizy ekonomicznej oraz organizacji a tak¿e
zarz¹dzaniu nowoczesn¹ wiedz¹ technologiczn¹ i techniczn¹ z zakresu produkcji rolniczej oraz wp³ywie rolnictwa na stan rodowiska. Specjalici z agroekonomii s¹ przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych,
znajduj¹ zatrudnienie bezporednio w produkcji, doradztwie rolniczym, instytucjach i organizacjach zajmuj¹cych siê obs³ug¹ rolnictwa, szkolnictwie rolniczym, a tak¿e w administracji terenowej i organach samorz¹dowych. [L.Z.]
Agroekosystem  najbardziej zantropogenizowany uk³ad ekologiczny poddany sta³emu dzia³aniu agrotechnicznemu. Od ekosystemów naturalnych ró¿ni siê tym,
¿e wród producentów g³ówn¹ rolê spe³niaj¹ roliny uprawne, za g³ównymi
konsumentami s¹ cz³owiek i zwierzêta gospodarskie, a inni naturalni makrokonsumenci s¹ w miarê mo¿liwoci eliminowani. W agroekosystemie elementy
abiotyczne podlegaj¹ silnej ingerencji cz³owieka (nawo¿enie, stosowanie pestycydów, nawadnianie itp.), a w konsekwencji zachodz¹ te¿ zmiany w sk³adzie
i liczebnoci reducentów. Dziêki uprawie roli, nawo¿eniu, nawadnianiu i corocznemu obsiewaniu uszlachetnionymi gatunkami rolin uprawnych, pielêgnowaniu oraz ochronie przed agrofagami jest najwydajniejszym ekosystemem.
Cz³owiek d¹¿¹c do maksymalizacji plonów upraszcza rodowisko (zak³adanie
monokultur) oraz zmienia skomplikowane powi¹zania ¿ywieniowe na krótkie ³añcuchy pokarmowe, co znacznie obni¿a stabilnoæ agroekosystemu. Zmiany w agroekosystemie powodowane s¹ niew³aciw¹ dzia³alnoci¹ rolnicz¹, np. le przeprowadzonymi melioracjami, stosowaniem nadmiernych dawek agrochemikaliów,
po¿niwnym spalaniem s³omy na polu, przenawo¿eniem gnojowic¹, nadmiernym
ugnieceniem gleby ciê¿kim sprzêtem oraz upraw¹ rolin w monokulturze. [L.Z.]
Agroekotechnika  zespó³ antropogenicznych zabiegów zwi¹zanych z upraw¹,
nawo¿eniem, pielêgnowaniem, ochron¹ rolin oraz p³odozmian dostosowany
do regionalnych warunków siedliska. [L.Z.]
Agroekotop  zespó³ lokalnych warunków przyrodniczych rolnictwa kszta³tuj¹cych warunki ¿ycia organizmów ¿ywych, takich jak wysokoæ po³o¿enia terenu
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n.p.m., urzebienie, zadrzewienie, kategoria ciê¿koci gleb, kompleks przydatnoci rolniczej gleb, us³onecznienie, temperatura, opady itp. Coraz czêciej obecnie zwraca siê uwagê na krajobraz, który wszechstronnie poprawia siedlisko
naturalne. [L.Z.]
Agroenergetyka  dzia³ in¿ynierii rolniczej, zajmuj¹cy siê technologi¹ produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych róde³ energii w rolnictwie. [L.Z.]
Agrofagi  niepo¿¹dane organizmy (patogeny, szkodniki i chwasty) szkodliwe dla
rolin uprawnych, p³odów rolnych oraz zwierz¹t. Straty powodowane przez agrofagi wynosz¹ na wiecie ok. 35%, za w Polsce ok. 15%. Zale¿¹ one od rejonu,
gatunku agrofagi i roliny ¿ywicielskiej. W Polsce przeciêtne szkody w plonach
zbó¿ wynosz¹ 12%, ziemniaków  3035%, rzepaku ozimego  1518%, warzyw  15%, w sadownictwie  25%. Do zwalczania agrofagów stosuje siê
metody profilaktyczne (kwarantanna, zabiegi agrotechniczne, hodowla odmian
odpornych), mechaniczne (niszczenie w sadach mumii, zak³adanie opasek lepowych i pu³apek, ustawianie strachów, rêczny zbiór szkodników), fizyczne (wykorzystywanie niskiej temperatury, wiat³a, ultradwiêków i ró¿nego rodzaju
promieniowania), biologicznie (stosowanie biopreparatów), chemicznie (stosowanie rodków ochrony rolin) oraz integrowane (umiejêtne ³¹czenie wszystkich zabiegów ochrony rolin tak, aby siê wzajemnie uzupe³nia³y). [L.Z.]
Agrofitocenologia, agrofitosocjologia  nauka o zbiorowiskach rolin pól uprawnych, która bada agrofitocenozê wraz z charakterystycznymi dla niej warunkami siedliskowymi i z³o¿onymi wzajemnymi zale¿nociami pomiêdzy tworz¹cymi j¹ organizmami. [L.Z.]
Agrofitocenoza  zbiorowisko rolinne pól uprawnych utrzymywane we wzglêdnej równowadze dziêki ustawicznej dzia³alnoci cz³owieka, utworzone w celu
uzyskania maksymalnego plonu. G³ówn¹ rolê homeostatyczn¹ odgrywa p³odozmian wraz z innymi zabiegami agrotechnicznymi. W sk³ad agrofitocenozy
wchodz¹: 1) rolina uprawna, bêd¹ca dominantem i odgrywaj¹ca g³ówn¹ rolê
w tworzeniu jej rodowiska; 2) chwasty z zapasem nasion w glebie; 3) mikroorganizmy glebowe, wystêpuj¹ce w rizosferze i wi¹¿¹ce wolny azot z powietrza;
4) grzyby, bakterie, wirusy paso¿ytuj¹ce na rolinach wy¿szych i wywo³uj¹ce
ich choroby; 5) grzyby tworz¹ce mikoryzê; 6) bakterie brodawkowe na korzeniach rolin. Agrofitocenoza wraz z zamieszkuj¹cymi j¹ organizmami zwierzêcymi tworzy agrobiocenozê. Sporód wy¿ej wymienionych grup rolin tylko
pierwsza jest wprowadzana wiadomie przez cz³owieka (czasem tak¿e po¿yteczne mikroorganizmy w postaci azotobakteryny lub nitraginy). Pozosta³e trafiaj¹ niezale¿nie od jego woli, zmniejszaj¹c plon rolin uprawnych (agrofagi)
lub sprzyjaj¹c ich rozwojowi (grzyby, bakterie i wirusy atakuj¹ce chwasty, bakterie wi¹¿¹ce wolny azot z powietrza, bakterie nitryfikacyjne i inne). Udzia³
poszczególnych komponentów nie jest sta³y; zmienia siê wraz z rozwojem
agrofitocenozy w ci¹gu okresu wegetacyjnego i w du¿ym stopniu zale¿y od
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oddzia³ywania cz³owieka oraz warunków abiotycznych siedliskowych (klimatu, gleby, wilgoci). Zale¿noci miêdzy organizmami kszta³towane s¹ przez
mo¿liwoci pokarmowe oraz wspó³zawodnictwo w przystosowywaniu siê do
warunków rodowiska. [L.Z.]
Agrofizyka  nauka o fizycznych w³aciwociach gleby, rolin i p³odów rolnych
oraz o procesach zachodz¹cych w uk³adzie gleba-atmosfera-rolina. Obejmuje
przebieg procesów fizycznych z uwzglêdnieniem czynników zewnêtrznych (klimatu, oddzia³ywania mechanicznego, zanieczyszczenia rodowiska) oraz procesów zwi¹zanych ze zbiorem, transportem i przechowalnictwem materia³ów
rolniczych. Do zadañ agrofizyki nale¿¹ m.in.: projektowanie niestandardowych
urz¹dzeñ do pomiaru wilgotnoci materia³ów sypkich, projektowanie systemów
monitorowania i sterowania w szklarniach, projektowanie systemów nawadniania gleb, ocena podatnoci gleb na erozjê wodn¹ i wietrzn¹, okrelanie podatnoci gleb na zagêszczenie, badanie odpornoci gleb na zakwaszenie i zmianê potencja³u redoks, badanie wp³ywu zanieczyszczeñ metalami ciê¿kimi oraz pestycydami na aktywnoæ biologiczn¹ gleb, monitoring i diagnozowanie zawartoci
magnezu w glebach, okrelanie zawartoci azotynów i azotanów w owocach
i warzywach, okrelanie zale¿noci pomiêdzy stanem faktycznym pod³o¿a a rozwojem rolin, projektowanie stacji agroklimatycznych, szacowanie plonów rolin uprawnych przy za³o¿onych scenariuszach zmian pogody, badanie odkszta³ceñ gleb i materia³ów rolniczych, wyznaczanie powierzchni rolinnych zaatakowanych chorobami i szkodnikami, wykrywanie stresu wodnego rolin, badania stanu technicznego maszyn (wykrywanie stanów przedawaryjnych), ocena
przydatnoci technologicznej ziarna, testy wytrzyma³ociowe materia³ów rolinnych, ocena wybarwienia owoców dojrzewaj¹cych oraz zmiany wybarwienia podczas przechowywania. [L.Z.]
Agrogaz  zob. biogaz.
Agroin¿ynieria  zob. in¿ynieria rolnicza.
Agroklimat  charakterystyczny dla danego miejsca lub obszaru przebieg warunków pogodowych, okrelonych na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych i traktowany jako czynnik produkcji rolnej. Dla g³ównych elementów agrometeorologicznych, tj. nas³onecznienia, temperatury, opadów, wilgotnoci powietrza i d³ugoci okresu wegetacyjnego, stosuje siê czteropunktow¹
skalê. Sumaryczna wartoæ tych mierników pozwoli³a wydzieliæ na terenie
Polski piêæ stref agroklimatycznych. Mo¿na je równie¿ okreliæ na podstawie
plonów przeliczeniowych (pszenicy ozimej, ¿yta, jêczmienia jarego, owsa,
ziemniaka, buraka cukrowego) uzyskiwanych rednio w d³u¿szym okresie
czasu. Wykorzystanie plonów jako wskanika jakoci agroklimatu mo¿e budziæ jednak pewne zastrze¿enia  poziom plonowania jest bowiem wypadkow¹
wielu czynników, wród których istotn¹ rolê odgrywa kultura rolna, a nie siedlisko. [L.Z.]
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Agroklimatologia, klimatologia rolnicza  dzia³ klimatologii zajmuj¹cy siê badaniem wp³ywu klimatu na roliny uprawne, zob. agroklimat. [L.Z.]
Agrolenictwo  sposób u¿ytkowania ziemi ³¹cz¹cy pielêgnacjê drzew i krzewów
lenych z dzia³alnoci¹ agro- i zootechniczn¹ na tym samym terenie, uwzglêdniaj¹cy jednoczenie lub w nastêpuj¹cych po sobie okresach czasu ekonomiczne, ekologiczne i kulturowe funkcje tego terenu. Wielofunkcyjne agrolenictwo
wykorzystuje siê do wdra¿ania zrównowa¿onego rozwoju. [L.Z.]
Agrolotnictwo, lotnictwo rolnicze  lotnictwo wiadcz¹ce us³ugi rolnicze w zakresie ochrony rolin (np. opryskiwanie, zamg³awianie) i agrotechniki (np. siew,
nawo¿enie). Do zabiegów agrolotniczych nadaj¹ siê plantacje o du¿ych powierzchniach (ponad 10 ha), pozbawione przeszkód terenowych (linii telefonicznych i energetycznych, wysokich drzew na skraju plantacji) oraz po³o¿one
z dala od osiedli ludzkich, ogrodów dzia³kowych, pastwisk a tak¿e ujêæ wody
pitnej. Zabiegi agrolotnicze nale¿y wykonywaæ przy jak najmniejszej wysokoci lotu nad plantacj¹ (nie wiêkszej ni¿ 5 m), zob. aerosiew. [L.Z.]
Agromechatronika  zob. mechatronika rolnicza.
Agromelioracja, melioracja agrotechniczna  zabieg uprawowy lub uprawowonawo¿eniowy wykonywany w celu poprawienia, co najmniej na kilka lat, niekorzystnych w³aciwoci gleb wadliwych. Celem zabiegu jest zagospodarowanie nieu¿ytków oraz obszarów zdewastowanych przez przemys³ b¹d nadmiern¹
intensyfikacjê produkcji rolinnej. Do zabiegów agromelioracyjnych zalicza siê
zabiegi przygotowuj¹ce powierzchniê gleby (odkamienianie, odkrzewianie, rekultywacja), zabiegi reguluj¹ce stosunki powietrzno-wodne i cieplne gleby (odwadnianie, nawadnianie, i³owanie, piaskowanie, drenowanie krecie), zabiegi
wytwarzaj¹ce g³êbok¹, ¿yzn¹ warstwê orn¹, melioracjê chemiczn¹ (wapnowanie, utylizacja odpadów przemys³owych, nawo¿enie organiczne), melioracjê
biologiczn¹ (nawo¿enie organiczne, stosowanie nawozów bakteryjnych, uprawa rolin strukturotwórczych), zabiegi przeciwerozyjne (warstwicowy uk³ad
pól, tarasowanie zboczy, uprawa podpowierzchniowa, p³odozmiany przeciwerozyjne, kszta³towanie krajobrazu i warunków do skutecznej ochrony rodowiska przyrodniczo-rolniczego). [L.Z.]
Agrometeorologia, meteorologia rolnicza  nauka badaj¹ca warunki meteorologiczne, maj¹ce znaczenie dla rolnictwa w ich wzajemnym oddzia³ywaniu z obiektami i procesami produkcji rolniczej. Przedmiotem badañ jest zarówno warstwa
gleby zajêta przez korzenie rolin i drzew, przygruntowa warstwa powietrza
jako czêæ siedliska rolin i zwierz¹t, jak i warstwy atmosfery a¿ do najwy¿szych, które interesuj¹ aerobiologiê (transport diaspor, migracje owadów itd.).
Poza meteorologi¹, badane s¹ powi¹zania z hydrologi¹, fizjologi¹ rolin i zwierz¹t, ekologi¹, gleboznawstwem oraz upraw¹ roli i rolin. Podstawowym zadaniem agrometeorologii jest stworzenie naukowych podstaw pe³nego wykorzystania, w szeroko pojêtym rolnictwie, sprzyjaj¹cych warunków pogody i klima-
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tu dla otrzymania wysokich i trwa³ych wyników produkcji rolinnej i zwierzêcej. Podstawowymi metodami badawczymi s¹ obserwacja, eksperyment, analiza statystyczna i fizyczno-matematyczna. Opracowuje siê prognozy dotycz¹ce
np. terminów wystêpowania g³ównych faz rozwojowych rolin uprawnych, zasobów wody w glebie, zasobów ciep³a w okresie wegetacji, warunków przezimowania ozimin oraz plonowania rolin uprawnych. [L.Z.]
Agronomia  nauka o rolnictwie, w szczególnoci o produkcji rolinnej, zob. agrotechnika. [L.Z.]
Agrotechnika  ca³okszta³t zabiegów dostosowuj¹cych w³aciwoci gleby do wymagañ ekologicznych rolin oraz siew (sadzenie), ¿ywienie, pielêgnacja i zbiór
uprawianych rolin. Agrotechnika jest synonimem uprawy roli i rolin. Ujmuje
ca³okszta³t zagadnieñ produkcji rolinnej. Dotyczy tak¿e uprawy poszczególnych rolin, np. agrotechnika buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu, topoli,
zieleni miejskiej. Pojêcie agrotechniki odnosi siê do wszystkich rolin uprawianych z zastosowaniem rodków technicznych  niezale¿nie od ich funkcji
gospodarczych i ekologicznych. [J.S.]
Agrotechnologia  zob. technologia rolnicza.
Agroterroryzm  bioterroryzm skierowany przeciw zasobom rolin uprawnych,
zwierzêtom hodowlanym oraz zmagazynowanym produktom rolnym i spo¿ywczym. [L.Z.]
Agrotkanina  tkanina polipropylenowa o grubym splocie s³u¿¹ca do ció³kowania gleby w celu poprawienia warunków rozwoju rolin. W³aciwoci u¿ytkowe: 1) powstrzymuje wzrost chwastów  blokuje dostêp wiat³a do gruntu;
2) pozwala utrzymaæ w³aciw¹ wilgotnoæ gleby; 3) dobrze przepuszcza wodê
i powietrze; 4) podnosi temperaturê gleby; 5) nie ulega procesowi gnicia w kontakcie z wod¹; 6) znakowanie tkaniny w linie lub kratê u³atwia ustawianie
doniczek na zagonach; 7) dziêki stabilizacji UV mo¿e byæ u¿ytkowane przez
okres min. 5 lat. Zastosowanie: 1) w szkó³karstwie drzew i krzewów ozdobnych w uprawach kontenerowych i gruntowych; 2) w sadownictwie; 3) w uprawie truskawek; 4) w zak³adaniu ogrodów i terenów zieleni; 5) w punktach handlowych rolin. [L.Z.]
Agroturystyka  alternatywna forma masowej turystyki typu hotelowego, obejmuj¹ca ró¿nego rodzaju us³ugi, pocz¹wszy od zakwaterowania, przez czêciowe
lub ca³odniowe posi³ki, wêdkarstwo, jazdê konn¹, po uczestnictwo goci w pracach gospodarskich. Wykorzystuje piêkno krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnia
gociom pobyt codziennymi zajêciami w gospodarstwie, dawnymi tradycjami,
obrzêdami ludowymi oraz przygotowywaniem potraw regionalnych po³¹czonych z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wêdlin. [L.Z.]
Agro¿el  polimerowy superabsorbent na bazie kwasu akrylowego z wype³niaczami mineralnymi, odznaczaj¹cy siê du¿¹ pojemnoci¹ wodn¹, przy równocze-
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snym zachowaniu struktury otwartokomórkowej. Agro¿el znajduje wielorakie
zastosowanie w uprawie rolin: zwiêksza retencjê wodn¹ absorbuj¹c j¹ w iloci
przekraczaj¹cej 300 do 500 razy w³asn¹ masê, przez zwiêkszenie pojemnoci
wodnej gleb i pod³o¿y ogranicza skutki niedoboru wody, poprawia strukturê
gleb ciê¿kich, zmniejszaj¹c ich zwiêz³oæ i zwiêkszaj¹c napowietrzenie, poprawia strukturê gleb lekkich przeciwdzia³aj¹c ich wodnej i wietrznej erozji, zmniejsza wymywanie sk³adników pokarmowych i mikroelementów. [L.Z.]
Akarycydy  chemiczne rodki do zwalczania roztoczy, które s¹ szkodnikami rolin uprawnych i produktów spo¿ywczych. Akarycydy stosowane s¹ g³ównie do
niszczenia jaj i larw przêdziorków. Mog¹ one dzia³aæ na jaja letnie lub stadia
ruchome szkodników. Nie niszcz¹ jaj zimowych. Wiêkszoæ akarycydów nale¿y do zwi¹zków o w¹skim spektrum dzia³ania. Specyficzne akarycydy nie zawieraj¹ce w swej cz¹steczce fosforu nie dzia³aj¹ uk³adowo, a wiêkszoæ w ogóle nie wnika do tkanki rolinnej, co stwarza wymóg du¿ej dok³adnoci w przeprowadzaniu zabiegu w celu zapewnienia nale¿ytego kontaktu preparatu z cia³em szkodnika. Wa¿n¹ zalet¹ akarycydów jest ich wysoka skutecznoæ w stosunku do roztoczy rolino¿ernych, a niska toksycznoæ dla zwierz¹t sta³ocieplnych, owadów po¿ytecznych i drapie¿nych roztoczy. [L.Z.]
Aktywnoæ biologiczna gleby  stopieñ nasilenia procesów ¿yciowych organizmów
glebowych, którego miar¹ mo¿e byæ rozmna¿anie siê w glebie drobnoustrojów,
oddychanie gleby (pobierania O2 i wydzielania CO2), wystêpowanie w glebie
enzymów (dehydrogenazy i fosfatazy), przebieg procesów amonifikacji, nitryfikacji, amylolizy i biologicznego wi¹zania N2, oraz gromadzenie siê w glebie
substancji biologicznych czynnych (witaminy, kwas a-indolilooctowy, giberelinowy). O aktywnoci biologicznej gleby decyduje masa i jakoæ zawartej
w niej substancji organicznej, sk³ad mineralny, struktura, odczyn, temperatura i stan uwilgotnienia oraz natê¿enie wiat³a s³onecznego, zachodz¹ce w glebie
procesy utleniaj¹ce i redukcyjne, zabiegi agrotechniczne, a nawet zwi¹zki chemiczne zawarte w emisjach przemys³owych. [L.Z.]
Aktywnoæ biologiczna rodowiska  zbiorowa czynnoæ mikroorganizmów, rolin wy¿szych i zwierz¹t na okrelonym terenie lub w okrelonej objêtoci, przejawiaj¹ca siê w produktywnoci, przemianach i mineralizacji substancji organicznej. Aktywnoæ biologiczna ekosystemów mo¿e byæ mierzona produktywnoci¹ pierwotn¹ lub mineralizacj¹ substancji organicznej. Wyró¿nia siê m.in.
mikrobiologiczn¹ aktywnoæ gleby, aktywnoæ biologiczn¹ rodowiska glebowego (mikroorganizmów, korzeni rolin i zwierz¹t), aktywnoæ rolin w oczyszczaniu i klimatyzacji powietrza atmosferycznego. [J.S.]
Akumulacja  osadzanie materia³ów transportowanych lub gromadzonych przez
ró¿ne czynniki geologiczne. Wyró¿nia siê akumulacjê morsk¹, jeziorn¹, rzeczn¹,
lodowcow¹ i eoliczn¹. [Z.M.]
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Akumulacja wód  gromadzenie w zbiornikach retencyjnych bezu¿ytecznie odp³ywaj¹cych wód opadowych, wezbraniowych i powodziowych. [I.W.]
Akwakultura  forma gospodarki, maj¹ca na celu zwiêkszenie pozyskiwania ¿ywnoci ze rodowiska wodnego. Polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, g³ównie zwierzêcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach s³odko- lub s³onowodnych. Tak intensywna hodowla mo¿e powodowaæ
zanieczyszczenie wód, zw³aszcza ich eutrofizacjê. [L.Z.]
Albedo  stosunek iloci promieniowania odbitego przez jak¹kolwiek powierzchniê do iloci promieniowania padaj¹cego na ni¹. Stopieñ odbijania promieniowania przez okrelon¹ powierzchniê zale¿y od jej rodzaju, barwy i szorstkoci,
a dzia³anie tych czynników uwarunkowane jest ponadto k¹tem padania, widmowym sk³adem promieniowania itd. Roliny odbijaj¹ g³ównie promienie zielone i podczerwone. Odbijanie promieni zielonych nadaje rolinnoci zielone
zabarwienie, a podczerwonych  chroni j¹ przed przegrzaniem. Albedo wykazuje du¿¹ zmiennoæ w zale¿noci od wysokoci s³oñca, a zatem i od pory dnia,
pory roku, miejsca obserwacji. Cia³a maj¹ce mniejsze albedo bardziej siê nagrzewaj¹, choæ te¿ wypromieniowuj¹ wiêcej ciep³a. Albedo cian (odblask wiat³a) odgrywa du¿¹ rolê w kszta³towaniu tzw. fotoklimatu pomieszczeñ inwentarskich. ciany zabrudzone odbijaj¹ 23 razy mniej wiat³a ni¿ czyste; bielenie
pomieszczeñ ma zatem nie tylko znaczenie sanitarne, lecz tak¿e zoohigieniczne. Czystoæ szyb oraz jasnoæ cian maj¹ podstawowy wp³yw na jasnoæ pomieszczeñ; szyba nie myta przez 3 tygodnie przepuszcza tylko po³owê padaj¹cego na ni¹ wiat³a. Przyjmuje siê, ¿e w pomieszczeniu inwentarskim jasnoæ
powinna byæ równa 1% jasnoci zewnêtrznej. [L.Z.]
Algicydy  w ochronie rolin, rodki chemiczne do zwalczania glonów lub hamowania ich rozwoju, zob. herbicydy. [L.Z.]
Amiktyczne jezioro  jezioro, którego wody nigdy nie ulegaj¹ mieszaniu. [Z.M.]
Amonifikacja, dezaminacja  mikrobiologiczny rozk³ad zwi¹zków organicznych
zawieraj¹cych azot, którego koñcowym efektem jest m.in. amoniak. Zachodzi
powszechnie w wodach naturalnych i glebach w warunkach redukcyjnych, jest
jednym z podstawowych procesów w przyrodniczym kr¹¿eniu azotu. Amonifikacji mog¹ podlegaæ bia³ka, kwasy nukleinowe, kwas moczowy, mocznik itp.
Proces ten wzbogaca wody w reaguj¹cy z wod¹ amoniak, a wiêc w efekcie jony
amonowe. [A.M.]
Anabioza  stan silnego ograniczenia procesów ¿yciowych w niekorzystnych warunkach bytowania, umo¿liwiaj¹cy organizmom rolinnym i zwierzêcym przetrwanie. Organizmy w stanie anabiozy s¹ bardzo odporne na szkodliwe wp³ywy
rodowiska. Patogeny niektórych chorób (pierwotniaki, bakterie, grzyby) otaczaj¹ siê grub¹ otoczk¹, tworz¹c przetrwalniki, zarodniki lub skleroty, które s¹
bardzo odporne na brak wody, tlenu, zmiany temperatury itp. Z chwil¹ nastania
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odpowiednich warunków zewnêtrznych organizmy te powracaj¹ do normalnego ¿ycia. Z anabioz¹ wi¹¿e siê tak¿e sezonowy sen ssaków, zimowe odrêtwienie
p³azów, spoczynkowe stadium nasion rolin. Anabioza jest wyrazem adaptacji
organizmów do warunków rodowiska. Stan anabiozy wykorzystywany jest
podczas przechowywania ziarna, nasion rolin str¹czkowych itp. Anabioza plemników wystêpuje na skutek zamro¿enia nasienia. Jednym z objawów jest czêciowa lub ca³kowita utrata ruchu przez plemniki. Po podgrzaniu nasienia do
temperatury cia³a plemniki odzyskuj¹ ruchliwoæ. W³aciwoæ ta wykorzystywana jest przy sztucznym unasiennianiu zwierz¹t w celu przed³u¿enia zdolnoci zap³adniaj¹cej plemników. [L.Z.]
Analiza wody  przeprowadzenie badañ wody w celu okrelenia sk³adu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych. W szerszym
ujêciu obejmuje zakres badañ wody (analiza chemiczna, fizykochemiczna i organoleptyczna), szczegó³owoæ badañ (analiza ilociowa, jakociowa, pe³na,
skrócona, przybli¿ona i wskanikowa), miejsce przeprowadzonych badañ (analiza terenowa, polowa i laboratoryjna) oraz metodê badañ. [A.M.]
Anomalia hydrogeochemiczna  lokalne odstêpstwo chemizmu wód podziemnych
od t³a hydrogeochemicznego. Anomalia jest ujemna, gdy stê¿enie jest ni¿sze
ni¿ dolna granica t³a hydrogeochemicznego, dodatnia natomiast, gdy stê¿enie
przekracza górn¹ granicê t³a hydrogeochemicznego, co wystêpuje zdecydowanie czêciej. Zale¿nie od przestrzennej formy wystêpowania rozró¿niamy anomalie punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne) oraz przestrzenne. Ze
wzglêdu na genezê wyró¿nia siê anomalie naturalne i antropogeniczne. Naturalne, czyli uformowane bez udzia³u cz³owieka, dziel¹ siê na syngenetyczne
i epigenetyczne. Syngenetyczne zwi¹zane s¹ z warstw¹ wodonon¹, w obrêbie
której pojawiaj¹ siê. Epigenetyczne powstaj¹ najczêciej w wyniku specyficznych warunków kr¹¿enia wód podziemnych, np. w wyniku ascenzji tworz¹ siê
anomalie ascenzyjne. Anomalie antropogeniczne wywo³ywane najczêciej s¹ dop³ywem wód zanieczyszczonych antropogenicznie lub mog¹ byæ zwi¹zane z zak³óceniem warunków hydrogeochemicznych zmieniaj¹cym re¿im hydrogeochemiczny. Mog¹ powstaæ np. przy wytworzeniu w miejsce warunków redukcyjnych
strefy utleniaj¹cej w obrêbie leja depresyjnego wokó³ pompowanych otworów.
Najczêciej wystêpuj¹ce s¹ anomalie poligenetyczne. Jako anomalie hydrogeochemiczne uznaje siê równie¿ lokalne odstêpstwa od wystêpuj¹cych powszechnie
trendów wzrostu mineralizacji wód podziemnych wraz z g³êbokoci¹. [A.M.]
Antropogeniczne czynniki kszta³tuj¹ce zlewniê  czynniki dzia³alnoci cz³owieka na terenie zlewni przez oddzia³ywanie na rodowisko przyrodnicze: rolnictwo, lenictwo, gospodarkê wodno-ciekow¹ i odpady, przemys³, komunikacjê
i turystykê. [Z.M.]
Antropogeniczny czynnik  czynnik zwi¹zany z wszelk¹ form¹ poredniego
lub bezporedniego wp³ywu cz³owieka na rodowisko i na bytuj¹ce w nim
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roliny. Na terenach u¿ytkowanych rolniczo jest to ca³okszta³t dzia³alnoci
zwi¹zanej z produkcj¹ rolinn¹ i zwierzêc¹, jak te¿ pozarolnicze kszta³towanie krajobrazu. Dzia³alnoæ rolnicza podporz¹dkowana nadrzêdnemu celowi, tj. maksymalizacji produkcji, czêsto prowadzi do degradacji rodowiska (np. w wyniku nadmiernej chemizacji). W rezultacie dzia³alnoci
pozarolniczej równie¿ zachodz¹ niekorzystne zmiany, np. zmniejszanie powierzchni u¿ytków rolnych na korzyæ gospodarki komunalnej i zabudowy przemys³owej, ska¿enie atmosfery, wody i gleby przez przemys³, zachwianie stosunków wodnych w glebie w wyniku pog³êbiania rzek lub
melioracji. [L.Z.]
Antropogenizacja  wp³yw cz³owieka i jego dzia³alnoci na kszta³towanie i przekszta³canie przyrody, zob. antropogeniczny czynnik. [L.Z.]
Antropopresja  presja cz³owieka na rodowisko, zwi¹zana z jego u¿ytkowaniem,
powoduj¹ca okrelone, na ogó³ niekorzystne zmiany. [I.W.]
Antyfidanty  zwi¹zki chemiczne hamuj¹ce ¿erowanie fitofaga lub jego czynnoci rozrodcze (np. zahamowanie sk³adania przez niego jaj), lecz nie zabijaj¹ce
go i nie odstraszaj¹ce. Powoduj¹ zahamowanie pobierania po¿ywienia przez
owady, co prowadzi do ich mierci g³odowej. Pod wzglêdem chemicznym s¹
to alkaloidy, glikozydy, chinony, kwasy i izotiocyjaniany. Mog¹ to byæ zwi¹zki syntetyczne oraz substancje naturalne wystêpuj¹ce w niektórych rolinach.
ród³em antyfidantów s¹ roliny tropikalne. Na przyk³ad z pewnego gatunku
rosn¹cego w Azji, wyizolowano azadirachtin, który jest antyfidantem dla stonki
ziemniaczanej, g¹sienic z rodziny sówkowatych, omacnicowatych, bielinkowatych i tantnisiowatych, a tak¿e wciornastków, szarañczaków, muchówek,
b³onkówek i niektórych pluskwiaków. [L.Z.]
Antyrezystanty  w ochronie rolin, rodki zapobiegaj¹ce uodpornianiu siê agrofagów. [L.Z.]
Antytranspiranty  zwi¹zki chemiczne obni¿aj¹ce transpiracjê rolin, do których
nale¿¹: hydroksysulfoniany, octan fenylortêciowy, kwas abscysynowy i inne.
Wytwarzaj¹ na powierzchni lici cienk¹ warstewkê nieprzepuszczaj¹c¹ pary
wodnej, a przepuszczaln¹ dla CO2 i O2. [L.Z.]
Antywylegacz  preparat z grupy regulatorów wzrostu, hamuj¹cy rozwój elongacyjny rolin, a stymuluj¹cy zwiêkszanie gruboci dbe³ lub ³odyg. Zapobiega
wyleganiu, zmienia pokrój, przyspiesza lub opónia zakwitanie, zwiêksza wytrzyma³oæ rolin na suszê i przymrozki. Stosowany w uprawach ró¿nych rolin. Najwczeniej poznany antywylegacz to CCC, skracaj¹cy db³a pszenicy,
nowszy to kwas 2-chloroetylofosforowy (Etefon), stosowany w uprawie ¿yta,
pszen¿yta i jêczmienia. Intensywnoæ dzia³ania antywylegacza zale¿y od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej roliny uprawnej, zwartoci ³anu, stanowiska oraz od warunków atmosferycznych. [L.Z.]
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Aparaty p³omieniowe do zwalczania chwastów  urz¹dzenia gazowe lub wytwarzaj¹ce promienie podczerwone do termicznego zwalczania chwastów w okresie przedwschodowym lub powschodowym roliny uprawnej. Niszcz¹ chwasty
szokiem termicznym (5070 °C), stosuje siê w rzêdach lub ca³opowierzchniowo, g³ównie w uprawie warzyw (np. marchwi, cebuli), a tak¿e kukurydzy i buraków. Ze wzglêdu na brak ska¿enia rodowiska wykorzystywane s¹ w gospodarstwach ekologicznych. Jednak z powodu wysokich kosztów i koniecznoci
powtarzania zabiegu, metoda ta jest jeszcze w fazie eksperymentów i ma ograniczony zasiêg. [L.Z.]
Apiterapia  leczenie chorób produktami pszczelimi, a wiêc: 1) miodem  schorzenia uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, pokarmowego i moczowego, choroby skóry
i b³on luzowych, hemoroidy, schorzenia ginekologiczne; 2) propolisem, czyli
kitem pszczelim  czyraki i odle¿yny, alergie, choroby reumatyczne, uszu i oczu
oraz uk³adu kr¹¿enia; 3) py³kiem kwiatowym i pierzg¹  choroby ¿o³¹dkowojelitowe, w¹troby, prostaty, uk³adu krwiotwórczego, schorzenia nerwowe i psychiczne; 4) mleczkiem pszczelim  schorzenia uk³adu kr¹¿enia, przewodu pokarmowego oraz skóry, b³on luzowych i oczu, zaburzenia przemiany materii,
choroby narz¹du ruchu i wieku starczego; 5) jadem pszczelim  choroby reumatyczne, schorzenia alergiczne, blizny pooperacyjne. [L.Z.]
Aplikator doglebowy  dodatkowe urz¹dzenie dozuj¹ce montowane na siewniku,
umo¿liwiaj¹ce jednoczenie siew i stosowanie nawozów lub rodków ochrony
rolin. [L.Z.]
Arborycydy  rodki chemiczne do niszczenia krzewów i drzew oraz ich odroli.
Do preparatów tych zalicza siê tak¿e preparaty powoduj¹ce usychanie przeznaczonych do wyrêbu drzew, co u³atwia nastêpnie zdejmowanie kory i przyspiesza wysychanie drewna. [L.Z.]
Architektura ³anu  przestrzenny uk³ad rolin w ³anie i ich czêci sk³adowych, np.
pêdów g³ównych i bocznych, k³osów, str¹ków, lici, miêdzywêli. Razem z obsad¹ rolin, decyduje o wysokoci uzyskiwanych plonów. [L.Z.]
Arenosole  w systematyce gleboznawczej, typ gleb s³abo wykszta³conych ze ska³
lunych o mi¹¿szoci 1030 cm. Budowa profilu: A-C. Pod poziomem próchnicznym wystêpuje bezporednio ska³a macierzysta. Arenosole s¹ wytworzone
z ró¿nych ska³ klastycznych, lunych, niewêglanowych, g³ównie z piasków o g³êboko zalegaj¹cych wodach gruntowych. Nie wykazuj¹ cech hydromorficznoci
do g³êbokoci 50 cm od powierzchni. Maj¹ odczyn zró¿nicowany od obojêtnego do kwanego, zale¿nie od pochodzenia geologicznego ska³y macierzystej.
Tworz¹ siedliska zespo³ów o ma³ych wymaganiach wilgotnociowych (wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna), a tak¿e suchych muraw (szczotlicha siwa, kostrzewa i macierzanka piaskowa); jeli wystêpuj¹ pod lasami, typowe s¹ dla nich zbiorowiska borowe (bór sosnowy suchy z chrobotkiem, bór
sosnowy wie¿y z ba¿yn¹). [L.Z.]
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Arestanty  w ochronie rolin, zwi¹zki chemiczne dzia³aj¹ce zazwyczaj na receptory smakowe lub wêchowe fitofaga, zatrzymuj¹ce go na rolinie. [L.Z.]
Arfa  siatka druciana rozpiêta na pochy³ej ramie, s³u¿¹ca do przesiewania ziemi
kompostowej, piasku, ¿wiru, drobnego wêgla itp. Bardziej pionowe ustawienie
arfy pozwala na dok³adniejsze przesianie ziemi. [L.Z.]
Asenizacja  usuwanie cieków i p³ynnych odchodów, które mog¹ byæ wykorzystane do nawo¿enia pól uprawnych. [L.Z.]
Atomizator, atomizer  w ochronie rolin, urz¹dzenie do opryskiwania drobnokroplistego, wyposa¿one w rozpylacze rotacyjne, stosowane np. w opryskiwaczach
samolotowych i mig³owcach. [L.Z.]
Atraktanty  urz¹dzenia mechaniczne (pu³apki) lub rodki chemiczne (zatrute przynêty) zwabiaj¹ce szkodniki (owady, stawonogi, gryzonie). Specyficzn¹ odmian¹
atraktantów s¹ pu³apki wietlne, stosowane do od³owu owadów w celu analizy
dynamiki ich rozwoju. Atraktanty u¿ywa siê do opryskiwania rolin o ma³o atrakcyjnych kwiatach w celu zwabienia pszczó³ do zapylania. Stosowanie zatrutych
przynêt do zwalczania szkodliwych owadów jest zbyt pracoch³onne. Dlatego
wprowadza siê atraktanty syntetyczne i ³¹cz¹ce siê z tradycyjnymi insektycydami, co zwiêksza skutecznoæ zabiegu. Szczególn¹ form¹ atraktantów s¹ feromony p³ciowe. S¹ to typowe dla danego gatunku owada substancje wydzielane
przez samice lub samce w celu przywabienia partnera. Do chwili obecnej otrzymano w drodze syntezy wiele substancji spe³niaj¹cych rolê feromonów p³ciowych. Znalaz³y one zastosowanie w pu³apkach do badañ ilociowych niektórych gatunków owadów szkodliwych, np. Reamol LP stosowany w pu³apce
z wabikiem p³ciowym owocówki jab³kóweczki. [L.Z.]
Autotrofizm, samo¿ywnoæ  zdolnoæ wytwarzania przez roliny zielone i niektóre bakterie organicznych zwi¹zków budulcowych i energetycznych (np. cukrów, aminokwasów, t³uszczów) ze zwi¹zków nieorganicznych (CO2, H2O i in.),
w drodze fotosyntezy lub chemosyntezy, por. heterotrofizm. [L.Z.]
Awirepelenty  w ochronie rolin, czynniki chemiczne lub mechaniczne odstraszaj¹ce ptaki. [L.Z.]
Azofoska  nawóz mineralny, wielosk³adnikowy, mieszany, otrzymywany z saletry
amonowej, fosforanu amonowego, siarczanu potasowego i siarczanu magnezowego oraz soli zawieraj¹cych mikroelementy. Zawiera 13,6% N, 1,9% P, 16,0
K, 2,7% Mg, 0,18% Cu, 0,045% Zn, 0,27% Mn, 0,045% B, 0,09% Mo. [L.Z.]
Azotany  powstaj¹ w glebie w procesie nitryfikacji z azotu amonowego. W warunkach przenawo¿enia azotem zachodzi niebezpieczeñstwo nadmiernej koncentracji w glebie, wodach i rolinach. Nadmierna obecnoæ azotanów jest bardzo szkodliwa dla zwierz¹t i ludzi, a tak¿e prowadzi do eutrofizacji zbiorników
wodnych. Stê¿enie azotanów w rolinach, przekraczaj¹ce dopuszczaln¹ wartoæ 2,5 mg N-NO3 w 1 g suchej masy, stanowi zagro¿enie zatrucia zwierz¹t
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karmionych takimi paszami. Roliny warzywne, w przypadku których uzyskanie wysokich plonów w maksymalnie krótkim czasie jest uzale¿nione od nawo¿enia du¿ymi dawkami azotu, równie¿ s¹ nara¿one na kumulacjê azotanów.
Nagromadzone azotany i wytworzone z nich azotyny mog¹ prowadziæ do powstawania rakotwórczych nitrozoamin. Ponadto azotyny wch³aniane s¹ do krwi,
powoduj¹c redukcjê hemoglobiny do methemoglobiny, co wywo³uje zaburzenia w rozprowadzaniu tlenu po organizmie (duszenie siê). Wysoki poziom azotynów w przewodzie pokarmowym mo¿e wywo³aæ zatrucia zwierz¹t, prowadz¹c nawet do mierci. Zatruciom podlegaj¹ prawie wy³¹cznie prze¿uwacze.
Sprzyja temu wysokie nawo¿enie azotem pastwisk, zielonek i buraków nied³ugo przed zbiorem. Czêste przypadki zatruæ azotanami wystêpuj¹ u byd³a ¿ywionego liæmi buraczanymi. [L.Z.]
Azotniak  mineralny nawóz azotowy barwy ciemnoszarej, zawieraj¹cy 20,5% N
w postaci cyjanamidu wapnia i ok. 60% CaO. Obecnie nie jest produkowany ze
wzglêdu na jego nieodpowiednie w³aciwoci fizyczne (pylistoæ) i szkodliwy
wp³yw na roliny (stosowany bezporednio przed siewem lub pog³ównie). Ze
wzglêdu na toksyczne dzia³anie cyjanamidu wapnia na kie³kuj¹ce nasiona, stosowano je wy³¹cznie przed siewem. W celu zmniejszenia pylenia produkowany
by³ te¿ jako azotniak olejowany. [L.Z.]
Azotobakter (Azotobacter)  wolno ¿yj¹ca w glebie bakteria tlenowa wzbogacaj¹ca glebê w azot (20 kg N/ha/rok) poprzez wi¹zanie go z powietrza. Wytwarza
te¿ substancje biologiczne czynne typu witamin, giberelin i auksyn korzystne
dla rozwoju rolin. Wystêpuje g³ównie w glebach ¿yznych o dobrej strukturze
i obojêtnym odczynie. Do najwa¿niejszych gatunków nale¿¹ Azotobacter agilis, Azotobacter chroococcum, Azotobacter indicum i Azotobacter vinelandii.
Dla zwiêkszenia plonu rolin niemotylkowych u¿ywa siê szczepionek azotobakterowych. Mo¿e s³u¿yæ równie¿ jako biologiczny test zasobnoci gleby
w fosfor i wapñ. [L.Z.]
Azotobakteryna  szczepionka do sporz¹dzania zawiesiny dla rolin niemotylkowych zawieraj¹ca ¿ywe komórki azotobaktera, wi¹¿¹cego wolny azot z powietrza. Wysiewa siê j¹ z nasionami rzepaku, kapusty, buraka cukrowego, bulwami
ziemniaka lub szczepi siê ni¹ korzenie rozsady pomidora w celu wzmo¿enia
rozwoju azotobaktera w rizosferze. Azotobakteryna wzbogaca roliny w azot
zwi¹zany z powietrza, syntetyzuj¹c stymulatory wzrostu (witaminy, gibereliny,
kwas indolilooctowy), dzia³a korzystnie na rozwój i plonowanie rolin. Nie jest
szkodliwa dla ludzi i zwierz¹t. Nale¿y przechowywaæ j¹ w ch³odnym, suchym
i ciemnym miejscu, chroniæ przed zamarzniêciem, zob. nitragina. [L.Z.]
Azotoks  polska nazwa insektycydu kontaktowego produkowanego na bazie DDT.
Z powodu du¿ej toksycznoci dla ssaków i jego d³ugotrwa³oci wycofany z u¿ycia. [L.Z.]
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B  zob. poziom glebowy.
Bagno  mokrad³o ukszta³towane samoczynnie niezale¿nie od genezy i w³aciwoci gruntu oraz sk³adu gatunkowego rolin; ekosystem l¹dowo-wodny wystêpuj¹cy w zalewowych czêciach dolin rzecznych, p³ytkich rozlewiskach jezior
i mórz, bezodp³ywowych nieckach terenu, na gruntach ródliskowych, tak¿e na
wyniesieniach terenu i przepuszczalnych piaskach. Torfy oraz namu³y organiczne,
organiczno-mineralne s¹ g³ównymi utworami bagiennymi. Bagna wystêpuj¹ na
wszystkich kontynentach i archipelagach, od tropików po tundrê, od nizin nadmorskich po najwy¿sze piêtra gór pokrytych szat¹ rolinn¹. Termin bagno u¿ywany jest czêsto w nazewnictwie geograficznym i dotyczy przewa¿nie bardzo
du¿ych kompleksów torfowisk, np. Bagna Biebrzañskie, Czerwone Bagno, Krowie Bagno. [J.S.]
Bakterie brodawkowe (Rhizobium)  bakterie glebowe ¿yj¹ce w symbiozie z
rolinami motylkowymi, które tworz¹ na swych korzeniach narola, tzw. brodawki korzeniowe. Maj¹ zdolnoæ wi¹zania wolnego azotu, dziêki czemu
zaopatruj¹ roliny w azot (40550 kg N/ha/rok). W wyniku tej symbiozy
roliny daj¹ plony o du¿ej zawartoci azotu. Ka¿da rolina mo¿e wspó³¿yæ
tylko z okrelonym gatunkiem bakterii, ³ubin i seradela wspó³¿yj¹ z R. lupini,
koniczyna  z R. trifolii, lucerna i nostrzyk  z R. meliloti, groch, wyka i bobik
 z R. leguminosarum, fasola  z R. phaseoli, soja  z R. japonicum. Dodatek
ma³ej iloci nawozu azotowego (nawo¿enie startowe) dostarcza rolinie we wczesnym okresie jej rozwoju pokarmu azotowego i zabezpiecza j¹ przed g³odem
azotowym w okresie miêdzy wyczerpaniem tego sk³adnika z nasienia, a pocz¹tkiem symbiotycznego wi¹zania azotu z powietrza. Na efektywnoæ symbiozy
roliny motylkowej i bakterii brodawkowej mog¹ mieæ wp³yw stosowane pestycydy, zanieczyszczenie gleby metalami ciê¿kimi, jak równie¿ obecnoæ
bakteriofagów i niektórych szkodników glebowych (np. oprzêdzika), które
niszcz¹ brodawki korzeniowe. Nadmierna chemizacja rolnictwa powoduje zubo¿enie gleb w te bakterie, np. zaprawy nasienne opóniaj¹ tempo wzrostu szczepów Rhizobium oraz zmniejszaj¹ liczebnoæ i wielkoæ ich kolonii. Chocia¿
znajduj¹ siê one w glebie i zaka¿aj¹ korzenie samorzutnie, to w celu zwiêkszenia plonów rolin motylkowych stosuje siê szczepionki nitraginy, wprowadzaj¹ce do gleby szczepy bardziej aktywne i wirulentne. [L.Z.]
Bakteriocydy  chemiczne rodki bakteriobójcze, np. antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtêciowe. [L.Z.]
Bakteriofagi  wirusy maj¹ce zdolnoæ niszczenia bakterii i wzrastaj¹ce kosztem
zawartych w nich bia³ek. S¹ szkodliwe, gdy atakuj¹ bakterie po¿yteczne, np.
bakterie brodawkowe rolin motylkowych. Dzia³alnoæ ich obni¿a plon rolin
wskutek g³odu azotowego. Nadmierny rozwój bakteriofagów jest jedn¹ z przyczyn wykoniczynienia czy wylucernienia. Poszczególne formy bakteriofagów
atakuj¹ cile okrelone gatunki bakterii brodawkowych. Wynika st¹d koniecz-
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noæ nieuprawiania w zmianowaniu zbyt czêsto po sobie tych rolin, z którymi
wspó³¿yj¹ te same gatunki bakterii brodawkowych, np. ³ubinu i seradeli. Przerwa w uprawie rolin motylkowych (46 lat w czystym siewie, 34 lata w mieszance z trawami) powoduje wyginiêcie bakteriofagów. Podejmowane s¹ próby
ich wykorzystania do walki z chorobami zakanymi (np. z czerwonk¹), jako
czynników niszcz¹cych bakterie chorobotwórcze. [L.Z.]
Bakterioryza  wspó³¿ycie bakterii z korzeniami rolin, g³ównie str¹czkowych,
polegaj¹ce na wi¹zaniu przez bakterie brodawkowe azotu atmosferycznego
i dostarczaniu rolinom przyswajalnych dla nich zwi¹zków azotowych. [L.Z.]
Balast  nieaktywny nonik pestycydu lub nawozu mineralnego, u³atwiaj¹cy ich
stosowanie; czêæ pobranych z pasz¹ sk³adników pokarmowych, które nieprzyswojone przez organizm w procesie trawienia wydalane s¹ z ka³em. [L.Z.]
Bank genów  placówka gromadz¹ca zasoby genowe, np. rolin, zwierz¹t, patogenów w formie m.in. kolekcji nasion, py³ków rolin, kultur tkankowych zwierz¹t
i rolin, liofilizatów oraz organów rozmna¿ania wegetatywnego rolin, nasienia
i zarodków zwierz¹t. Bank genów, który zabezpiecza ró¿norodnoæ genetyczn¹
i umo¿liwia w razie potrzeby odnowê gin¹cej populacji, wykorzystuje kriokonserwacjê. [L.Z.]
Bank nasion  okrelona, niekiedy ogromna liczba nasion (diaspor) znajduj¹cych
siê w glebie, stanowi¹cych rezerwê, która bywa uruchamiana w kolejnych okresach wegetacyjnych w okrelonych warunkach ekologicznych. Miêdzy pul¹
nasion a liczb¹ pojawiaj¹cych siê siewek chwastów istnieje bariera zwana sitem rodowiskowym. Wielkoæ banku nasion zale¿y m.in. od d³ugoci okresu
spoczynkowego nasion i ich ¿ywotnoci. Wyró¿nia siê: 1) bank nasion krótkotrwa³ych  nasiona zdolne do kie³kowania zaraz po osypaniu; 2) bank nasion
d³ugotrwa³ych  nasiona, które aby rozpoczê³y kie³kowanie musz¹ przejæ okres
spoczynku. Nasiona chwastów zachowuj¹ zdolnoæ kie³kowania przez kilkanacie-kilkadziesi¹t lat. Czynniki redukuj¹ce liczbê nasion w banku nasion:
1) orka wydobywaj¹ca nasiona na powierzchniê gleby i równoczenie przenosz¹ca inne w jej g³¹b; 2) bronowanie wyci¹gaj¹ce s³abo ukorzenione siewki
chwastów; 3) herbicydy doglebowe zastosowane w fazie kie³kowania; 4) herbicydy nalistne stosowane w fazie siewki. [L.Z.]
Bariera surowcowa  koncepcja wyst¹pienia w pierwszym okresie XXI wieku
bariery rozwoju cywilizacji technicznej, spowodowanej wyczerpywaniem siê
(w skali wiatowej) niektórych surowców mineralnych (jako zasobów praktycznie nieodnawialnych)  przedstawiona w Raporcie Rzymskim. [I.W.]
Bariery biogeochemiczne  obszary wykazuj¹ce zdolnoæ ograniczania rozprzestrzeniania siê lub zatrzymywania zanieczyszczeñ (w tym równie¿ zwi¹zków
azotu) w rodowisku rolniczym. Zalicza siê do nich ekosystemy lene, zadrzewienia ródpolne, enklawy ³¹k oraz ródpolne oczka wodne. [L.Z.]
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Bariery dla zastosowania wermikompostu  okrelenie w³aciwoci sanitarnych
wermikompostu powsta³ego z bardzo ró¿nych odpadów organicznych na podstawie badañ chemicznych, bakteriologicznych i parazytologicznych. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi zaleceniami ska¿enie chemiczne okrelane jest przez zawartoæ metali ciê¿kich. W badaniach bakteriologicznych oznacza siê beztlenowe
bakterie przetrwalnikowe Clostridium perfringens oraz bakterie z grupy Salmonella (odchodzi siê od oznaczania bakterii Coli). Badania parazytologiczne natomiast obejmuj¹ stwierdzenie obecnoci jaj Ascaris lumbricoides i Trichocephalus trichiura. Wermikomposty mog¹ byæ uznane za bezpieczne z higienicznego punktu widzenie i dopuszczone do stosowania w rolnictwie, je¿eli spe³niaj¹ obowi¹zuj¹ce normy. W przypadku przekroczenia tych norm zastosowanie wermikompostów okrela siê zale¿nie od ich w³aciwoci (do produkcji
sadzonek lenych, u¿yniania trawników i rabatek kwiatowych w miastach,
rekultywacji obszarów nierolniczych). [J.K.]
Barwa wody, zabarwienie wody, kolor wody  cecha fizyczna (organoleptyczna)
wody wywo³ana obecnoci¹ w niej rozpuszczonych b¹d zawieszonych barwnych zwi¹zków organicznych (substancji organicznych, humusu) lub rzadziej
zwi¹zków mineralnych. W pierwszej kolejnoci powinna byæ oznaczana barwa
rzeczywista, spowodowana rozpuszczonymi w wodzie zwi¹zkami. Mo¿e wystêpowaæ te¿ barwa pozorna wywo³ana barwi¹cymi wodê zawiesinami. Wody
podziemne zazwyczaj s¹ bezbarwne, lokalnie mog¹ wykazywaæ zabarwienie
¿ó³topomarañczowe do brunatnego (wywo³ane substancjami organicznymi),
zielonkawoniebieskie (spowodowane obecnoci¹ kwanych soli ¿elaza) lub niebieskawe (wywo³ane obecnoci¹ wolnej siarki i siarkowodoru). Intensywnoæ
zabarwienia wody wyra¿a siê w skali platynowej Hazena (platynowo-kobaltowej lub dwuchromianowo-kobaltowej), jednostka [mg Pt/dm3]. Uzdatnianie wód
barwnych (chlorowanie), zawieraj¹cych zwi¹zki organiczne, prowadzi do powstania toksycznych trihalometanów (THM). [A.M.]
Bela  sprasowany prostopad³ocian s³omy lub siana o okrelonym kszta³cie i wymiarach u³atwiaj¹cych transport oraz sk³adowanie. [L.Z.]
bg  w gleboznawstwie, warstwa torfu bór-bagnowego torfowiska wysokiego. Stosuje siê do poziomu g³ównego O, np. Otwybg. [L.Z.]
Bielenie skib  przesuszenie wierzcho³ków skib w okresie wczesnej wiosny na
polu zaoranym jesieni¹. Umo¿liwia to wykonanie pierwszych prac wiosennych,
np. w³ókowania. Wczesne rozpoczêcie prac polowych jest bardzo korzystne.
Umo¿liwia bowiem zatrzymanie w glebie wiêkszej iloci wody z opadów zimowych, staranniejsze i terminowe wykonanie prac przedsiewnych i siewów, na
które zwykle jest ma³o czasu. Terminowe wykonanie siewu jest wyj¹tkowo wa¿ne
dla rolin jarych wczesnego siewu  owsa, grochu, bobiku, pszenicy i innych.
Zanim wzrost parowania na pocz¹tku wiosny spowoduje wiêksze ubytki wody
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z gleby, roliny te zd¹¿¹ wykorzystaæ pozimowe zapasy wilgoci i dostatecznie
siê rozwin¹æ, a przez to ³atwiej bêd¹ znosiæ póniejsze niedobory wody. [L.Z.]
Bielice  typ gleb bielicoziemnych o budowie profilu: O-Ees-Bh-Bfe-C. Charakterystyczn¹ cech¹ bielic jest brak lub bardzo s³abe wykszta³cenie poziomu akumulacyjnego próchnicy i wyrana akumulacja ció³ki. Ze wzglêdu na bardzo
silne zakwaszenie, bardzo ma³¹ buforowoæ oraz ma³¹ zawartoæ sk³adników
pokarmowych, bielice s¹ prawie wy³¹cznie glebami lenymi nie nadaj¹cymi siê
pod uprawê rolin. [L.Z.]
Bielicowanie  proces bielicowania. [L.Z.]
Bilans wodny  równowaga pomiêdzy iloci¹ wody dop³ywaj¹cej (przep³ywaj¹cej) i odp³ywaj¹cej (ubywaj¹cej) na okrelonym obszarze i w okrelonym czasie. Równowaga ta wyra¿ona jest skróconym równaniem bilansowym Pencka:
N = A + V, gdzie: N  opad, A  odp³yw, V  parowanie terenowe. [Z.M.]
Bilansowanie wodno-gospodarcze  ilociowe i jakociowe porównywanie dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z potrzebami
wszystkich u¿ytkowników i konsumentów. [I.W.]
Biobójczy  przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania dzia³aniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów
szkodliwych przez dzia³anie chemiczne lub biologiczne. [L.Z.]
Biocenologia  nauka badaj¹ca wp³yw czynników rodowiska na zespó³ organizmów w nim zamieszkuj¹cych (biocenozê). [L.Z.]
Biocenoza  ogó³ organizmów zwierzêcych i rolinnych ¿yj¹cych na okrelonym
obszarze. Organizmy te s¹ od siebie uzale¿nione i ¿yj¹ w stanie równowagi
dynamicznej dot¹d, a¿ nie ulegn¹ zmianie warunki rodowiskowe. Komponenci biocenozy (populacje ró¿nych gatunków) s¹ zwi¹zani licznymi wspó³zale¿nociami, wród których szczególnie charakterystyczne s¹ ³añcuchy zale¿noci
troficznych (³añcuch pokarmowy). £añcuchy te tworz¹ z³o¿on¹ sieæ charakteryzuj¹c¹ cykl od¿ywczy biocenozy, w którym mo¿na odró¿niæ trzy wspó³zale¿ne
poziomy troficzne producentów materii organicznej (roliny zielone), konsumentów (zwierzêta) i reducentów (bakterie i grzyby). Poprzez te poziomy dokonuje siê zarówno obieg materii, jak i przep³yw energii. Przyk³adem biocenozy
jest ³¹ka oraz las, zob. agrocenoza. [L.Z.]
Biocenoza gleby, edafon  organizmy rolinne i zwierzêce ¿yj¹ce w glebie, dziêki
ich funkcjom ¿yciowym kszta³tuje siê jej ¿yznoæ. Najliczniejsze wród zwierz¹t glebowych s¹ nicienie i pierwotniaki, najbardziej ró¿norodne gatunkowo 
stawonogi, a najpowszechniejsze roztocze i skoczogonki. Najbardziej znacz¹cy
udzia³ w biomasie organizmów glebowych maj¹ natomiast d¿d¿ownice. Edafon
umo¿liwia kr¹¿enie materii i przep³yw energii w glebie, a w rezultacie w ca³ych
ekosystemach. Wród ¿ywych organizmów zamieszkuj¹cych glebê, oprócz wielu
gatunków rolin, swoj¹ rolê w ³añcuchu pokarmowym wype³niaj¹: glony Algi,
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grzyby Fungi, bakterie Bacteria, pierwotniaki Protozoa, wirki Turbellaria, nicienie Nematoda, wrotki Rotifera, piercienice Annelida (d¿d¿ownice Lumbricidae, wazonkowce Enchytraidae), stawonogi Arthropoda (stonogi Amphipoda, roztocze Acarina, wije Myriapoda, skoczogonki Collembola, chrz¹szcze
Coleoptera, muchówki Diptera, b³onkówki Hymenoptera), limaki Gastropoda, a tak¿e krêgowce Vertebrata (kumaki, ropuchy, grzebiuszki, traszki i salamandry zimuj¹ce w glebie, gady sk³adaj¹ce w glebie swoje jaja, a wród ssaków skoczkowate, myszowate i chomikowate oraz krety). [J.K.]
Biochemiczne zapotrzebowania na tlen  umowny wskanik okrelaj¹cy iloæ
tlenu zu¿ytego do rozk³adu (utleniania) zwi¹zków organicznych zawartych
w wodzie lub ciekach w temperaturze 20 ºC, w okrelonym czasie, przy udziale mikroorganizmów. [Z.M.]
Biocydy  zwi¹zki syntetyczne (np. pestycydy, zaprawy nasienne, kwas pruski) lub
pochodzenia naturalnego (np. Albarep  koncentrat czosnkowy o w³aciwociach
repelencyjnych i bakteriostatycznych, antybiotyki, fitoncydy, wyci¹gi z zió³) do
zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie, lenictwie i przechowalnictwie. Nale¿¹ do nich równie¿ chemiczne substancje czynne przenikaj¹ce ze cieków przemys³owych do organizmów. Wiêkszoæ biocydów niszczy tak¿e po¿yteczne organizmy oraz wywo³uje niekorzystne zmiany w sk³adzie mikroorganizmów. [L.Z.]
Biodegradacja  biochemiczny rozk³ad zwi¹zków organicznych na prostsze sk³adniki chemiczne przez organizmy ¿ywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce,
grzyby, glony, robaki). Termin ten, w odró¿nieniu od terminu mineralizacja,
u¿ywany jest na ogó³ w odniesieniu do substancji szkodliwych, np. pestycydów.
Biodegradacja jest wykorzystywana w biologicznych oczyszczalniach cieków
oraz w stawach. W procesie tym rozk³adowi ulegaæ mo¿e nawet 95% substancji
organicznej. Warunkiem zachodzenia tego procesu jest odpowiednia temperatura
oraz brak w ciekach substancji toksycznych dla mikroorganizmów (np. detergentów, pestycydów). Biodegradacja s³u¿y do produkcji biogazu z odpadów i cieków, biomasy paszowej ze cieków, a tak¿e do produkcji pestycydów w opakowaniach rozpuszczalnych w wodzie (np. Tilt Premium 37,5 WP). Du¿¹ biodegradacj¹ charakteryzuj¹ siê gleby biologicznie aktywne, zasobne w próchnicê. [L.Z.]
Biodostêpnoæ  przyswajalnoæ pierwiastków dla rolin, drobnoustrojów, zwierz¹t i cz³owieka. [L.Z.]
Biofungicydy  biopreparaty do zwalczania fitopatogennych grzybów, zob. biopestycydy. [L.Z.]
Biogaz, agrogaz  gaz powstaj¹cy podczas cieplnej fermentacji metanowej (w temperaturze 35 °C) substancji organicznej bez dostêpu tlenu. Substratem do produkcji biogazu mog¹ byæ ró¿ne materia³y organiczne, takie jak: gnojowica, obornik, odpady rolinne, cieki poprodukcyjne (np. z mleczarni, browaru) itp.
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Biogaz jest ³atwopalny, zawiera ok. 60% metanu, ok. 30% CO2 oraz niewielkie
domieszki N2 i O2. Gaz ten nadaje siê do ogrzewania, owietlania i napêdu
silników, podobnie jak gaz z gazowni. Wartoæ opa³owa wynosi 24 MJ/m3. Ze
100 kg obornika otrzymuje siê 37 m3 biogazu. Masa pozosta³a po przefermentowaniu jest u¿ywana jako pe³nowartociowy nawóz. Biogaz jest produkowany
na szerok¹ skalê w Indiach, Afryce Pó³nocnej i Francji, gdzie warunki klimatyczne pozwalaj¹ na utrzymanie sta³ej, dodatniej temperatury, przez co czyni¹
proces op³acalnym. [L.Z.]
Biogazownia  zak³ad produkuj¹cy biogaz. [L.Z.]
Bioherbicydy  biopreparaty do zwalczania chwastów, zob. biopestycydy. [L.Z.]
Biohumus, humus biologiczny  powstaje w ka¿dym ekosystemie w miejscu nagromadzenia odpadu organicznego (detrytusu), w wyniku powolnego procesu
uzale¿nionego od warunków pogodowych i sukcesji bardzo ró¿nych grup zwierz¹t nastêpuj¹cych po sobie w stopniowym rozdrabnianiu i konsumowaniu detrytusu. W procesie tym uczestnicz¹ ró¿ne grupy detrytofagów. [J.K.]
Bioindykacja  okrelanie zmian w rodowisku za pomoc¹ wskaników biologicznych. Jedna z podstawowych metod w monitoringu biologicznym. Wykorzystywane s¹ specyficzne reakcje na dzia³anie czynników ograniczaj¹cych (na poziomie komórkowym), reakcje fizjologiczne i biochemiczne komórek, wra¿liwoæ gatunków wskanikowych rolin i zwierz¹t populacji oraz biocenozy 
ekologiczne wskaniki zmian funkcjonalnych i strukturalnych, np. zmiany struktury ilociowej oraz jakociowej biocenozy. Badania bioindykacyjne maj¹ charakter kompleksowy, gdy¿ ocena zmian zachodz¹cych w rodowisku dokonywana jest na podstawie równoczesnych reakcji wielu zastosowanych bioindykatorów oraz wspomagana przez inne oceny stanu rodowiska, np. metody
fizyczne i chemiczne ocen zmian rodowiska. [L.Z.]
Bioindykatory  gatunki rolin i zwierz¹t wykazuj¹ce zró¿nicowan¹ wra¿liwoæ
i charakterystyczn¹ reakcjê na dzia³anie czynników rodowiska. S¹ to z regu³y
gatunki o w¹skim zakresie tolerancji lub w specyficzny sposób reaguj¹ce na
dzia³anie substancji. Zestawy gatunków bioindykacyjnych pozwalaj¹ okreliæ
np. stan czystoci wód. Specyficzna wra¿liwoæ niektórych gatunków rolin
l¹dowych (np. sosny i wierku na obecnoæ dwutlenku wêgla w atmosferze,
trawy mietlicy na obecnoæ metali ciê¿kich w glebie), umo¿liwia okrelenie
stopnia, zasiêgu i struktury zmian degradacyjnych rodowiska. W³aciwoci
bioindykacyjne wykazuj¹ te¿ niektóre gatunki bezkrêgowców i ptaków, np. paj¹ki, komary, limaki, d¿d¿ownice i dziêcio³y. Bioindykatorami mog¹ byæ równie¿ wskaniki ekologiczne populacyjne i biocenotyczne, takie jak: sk³ad gatunkowy, liczebnoæ, zagêszczenie, produkcja biomasy i struktura troficzna.
Klasycznym przyk³adem bioindykatora zanieczyszczeñ atmosfery s¹ porosty
(Lichenes). Ich obecnoæ, sk³ad gatunkowy, rozmiary i wygl¹d plechy stanowi¹
informacjê o stanie rodowiska. [L.Z.]
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Biologia rolnicza  zob. agrobiologia.
Biologiczna zabudowa gruntu  ukszta³towanie szaty rolinnej o funkcjach ochronnych, krajobrazowych, klimatyzacyjnych i produkcyjnych na gruntach modyfikowanych przez zmianê sposobu u¿ytkowania terenu, budownictwo, eksploatacjê kopalin, erozjê wodn¹ i wietrzn¹, osuwiska itp. Stosuje siê biologiczn¹ zabudowê w¹wozów, potoków górskich, dolin rzecznych, osuwisk, skarp, tarasów, obwa³owañ, zwa³owisk górniczych i sk³adowisk odpadów przemys³owych,
terenów komunikacyjnych, stref ochronnych, terenów mieszkaniowych itp. [J.S.]
Biologiczne zanieczyszczenie gleby  kumulacja sk³adników chorobotwórczych
(mikroorganizmów i jaj paso¿ytów) pogarszaj¹ca higienê rodowiska i zagra¿aj¹ca spo¿ywczemu wykorzystywaniu biomasy rolinnej. [J.K.]
Biologiczne zanieczyszczenie gleby  ponadprzeciêtne wystêpowanie chorobotwórczych mikroorganizmów oraz paso¿ytów przewodu pokarmowego, stanowi¹cych zagro¿enie dla zdrowia ludzi i zwierz¹t. Sytuacja taka ma miejsce
np. przy nawo¿eniu (nawodnieniu) gleb surowymi ciekami organicznymi (np.
komunalnymi), w tym fekaliami. [W.J.]
Biologicznie czynna powierzchnia ziemi  zob. powierzchnia biologicznie czynna.
Biologizacja rolnictwa  operowanie w rolnictwie g³ównie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi (komposty, obornik, biopreparaty, racjonalne p³odozmiany, fitomelioracje, wysokoplenne odmiany odporne na agrofagi, retencja azotu
z rolin motylkowych) w celu wyprodukowania ¿ywnoci lepszej jakoci i ochrony rodowiska, zob. chemizacja rolnictwa. [L.Z.]
Biomasa  masa organizmów ¿ywych (rolin, zwierz¹t, mikroorganizmów) wyra¿ona w jednostkach wagowych; tak¿e  iloæ materii organicznej wytworzonej
przez populacjê danego rodowiska w jednostce czasu. Biomasa stanowi miarê
produktywnoci biologicznej. Pozostawiona na powierzchni gleby w postaci
mulczu (resztki po¿niwne, zielony nawóz, chwasty), poprawia jej sprawnoæ,
a po przeoraniu i humifikacji stanowi próchnicê. Biomasa mo¿e byæ ród³em
odnawialnych noników energii. Racjonalne spalanie biomasy (np. w paleniskach fluidalnych) nie powoduje zwiêkszenia CO2 w atmosferze i tylko w ograniczonym zakresie zwiêksza stê¿enie SO2. Materia³y i paliwa odpadowe z biomasy (odpadki drewniane, trociny, kora, s³oma, siano, darñ, ³êty, str¹ki fasoli,
pestki, zepsute ziarno), mog¹ byæ spalane w sposób ekologicznie bezpieczny
i efektywny energetycznie. [L.Z.]
Biometryka  nauka o mierzalnych cechach biologicznych. [L.Z.]
Biomonitoring  monitoring biologiczny. [L.Z.]
Biopaliwo  ród³o energii otrzymywane z produktów rolinnych. W praktyce mo¿liwe jest otrzymanie dwóch podstawowych rodzajów biopaliwa  alkoholi (ze
zbó¿, buraków cukrowych, ziemniaków) oraz olejów rolinnych (z rzepaku).
Zalet¹ biopaliwa jest odnawialnoæ jego zasobów. [L.Z.]
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Biopestycydy  biopreparaty, których sk³adnikiem czynnym s¹ wirusy (Madex do
zwalczania larw owocówki jab³kóweczki), bakterie (Novodor, Bactospeine 16000
WP, Thuricide HP, Dipel, Thuridan, Biobit, Bacilan zawieraj¹ce bakterie Bacillus thurigiensis) lub grzyby (Boverin, Vertalec, Mycotel). Zale¿nie od przeznaczenia wyró¿nia siê biopestycydy owadobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze
i chwastobójcze. Zaletami biopestycydów s¹ nietoksycznoæ dla ludzi i zwierz¹t, selektywnoæ niepowoduj¹ca zak³óceñ w ekosystemach i niezanieczyszczanie rodowiska, wadami natomiast  niewystarczaj¹ca skutecznoæ w przypadku masowego pojawienia siê szkodników, mniejsza skutecznoæ w stosunku
do starszych osobników, zale¿noæ dzia³ania od warunków rodowiska. [L.Z.]
Biopreparaty  1) szczepionki z mikroorganizmami po¿ytecznymi dla rolin, np.
nitragina, azotobakteryna; 2) dodatki paszowe, takie jak konserwanty i detoksykanty ziemiop³odów, koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotyki paszowe, probiotyki, kokcydiostatyki, antyoksydanty, preparaty enzymatyczne, aminokwasy syntetyczne, witaminy, substancje pigmentuj¹ce stosowane w produkcji zwierzêcej; 3) biopestycydy zawieraj¹ce, jako substancjê biologicznie czynn¹,
mikroorganizmy (lub ich produkty i formy przetrwalnikowe) chorobotwórcze
dla agrofagów albo ograniczaj¹ce ich rozwój (Novodor). Nie wymagaj¹ stosowania karencji, s¹ przydatne w ochronie rolin, zw³aszcza leczniczych i przyprawowych. Ograniczaj¹ chemizacjê rodowiska; 4) naturalne, chemiczne obojêtne (nietoksyczne dla ludzi, zwierz¹t i rolin) mieszanki bakteryjno-enzymowe, przystosowane do biodegradacji substancji organicznych zawartych w ciekach. Efekt ich dzia³ania polega na dynamicznym rozwoju aktywnej biologicznie biomasy przyspieszaj¹cej biodegradacjê zanieczyszczeñ organicznych zawartych w ciekach. Znajduj¹ zastosowanie we wspomaganiu procesów unieszkodliwiania cieków bytowo-gospodarczych i produkcyjnych, gnojowicy, osadów, t³uszczów, fekaliów itp. Biopreparaty wykorzystywane s¹ tak¿e do mineralizacji fekaliów z ustêpów suchych (Bio-21, Biolatrin, Septofos). [L.Z.]
Biostymulatory  substancje pochodzenia naturalnego (wyci¹gi z glonów morskich
i torfów) lub syntetyzowane na drodze chemicznej, których zadaniem jest wp³ywanie na procesy ¿yciowe rolin, szybszy wzrost i lepsze ukorzenienie. Mog¹
byæ dodawane do cieczy opryskowej lub jako dodatek do nawadniania. [L.Z.]
Biotechnika  stosowanie rodków technicznych u³atwiaj¹cych ingerencjê w naturalny przebieg procesów ¿yciowych w po¿¹danym przez cz³owieka kierunku. Na przyk³ad w chowie zwierz¹t do biotechnicznych metod rozmna¿ania
zalicza siê: sztuczne unasiennianie, synchronizacjê i stymulacjê rui, wywo³ywanie superowulacji, wczesne diagnozowanie ci¹¿y, transplantacjê i mikrochirurgiê zarodków, zap³adnianie jaja in vitro, kriokonserwacjê gamet i zarodków, a tak¿e preparowanie nasienia. W ochronie rolin metody biotechniczne, zastêpuj¹ce stosowanie zoocydów, wykorzystywane s¹ do zwalczania
szkodników rolin przez wykorzystanie zwi¹zków chemicznych rodowiska
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naturalnego, takich jak: antyfidanty, atraktanty, repelenty, arestanty, feromony, hormony itp. [L.Z.]
Biotechnologia  nauka zajmuj¹ca siê otrzymywaniem produktów za pomoc¹ czynników biologicznych, tj. mikroorganizmów, wirusów, komórek zwierzêcych
i rolinnych oraz substancji pozakomórkowych i sk³adników komórek. Dotyczy
to m.in. hodowli rolin odpornych na choroby i daj¹cych wy¿sze plony biomasy
i bia³ka, zwiêkszenia tolerancji rolin na stresy, zwiêkszenia zmiennoci genetycznej, poprawy wydajnoci fotosyntezy i przyswajania przez roliny azotu
atmosferycznego, poprawy jakoci wytwarzanych produktów, kontrolowania
patogenów i pozosta³oci rodków ochrony rolin, produkcji biopreparatów do
nawo¿enia gleby i ochrony rolin, konserwantów, szczepionek, preparatów paszowych, diagnostycznych i profilaktycznych, a tak¿e enzymów. W porównaniu z procesami chemicznymi biotechnologia jest znacznie mniej energoch³onna, nisko- lub bezodpadowa, tañsza, bardziej wydajna, a powstaj¹ce przy tym
zanieczyszczenia s¹ na ogó³ dla rodowiska ma³o uci¹¿liwe. Wykorzystywana
jest do produkcji preparatów zastêpuj¹cych inne, zanieczyszczaj¹ce rodowisko, np. do produkcji fitazy powoduj¹cej zaniechanie stosowania w diecie zwierz¹t fosforanu wapnia. Wykorzystywana jest równie¿ w ochronie rodowiska
m.in. do oczyszczania cieków, neutralizacji i bioutylizacji odpadów, a tak¿e do
produkcji biogazu. Osi¹gniêcia biotechnologii maj¹ zastosowanie w rolnictwie,
w ochronie rodowiska, medycynie, przemyle spo¿ywczym, chemii, farmakologii oraz energetyce, zob. in¿ynieria genetyczna. [L.Z.]
Biotechnologia rolnicza  zob. agrobiotechnologia.
Bioterroryzm  zamierzone wykorzystanie biologicznych czynników (chorobotwórczych mikroorganizmów i paso¿ytniczych wy¿szych organizmów lub ich toksyn) przeciw ludnoci jakiego kraju, zob. agroterroryzm. [L.Z.]
Biotop (rodowisko ¿yciowe)  1) ca³okszta³t warunków siedliskowych, ³¹cznie
z przekszta³caj¹cym wp³ywem, jaki wywieraj¹ na nie oraz nawzajem na siebie
¿yj¹ce w jego ramach roliny i zwierzêta; 2) rodowisko ¿ycia organizmów
zwierzêcych i rolinnych odznaczaj¹ce siê swoistym zespo³em czynników ekologicznych na danym terenie. Obejmuje czynniki glebowe i klimatyczne. [L.Z.]
Bioturbacja  zjawisko aktywnego mieszania warstw gleby lub wody, wywo³anego dzia³alnoci¹ organizmów ¿ywych, np. d¿d¿ownic w glebie. [L.Z.]
Biotyp  zespó³ osobników w obrêbie gatunku o takich samych w³aciwociach
dziedzicznych. [L.Z.]
B³onie  rozleg³a zadarniona równina. W krajobrazie rolnym ³¹ka lub pastwisko.
W krajobrazie zurbanizowanym murawa naturalna, rzadziej pielêgnowany trawnik, na przyk³ad b³onia krakowskie, b³onia paryskie. [J.S.]
Bonitacja gleb  ocena jakoci gleb pod wzglêdem ich wartoci u¿ytkowej, uwzglêdniaj¹ca ¿yznoæ, stosunki wodne, stopieñ kultury gleby oraz trudnoæ uprawy
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w powi¹zaniu z agroklimatem, rzeb¹ terenu i niektórymi elementami stosunków gospodarczych; wyra¿a siê w klasach lub punktach. Przeprowadza siê j¹
w celu zak³adania jednolitej ewidencji gruntów, bêd¹cej podstaw¹ okrelenia
wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. Przy bonitacji gleb uwzglêdnia siê budowê profilu
(typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, mi¹¿szoæ poziomu próchnicznego i zawartoæ próchnicy, odczyn i sk³ad chemiczny, w³aciwoci fizyczne, oglejenie),
stosunki wilgotnociowe uwarunkowane po³o¿eniem w terenie oraz wysokoæ
nad poziomem morza. Opieraj¹c siê na tych kryteriach gleby zalicza siê do odpowiednich klas bonitacyjnych. Uzupe³niaj¹cymi czynnikami s¹ w³aciwoci
otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy, zob. kompleks rolniczej przydatnoci gleby. [L.Z.]
Boraks  sól sodowa kwasu borowego (Na2B4O7 10 H2O) zawieraj¹ca 11,3% boru,
stosowana jako mikronawóz borowy. [L.Z.]
br  w gleboznawstwie, akumulacja na miejscu (wzbogacenie in situ), nieiluwialna, typowa dla gleb brunatnych. Stosuje siê w po³¹czeniu z poziomem g³ównym
B, np. Bbr w glebach brunatnych. [L.Z.]
Brodawki korzeniowe  narola na korzeniach rolin motylkowych, w których
¿yj¹ bakterie wi¹¿¹ce azot z powietrza, przez co dostarczaj¹ zwi¹zków azotowych przyswajalnych dla rolin, zob. bakterie brodawkowe. [L.Z.]
Brona  narzêdzie lub maszyna do uprawy uzupe³niaj¹cej lub podstawowej gleby
do g³êbokoci 15 cm. Stosowana jest do bronowania, spulchniania lub talerzowania roli. Podzia³ ze wzglêdu na budowê: 1) brona chwastownik (chwastownik)  brona-zgrzeb³o sk³adaj¹ca siê z d³ugich stalowych zêbów po³¹czonych
przegubowo, tworz¹cych jakby siatkê, ³atwo dostosowuj¹c¹ siê do nierównoci
powierzchni pola, np. redlin; dzia³anie zêbów tej brony jest delikatne, dziêki
czemu mo¿na ni¹ niszczyæ chwasty bez niszczenia roliny uprawnej; 2) brona
kolczatka (brona kolczasta, kolczatka, wa³ kolczasty, wa³ kolczatka)  wa³ piercieniowy o dzia³aniu krusz¹cym, sk³adaj¹cym siê z piêcioramiennych piercieni kolczastych osadzonych nieruchomo na obracaj¹cej siê osi, przy czym kolce
s¹siednich piercieni ustawione s¹ na przemian; przeznaczona jest do kruszenia
skorupy na glebach zwiêz³ych, a tak¿e do wyrównywania skib i kruszenia bry³;
3) ³¹kowa  ciê¿ka brona sk³adaj¹ca siê z ogniw po³¹czonych przegubowo,
w których zamocowane s¹ dwustronne klinowate zêby, s³u¿¹ce do przewietrzania darni oraz niszczenia mchu i kretowisk; 4) ³opatkowa  spulchniacz obrotowy; 5) obrotowa (rotacyjna)  odmiana glebogryzarki wyposa¿onej w no¿e proste w kszta³cie zêbów, dziêki czemu rozpyla rolê mniej ni¿ glebogryzarka;
6) sprê¿ynowa  w której elementami roboczymi s¹ sierpowato wygiête, sprê¿ynuj¹ce zêby, dzia³aj¹ce uderzeniowo (odchylaj¹ siê do ty³u i, po przezwyciê¿eniu oporu, wracaj¹ z powrotem); u¿ywa siê jej do uprawy przedsiewnej
i wyci¹gania roz³ogów perzu; 7) talerzowa  w której elementami roboczymi s¹

34

A
B

Leksykon ekoin¿ynierii
ostre, wklês³e talerze osadzone obrotowo na wspólnej osi, które mo¿na ustawiaæ pod pewnym k¹tem do kierunku ruchu narzêdzia; s³u¿y do talerzowania
ciernisk oraz doprawiania gleb ciê¿kich; 8) wahad³owa  aktywna, s³u¿¹ca do
doprawiania roli, której zespo³em roboczym s¹ dwie belki z zêbami, wykonuj¹ce poprzeczne wahania o kierunkach przeciwnych; 9) Weedera  brona-zgrzeb³o, której zespo³em roboczym jest wielorzêdowa belka z d³ugimi zêbami sk³adaj¹cymi siê z dwóch czêci: wygiêtej, sprê¿ystej, mocowanej do belki i prostej,
sztywnej, przeznaczonej do niszczenia chwastów w uprawach w¹skorzêdowych;
10) wirnikowa (karuzelowa)  aktywna, której zespo³em roboczym s¹ wirniki
z zêbami sztywnymi, o pionowej osi obrotu, ustawione obok siebie; 11) zêbowa
(zêbata)  w której elementami roboczymi s¹ sztywne zêby stalowe osadzone
w ramie; s³u¿y do kruszenia bry³, spulchniania i wyrównywania powierzchni
roli po orce, niszczenia chwastów, a tak¿e do przykrywania materia³u siewnego
i nawozów mineralnych. Wed³ug ciê¿aru przypadaj¹cego na jeden z¹b, brony
zêbowe dzieli siê na bardzo ciê¿kie (3954 N), ciê¿kie (2430 N), rednie
(1618 N), lekkie (1113) oraz posiewne (46). [L.Z.]
Brona-zgrzeb³o  narzêdzie do bronowania do g³êbokoci 5 cm, którego czêci¹
robocz¹ s¹ ruchome zêby stalowe. [L.Z.]
Bronowanie  zabieg uprawowy wykonywany bron¹ w celu p³ytkiego spulchnienia roli, pokruszenia bry³ i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania
powierzchni pola oraz przykrycia materia³u siewnego, nawozów mineralnych
lub rodków ochrony rolin. [L.Z.]
Bróg  ruchomy daszek na czterech s³upach wbitych w ziemiê, pod którym przechowuje siê siano, zbo¿e lub s³omê. [L.Z.]
Bruzda  rowek pozostaj¹cy po wyoraniu i od³o¿eniu skiby podczas orki. [L.Z.]
Bruzdomierz, g³êbokociomierz  przyrz¹d do pomiaru g³êbokoci orki. [L.Z.]
Bruzdowanie  wyorywanie g³êbokich (2530 cm) bruzd umo¿liwiaj¹cych przyspieszenie odp³ywu powierzchniowego, a tak¿e usuniêcie nadmiernego uwilgotnienia wierzchniej warstwy roli. [L.Z.]
brz  w gleboznawstwie, warstwa torfu brzezinowego torfowiska przejciowego,
stosuje siê do poziomu g³ównego O, np. Otprbrz. [L.Z.]
Budowle wodne  wznoszone dla ochrony przed niszcz¹c¹ si³¹ wody lub w celu
wykorzystywania wody. [Z.M.]
Budownictwo ekologiczne  budownictwo obejmuj¹ce budynki inwentarskie
i mieszkalne, suszarnie oraz szklarnie, oddalone od orodków emisji zanieczyszczeñ. W budownictwie tym stosuje siê niekonwencjonalne ród³a energii, biologiczne oczyszczalnie cieków oraz specjalne materia³y budowlane, np. bezo³owiowe farby rozpuszczalne w wodzie, s³omê i trzcinê. Uwzglêdnia siê te¿
potrzeby fizjologiczne (w tym zdrowie) oraz zachowanie zwierz¹t u¿ytkowych.
Budownictwo ekologiczne musi zapewniaæ wystarczaj¹c¹ swobodê ruchu,
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dostêp powietrza i wiat³a dziennego, ochronê przed nadmiernym nas³onecznieniem, skrajnymi temperaturami i wiatrem, wystarczaj¹c¹ powierzchniê do
le¿enia i wypoczynku, swobodny dostêp do wie¿ej wody i paszy oraz zdrowe
otoczenie dla zwierz¹t. [L.Z.]
Budynek inwentarski  budynek do utrzymania zwierz¹t gospodarskich. W praktyce wystêpuj¹ trzy podstawowe formy zabudowy: 1) pawilonowa, z pojedynczymi, wolno stoj¹cymi budynkami, tworz¹cymi uk³ad rzêdowy, grzebieniowy, piercieniowy, wachlarzowy lub gwiadzisty; 2) blokowa, w której obiekty o ró¿nym przeznaczeniu zosta³y powi¹zane przestrzennie w jeden zespó³ funkcjonalny; 3) monoblokowa, ca³y program produkcyjny obiektu wielkostadnego, zlokalizowany w jednym budynku o zwartej formie rzutu.
Zale¿nie od gatunku zwierz¹t i kierunku produkcji stosuje siê ró¿ne rozwi¹zania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne. Rozró¿nia siê budynki
dla byd³a  obory, ja³owniki, cielêtniki, bukaciarnie; dla trzody chlewnej 
chlewnie, odchowalnie prosi¹t, warchlakarnie, wychowalnie loszek i knurków hodowlanych, tuczarnie; dla owiec  owczarnie, wychowalnie m³odzie¿y, tuczarnie jagni¹t, budynki dla tryków (tryczniki), odpajalnie jagni¹t; dla
kur  wychowalnie, kurniki, brojlernie; dla indyków  wychowalnie, brojlernie, indyczniki reprodukcyjne; dla kaczek  kaczniki; dla gêsi  gêniki.
Jednym z podstawowych czynników wp³ywaj¹cych na wyniki i efekty chowu zwierz¹t s¹ wewnêtrzne warunki mikroklimatyczne. W prawid³owo zaprojektowanych i wykonanych budynkach temperatura, wilgotnoæ powietrza i owietlenie, powinny utrzymywaæ siê granicach optymalnych dla danego gatunku zwierz¹t. [L.Z.]
Buforowoæ gleby  zdolnoæ gleby do przeciwdzia³ania zmianom swego odczynu powodowanym dop³ywem jonów kwanych lub zasadowych. Wysok¹ buforowoæ w stosunku do kwasów maj¹ gleby wêglanowe oraz ciê¿kie, silnie
próchniczne, nisk¹ za charakteryzuj¹ siê gleby lekkie, ubogie w próchnicê i czêci koloidalne. Ma³a buforowoæ zwiêksza podatnoæ gleby na degradacjê pod
wp³ywem kwanych deszczów i zmusza do ostro¿noci w stosowaniu nawozów dzia³aj¹cych zakwaszaj¹co lub alkalizuj¹co. Gleba w rolnictwie intensywnym utraci³a w znacznym stopniu w³aciwoci buforuj¹ce. Buforowoæ
zale¿y od iloci zawartych w niej koloidów organicznych i mineralnych oraz
kationów wymiennych i wêglanów. W³aciwoci te maj¹ du¿e znaczenie  od
nich zale¿¹ np. efekty wapnowania. Je¿eli gleba bêdzie odznacza³a siê s³ab¹
zdolnoci¹ buforowania (np. gleba piaszczysta), to nawet niewielka dawka nawozu wapniowego mo¿e wywo³aæ znaczn¹ zmianê jej odczynu. Gleby o du¿ej
zawartoci koloidów natomiast bêd¹ potrzebowa³y znacznie wiêcej nawozu wapniowego do zmiany ich pH o tê sam¹ wartoæ co gleby piaszczyste, np. z pH 5 na
pH 7. Zdolnoæ buforowania gleby mo¿na poprawiæ g³ównie przez nawo¿enie
organiczne i wapnowanie. [L.Z.]
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Buraczysko  pole po zbiorze buraków. Gleba na takim polu jest silnie zbita i ma
zniszczon¹ strukturê w wyniku stosowania ciê¿kiego sprzêtu do zbioru lici
i korzeni buraków. [L.Z.]
Butwienie  rozk³ad substancji organicznej w warunkach tlenowych przez bakterie
tlenowe, które utleniaj¹ zwi¹zki organiczne w substancje gazowe (CO2, NH4),
ulatniaj¹ce siê z gleby. Efektem butwienia jest nieca³kowicie roz³o¿ona substancja organiczna, która ze wzglêdu na nisk¹ zawartoæ azotu, nawet latami,
mo¿e przetrwaæ w niezmienionym stanie. Szybkoæ butwienia zale¿y od g³êbokoci przyorania masy organicznej i stosunków wilgotnociowych gleby. Zbyt
szybkie butwienie prowadzi do spalania materii organicznej w glebie, zob. humifikacja. [L.Z.]
Bylina  wieloletnia rolina zielna, której czêci nadziemne co roku obumieraj¹,
a czêci podziemne (k³¹cza, cebule, bulwy) s¹ trwa³e. Wiosn¹ wyrastaj¹ z nich
nowe pêdy zielone, które kwitn¹ i wydaj¹ nasiona. Roliny te mog¹ ¿yæ na jednym miejscu przez wiele lat, a jednoczenie rozmna¿aæ siê z nasion. Licznie
reprezentowane w rolnictwie, zw³aszcza jako roliny ³¹kowe, a tak¿e w kwiaciarstwie. [L.Z.]
C  zob. poziom glebowy.
ca  w gleboznawstwie, akumulacja wêglanu wapnia. Stosuje siê w po³¹czeniu
z ró¿nymi poziomami g³ównymi, przejciowymi i podpoziomami oraz warstwami
glebowymi, np. Cca. [L.Z.]
Calizna  niezaorana, malej¹ca w czasie orki, czêæ pola. [L.Z.]
Ca³okszta³t uprawy roli pod dan¹ rolinê  wszystkie zabiegi uprawowe wykonywane w okresie od zbioru przedplonu do zbioru roliny nastêpczej, obejmuj¹ce kilka zespo³ów uprawek. Zale¿y on w du¿ym stopniu od stanowiska przeznaczonego dla roliny w konkretnym p³odozmianie. Przy d³u¿szym okresie
uprawy roli liczba zespo³ów i uprawek jest wiêksza, ³atwiej te¿ je wykonaæ.
W miarê skracania tego okresu czas na wykonanie zespo³ów uprawek jest coraz
krótszy, wskutek czego s¹ one skracane, a nawet eliminowane. Wp³yw na uprawê roli wywieraj¹ wymagania roliny oraz miejsce roliny w p³odozmianie
(jej przedplon). [L.Z.]
CCC (chlorek chlorocholiny)  rodek chemiczny z grupy retardantów przeciwdzia³aj¹cy wyleganiu zbó¿. W ogrodnictwie stosowany tak¿e jako regulator
wzrostu. [L.Z.]
Celowe przekszta³cenie rzeby terenu  zamierzone ukszta³towanie powierzchni
ziemi dla osi¹gniêcia okrelonego efektu gospodarczego, ekologicznego, krajobrazowego lub kulturowego. [J.S.]
Cetnar  niezalegalizowana jednostka miary, równa 50 kg. [L.Z.]
Chelaty  rodzaj substancji chemicznej, w których cz¹steczki zwi¹zków organicznych s¹ przynajmniej dwukrotnie zwi¹zane z metalem (np. chlorofil, hem).
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W³aciwoæ tê wykorzystano do produkcji chelatów mikronawozowych. Mimo
bardzo dobrej rozpuszczalnoci, chelaty dysocjuj¹ tylko w nieznacznym stopniu, st¹d mikroelementy stosowane doglebowo w tej formie nie przechodz¹ szybko w formy jonowe. Dziêki temu stanowi¹ dobre ród³o sk³adników pokarmowych dla rolin (nie s¹ przez glebê sorbowane ani uwsteczniane). [L.Z.]
Chemia rolnicza  nauka o ¿ywieniu i nawo¿eniu rolin oraz o nawozach i rodowiskowych skutkach ich stosowania. [L.Z.]
Chemiczna degradacja gleby  zniekszta³cenie chemizmu gleby przez nadmiern¹
kumulacjê lub nadmierny ubytek sk³adnika stanowi¹cego o pogorszeniu aktywnoci biologicznej i higieny rodowiska, wzrostu i plonowania rolin uprawnych, u¿ytkowych (od¿ywczych, technologicznych) oraz estetycznych walorów
rolin. Pojêcie to jest znacznie szersze od chemicznego zanieczyszczenia, poniewa¿ wiele sk³adników degraduj¹cych ekologiczne w³aciwoci gleby nie
kumuluje siê w niej. Wyja³owienie gleby ze sk³adników pokarmowych oraz
naruszenie równowagi jonowej to najczêciej spotykane formy degradacji. [J.S.]
Chemiczna degradacja rolin  zniekszta³cenie mineralnego i organicznego sk³adu rolin przejawiaj¹ce siê w zaburzeniu procesów fizjologicznych i rozwoju
organizmów, zmianie sk³adu gatunkowego fitocenoz, zamieraniu fitocenoz oraz
pogorszeniu lub utracie u¿ytkowych (od¿ywczych, technologicznych, ekologiczno-sanitarnych) wartoci p³odów lub szaty rolinnej. [J.S.]
Chemiczne zanieczyszczenie gleby  kumulacja sk³adnika pogarszaj¹ca aktywnoæ biologiczn¹ i higienê rodowiska, sk³ad gatunkowy szaty rolinnej, ¿ycie
i plonowanie rolin uprawnych, u¿ytkowe (od¿ywcze, technologiczne) oraz estetyczne walory rolin. [J.S.]
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen  umowny wskanik jakoci wód wyra¿aj¹cy iloæ zu¿ytego tlenu (mg O2/l) na procesy utleniania zwi¹zków organicznych
i nieorganicznych, ulegaj¹cych utlenieniu w warunkach otoczenia. [Z.M.]
Chemikalia rolnicze  zob. agrochemikalia.
Chemizacja rolnictwa  metoda intensyfikacji produkcji rolnej, g³ównie rolinnej,
przez zwiêkszenie zu¿ycia agrochemikaliów. Stosowane rodki, obok skutków
oczekiwanych w postaci wysokich efektów produkcyjnych, powoduj¹ równie¿
skutki o charakterze negatywnym. Ich uboczne dzia³anie polega m.in. na zaleganiu w glebie przez okrelony czas oraz oddzia³ywaniu na procesy biochemiczne
mikroorganizmów glebowych, co prowadzi do za³amania równowagi biologicznej rodowiska glebowego, pogorszenia warunków fizycznych i chemicznych gleby. Wskutek nadmiernego stosowania agrochemikaliów i nieuwzglêdniania przyrodniczych zasad p³odozmianu, w wielu krajach doprowadzono m.in. do zmêczenia gleb, które sta³o siê problemem gospodarczym, zagra¿aj¹cym w istotny sposób perspektywicznym planom zaopatrzenia ludnoci tych krajów w ¿ywnoæ.
Ekologiczne skutki chemizacji gleby wykraczaj¹ daleko poza to rodowisko.
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Przemieszczanie siê rodków chemicznych z gleby do innych ekosystemów
powoduje eutrofizacjê wód, zanieczyszczenie powietrza i przenoszenie ska¿eñ
na du¿e odleg³oci, kumulacjê substancji chemicznych w rolinach, czego efektem jest ska¿enie wszystkich ogniw ³añcucha pokarmowego. [L.Z.]
Chemizm gleby  zawartoæ mineralnych i organicznych sk³adników w glebie lub
w okrelonej jej warstwie; zale¿nie od celu, w jakim oznacza siê chemizm gleby, mo¿na uwzglêdniæ tylko wybrane sk³adniki gleby, oznaczaj¹c ich ca³kowit¹
zawartoæ lub okrelone formy, np. ³atwo rozpuszczalne w wodzie, a tym samym przyswajalne dla rolin. [J.S.]
Chemizm rolin  zawartoæ mineralnych i organicznych sk³adników w ca³ych
rolinach lub w okrelonych ich czêciach; zale¿nie od celu, w jakim oznacza
siê chemizm rolin, mo¿na uwzglêdniæ tylko zawartoæ wybranych sk³adników
w rolinach. [J.S.]
Chemosterylanty  w ochronie rolin, zwi¹zki chemiczne dzia³aj¹ce sterylizuj¹co
na zwierzêta. Mo¿na je podawaæ w przynêtach pokarmowych. [L.Z.]
Chlorofil  zielony barwnik umo¿liwiaj¹cy proces fotosyntezy, wystêpuj¹cy w rolinach i niektórych bakteriach; nale¿y do metaloporfiryn, zawieraj¹cych w centralnej pozycji cz¹steczkê magnezu. [L.Z.]
Chloroza  choroba rolin powsta³a na skutek zahamowania tworzenia siê chlorofilu, objawiaj¹ca siê ¿ó³kniêciem lici. Wystêpuje u rolin na glebach ubogich
w ¿elazo, magnez, azot lub inne sk³adniki pokarmowe. Na glebach o odczynie
zasadowym wystêpuje tzw. chloroza wapienna, wywo³ana przechodzeniem ¿elaza
w trudno rozpuszczalne po³¹czenia lub jego inaktywacj¹ w rolinie. [L.Z.]
Choroba kwarantannowa  choroba znajduj¹ca siê na licie patogenów objêtych
obowi¹zkiem zwalczania. S¹ to choroby wywo³ywane przez patogeny niewystêpuj¹ce dotychczas na terenie objêtym list¹, a mog¹ce siê na nim pojawiaæ
dziêki zawleczeniu. [L.Z.]
Choroba nowin  choroba wywo³ana niedoborem miedzi w glebie, fizjologiczna
choroba rolin uprawnych. U zbó¿ w fazie krzewienia i strzelania w db³o
wierzcho³ki lici wiêdn¹ i zasychaj¹, przybieraj¹c ¿ó³tawoszare zabarwienie.
Blaszki liciowe s¹ w¹skie, db³a cienkie i wiotkie. Roliny wiêdn¹, s³abo siê
k³osz¹, plon ziarna jest znikomy. Chorobê tê zaobserwowano równie¿ u rolin
motylkowych, buraka cukrowego i innych. Zwalcza siê j¹ przez nawo¿enie siarczanem miedzi lub innymi preparatami miedziowymi. [L.Z.]
Choroby p³odozmianowe  stan patologiczny rolin spowodowany niew³aciwym
ich nastêpstwem w zmianowaniu, prowadz¹cy do zni¿ki plonów. Przyczyn¹ jest
nadmierne nagromadzenie siê patogenów chorób grzybowych, szkodników lub
szkodliwych zwi¹zków w glebie, pozosta³ych po przedplonie. Do chorób p³odozmianowych nale¿¹ np. wykoniczynienie, wylucernienie, wyburaczenie,
wyziemniaczenie, wylnienie, wyogórczenie. [L.Z.]
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Chów przemys³owy  chów charakteryzuj¹cy siê du¿¹ koncentracj¹ zwierz¹t, oparty przewa¿nie na paszach z zakupu (koncentraty paszowe, preparaty hormonalne,
konserwanty, antybiotyki), nastawiony na maksymaln¹ wydajnoæ zwierz¹t. Dziêki
skomasowanej produkcji chowu mo¿liwa jest daleko id¹c¹ mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, takich jak: zadawanie pasz, dojenie i usuwanie odchodów. Te niew¹tpliwe efekty uzyskiwane s¹ jednak kosztem pogorszenia
warunków bytowania zwierz¹t oraz wzrostem energoch³onnoci. Charakteryzuje
siê niehumanitarnym sposobem utrzymania zwierz¹t, ingeruj¹cym w ich procesy
fizjologiczne, np. ¿ywienie komputerowe o okrelonych godzinach, tucz przymusowy unieruchomionych zwierz¹t, skracanie ogonów i zêbów. [L.Z.]
Chów zwierz¹t  jedna z podstawowych ga³êzi rolnictwa. Dzia³alnoæ cz³owieka
polegaj¹ca na utrzymywaniu zwierz¹t w celu wykorzystania ich cech u¿ytkowych dla zaspokojenia ró¿nych potrzeb (pozyskiwania miêsa, mleka, skór, we³ny, jaj, si³y poci¹gowej itp.), tak¿e w celach hobbystycznych. Chów zwierz¹t
polega na zapewnieniu zwierzêtom prawid³owych warunków bytowania, rozwoju i rozrodu, dziêki którym mo¿liwy jest pe³ny rozwój ich po¿¹danych cech.
Nale¿y go odró¿niæ od hodowli zwierz¹t, która ma na celu uzyskanie nowych
odmian, korzystnych z jakich wzglêdów u¿ytkowych. [J.K.]
Chwastownik  zob. brona.
Chwasty  roliny niepo¿¹dane, rosn¹ce dziko wród upraw na polach, ³¹kach,
w ogrodach, lasach itp. Maj¹ przewagê nad rolinami uprawnymi ze wzglêdu na
ich du¿¹ p³odnoæ. Niektóre gatunki wydaj¹ po kilkanacie lub kilkadziesi¹t
tysiêcy nasion z jednej roliny. W zwi¹zku z olbrzymim wspó³czynnikiem rozmna¿ania, w warunkach sprzyjaj¹cych osypywaniu siê nasion na polu, du¿e ich
iloci gromadz¹ siê w glebie, gdzie mog¹ pozostawaæ przez wiele lat (nawet 50 lat),
zachowuj¹c zdolnoæ kie³kowania. Szkodliwy wp³yw chwastów polega na tym,
¿e zag³uszaj¹ i wypieraj¹ roliny uprawne, zacieniaj¹, sprzyjaj¹ wyleganiu, pobieraj¹ sk³adniki pokarmowe i wodê, utrudniaj¹ zbiór, opóniaj¹ dosychanie
skoszonych rolin, utrudniaj¹ uprawê mechaniczn¹ gleby przeroniêtej ich korzeniami, powoduj¹ zatrucia i choroby przewodu pokarmowego zwierz¹t, nadaj¹ nieprzyjemny smak i zapach oraz powoduj¹ psucie siê mleka i mas³a, zatruwaj¹ produkty (np. m¹kê), obni¿aj¹ wartoæ siewn¹ i cenê handlow¹ materia³u siewnego, s¹ paso¿ytami oraz porednimi ¿ywicielami chorób i szkodników
rolin uprawnych, pogarszaj¹ jakoæ i iloæ plonów. ród³em zachwaszczenia
s¹ gleba, nawozy organiczne, niedoczyszczony materia³ siewny oraz miedze
i przydro¿a. W zale¿noci od miejsca wystêpowania chwasty dzielimy na: 1) segetalne, wystêpuj¹ce na polach i w ogrodach; dziêki licznym przystosowaniom
s¹ trudne do zwalczenia, np. perz w³aciwy, miot³a zbo¿owa, ¿ó³tlica drobnokwiatowa; 2) ruderalne (roliny synantropijne), wystêpuj¹ce samorzutnie na siedliskach sztucznie wytworzonych przez cz³owieka po ca³kowitym zniszczeniu
rolinnoci pierwotnej na mietnikach, przydro¿ach, nasypach kolejowych, ru-
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mowiskach, podwórkach, lotniskach itp., np. pokrzywa zwyczajna, bylica pospolita, wrotycz pospolity; 3) u¿ytków zielonych, wystêpuj¹ce na ³¹kach i pastwiskach; s¹ odporne na przygryzanie i udeptywanie, np. piêciornik gêsi, bluszczyk kurdybanek. Stosuje siê nastêpuj¹ce metody zwalczania chwastów: 1) profilaktyczna, polegaj¹ca na czyszczeniu materia³u siewnego, fermentacji obornika na gor¹co, niszczeniu chwastów ruderalnych, stosowaniu w³aciwego p³odozmianu, utrzymywaniu dobrego stanu rolin uprawnych (optymalna obsada),
utrzymywaniu wysokiej aktywnoci biologicznej gleby; 2) agrotechniczna, polegaj¹ca na bezporednim zwalczaniu narzêdziami uprawowymi, np. bronowaniem, upraw¹ miêdzyrzêdow¹; 3) chemiczna, przy u¿yciu herbicydów. W celu
ograniczenia ska¿enia rodowiska nale¿y stosowaæ wszystkie trzy metody kompleksowo. [L.Z.]
Ci¹gnik rolniczy  rodek transportowy do poruszania i napêdu maszyn oraz narzêdzi rolniczych. Wyposa¿ony jest w podnonik hydrauliczny i uk³ad zawieszenia narzêdzi, s³u¿¹ce do podnoszenia narzêdzi zawieszanych w po³o¿enie
transportowe i do opuszczania ich w po³o¿enie robocze. Wa³ odbioru mocy
umo¿liwia sprzêganie ci¹gnika z maszynami. W zale¿noci od sposobu i rodzaju wykonywanych prac polowych wystêpuj¹ ci¹gniki: 1) do podstawowych prac
polowych (np. orka, kultywatorowanie, bronowanie, siew, zbiór); 2) do uprawy
miêdzyrzêdowej, charakteryzuj¹ce siê wiêkszym przewitem i zmiennym rozstawem kó³; 3) sadowniczo-ogrodnicze, przeznaczone do uprawy sadów, jagodników i ogrodów warzywnych; cechuje je ma³owymiarowowæ, dziêki czemu nadaj¹ siê do pracy pod konarami drzew i na niewielkich powierzchniach; 4) uniwersalne, przeznaczone do wykonywania podstawowych prac polowych oraz do
uprawy miêdzyrzêdowej i transportu. [L.Z.]
Ciecz bordoska  fungicyd pochodzenia nieorganicznego, otrzymywany w wyniku
reakcji siarczanu miedzi z wodorotlenkiem wapnia. Najczêciej przygotowuje
siê j¹ w drewnianej beczce, gasz¹c 0,5 kg wapna palonego i rozcieñczaj¹c go
z wod¹ do 50 l. W oddzielnym niemetalowym pojemniku rozpuszcza siê 1 kg
rozdrobnionego krystalicznego siarczanu miedziowego w 50 l wody. Bezporednio przed opryskiwaniem roztwór siarczanu miedziowego wlewa siê powoli do mleka wapiennego, intensywnie mieszaj¹c. Poniewa¿ siarczan miedziowy
rozpuszcza siê w wodzie zimnej doæ trudno, dlatego wskazane jest rozpuszczenie go najpierw w kilku litrach gor¹cej wody, a nastêpnie dope³nienie do 50 l
wod¹ zimn¹. Prawid³owo przygotowana ciecz ma kolor jasnoniebieski. Jest preparatem nietrwa³ym, który ju¿ w ci¹gu jednego dnia przechodzi ze stanu koloidalnego w krystaliczny, trac¹c przy tym w³aciwoci grzybobójcze. Ciecz bordoska jest obecnie wycofywana z u¿ycia ze wzglêdu na k³opotliwy sposób przygotowywania oraz mo¿liwoæ fitotoksycznego dzia³ania na wiele gatunków rolin uprawnych. W wielu krajach jest ona jednak podstawowym fungicydem do
zwalczania m¹czniaka rzekomego winoroli. Zalet¹ jest powolny rozk³ad che-
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miczny osadu pokrywaj¹cego powierzchniê rolin, co zapewnia d³ugotrwa³e
i skuteczne dzia³anie ochronne. [L.Z.]
Ciecz robocza  zawieraj¹ca chemiczny rodek ochrony rolin, w postaci roztworu, emulsji lub zawiesiny, s³u¿¹ca do opryskiwania rolin. [L.Z.]
Ciecz u¿ytkowa  zob. ciecz robocza.
Ciek  ogólne okrelenie wód p³yn¹cych w naturalnych korytach (rzeka, potok,
strumieñ, struga). [Z.M.]
Ciê¿koæ gleby w uprawie  cecha fizyczna gleby okrelaj¹ca wielkoæ oporów,
na jakie napotykaj¹ narzêdzia i maszyny uprawowe. Cecha ta zale¿y g³ównie od uziarnienia gleby. Na jej podstawie gleby dzieli siê na lekkie, rednie
i ciê¿kie. [L.Z.]
cn  w gleboznawstwie, akumulacja pó³toratlenków i wêglanów w postaci konkrecji lub pieprzów, np. Bfecn, Ccacn. [L.Z.]
cs  w gleboznawstwie, akumulacja siarczanu wapnia, np. Ccs. [L.Z.]
Czarne ziemie  rz¹d gleb semihydrogenicznych, których powstanie wi¹¿e siê
z akumulacj¹ materii organicznej w warunkach du¿ej wilgotnoci w mineralnych utworach glebowych, zasobnych w wêglan wapnia i czêci ilaste. W utworach tych zachodzi proces ³¹czenia siê zwi¹zków humusowych, wysyconych
wapniem z i³em koloidalnym, w próchniczne zwi¹zki organiczno-mineralne,
nadaj¹ce tym glebom charakterystyczn¹ gruze³kowat¹ strukturê i czarn¹ barwê.
Mi¹¿szoæ poziomu próchnicznego wynosi 3050 cm, a zawartoæ materii organicznej 26%. Czarne ziemie o uregulowanych stosunkach wodnych nale¿¹
do naj¿yniejszych gleb w Polsce. [L.Z.]
Czarnoziem  gleba o bardzo g³êbokim i dobrze wykszta³conym poziomie
próchnicznym, powsta³a w klimacie kontynentalnym umiarkowanie suchym
(350450 mm opadów rocznie) pod wp³ywem rolinnoci ³¹kowo-stepowej.
Zale¿nie od mi¹¿szoci poziomu próchnicznego czarnoziemy dzieli siê na: p³ytkie (do 40 cm), rednio g³êbokie, g³êbokie i bardzo g³êbokie (ponad 80 cm).
Zawartoæ próchnicy w czarnoziemach wynosi przewa¿nie 48%. Gleby te s¹
bardzo zasobne w azot oraz w pozosta³e sk³adniki pokarmowe. Ich odczyn jest
obojêtny lub s³abo alkaliczny, rzadziej s³abo kwany. Jedyn¹ wad¹ czarnoziemów jest niedobór wody, wynikaj¹cy ze strefy klimatycznej, który wyznacza
pu³ap produkcji rolinnej. W Polsce czarnoziemy wystêpuj¹ p³atowo w okolicach Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Jaros³awia, Przemyla, Sandomierza, Opatowa i Proszowic. Wykszta³ci³y siê one z lessów zasobnych w CaCO3
pod wp³ywem rolinnoci leno-stepowej. Spotyka siê ponadto czarnoziemy
leno-³¹kowe wykszta³cone przewa¿nie z marglistych py³ów, glin i i³ów. Do
gleb czarnoziemnych zalicza siê te¿ szare gleby lene. Czarnoziemy polskie nie
osi¹gnê³y tak du¿ej akumulacji próchnicy jak czarnoziemy stepowe, a poza
tym zosta³y ju¿ w znacznym stopniu zdegradowane. Z tego wzglêdu s¹ one
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bli¿sze szarym glebom lenym ni¿ czarnoziemom w³aciwym. Gleby czarnoziemne s¹ najurodzajniejszymi gruntami ornymi i trwa³ymi u¿ytkami zielonymi w Polsce. [J.S.]
Czerwona kalifornijska  marketingowa nazwa d¿d¿ownicy kompostowej Eisenia fetida (Sav), maj¹cej zastosowanie w wermikulturze. Ta nazwa marketingowa zwi¹zana jest z faktem, ¿e w³anie w Kalifornii, nieznaj¹cy systematyki
d¿d¿ownic Amerykanie, w latach 50. XX w., zaczêli j¹ namna¿aæ na skalê przemys³ow¹. W starych publikacjach (tak¿e starej systematyce), znana jako Eisenia foetida (Sav). Jest d¿d¿ownic¹ epigeiczn¹, gatunkiem geopolitycznym, ³atwo
akceptuj¹cym zró¿nicowane cechy siedliska, o ile ma sta³y dostêp do odpadów
organicznych. Powszechnie wystêpuje wiêc w naturalnych odpadach organicznych (pryzmy obornika, komposty ogrodowe), jej populacja nie utrzymuje siê
jednak w glebach mineralnych. D¿d¿ownica kompostowa dzieli siê na dwa podgatunki: E. fetida fetida (Sav. 1826) i E. fetida andrei (Bouche 1972). E. fetida
fetida jest d¿d¿ownic¹ rednich rozmiarów, z regu³y nie przekracza 10 cm d³ugoci i wagi 1 g. £atwo j¹ odró¿niæ od innych gatunków, gdy¿ ma ciemne czerwonobrunatno ubarwione cia³o z wyranym pr¹¿kowaniem. Zraniona wydziela
¿ó³ty p³yn, niesmaczny dla drapie¿ników. Gatunek ten ³atwo daje siê namna¿aæ
w temperaturze pokojowej na wiêkszoci odpadów organicznych (st¹d jego
popularnoæ w wermikulturze). Z jej kokonów wykluwa siê kilka m³odych osobników, co powoduje bardzo wysokie tempo rozrodu. Dlatego te¿ sta³a siê tak¿e
popularnym i wygodnym w hodowli gatunkiem zwierzêcia laboratoryjnego.
Przedstawiciele E. fetida andrei s¹ nieco mniejsi i nie maj¹ wyranego pr¹¿kowania. Obydwa podgatunki s¹ syntoniczne, czyli zamieszkuj¹ te same biocenozy, ale o ich odrêbnoci mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e wystêpuje postkopulacyjna
izolacja reprodukcyjna. W krajach Europy Pó³nocnej dominuje chów E. fetida
fetida, a E. fetida andrei hodowana jest g³ównie w wermikulturach we W³oszech i Francji. Obecnie E. fetida sta³a siê tak¿e, zgodnie z normami ISO, gatunkiem, na którym testuje siê wp³ywy antropogeniczne na ¿ycie biologiczne
gleb (PN-ISO 1993, 1998, 1999). [J.K.]
Czêci sp³awialne  zob. i³.
Czêci szkieletowe  w gleboznawstwie, cz¹stki gleby o rednicy powy¿ej 1 mm. [L.Z.]
Czêci ziemiste  w gleboznawstwie, cz¹stki gleby o rednicy poni¿ej 1 mm. [L.Z.]
Cz³on zmianowania  fragment zmianowania z³o¿ony z co najmniej dwóch rolin
(cz³on 2-polowy), lub trzech, czterech rolin (cz³on 3-polowy, cz³on 4-polowy),
przy czym pierwsza jest zawsze rolina polepszaj¹ca wartoæ stanowiska (rolina niezbo¿owa), a nastêpne  jedna, dwie lub trzy  roliny pogarszaj¹ce (zbo¿owe). Cz³on podwójny obejmuje najpierw dwie roliny niezbo¿owe, a nastêpnie dwie zbo¿owe, np. groch  rzepak ozimy  pszenica ozima  owies. Przyk³ad zmianowania dwucz³onowego: ziemniak  owies  peluszka  ¿yto oraz

43

A
D

Leksykon ekoin¿ynierii
trójcz³onowego: burak cukrowy  jêczmieñ jary  groch  pszenica ozima 
rzepak ozimy  pszen¿yto ozime. [L.Z.]
Czteropolówka  p³odozmian sk³adaj¹cy siê z czterech elementów zmianowania.
Typow¹ czteropolówk¹ jest p³odozmian norfolski na gleby lekkie (ziemniaki,
owies, ³ubin ¿ó³ty, ¿yto) i ciê¿kie (burak cukrowy, jêczmieñ jary z wsiewk¹
koniczyny czerwonej, koniczyna czerwona, pszenica ozima). [L.Z.]
Czynniki glebotwórcze  czynniki wp³ywaj¹ce na powstawanie i kszta³towanie siê
gleby, takie jak biosfera, klimat, stosunki hydrologiczne, ska³a macierzysta, rzeba
terenu, dzia³alnoæ cz³owieka i czas. Wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ i tylko przez ich
wspólne dynamiczne dzia³anie z martwej ska³y powstaje o¿ywiony i ulegaj¹cy
ci¹g³ym przemianom twór  gleba. Ró¿ne wspó³dzia³anie wymienionych czynników, w zale¿noci od panuj¹cego w danym miejscu i czasie ich uk³adu, powoduje powstawanie gleb o ró¿nie wykszta³conych profilach. [L.Z.]
D  zob. pod³o¿e mineralne.
Darnina  zob. darñ.
Darniowanie  pokrywanie powierzchni gleby (skarpy, boiska) darni¹, w celu jej
utrwalenia lub w celu za³o¿enia nowych trawników. Darñ nale¿y pobraæ z ³¹k
o strukturze rednio zwiêz³ej i bardzo dobrze rozwiniêtym systemie korzeniowym (trawy lunokêpkowe i roz³ogowe). Do darniowania boisk sportowych
odpowiednia jest darñ o zwartej masie korzeniowej. Darñ w momencie wycinania musi byæ w miarê wilgotna i przyciêta do wysokoci 23 cm. Darñ uk³adana
jest cile i przemiennie. Okres po³¹czenia siê darni z pod³o¿em zale¿y od jakoci darni, dok³adnoci wykonania wszystkich prac oraz od pogody. [L.Z.]
Darñ  zwarty kobierzec traw wraz z warstw¹ gleby gêsto przeroniêtej ich korzeniami nak³adana na inn¹ powierzchniê w budownictwie ziemnym, ochronie i rekultywacji gruntów oraz kszta³towaniu zieleni miejskiej, zob. darniowanie. [L.Z.]
Dawka polewowa  iloæ wody wyra¿ona w mm lub m3/ha doprowadzona podczas
jednego nawodnienia. Dawka polewowa i zapas wody w glebie nie powinny
przekraczaæ granicznej pojemnoci wodnej gleby, w przeciwnym razie nadmiar
wody niewykorzystany przez roliny zasili wodê gruntow¹ lub sp³ynie do sieci
rowów. [L.Z.]
DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan)  substancja czynna azotoksu o w³aciwociach owadobójczych. rodek ten zosta³ u¿yty w czasie II wojny wiatowej do zwalczania wszy i ochrony wojsk alianckich przed tyfusem. Stosowano
go równie¿ do zwalczania wszy wiele lat po II wojnie wiatowej. Obliczono, ¿e
do 1953 r. DDT uratowa³o ¿ycie ok. 100 milionom ludzi, chroni¹c ich przed
chorobami zakanymi. Uwa¿a siê, ¿e DDT zmniejszy³o wystêpowanie malarii
o dwa miliardy przypadków. B³êdem jednak by³o zastosowanie DDT do walki
ze szkodnikami w rolnictwie (np. stonk¹ ziemniaczan¹). Preparat dzia³a³ na
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owady zarówno rolino¿erne, jak i po¿yteczne, nie dzia³a³ natomiast na roztocze i mszyce. Po ujawnieniu wielu wad, takich jak du¿a trwa³oæ, kumulowanie siê w organizmach zwierz¹t sta³ocieplnych (obecnoæ DDT stwierdzono nawet u pingwinów na Antarktydzie) i cz³owieka, d³ugi okres zalegania
w glebie oraz zbiornikach wodnych, powstawanie odpornoci u owadów, masowe pojawienie siê przêdziorków, preparat wycofano z u¿ycia (w Niemczech
w 1971 r., w Polsce w 1975 r.). Nadal jest stosowany w niektórych krajach
Afryki, zob. persystencja. [L.Z.]
Decesja  wzmo¿ony proces humifikacji i mineralizacji organicznych sk³adników
gleb hydrogenicznych, sk³adaj¹cy siê na proces murszenia i przebiegaj¹cy
w warunkach zmniejszonego lub przerwanego uwodnienia. [L.Z.]
Decytona (dt)  jednostka masy stosowana w obrocie p³odami rolnymi = 100 kg. [L.Z.]
Deflacja  zob. erozja gleby.
Defoliacja  1) wywo³ywanie opadania lici z rolin przez opryskiwanie rodkiem
chemicznym (defoliantem) w celu przyspieszenia dojrzewania rolin i u³atwienia ich zbioru. Zabieg ten ma zastosowanie na nasiennych plantacjach wolno
dojrzewaj¹cych rolin str¹czkowych, tj. ³ubin, bobik, na 13 tyg. przed zbiorem; 2) usuwanie lici podczas zbioru buraka cukrowego za pomoc¹ defoliatora. Defoliacja zastêpuje og³awianie i zwiêksza masê korzeni, a tym samym
plon cukru o 510%, a tak¿e iloæ wyprodukowanych wys³odków i melasy;
zob. desykacja. [L.Z.]
Defolianty  zob. defoliacja.
Defoliator  kombajn do usuwania lici z niewykopanych korzeni buraka cukrowego. Sk³ada siê z wa³ków z bijakami stalowymi i gumowymi. [L.Z.]
Deformacje górotworu i powierzchni terenu  s¹ g³ównym przejawem przekszta³ceñ geomechanicznych, w postaci deformacji mas skalnych (górotworu) nad
i wokó³ pola eksploatacji górniczej i najczêciej obejmuj¹ce tak¿e powierzchniê terenu. Ich wystêpowanie jest zasadnicz¹ przyczyn¹ powstawania na powierzchni terenu szkód górniczych w obiektach in¿ynieryjno-budowlanych,
a tak¿e zmian geometrii powierzchniowej sieci hydrograficznej. Deformacje te
dziel¹ siê na ci¹g³e, wystêpuj¹ce powoli, bez widocznych uszkodzeñ powierzchni
terenu oraz nieci¹g³e, powstaj¹ce w sposób nag³y (udarowy), z wyranymi nieci¹g³ociami powierzchni terenu w postaci lejów i zapadlisk (tzw. deformacje nieci¹g³e powierzchniowe) lub pêkniêæ, szczelin i progów terenowych (tzw. deformacje nieci¹g³e liniowe). Zasadniczym przejawem deformacji nieci¹g³ych jest
rozleg³e obni¿enie nad i wokó³ pola eksploatacji, z racji swego kszta³tu, zwane
nieck¹ osiadañ (obni¿eñ). Powstaje ona wskutek przemieszczeñ warstw skalnych
³¹cznie z powierzchni¹ terenu, generalnie w kierunku centrum pola eksploatacji.
To przemieszczenie rozk³ada siê na sk³adowe: pionow¹, zwan¹ obni¿eniem lub
osiadaniem  w oraz poziom¹, zwan¹ przesuniêciem poziomym  u. [W.J.]
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Degradacja chemiczna gleby  zniekszta³cenie chemizmu gleby przez nadmiern¹
kumulacjê lub nadmierny ubytek sk³adnika(ów), stanowi¹ce o pogorszeniu aktywnoci biologicznej i higieny rodowiska, ¿ycia oraz plonowania rolin u¿ytkowych (jadalnych, technologicznych), a tak¿e o estetycznych walorach rolin;
degradacja chemiczna gleby jest pojêciem znacznie szerszym ni¿ chemiczne
zanieczyszczenie gleby, poniewa¿ wiele sk³adników degraduj¹cych ekologiczne w³aciwoci gleby nie kumuluje siê w niej; wyja³owienie gleby ze sk³adników pokarmowych oraz naruszenie równowagi jonowej to najczêciej spotykane formy degradacji. [J.S.]
Degradacja chemiczna rolin  zniekszta³cenie mineralnego i organicznego sk³adu rolin przejawiaj¹ce siê zaburzeniem procesów fizjologicznych i rozwoju
organizmów, zmian¹ sk³adu gatunkowego fitocenoz, zamieraniem fitocenoz,
pogorszeniem lub utrat¹ u¿ytkowych (od¿ywczych, technologicznych, ekologiczno-sanitarnych) wartoci p³odów lub szaty rolinnej. [J.S.]
Degradacja fauny glebowej  czêsto wynika z braku wiadomoci funkcjonowania bogatego ¿ycia zwierzêcego w glebie. Ma wp³yw na spadek ¿yznoci gleb;
utrudnia to jej ochronê. [J.K.]
Degradacja fitoekologicznych zasobów wody  niekorzystne dla rolin zmiany
iloci wody zawartej w glebie, dynamiki stosunków powietrzno-wodnych
w glebie, iloci pary wodnej zawartej w przyziemnej czêci atmosfery oraz fitoklimatu i chemizmu wody glebowej. [J.S.]
Degradacja gleby  zniekszta³cenie jednego lub wielu czynników rodowiska pogarszaj¹ce warunki ¿ycia i plonowania rolin uprawnych, sk³ad gatunkowy rolinnoci trwa³ej, zmniejszaj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ (od¿ywcz¹, technologiczn¹,
sanitarn¹) p³odów rolnych i lenych oraz pogarszaj¹ce ekologiczne funkcjonowanie pokrywy glebowo-rolinnej w krajobrazie; g³ównymi przyczynami degradacji gleby s¹: wadliwy sposób u¿ytkowania, erozja wodna i wietrzna, przesuszenie lub zawodnienie ziemi, techniczne (mechaniczne) zanieczyszczenie
gleby i zniekszta³cenie budowy gruntu, chemiczne zanieczyszczenie i zasolenie
gleby, zubo¿enie jej w sk³adniki pokarmowe i próchnicê, zakwaszenie lub alkalizacja, zanieczyszczenie mechaniczne oraz zanieczyszczenie organizmami chorobotwórczymi (zob. techniczno-rolnicza degradacja struktury ekologicznej).
W wyniku obni¿enia lub utraty swoich wartoci u¿ytkowych zdegradowane gleby
wymagaj¹ rekultywacji. Proces degradacji gleby jest bardzo z³o¿ony i uwarunkowany przez czynniki naturalne (zmiany klimatyczne, zmiany szaty rolinnej
przemieszczanie i straty gleby w wyniku erozji) oraz antropogeniczne (uprawa,
p³odozmian, mechanizacja, melioracja, chemizacja, gospodarowanie na zboczach, dewastacja). Czynniki degradacji mo¿na podzieliæ na zewnêtrzne i wewnêtrzne. Wród czynników zewnêtrznych, które pokrywaj¹ siê z czynnikami
naturalnymi, decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ procesy przemieszczania gleby w wyniku erozji. Czynniki wewnêtrzne dotycz¹ zjawisk wystêpuj¹cych w samym
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rodowisku glebowym, zarówno pod wzglêdem czynników naturalnych, jak
i dzia³alnoci cz³owieka. Uwzglêdniaj¹c procesy zachodz¹ce w rodowisku glebowym pod wp³ywem czynników degradacyjnych, wyró¿nia siê degradacjê fizyczn¹, nastêpuj¹c¹ wskutek zmian struktury gleby, zlewnoci i zaskorupiania
powierzchniowego, erozji wodnej i wietrznej, nadmiernego zagêszczenia i niekorzystnych zmian stosunków wodnych; degradacjê chemiczn¹, spowodowan¹
zakwaszeniem, dekalcytacj¹, przemywaniem, zmianami ilociowymi i jakociowymi próchnicy, zniszczeniem kompleksu sorpcyjnego gleby, zasoleniem, zanieczyszczeniami przemys³owymi, chemizacj¹ rolnictwa; oraz degradacjê biologiczn¹, obejmuj¹c¹ zmêczenie gleby, wyja³owienie, zatrucia i ubytek próchnicy. Odpornoæ gleby na degradacjê zale¿y od jej intensywnoci, wielkoci ³adunku zanieczyszczeñ dostaj¹cych siê do gleby i toksycznoci substancji. W du¿ym
stopniu decyduj¹ równie¿ w³aciwoci gleby, a przede wszystkim jej uziarnienie, zawartoæ próchnicy, wêglanu wapnia oraz w³aciwoci sorpcyjne. Gleby
naszego kraju s¹ w ró¿nym stopniu odporne na degradacjê. Udzia³ poszczególnych stopni ich odpornoci przedstawia siê nastêpuj¹co: 1) bardzo s³abo odporne  34%; 2) s³abo odporne  17%; 3) rednio odporne  20%; 4) odporne 
10%; 5) bardzo odporne  10%; 6) bardzo silnie odporne  9%. [J.S.]
Degradacja jakoci wód podziemnych  trwa³e lub d³ugotrwa³e zanieczyszczanie
wód podziemnych uniemo¿liwiaj¹ce ich wykorzystanie. [A.M.]
Degradacja powierzchni ziemi  niekorzystna zmiana utworu geologicznego, rzeby
terenu, gleby, warunków wodnych, szaty rolinnej pod wp³ywem dzia³alnoci
przemys³owej i agrotechnicznej lub innej. [J.S.]
Degradacja szaty rolinnej  pomniejszenie biologicznych zasobów rolinnych
oraz ekologiczno-u¿ytkowych wartoci rolin na okrelonym terenie. Degradacja szaty rolinnej mo¿e byæ spowodowana przez wiele czynników, w tym g³ównie przez zniekszta³cenie chemizmu rodowiska (gleby, wody, powietrza), przesuszenie lub zawodnienie gleby, techniczne rozdrobnienie powierzchni biologicznie czynnej, wydeptanie przez ludzi i zwierzêta (na osiedlach, terenach rekreacyjnych i pastwiskach), masowe wystêpowanie chorób i szkodników oraz
¿ywio³y natury. [J.S.]
Degradacja rodowiska  wszystkie zniekszta³cenia (niekorzystne zmiany) struktury przestrzennej i równowagi ekologicznej, spowodowane przez nierolnicz¹ i nielen¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹; do dzia³alnoci takiej zalicza siê górnictwo, energetykê i produkcjê przemys³ow¹, budownictwo, motoryzacjê i transport. [J.S.]
Degradacja zasobowa wód  proces zubo¿enia zasobów, polega na takim zaburzeniu równowagi w obiegu wód, które powoduje zmniejszenie siê iloci wód dyspozycyjnych. [J.S.]
Deluwium  produkty wietrzenia sk³adaj¹ce siê z drobnych frakcji, wyp³ukane przez
deszcz ze zbocza i osadzone u jego podnó¿a. [Z.M.]
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Denitryfikacja  redukcja azotanów przez azotyny do azotu cz¹steczkowego lub
azotu amonowego przez mikroorganizmy wodne w warunkach beztlenowych.
W wodach powierzchniowych i podziemnych oraz w glebach przebiega najczêciej pod wp³ywem bakterii denitryfikacyjnych (denitryfikuj¹cych), a jedynie
sporadycznie odbywa siê pozabiologicznie. Intensywnie przebiega w warunkach redukcyjnych (Eh ~100 mV i poni¿ej), powszechnie zachodzi wiêc w wodach podziemnych na wiêkszych g³êbokociach. Procesy denitryfikacji maj¹
podstawowe znaczenie w biogeochemicznym kr¹¿eniu azotu w przyrodzie. Proces ten wykorzystywany jest w praktyce do usuwania azotanów przy uzdatnianiu wody w warstwie wodononej, nie jest natomiast korzystny dla rolnictwa, gdy¿ zuba¿a glebê w przyswajalny dla rolin azot. W warunkach naturalnych o przebiegu denitryfikacji w glebie decyduj¹: 1) obecnoæ azotu w formie
azotynowej lub azotanowej; 2) warunki beztlenowe; 3) sk³ad i charakter okrywy rolinnej; 4) dostateczna zawartoæ substancji bêd¹cych donorami elektronów, zob. nitryfikacja. [A.M.]
Desulfurykacja  mikrobiologiczna redukcja siarczanów do siarkowodoru w warunkach beztlenowych. [Z.M.]
Desykacja  stosowanie rodków chemicznych (desykantów) w celu wysuszenia
rolin przed zbiorem. Zabieg ten ma zastosowanie na plantacjach rolin o du¿ej
i wolno wysychaj¹cej masie lici, jak koniczyna, lucerna, rzepak, s³onecznik,
nasienniki buraków, ziemniaki, na 13 tyg. przed zbiorem, zob. defoliacja. [L.Z.]
Desykanty  zob. desykacja.
Deszczowanie  nawadnianie pól za pomoc¹ sztucznego deszczu, wytwarzanego
przez deszczowniê. W porównaniu z innymi systemami stwarza najdogodniejsze warunki do pe³nej mechanizacji i automatyzacji nawadniania na du¿ych
kompleksach gleb oraz zapewnia najoszczêdniejsze dawkowanie wody i najbardziej równomierne jej rozmieszczenie na powierzchni pola. Przy tym systemie nawodnieñ nie wystêpuj¹ straty powierzchni u¿ytków rolnych na sieæ rowów doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych wodê, jak te¿ kosztowne prace
zwi¹zane z wyrównaniem terenu wymaganym przy innych systemach. G³ówne
wady deszczowania to wysokie zu¿ycie energii koniecznej do rozprowadzenia
wody oraz koszty urz¹dzeñ technicznych. S³u¿y tak¿e do rozprowadzenia z wod¹
nawozów mineralnych i organicznych oraz do ochrony upraw, sadów, szkó³ek
lenych przed przymrozkami. W sadownictwie stosuje siê deszczowanie barwi¹ce, polegaj¹ce na krótkotrwa³ym deszczowaniu jab³oni, trwaj¹cym kilka
minut, w czasie najwiêkszego nas³onecznienia przez kilka kolejnych dni, w
celu nadania owocom intensywnego rumieñca i zwiêkszenia ich wartoci handlowej. Spotyka siê nastêpuj¹ce typy deszczowania: 1) przedsiewne lub posiewne  w celu u³atwienia wschodów rolin lub ukorzenienia siê sadzonek;
2) nawo¿¹ce pog³ównie  podczas wegetacji rolin; 3) ochronne  przed przymrozkami albo w celu zwalczania chwastów, chorób lub szkodników; 4) pro-
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dukcyjne  w okresach krytycznych gospodarki wodnej rolin w celu zwiêkszenia plonów i zapobiegania klêsce posuch; 5) uprawowe  w celu u³atwienia
wykonania orek i innych uprawek oraz zbiorów; 6) retencyjne  w okresie pozawegetacyjnym w celu zwiêkszenia zapasów wody w glebie. [L.Z.]
Deszczownia  urz¹dzenie mechaniczne rozpylaj¹ce wodê w postaci sztucznego deszczu, s³u¿¹ce do powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych,
sadów, winnic, ³¹k itp. Sk³ada siê z pompowni, sieci wodoci¹gów doprowadzaj¹cych i rozprowadzaj¹cych wodê oraz odpowiednich zestawów zraszaczy pracuj¹cych pod cinieniem ok. 0,4 MPa. Rozró¿nia siê deszczownie: 1) sta³e, wyposa¿one tylko w ruchome zraszacze; 2) pó³sta³e, ze sta³ymi ruroci¹gami g³ównymi, a przenonymi ruroci¹gami bocznymi i zraszaczami; 3) przenone, zaopatrzone w przewon¹ pompê i przetaczane lub przesuwane ruroci¹gi. [L.Z.]
Detergenty  syntetyczne rodki obni¿aj¹ce napiêcie powierzchniowe, o w³aciwociach myj¹cych, nieobojêtne dla zdrowia. Mog¹ wywo³ywaæ m.in. alergie,
a niektóre z nich s¹ rakotwórcze. Trudno ulegaj¹ rozk³adowi i s¹ silnie eutrofizuj¹ce. Niektóre silne detergenty nie poddaj¹ siê rozk³adowi przez bakterie
i wytwarzaj¹ pianê utrudniaj¹c¹ pracê oczyszczalni cieków, przez co zanieczyszczaj¹ rodowisko. Stosowane obecnie ³agodniejsze detergenty ulegaj¹
biodegradacji. Dziêki w³aciwociom zwil¿aj¹cym znalaz³y one zastosowanie w ochronie rolin jako adiuwanty. [L.Z.]
Detoksykacja gleby  1) likwidacja toksycznej kwasowoæ lub alkalicznoci rodowiska; 2) likwidacja obecnoci lub zmniejszenie aktywnoci sk³adników fitotoksycznych; 3) usuniêcie nadmiaru soli ³atwo rozpuszczalnych, których zbytnia koncentracja utrudnia lub uniemo¿liwia ¿ycie rolin uprawnych. Do podstawowych zabiegów detoksykacyjnych zalicza siê: 1) wapnowanie gleb bardzo kwanych; 2) przemywanie gleb s³onych; 3) gipsowanie gleb alkalicznych; 4) regulacjê stosunków tlenowych w glebach podmok³ych. Odkwaszaj¹ca lub odsalaj¹ca detoksykacja jest czêsto niezbêdna do ukszta³towania gleby i szaty rolinnej na zwa³owiskach górniczych i sk³adowiskach odpadów
przemys³owych. [J.S.]
Detrytofagi  organizmy od¿ywiaj¹ce siê detrytusem. Detrytus poprawia ¿yznoæ
gleby i stanowi ród³o pokarmu dla rolin, znajduje siê zwykle na powierzchni
gleby i mo¿e mieæ ró¿ne pochodzenie. W ekosystemach naturalnych s¹ to np.
licie opad³e jesieni¹ na powierzchniê gleby, po³amane ga³êzie, fragmenty kory
zdarte z drzewa, zeschniête kwiaty, opad³e owoce, martwe korzenie, czy wreszcie ca³e roliny zasychaj¹ce jesieni¹, tak¿e obierki z warzyw i owoców, zasuszone kwiaty, resztki po¿ywienia. Detrytus mo¿e tak¿e pochodziæ od zwierz¹t 
w ekosystemach naturalnych stanowi go ka³, grube futro zrzucane na wiosnê
przez liniej¹ce ssaki, odrzucone poro¿a, kopyta, wylinki owadów lub ca³e cia³a
martwych osobników. Pojawia siê jako wyrzucane na mietnik i do kanalizacji
resztki pokarmów miêsnych. Detrytus jest substancj¹ organiczn¹ martw¹, z³o-
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¿on¹  wiêc nie dostêpn¹ bezporednio jako pokarm dla rolin. Dziêki wielu
procesom biologicznym, chemicznym i fizycznym jest natomiast ród³em próchnicy, która nadaje glebie brunatne lub czarne zabarwienie. Jest nie tylko substratem, z którego reducenci (bakterie i grzyby) wydobêd¹ dostêpne dla rolin
sk³adniki pokarmowe, lecz tak¿e jego obecnoæ zwiêksza porowatoæ gleby, co
przyczynia siê do odpowiedniego drena¿u i przewietrzania gleby oraz zwiêkszenia jej zdolnoci do poch³aniania i zatrzymywania wody. W ³añcuchu pokarmowym, detrytus zostaje zjedzony przez zwierzêta nazywane detrytofagami (np.
pareczniki, owady, pajêczaki, czy sk¹poszczety na l¹dzie, wieloszczety morskie
i miêczaki w morzach), co powoduje jego rozdrobnienie i w konsekwencji u³atwia pracê reducentów produkuj¹cych substancje od¿ywcze dla rolin. [J.K.]
Dewastacja rodowiska  bardzo silna degradacja lub ca³kowite zniszczenie szaty
rolinnej i gleby bez przekszta³cenia lub z przekszta³ceniem budowy gruntu
i rzeby terenu. Tereny o zdewastowanym rodowisku s¹ nieu¿ytkami, wymagaj¹
wiêc rekultywacji i ponownego zagospodarowania. [J.S.]
Dewitalizacja  w ochronie rolin, pozbawianie rolin lub produktów rolinnych
zdolnoci kie³kowania, wzrostu lub dalszej reprodukcji. [L.Z.]
Diaspora  ka¿da czêæ roliny (zarodniki, nasiona, owoce, cebule, rozmnó¿ki),
s³u¿¹ca do rozprzestrzeniania siê, która po oddzieleniu siê od roliny macierzystej rozwija siê w nowy organizm. [L.Z.]
D³ugowiecznoæ nasion  czas, w ci¹gu którego dojrza³e nasiona przechowywane
w sprzyjaj¹cych warunkach, zachowuj¹ zdolnoæ kie³kowania. D³ugowiecznoæ
nasion gospodarcza to czas, w którym nasiona zachowuj¹ ¿ywotnoæ w granicach okrelonych Polsk¹ Norm¹. [L.Z.]
D³uto  1) element roboczy g³êbosza; 2) w¹ski z¹b ciê¿kiego kultywatora s³u¿¹cy
do g³êbokiego spulchniania roli. [L.Z.]
D³utowanie  1) wzruszanie roli w¹skimi zêbami ciê¿kiego kultywatora na g³êbokoæ 2025 cm w uprawie podstawowej; 2) spulchnianie miêdzyrzêdzi, np. buraków cukrowych, na g³êbokoæ 68 cm pielnikiem wyposa¿onym w sztywne
zêby (d³uta) w celu napowietrzenia gleby. [L.Z.]
Dobrostan  system chowu, zaspokajaj¹cy podstawowe potrzeby zwierz¹t przede
wszystkim w zakresie ¿ywienia, dostêpu do wody, potrzebnej przestrzeni ¿yciowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierz¹t, leczenia, higieny utrzymania,
mikroklimatu pomieszczeñ, warunków wietlnych, nie pozwala na okaleczania
zwierz¹t oraz zapewnia schronienie przed z³ymi warunkami klimatycznymi.
W zakres tego pojêcia wchodz¹ równie¿ warunki przewozu zwierz¹t i humanitarnego sposobu uboju. Podstawowe za³o¿enia dobrostanu zwierz¹t gospodarskich
zosta³y opracowane przez Radê Dobrostanu Zwierz¹t i s¹ zawarte w Kodeksie
Dobrostanu Zwierz¹t Gospodarskich. [L.Z.]
Dokarmianie rolin  zob. nawo¿enie.
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Dolina rzeczna  pod³u¿ne obni¿enie powsta³e w wyniku niszcz¹cego dzia³ania
wody p³yn¹cej, pochylone w kierunku spadku rzeki. Dolinami rzecznymi p³ynie woda. Sk³ada siê z dna, zboczy, zamkniêcia (pocz¹tku) i wylotu. [Z.M.]
Do³owanie  1) sposób przechowywania warzyw w polu, polegaj¹cy na tym, ¿e
roliny po wyrwaniu wysadza siê gêsto w uprzednio przygotowany dó³ o szerokoci 1,53,0 m. Korzenie i dolne czêci warzyw przysypuje siê ziemi¹.
Górne czêci rolin znajduj¹ siê nad powierzchni¹ ziemi. W ten sposób przechowywaæ mo¿na pory, selery, pietruszkê oraz kapustê brukselsk¹. Z nastaniem mrozów do³y nakrywa siê s³om¹ lub deskami i s³om¹; 2) umieszczanie
korzeni drzewek lub krzewów w rowku pod wilgotn¹ ziemi¹, w celu opónienia ich rozwoju lub zabezpieczenia przed utrat¹ ¿ywotnoci w czasie d³ugotrwa³ego przesadzania. [L.Z.]
Do³ownik  1) narzêdzie z obrotowymi ³opatkami do wykonywania do³ków przy
rêcznym sadzeniu ziemniaków; 2) w sadownictwie, miejsce, w którym przetrzymuje siê drzewka przed sprzeda¿¹, zabezpieczaj¹ce ich system korzeniowy
przed przesychaniem. [L.Z.]
Doprawianie roli  przygotowywanie zaoranego pola do siewu lub sadzenia za
pomoc¹ narzêdzi uprawowych. [L.Z.]
Dorzecze  obszar obejmuj¹cy ca³y system rzeczny od róde³ do ujcia okrelonej
rzeki. [Z.M.]
Dosadzanie  uzupe³nianie obsady rolin uprawnych z sadzonek. [L.Z.]
Dosiewanie  uzupe³nianie obsady rolin uprawnych z siewu. [L.Z.]
Dowiadczalnictwo rolnicze  ca³okszta³t badañ obejmuj¹cych dowiadczenia z zakresu agro- i zootechniki. [L.Z.]
Dowiadczenie  metoda badania naukowego, polegaj¹ca na przeprowadzeniu
wybranego zjawiska przyrodniczego w cile okrelonych warunkach, pozwalaj¹cych ledziæ jego przebieg i odtworzyæ je za ka¿dym razem przy powtórzeniu zespo³u warunków. Naturalny bieg zjawiska zostaje zmieniony w dowiadczenie, a interesuj¹cy badacza proces wiadomie skierowany w okrelon¹ stronê. Eksperymentator nie tylko wywo³uje badane zjawisko, lecz przez sw¹ ingerencjê zmienia warunki, w jakich ono zazwyczaj zachodzi. Eksperymentator otrzymuje materia³, do porównania wp³ywów ró¿nych czynników przez
powtórzenie badanego zjawiska w ró¿nych, lecz cile okrelonych warunkach, z równoczesn¹ nieod³¹czn¹ rejestracj¹ tych warunków i przebiegu badanego procesu, przez uzyskiwanie wyników w formie liczbowej. W dowiadczeniu sprawdza siê s³usznoæ postawionej uprzednio hipotezy. W produkcji
rolinnej wyró¿nia siê dowiadczenia: 1) wazonowe  przeprowadzane w halach wegetacyjnych, gdzie roliny uprawiane s¹ w specjalnych wazonach, co
mo¿e zapewniæ zupe³nie jednakowe warunki; 2) lizymetryczne  prowadzone
w lizymetrach, dotycz¹ce gospodarki wodnej w glebie; 3) mikropoletkowe 
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porednie miêdzy wazonowym a polowym, w którym roliny uprawiane s¹ na
mikropoletkach; 4) polowe  prowadzone w warunkach polowych na glebie
o okrelonych jednolitych w³aciwociach; 5) ³anowe  prowadzone na du¿ym
areale, gdzie sprawdzane s¹ w warunkach produkcyjnych wyniki dowiadczenia cis³ego; 6) produkcyjne  których celem jest sprawdzenie w warunkach
produkcyjnych na areale co najmniej kilkuhektarowym efektu ekonomicznego
nowej technologii i porównania jej z dotychczasow¹; 7) uprawowe  w których
okrela siê wp³yw zabiegów agrotechnicznych na w³aciwoci gleby, zachwaszczenie oraz wzrost i plonowanie rolin uprawowych; 8) p³odozmianowe  wieloletnie, w których porównuje siê efekty jednego lub kilku p³odozmianów;
9) statyczne  prowadzone na tym samym miejscu wed³ug jednakowego schematu przez wiele lat w celu zbadania wp³ywu okrelonego czynnika, najczêciej uprawowego lub nawozowego, na w³aciwoci gleby i plonowanie rolin.
W produkcji zwierzêcej wyró¿nia siê dowiadczenia: 1) laboratoryjne  wykonywane w warunkach nietypowych, oderwanych od naturalnego rodowiska;
2) naukowo-gospodarcze  wykonywane na zwierzêtach gospodarskich w warunkach zbli¿onych do normalnych warunków ich chowu; do tego typu nale¿y
wiêkszoæ badañ hodowlanych i ¿ywieniowych, wykonywanych w zootechnicznych zak³adach dowiadczalnych; 3) produkcyjne  wykonywane w warunkach
gospodarskich, dziêki czemu proces badany w³¹czony jest w normalny cykl produkcyjny; rozwi¹zuj¹ g³ównie zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne; 4) wdro¿eniowe  maj¹ce bezporednie zastosowanie w praktyce; s¹ to wyniki badañ
uzyskane z laboratorium, sprawdzane w gospodarstwach produkcyjnych na du¿ym materiale zwierzêcym zlokalizowanym w kilku orodkach. [L.Z.]
Dowiadczenie wegetacyjne  badanie wp³ywu jednego lub wielu czynników ekologicznych (w tym agroekologicznych) na wzrost, rozwój, plonowanie, chemizm
rolin uprawianych w warunkach naturalnych (np. polowych) lub modelowych
(wazonowych, mikropoletkowych, lizymetrycznych). [J.S.]
Drapacz  zob. kultywator.
Drapaczowanie  zob. kultywatorowanie.
Drena¿ budowli piêtrz¹cej  podstawowy element konstrukcji hydrotechnicznych,
ma zastosowanie tam, gdzie w pod³o¿u lub konstrukcji wystêpuje przep³yw wód
filtracyjnych albo gruntowych. [Z.M.]
Drenowanie  odwadnianie gruntu polegaj¹ce na zak³adaniu systemów drenarskich
u³atwiaj¹cych odp³yw wody. [L.Z.]
Drenowanie gruntu  budowa systemu przewodów podziemnych w celu odprowadzenia nadmiaru wody z gleb podmok³ych, lub uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebach s³abo przepuszczalnych i osuszania gruntów na
terenach osiedlowych, przemys³owych, komunikacyjnych itp. Drenowanie gleb
w Polsce jest powszechn¹ form¹ melioracji wodnych. Ze wzglêdu na odwadnia-
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j¹cy charakter, drenowanie gleb budzi obawy i zastrze¿enia opinii spo³ecznej,
obawy te s¹ nierzadko powodowane b³êdami praktyki melioracyjnej. Dobrze
zaprojektowane i prawid³owo wykonane drenowanie gleb zwiêz³ych i rednio
zwiêz³ych nie pomniejsza lecz powiêksza zasoby wody dla rolin w okresie
wegetacyjnym. Drenowanie podmok³ych i s³abo przepuszczalnych gruntów nie
sprowadza siê do odprowadzenia krótkotrwa³ego nadmiaru wody, lecz umo¿liwia tak¿e zstêpuj¹cy ruch powietrza wypieranego cinieniem wody opadowej.
Efektem tego jest zwiêkszona przepuszczalnoæ górnej warstwy gleby, wzrost
retencji wodnej oraz wczeniejsza wegetacja rolin. Drenowanie gleb piaskowych, w tym tak¿e podmok³ych, powoduje czêciej szkodê ni¿ po¿ytek. Szkody
porednie, wystêpuj¹ce w przyleg³ych gruntach piaskowych, s¹ na ogó³ znaczne, ale rzadko przewidywane na etapie projektowania robót drenarskich. Drenowanie gruntów na terenach budowlanych jest najgroniejsze dla drzew o ukszta³towanym systemie korzeniowym, a wiêc w wieku rednim i starszym. Radykalne obni¿enie poziomu wody gruntowej czêsto powoduje zamieranie drzew,
a prawie zawsze pogarsza ich stan zdrowotny i dynamikê wzrostu. [J.S.]
Drenowanie krecie  zob. kretowanie.
Drobnoustroje  zob. mikroorganizmy.
dt  zob. decytona.
Dwupolówka  p³odozmian sk³adaj¹cy siê z dwóch elementów zmianowania, np.
ziemniaki  owies lub rzepak ozimy  pszenica ozima. [L.Z.]
Dy  odmiana sapropelu, sk³adaj¹ca siê z koloidalnych zwi¹zków humusowych,
pochodz¹cych z rozk³adu materii rolinnej. [L.Z.]
Dyfuzja  samorzutne przenikanie cz¹steczek jednej substancji do drugiej przy
bezporednim ich zetkniêciu, wywo³ane bez³adnym ruchem cieplnym cz¹steczek; do zjawisk dyfuzyjnych nale¿y absorpcja, adsorpcja i osmoza; dyfuzja ma
du¿e znaczenie w nawo¿eniu i pobieraniu sk³adników pokarmowych przez roliny. [L.Z.]
Dyrektywa Glebowa  dokument kszta³tuj¹cy przepisy prawne w dziedzinie ochrony
rodowiska glebowego. Celem dyrektywy jest: 1) utworzenie wspólnych ram
dla ochrony gleby na podstawie zasad maj¹cych na celu zachowanie funkcji
gleby, zapobieganie procesom jej degradacji, ³agodzenie skutków tych procesów, odtworzenie zniszczonych gleb oraz w³¹czenie tych kwestii do innych polityk sektorowych; 2) wprowadzenie wymogu okrelenia, opisania i przeprowadzenia oceny wp³ywu, który polityki sektorowe wywieraj¹ na procesy degradacji
gleby, w celu ochrony funkcji gleby; 3) zidentyfikowanie obszarów zagro¿onych erozj¹, spadkiem zawartoci materii organicznej, zasoleniem, zagêszczeniem lub takich, na których mo¿e wyst¹piæ osuwanie siê ziemi, oraz utworzenie
krajowych programów rodków; 4) podjêcie rodków maj¹cych na celu ograniczenie wprowadzania niebezpiecznych substancji do gleby, aby unikn¹æ ich gro-
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madzenia siê w glebie; 5) sporz¹dzenie wykazu zanieczyszczonych miejsc, ustanowienie mechanizmu finansowania dzia³añ zaradczych prowadzonych w miejscach niczyich, przygotowanie sprawozdania o stanie gleby oraz utworzenie
krajowej strategii naprawy zidentyfikowanych zanieczyszczonych miejsc. [L.Z.]
Dyspozycyjne zasoby wód  odp³yw powierzchniowy i podziemny (opady pomniejszone o ewapotranspiracjê) pomniejszony o wody powodziowe i retencjê (by rzeka nie wysch³a, a zbiornik wody podziemnej nie uleg³ likwidacji). [I.W.]
Dysze antydryfowe  zob. dysze antyznoszeniowe.
Dysze antyznoszeniowe, dysze antydryfowe  dysze opryskiwacza redukuj¹ce do
minimum efekt dryfowania frakcji drobnych kropel. Dziêki wbudowanej kryzie, z otworem mniejszym od wylotowego o 50%, zwiêkszaj¹ objêtoæ kropel
i wyrównuj¹ ich wielkoæ. Doskonale nadaj¹ siê do oprysków takimi preparatami, jak: herbicydy doglebowe stosowane przed i po wschodach rolin, fungicydy doglebowe stosowane po wschodach rolin, fungicydy i insektycydy systemiczne, p³ynne nawozy dolistne, RSM.
Dzia³  nadrzêdna jednostka systematyczna, obejmuj¹ca gleby wytworzone albo
pod przewa¿aj¹cym wp³ywem jednego z czynników glebotwórczych (gleby litogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne i antropogeniczne), albo pod
wp³ywem wszystkich czynników, bez wyranej przewagi jednego z nich (gleby
autogeniczne). [L.Z.]
D¿d¿ownice  przedstawiciele edafonu glebowego, detrytofagi. Nale¿¹ do piercienic, a wród nich do sk¹poszczetów (Annelidae, Oligochaeta). Na wiecie
¿yje w glebach oko³o 300 gatunków d¿d¿ownic. [J.K.]
D¿d¿ownice hodowane w wermikulturach  w wermikulturze obok Eisenia fetida Sav. hoduje siê Dendrobaena veneta Rosa, która nie posiadaj¹ cuchn¹cego
p³ynu celomatycznego i dorastaj¹ do wiêkszych rozmiarów, wystêpuj¹ pospolicie w Europie Po³udniowej. W naturalnych odpadach organicznych obecne s¹
E. fetida fetida, a Lumbricus rubellus Hoffm hodowane s¹ jako przynêta dla
ryb. Posiadaj¹ wyj¹tkow¹ zdolnoæ adaptacji do wiêkszoci rodowisk. Odnajdywane s¹ w glebach mineralnych i dobrze napowietrzonych kompostach, g³ównie z resztek rolinnych, a tak¿e w odchodach rolino¿erców. Gatunek L. terrestris L. nale¿y do najwiêkszych wystêpuj¹cych w Europie Pó³nocnej (d³ugoæ
30 cm, masa 10 g). Powoli jednak ronie i jest trudny w hodowli. D¿d¿ownica
Eudrilus eugeniae Kinberg (Eudrilidae) jest gatunkiem z zachodniej Afryki,
gdzie sprawdzi³a siê w utylizacji odpadów organicznych. Szybko siê rozmna¿a
i ronie, ale nie nadaje siê do hodowli w krajowych warunkach. Gatunek ten jest
hodowany komercyjnie w USA jako przynêta dla ryb. [J.K.]
D¿d¿ownice wa¿ne dla obiegu materii w ekosystemach naturalnych  gatunki
d¿d¿ownic, jak np. popularne w Polsce rosówki Lumbricus terrestris L.  jeden
z najwiêkszych gatunków, powszechnie znany ze swoich wêdrówek po po-
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wierzchni ulic i chodników po ulewnym deszczu. Bardzo liczny na ³¹kach
i trawnikach, rzadszy natomiast na polach, gdzie ustêpuje miejsca Aporrectodea caliginosa (Sav.)  d¿d¿ownicy odporniejszej na nisk¹ zawartoæ substancji organicznej i mechaniczne zabiegi pielêgnacyjne. Czêsto spotykane s¹ tak¿e
Lumbricus rubellus Hoffm. oraz Aporrectodea rosea (Sav.). [J.K.]
e  w gleboznawstwie, utwór torfiasty lub murszowaty w glebach organiczno-mineralnych. [L.Z.]
E  zob. poziom glebowy.
Edaficzne czynniki  czynniki glebowe warunkuj¹ce wzrost i rozwój rolin uprawnych, np. struktura, zawartoæ tlenu i wody, iloæ próchnicy, kwasowoæ, iloæ
organizmów glebowych. [L.Z.]
Edafologia  nauka o glebie rozpatrywanej pod k¹tem przydatnoci do produkcji
rolinnej. [L.Z.]
Edafon  ogó³ drobnych organizmów rolinnych i zwierzêcych ¿yj¹cych w glebie,
wp³ywaj¹cych na jej strukturê i ¿yznoæ; umownie nie jest zaliczany do substancji organicznej gleby. Edafony s¹ g³ównym ogniwem cyklu przemiany materii organicznej w przyrodzie na l¹dzie, gdy¿ s¹ g³ównie destruentami, czyli
odpowiadaj¹ za rozk³ad i mineralizacjê zarówno szcz¹tków organizmów, jak
i produktów ich przemiany materii. S¹ jednoczenie najwa¿niejszym z biotycznych czynników glebowych. St¹d obieg materii organicznej na l¹dzie
mo¿na okreliæ jako: edafon  rolina  zwierzê  edafon. W najwê¿szym
pojêciu za edafon uwa¿a siê mikroorganizmy oraz drobne zwierzêta (do owadów), które na sta³e, lub w pewnym okresie swojego ¿ycia przebywaj¹ w glebie jako swoim naturalnym rodowisku. S¹ to m.in. bakterie, glony, grzyby,
pierwotniaki, piercienice (g³ównie d¿d¿ownice i wazonkowce), pajêczaki
(g³ównie roztocza), nicienie, wije, owady bezskrzyd³e oraz wiele larw owadów uskrzydlonych. W pojêciu szerszym do edafonu zalicza siê wszelkie
organizmy ¿ywe ¿yj¹ce we wnêtrzu gleby, w³¹cznie z drobnymi krêgowcami,
a w tym nawet ssakami, jak myszy czy krety. W najszerszym pojêciu za edafon
uwa¿a siê ca³oæ materii o¿ywionej w glebie, ³¹cznie z podziemnymi czêciami
rolin naziemnych. [L.Z.]
Edatop, edafotop  zespó³ czynników glebowych (edaficznych), bêd¹cych czêci¹
sk³adow¹ ekotopu. [L.Z.]
Efekt cieplarniany  efekt du¿ej koncentracji dwutlenku wêgla oraz innych, wystêpuj¹cych w mniejszej iloci, zwi¹zków takich jak metan, N2O oraz poli-fluoroalkany (oceniony przyrost roczny CO2 wynosi oko³o 5 mld ton). Nadmiar
dwutlenku wêgla powoduje zaburzenia w uk³adzie proporcjonalnym sk³adników powietrza oraz z uwagi na jego zdolnoæ poch³aniania d³ugich fal promieniowania cieplnego, podwy¿sza temperaturê Ziemi, a od niej dolne warstwy
atmosfery. Warstwa dwutlenku wêgla oraz metanu, freonów, halonów, podtlen-
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ku azotu i pary wodnej wokó³ Ziemi przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe i zatrzymuje promieniowanie podczerwone. [I.W.]
Efektywne mikroorganizmy (EM)  kompozycja kultur bakteryjnych, wprowadzana do ekosystemu w celu przyspieszenia jego biologicznej regeneracji, np.
procesów próchnicotwórczych w glebie. [L.Z.]
Efemerydy  roliny odbywaj¹ce ca³y cykl rozwojowy, od skie³kowania do wydania nasion, w ci¹gu kilku tygodni, a nawet kilku dni. Wystêpuj¹ na obszarach
pustynnych i stepowych; nasiona mog¹ pozostawaæ w stanie anabiozy przez
wiele lat, a po zaistnieniu odpowiednich warunków wilgotnociowych szybko
kie³kuj¹  wykszta³ca siê rolina, która zakwita i wydaje nasiona, po czym ginie. Wród chwastów równie¿ s¹ roliny o bardzo krótkim cyklu ¿yciowym,
wydaj¹ce kilka pokoleñ w ci¹gu roku, np. ¿ó³tlica drobnokwiatowa, gwiazdnica
pospolita. [L.Z.]
Ekoagrotechnika  agrotechnika dostosowana do warunków ekologicznych rodowiska. [L.Z.]
Ekoekonomia  zob. sozoekonomia.
Ekoetyka  zob. etyka rodowiskowa.
Ekofizjologia  dziedzina fizjologii rolin zajmuj¹ca siê funkcjonalnymi zwi¹zkami miêdzy rolin¹ a rodowiskiem, badaniem odpowiedzi rolin na niekorzystne warunki rodowiskowe, wyjanianiem mechanizmów aklimatyzacji i odpornoci na rodowiskowe czynniki stresowe. [L.Z.]
Ekogeologia  nauka o przypowierzchniowej czêci skorupy ziemskiej (litosfery),
wraz ze wszystkimi oddzia³ywuj¹cymi na ni¹ i w niej czynnikami atmo-, hydroi biosfery. Podstawê jej rozwa¿añ badawczych stanowi¹ zmieniaj¹ce j¹ wewn¹trz
i na powierzchni procesy geodynamiczne (wywo³ane czynnikami naturalnymi
i antropopresj¹), analizowane w aspekcie doranych skutków i dalekosiê¿nych
zmian. [I.W.]
Ekohydrologia  nauka zajmuj¹ca siê poprawianiem jakoci wód w sztucznych
zbiornikach, jeziorach i rzekach metodami naturalnymi  poprzez odpowiedni¹ regulacjê ich przep³ywu i poziomu oraz kszta³towanie rolinnoci w dorzeczach. [L.Z.]
Ekoin¿ynieria  zob. in¿ynieria ekologiczna.
Eko-Lignite  nawóz na bazie wêgla brunatnego poprawiaj¹cy w³aciwoci fizyczne gleby i dostarczaj¹cy rolinom niezbêdnych sk³adników pokarmowych
(N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu). Wykazuje zdolnoæ sorpcyjn¹ w stosunku do
jonów o³owiu i kadmu, tj. pierwiastków, które w Polsce s¹ najczêciej przyczyn¹
ska¿eñ gleby. Dodatkow¹ zalet¹ jest luna i porowata struktura zatrzymuj¹ca wodê,
brak pierwiastków promieniotwórczych i toksycznych. Jest on biologicznie czynny  dzia³a korzystnie na organizmy ¿ywe, zob. Immobil WK-2. [L.Z.]
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Ekologia  dziedzina biologii badaj¹ca wzajemne stosunki miêdzy organizmami
a otaczaj¹cym je rodowiskiem. Najogólniej ekologiê dzielimy na dwa podstawowe dzia³y  autekologiê, czyli naukê o przystosowaniu siê organizmów ¿ywych
do ich rodowiska, bardzo silnie zwi¹zan¹ z klimatologi¹, gleboznawstwem,
fizjologi¹ i fenologi¹, oraz synekologiê, zajmuj¹c¹ siê zbiorowiskiem wspó³wystêpuj¹cych ze sob¹ organizmów, jako okrelon¹ jednostk¹ socjaln¹ i jej stosunkiem do swego rodowiska; dzia³ ten opiera siê na fitosocjologii i fitogeografii. Ze wzglêdu na charakter siedliska i przedmiot badañ wyró¿nia siê ekologiê rolin, ekologiê ryb itp. Praktycznym znaczeniem badañ ekologicznych
jest stosowanie ich wyników do tworzenia nowoczesnych zasad racjonalnej
gospodarki i ochrony naturalnych zasobów przyrody. Ekologia wskazuje drogi
zabezpieczenia siê przed ujemnymi skutkami eksploatacji dóbr naturalnych
i ca³ej gospodarki. Ma ona równie¿ zastosowanie w rolnictwie i lenictwie, stanowi¹c podstawê niemal wszystkich stosowanych przez nie zabiegów, np. prognozowanie pojawienia siê szkodników pól uprawnych, lasów i walka biologiczna z tych szkodnikami. [L.Z.]
Ekologia gleby  nauka o strukturze i funkcjonowaniu gleby, zajmuje siê badaniem
oddzia³ywañ pomiêdzy edafonem a cechami fizykochemicznymi gleby oraz
wzajemnie miêdzy tymi organizmami (przedstawicielami edafonu). Jej poznanie uwiadamia wagê udzia³u wielu organizmów ¿ywych zamieszkuj¹cych
glebê (mikroorganizmów, grzybów, rolin, mikrofauny, mezo- i makrofauny)
w procesach biochemicznych i ¿yznotwórczych w glebie. Jej waga jest nadal
niedoceniana, co nie sprzyja ochronie ¿ycia biologicznego gleb. [J.K.]
Ekologia rolnicza  zob. agroekologia.
Ekologizacja rolnictwa  uwzglêdnianie w dzia³alnoci rolniczej, obok dominuj¹cych dotychczas kryteriów ekonomicznych, podstaw ekologicznych w celu ochrony rodowiska i produkcji zdrowej ¿ywnoci. Realizuje siê przez: 1) bezwzglêdne
przestrzeganie zasady, ¿e ¿ywnoæ nie mo¿e stanowiæ zagro¿enia dla zdrowia
konsumentów; 2) uwzglêdnienie zasady, ¿e produkcja ¿ywnoci nie mo¿e siê
odbywaæ na glebach ska¿onych, zagra¿aj¹cych przeniesieniem substancji szkodliwych do ¿ywnoci; 3) dostosowanie produkcji rolniczej do warunków rodowiska, uwzglêdniaj¹cych stan jego zanieczyszczenia, stopieñ zachowania naturalnych walorów przyrodniczych oraz zasobnoæ i produktywnoæ gleb; 4) eksponowanie roli obszarów produkcji rolniczej jako czynnika utrwalaj¹cego równowagê ekologiczn¹ oraz ochrony zasobów (gleby, wody), na drodze wprowadzania nowoczesnych, proekologicznych systemów produkcji rolniczej;
5) eliminowanie lub ograniczenie negatywnych skutków oddzia³ywania rolnictwa na rodowisko przyrodnicze, przy utrzymaniu ekonomicznej op³acalnoci produkcji. [L.Z.]
Ekomarketing, marketing ekologiczny  szczególny rodzaj strategii, polegaj¹cy
na stosowaniu metod biologicznych w produkcji i przetwórstwie ¿ywnoci oraz
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wykorzystywaniu ekologii w dzia³alnoci marketingowej. Kluczow¹ rolê w ekomarketingu wyrobów spo¿ywczych odgrywa strategia produktu (kszta³towanie
wielkoci i struktury produkcji) oraz komunikacji (promocji). W polityce pieniê¿nej dominuj¹ dwa kierunki  orientacja ró¿nicowania cen (produkty ekologiczne s¹ dro¿sze) oraz przyznawanie preferencji dla nabywców produktów
ekologicznych, np. rabatów dla producentów korzystaj¹cych ze rodków transportu, sprzyjaj¹cych ochronie rodowiska. W zakresie dystrybucji wystêpuje
sprzyjaj¹ca ochronie rodowiska organizacja zbytu produktów rolnych, gwarancja zawartoci okrelonych sk³adników przez umieszczenie informacji na
opakowaniach, stosowanie sprzyjaj¹cych rodowisku rodków transportu oraz
mo¿liwoæ zwrotu opakowañ i odpadków organicznych. [L.Z.]
Ekomedycyna  dzia³ medycyny zajmuj¹cy siê wp³ywem zmieniaj¹cego siê rodowiska na zdrowie cz³owieka, rozpoznaniem nowych jednostek chorobowych i sposobami ich leczenia. [L.Z.]
Ekomelioracje  kompleksowe melioracje miejskie, których celem jest ulepszenie
i optymalne przekszta³cenie przy pomocy metod technicznych i przyrodniczych
obiegu wody w obrêbie aglomeracji miejskich. Zadaniem ekomelioracji jest
kszta³towanie stosunków wodnych na terenach zieleni miejskiej: projektowanie, wykonywanie i eksploatacja rowów, cieków, zbiorników wodnych, urz¹dzeñ wodno-melioracyjnych na terenach zielonych, sportowych i przemys³owych. [L.Z.]
Ekopedologia  jeden z nowoczesnych kierunków gleboznawstwa rozpatruj¹cy
i klasyfikuj¹cy gleby przede wszystkim pod wzglêdem ich funkcji w ekosystemach. [L.Z.]
Ekorolnictwo  zob. rolnictwo.
Ekorozwój  koncepcja rozwoju spo³eczno-gospodarczego uwzglêdniaj¹ca uwarunkowania przyrodnicze i zak³adaj¹ca ochronê podstawowych procesów ekologicznych. Zak³ada, ¿e poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu rodowiska, jest jednym z wa¿niejszych czynników warunkuj¹cych rozwój ekonomiczny. Innym istotnym za³o¿eniem jest uznanie samoistnych wartoci przyrodniczych  st¹d d¹¿enie do zachowania równowagi ekologicznej w podstawowych ekosystemach. Na tak rozumiany ekorozwój sk³adaj¹ siê: przekszta³cenia ekonomiczne, spo³eczne, techniczne i przestrzenne, zmierzaj¹ce do zapewnienia dobrobytu obecnym oraz nastêpnym pokoleniom poprzez: 1) zapewnienie okrelonej jakoci rodowiska; 2) zapewnienie po¿¹danego stanu jakoci
zdrowia spo³eczeñstwa; 3) konserwatorsk¹ ochronê przyrody; 4) racjonaln¹
gospodarkê zasobami; 5) podejmowanie proekologicznych kierunków rozwojowych. Ekorozwój nie powinien naruszaæ w sposób istotny i nieodwracalny
rodowiska ¿ycia cz³owieka i prowadziæ do jego degradacji. [L.Z.]
Ekosensytywnoæ  uwarunkowana genetycznie wra¿liwoæ organizmu na czynniki rodowiskowe. [I.W.]
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Ekosozologia  nauka o rodowisku i jego ochronie. [L.Z.]
Ekosystem  element przyrody (np. las, staw), stanowi¹cy funkcjonaln¹ ca³oæ,
w którym zachodzi wymiana miêdzy jej czêci¹ o¿ywion¹  biocenoz¹, a nieo¿ywion¹  biotopem. Jest to zamkniêty uk³ad ekologiczny, który z zewn¹trz
otrzymuje tylko energiê s³oneczn¹. Ekosystem jest podstawow¹ jednostk¹
w ekologii, poniewa¿ oznacza ka¿d¹ przestrzeñ (stanowi¹c¹ pewn¹ ca³oæ pod
wzglêdem przyrodniczym), w której zachodzi sta³a wymiana materii pomiêdzy
jej o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹ czêci¹, jako wynik wzajemnego oddzia³ywania na
siebie organizmów ¿ywych i martwej materii. [L.Z.]
Ekosystem eutroficzny  system w którym podstaw¹ jego funkcjonowania jest
obecnoæ wiat³a i materia organiczna zwana autochtoniczn¹, wytwarzana
w procesie fotosyntezy, g³ównie przez roliny zielone. [Z.M.]
Ekosystem ¿ywicielski  ekologiczno-techniczna i spo³eczna przestrzeñ (struktura), w której wytwarzane s¹ rolinne i zwierzêce rodki ¿ywnoci; do ¿ywicielskich ekosystemów zalicza siê du¿e gospodarstwa rolne, so³ectwa i agregacje
so³ectw; ¿ywicielskim systemami s¹ równie¿ ogrody dzia³kowe. [J.S.]
Ekotechnika  nauka o technicznych i technologicznych podstawach, metodach,
sposobach i systemach zabezpieczania i odnowy rodowiska naturalnego. [I.W.]
Ekotechnologia  technologia przyjazna dla rodowiska. Obejmuje technologie
oczyszczania i neutralizacji odpadów przemys³owych gazowych, ciek³ych i sta³ych oraz gospodarkê wodno-ciekow¹. [L.Z.]
Ekoteologia  nauka ³¹cz¹ca szczegó³owe zagadnienia ekologiczne zwi¹zane z teologi¹, takie jak: moralnoæ ekologiczna, rozwój duchowy cz³owieka, grzech
ekologiczny. [L.Z.]
Ekotop  abiotyczna czêæ rodowiska ¿ycia organizmów ¿ywych, obejmuje czynniki glebowe i klimatyczne. [L.Z.]
Ekotyp  forma w obrêbie gatunku przystosowana do specyficznych warunków
siedliskowych, np. tymotka ³¹kowa ró¿ni siê od jej ekotypu uprawianego na
gruntach ornych. [L.Z.]
Ekowalencja  wartoæ ekologiczna odmian albo stopieñ ich dopasowania do
ró¿nych czynników siedliskowych, wyra¿ony w odchyleniach jej plonowania w ró¿nych miejscach i latach w stosunku do plonu redniego. Odmiany
wykazywa³y najlepsze ekologiczne dostosowanie do danych warunków siedliskowych wówczas, jeli ich plon utrzymywa³ siê stale na tym samym lub zbli¿onym poziomie. Ekowalencjê mo¿na wykorzystaæ do okrelania optymalnych
rejonów do uprawy ró¿nych rolin rolniczych. Obszar o najwy¿szych rednich
plonach i najni¿szym wspó³czynniku zmiennoci jest optymalnym obszarem do
uprawy danego gatunku. Obszary za o wysokich plonach przy du¿ych wahaniach uwa¿ane s¹ za niepewne. [L.Z.]
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Ekranowanie  zabieg agromelioracyjny polegaj¹cy na utworzeniu w glebie piaszczystej na g³êbokoci 0,60,7 m s³abo przepuszczalnej warstewki i³u lub asfaltu
o gruboci kilku mm, nad któr¹ zatrzymuje siê i gromadzi przesi¹kaj¹ca woda
opadowa. [L.Z.]
Ekspertyza ekologiczna  rozpoznanie warunków przyrodniczych, okrelenie bezporednich i porednich zmian wraz z prognoz¹ potencjalnych zagro¿eñ rodowiska wskutek zamierzonych dzia³añ gospodarczych, okrelenie warunków
i sposobów ograniczenia ujemnych skutków i metod przywracania ekologicznych oraz u¿ytkowych wartoci rodowiska razem z ukszta³towaniem nowych
wartoci. [J.S.]
Ekspozycja  stopieñ nara¿enia zwierz¹t na zetkniêcie z czynnikami szkodliwymi. [L.Z.]
Ekstensyfikacja rolnictwa  zwiêkszanie produkcji rolnej przez zmniejszanie nak³adów i rodków materia³owych na jednostkê powierzchni, zob. intensyfikacja
rolnictwa. [L.Z.]
Ekstensywnoæ  sposób gospodarowania przy ma³ym nak³adzie pracy i rodków. [L.Z.]
Ekstyrpator  kultywator o zêbach sztywnych w kszta³cie gêsiostopek do g³êbszego spulchniania roli i niszczenia chwastów. [L.Z.]
Elektrofiltry  urz¹dzenia odpylaj¹ce, których zasady stosowania opracowa³ w 1910 r.
Cot-trell; dzia³anie ich polega kolejno na ³adowaniu elektrostatycznym cz¹stek
py³u, wydzielaniu na³adowanych cz¹stek py³u z pola elektrycznego oraz usuwaniu cz¹stek py³u z powierzchni wydzielania. [I.W.]
Elementy zmianowania  roliny lub grupy rolin o podobnych wymaganiach odnonie do przedplonu i zostawiaj¹ce rolinom nastêpczym stanowisko o zbli¿onej wartoci. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce elementy zmianowania: okopowe, zbo¿a ozime, zbo¿a jare, str¹czkowe, motylkowe drobnonasienne, przemys³owe,
pastewne jednoroczne, plony wtóre, miêdzyplony, ugór czarny. [L.Z.]
EM  zob. efektywne mikroorganizmy.
Emgekali  nazwa handlowa nawozu potasowo-magnezowego. [L.Z.]
Emisja  proces wydzielania siê zanieczyszczeñ z ich róde³ powstawania. [I.W.]
Emitery, kroplowniki  urz¹dzenia osadzone na ruroci¹gu w postaci mikrorurek
z polietylenu o du¿ej szczelnoci, z których woda wyp³ywa kroplami lub delikatnymi stru¿kami. Stosowane s¹ przy nawadnianiu kroplowym. Wystêpuj¹ emitery: 1) w postaci otworów  s¹ to powycinane w przewodzie nawadniaj¹cym
otwory o rednicy 0,81 mm, pozwalaj¹ce na kroplowy b¹d stru¿kowy wyp³yw wody; do prawid³owej pracy przewodów wymagane jest stosunkowo
niskie cinienie (0,030,07 MPa); 2) o d³ugiej drodze przep³ywu, spotykane
w postaci prostej lub spiralnej kapilary, w których woda przep³ywa przez spiral-

60

A
E

Leksykon ekoin¿ynierii
ne lub labiryntowe rowki wydr¹¿one w korpusie; kroplowy wyp³yw wody jest
wynikiem redukcji cinienia wskutek oporów hydraulicznych wystêpuj¹cych
przy przep³ywie wody przez rurki lub o ma³ej rednicy i okrelonej d³ugoci;
cinienie robocze wynosi 0,10,2 MPa; 3) z kompensacj¹ cinienia, stanowi¹ce
kombinacjê dwóch poprzednich typów; zasada ich dzia³ania polega na tym, ¿e
przy niskim cinieniu nastêpuje swobodny wyp³yw wody przez doæ du¿y otwór
i p³ukanie, natomiast przy wzrocie cinienia nastêpuje blokowanie otworu przez
elastyczn¹ membranê i woda przep³ywa przez prosty lub spiralny rowek wykonany w dociskanym do membrany dysku, wyp³ywaj¹c w postaci kropel. Istnieje
mo¿liwoæ dobrania odpowiedniego rodzaju emitera lub systemu uprawy do
ka¿dej metody. Przy uprawie w gruncie stosuje siê najczêciej tzw. emitery liniowe uk³adane miêdzy rzêdami rolin b¹d w pobli¿u rzêdu rolin. Przy uprawie rolin w doniczkach istnieje koniecznoæ doprowadzenia wody b¹d po¿ywki bezporednio pod ka¿d¹ rolinê. Stosowane s¹ wówczas emitery w postaci kapilarnej o ma³ej rednicy b¹d te¿ ró¿nego rodzaju emitery labiryntowe,
zamocowane na rurce o znacznie wiêkszej rednicy ni¿ kapilara. [L.Z.]
Endemity  roliny lub zwierzêta wystêpuj¹ce wy³¹cznie na okrelonych siedliskach, powstaj¹ zwykle wskutek izolacji geograficznej, np. na wyspach. [L.Z.]
Enklawa gruntowa  obszar gruntów o okrelonym charakterze u¿ytkowania lub
w³adania, otoczony ze wszystkich stron gruntami o innym charakterze u¿ytkowania lub w³adania. [L.Z.]
Entomofagi  organizmy drapie¿ne i paso¿ytnicze od¿ywiaj¹ce siê ¿ywymi owadami, np. mszyce, sikory, owado¿erne roliny. [L.Z.]
Entomofauna  wszystkie owady, których gatunki wystêpuj¹ w danym czasie na
okrelonym obszarze i s¹ dla niego charakterystyczne, np. w lesie, na ³¹ce. [L.Z.]
Entomologia  dzia³ zoologii zajmuj¹cy siê owadami. Badaniem owadów jako
czynnika o istotnym znaczeniu dla gospodarki cz³owieka (szkody w uprawach,
zapylanie rolin) zajmuje siê entomologia stosowana. W szerszym znaczeniu
entomologia stosowana jest traktowana jako nauka o szkodnikach rolin. W jej
obrêbie rozró¿nia siê entomologiê rolnicz¹, len¹, weterynaryjn¹ i lekarsk¹. [L.Z.]
Enzootia  wystêpowanie zachorowañ na dan¹ chorobê wród zwierz¹t na okrelonym terenie i w liczbie utrzymuj¹cej siê przez wiele lat na podobnym poziomie. [L.Z.]
Epibionty  gatunki ¿yj¹ce na powierzchni zwierz¹t i rolin, wykorzystuj¹ce te
organizmy tylko jako pod³o¿e (miejsce przyczepu), a nie od¿ywiaj¹ce siê ich
kosztem. [L.Z.]
Epidemia  masowe pojawienie siê zachorowañ na okrelon¹ chorobê (najczêciej
zakan¹) wród ludnoci danego obszaru. [L.Z.]
Epifitoza  masowe wystêpowanie na okrelonym obszarze i w okrelonym czasie
danej choroby u rolin. [L.Z.]
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Epilimnion  w jeziorze stratyfikowanym warstwa wód powierzchniowych o najwy¿szej temperaturze. [Z.M.]
Epipedon  zob. poziom powierzchniowy.
Epizootia  pojawianie siê zachorowañ na dan¹ chorobê wród zwierz¹t na okrelonym terenie i w okrelonym czasie, w liczbie wyranie wiêkszej ni¿ w poprzednich latach. O powstawaniu, nasileniu i okresie jej trwania decyduj¹ m.in.:
zagêszczenie populacji ¿ywiciela, uk³ad warunków klimatycznych, zw³aszcza
temperatury i opadów, gatunek patogenu oraz jego patogenicznoæ. [L.Z.]
Epizootiologia  nauka zajmuj¹ca siê badaniem czynników i warunków zwi¹zanych z wystêpowaniem, szerzeniem siê i zanikaniem procesów zakanych oraz
zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakanych wród zwierz¹t. [L.Z.]
Erozja  niszcz¹ca, mechaniczna dzia³alnoæ wody deszczowej (ablacja), wody
rzecznej (erozja rzeczna), wody morskiej (abrazja), wody roztopowej (erozja
subglacjalna), lodu (egzaracja) lub wiatru (korozja). Erozji, w odró¿nieniu od
wietrzenia, towarzyszy proces transportowania produktów rozk³adu z miejsca
na miejsce. [Z.M.]
Erozja eoliczna gleb  niszcz¹cy proces dzia³ania wiatru, polegaj¹cy na wywiewaniu, unoszeniu, ¿³obieniu i zasypywaniu gleby, uderzaj¹cy na nieos³oniêt¹ przez
rolinnoæ glebê, porywa z niej cz¹stki mineralne i próchniczne niszcz¹c najczêciej ca³kowicie poziom próchniczny. [I.W.]
Erozja genetyczna  gwa³towne zmniejszanie siê liczby gatunków i odmian rolin
na terenach ich dotychczasowego wystêpowania. Zjawisko to prowadzi do zubo¿enia genetycznego, które mo¿e w najbli¿szych dziesiêcioleciach spowodowaæ zagro¿enie ludzkoci g³odem. [L.Z.]
Erozja gleby  proces niszczenia powierzchni gleby przez wodê, wiatr, si³ê grawitacji i dzia³alnoæ cz³owieka. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje erozji gleby: 1) powierzchniowa  zmywanie i rozmywanie wierzchnich warstw gleby przez wodê
lub rozwiewanie przez wiatr; 2) liniowa  rozcinanie gleby przez skoncentrowany
sp³yw wody, prowadz¹cy zazwyczaj do powstawania form ¿³obinowych, g³êbokich rozciêæ typu w¹wozowego albo form charakterystycznych dla ulegaj¹cych
erozji rzek lub potoków górskich; 3) rozbryzgowa  odrywanie i odrzucanie cz¹stek ziemnych przez krople deszczu i gradu, po³¹czone z ubijaniem i zamulaniem
powierzchni gleby; 4) uprawowa  trwa³e przemieszczanie gleby ku do³owi stoków pod wp³ywem dzia³ania narzêdzi i maszyn rolniczych; 5) wietrzna (eoliczna), deflacja  wywiewanie przez wiatr drobnych cz¹stek glebowych. Natê¿enie
erozji zale¿y od stopnia nachylenia stoku i przepuszczalnoci gleby. [L.Z.]
Erozja wodna gleb  niszcz¹ce dzia³anie wody, porywaj¹cej w czasie ruchu mineralno-próchniczne cz¹stki gleby; z uwagi na si³ê niszcz¹c¹ rozró¿nia siê: 1) erozjê powierzchniow¹, która zale¿nie od rzeby terenu i zwiêz³oci gruntu powoli
lub intensywnie rozmywa glebê, powoduj¹c zró¿nicowanie w morfologii tere-
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nu i ukszta³towanie siê krajobrazu erozyjnego; 2) erozjê liniow¹ (wsteczna
i denna), powoduj¹c¹ w morfologii terenu wyrwy, parowy, w¹wozy, itp. (najczêciej niszczy ona glebê wraz z jej ska³¹ macierzyst¹); 3) suffozjê, stanowi¹c¹
proces chemicznego ³ugowania i mechanicznego wymywania materia³u z warstw
gruntu, le¿¹cego tu¿ pod gleb¹ lub na nieco wiêkszej g³êbokoci; podatne na
³ugowanie s¹ lessy i ska³y wêglanowe (efektem tego procesu jest powstawanie
podziemnych korytarzy, zapadlisk i lejów powoduj¹cych zapadanie siê i niszczenie gleby). [I.W.]
Erozyjnoæ  podatnoæ gleby na erozjê. [L.Z.]
es  w gleboznawstwie, eluwialne wymycie ¿elaza i glinu; stosuje siê do poziomu
g³ównego E w glebach bielicoziemnych i glejobielicoziemnych, np. Ees. [L.Z.]
et  w gleboznawstwie, eluwialne wymycie frakcji ilastej; stosuje siê do poziomu
g³ównego E gleb p³owych, np. Eet. [L.Z.]
Etyka ekologiczna  zob. etyka rodowiskowa.
Etyka rodowiskowa, etyka ekologiczna, ekoetyka  nauka zajmuj¹c¹ siê zasadami i normami postêpowania cz³owieka wobec rodowiska. [L.Z.]
Eufotyczna strefa  strefa w zbiorniku wodnym, do której dociera wiat³o, i w której
mo¿e zachodziæ fotosynteza. [Z.M.]
Eutrofia  zob. ¿yznoæ rodowiska.
Eutroficzny zbiornik  zbiornik o znacznej zawartoci pierwiastków biogennych
w wodzie, znacznym tempie produkcji pierwotnej i znacznej zawartoci materii
organicznej w wodzie i osadach dennych. [Z.M.]
Eutrofizacja  proces nadmiernego gromadzenia siê substancji pokarmowych w zbiornikach wodnych wskutek nadmiernej produkcji materii organicznej. Powodowana rozwojem przemys³u, nadmiern¹ chemizacj¹ rolnictwa oraz przemys³owym chowem zwierz¹t, prowadzi do szybkiej degradacji wód. Zjawisko eutrofizacji powoduje odk³adanie siê osadów i zmianê warunków fizykochemicznych (mêtnoæ, zmiana barwy wody, ubytki tlenu, wzrost zawartoci fosforu,
wystêpowanie siarkowodoru) oraz zmiany biologii zbiorników  wzrost produkcji pierwotnej i wtórnej, spadek liczby gatunków, zakwity fitoplanktonu,
sukcesjê gatunków (zanikanie cennych gatunków ryb). Procesom eutrofizacji
podlegaj¹ szczególnie jeziora (zarastanie, wyp³ycanie). Ostatecznym skutkiem
tego procesu jest dyskwalifikacja wód i ich ca³kowita nieprzydatnoæ do celów
u¿ytkowych. [L.Z.]
Ewaporacja  parowanie wody z powierzchni wody, gleby oraz zwil¿onych powierzchni. [L.Z.]
Ewapotranspiracja  parowanie wody z gleby poprzez roliny, ³¹cznie z bezporednim parowaniem z gleby. Parowanie to jest cile zwi¹zane zarówno z czynnikami meteorologicznymi i glebowymi, jak i z iloci¹ wody glebowej znajdu-
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j¹cej siê w zasiêgu korzeni i dostêpnej dla rolin. Ewapotranspiracja charakteryzuje stosunki wodne w ró¿nych glebach lub ró¿nych rejonach. Wielkoæ ewapotranspiracji zale¿y od: wilgotnoci gleby, po³o¿enia wody gruntowej, uziarnienia gleby, jej barwy, iloci opadów, wilgotnoci powietrza, temperatury,
zwartoci okrywy rolinnej i stopnia zacienienia, fazy rozwojowej roliny,
barwy i szorstkoci powierzchni lici, iloci i rozmieszczenia aparatów szparkowych itp. Rozró¿nia siê ewapotranspiracjê rzeczywist¹, której wielkoæ odpowiada zu¿yciu wody przez rolinê w konkretnych warunkach okrelonych
opadów, posi¹ku, zasobów wody w glebie, rozwoju rolin i plonowania oraz
potencjaln¹, odnosz¹c¹ siê do optymalnych warunków rozwoju, zaopatrzenia
rolin w wodê oraz plonowania w danym uk³adzie energetycznym rodowiska
i ilustruj¹c¹ potencjalne potrzeby wodne rolin. Przeciêtna wartoæ ewapotranspiracji wynosi w klimacie umiarkowanym 15 mm, w wilgotnym klimacie podzwrotnikowym 68 mm i w klimacie bardzo suchym 912 mm. [L.Z.]
f  podpoziom z materi¹ organiczn¹, czêciowo roz³o¿on¹. Stosuje siê do poziomu
g³ównego O, np. Of. [L.Z.]
Facja  zbiorowisko rolinne odró¿niaj¹ce siê od reszty zespo³u tylko panowaniem
lub bardzo obfitym wystêpowaniem jakiego gatunku przy niezmienionym jakociowo sk³adzie florystycznym. [Z.M.]
Fagoarestanty  w ochronie rolin, zwi¹zki chemiczne zatrzymuj¹ce ¿erowanie
szkodników. [L.Z.]
Fagostymulanty  w ochronie rolin, zwi¹zki chemiczne stymuluj¹ce ¿erowanie
szkodników. [L.Z.]
Faszynowanie  stosowanie wi¹zek wiklinowych lub wi¹zek z ga³êzi innych krzewów i drzew do umocnienia powierzchni ziemi nara¿onej na erozyjne dzia³anie
wody, wiatru lub rodków technicznych. Faszynowanie stosuje siê najczêciej
w celu przeciwdzia³ania: 1) rozmywaniu brzegów rzek i potoków; 2) erozji
w¹wozowej; 3) rozmywaniu stoków oraz skarp wykopów i nasypów; 4) rozwydmianiu piasków ruchomych (zw³aszcza wydm morskich),; 5) niszczeniu dróg
polnych i ³¹kowych na gruntach grz¹skich. Faszyna z wikliny ¿ywej ukorzenia
siê czêsto i wypuszcza pêdy nadziemne, co podnosi jej walory ochronne. [J.S.]
Fauna glebowa  ogó³ gatunków zwierz¹t w rodowisku glebowym. Zale¿nie od
wielkoci pojedynczych osobników dzieli siê na: 1) mikrofaunê  organizmy
< 0,2 mm, np. pierwotniaki, nicienie; 2) mezofaunê  organizmy o rozmiarach
0,24 mm, np. skoczogonki; 3) makrofaunê  w sk³ad jej wchodz¹ osobniki
o wielkoci 480 mm, np. larwy owadów; 4) megafaunê  zwierzêta osi¹gaj¹ce
wielkoæ do 1,5 m, np. gryzonie, krety, wê¿e. Rola fauny glebowej polega na
rozdrabnianiu w glebie resztek rolin. Ponadto w organach trawiennych ró¿nych
przedstawicieli fauny bytuje swoista mikroflora, przerabiaj¹ca materia³y organiczne w warunkach sprzyjaj¹cych tworzeniu siê substancji humusowych. [L.Z.]
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Fazy rozwojowe, agrofenofazy, fenofazy  krótkie okresy pojawiania siê w ¿yciu
rolin charakterystycznych i niepowtarzalnych cech morfologicznych. Okrela
siê je na podstawie odpowiedniego stanu morfologicznego roliny, trwaj¹cego
przez pewien czas, nieco ró¿ny w ró¿nych latach. Za pocz¹tek fazy rozwojowej
przyjmuje siê wyst¹pienie charakterystycznych zjawisk u 10% rolin w ³anie,
a za pe³niê  u 50% rolin. D³ugoæ trwania poszczególnych faz mo¿e siê zmieniaæ, podobnie jak d³ugoæ okresu wegetacji. Na przyk³ad okres miêdzy wysiewem a kie³kowaniem pszenicy mo¿e trwaæ od kilku dni do kilku tygodni i zale¿y bardzo wyranie od panuj¹cej w tym czasie pogody. Skrócenie lub wyd³u¿enie choæby jednej fazy wp³ywa na plonowanie rolin. Wymagania rolin w ró¿nych fazach s¹ niejednakowe. W stosunku do wody i sk³adników pokarmowych
s¹ one w pierwszej fazie bardzo ma³e, stopniowo rosn¹ a¿ do kwitnienia, po
czym doæ szybko malej¹. Warunkiem osi¹gniêcia maksymalnych plonów jest
pe³ne pokrycie zapotrzebowania rolin na wodê, sk³adniki pokarmowe, ciep³o
oraz CO2 i O2 we wszystkich fazach. Znajomoæ wymagañ roliny uprawnej
w jej poszczególnych fazach rozwojowych zaliczyæ nale¿y do niezbêdnych umiejêtnoci nowoczesnej agrotechniki. Znajomoæ ta jest bardzo przydatna do okrelania momentu zastosowania zabiegów agrotechnicznych, np. nawo¿enia, dokarmiania dolistnego, zabiegów ochrony rolin, nawadniania. Stosuje siê do
tego celu ró¿ne skale. Kod dwucyfrowy u³atwia przetwarzanie danych, co ma
istotne znaczenie, zw³aszcza w doradztwie rolniczym. [L.Z.]
fe  w gleboznawstwie, iluwialna akumulacja ¿elaza; stosuje siê do poziomu g³ównego B w glebach bielicowych i bielicach, np. Bfe. [L.Z.]
Fenofazy  zob. fazy rozwojowe.
Fenologia  nauka badaj¹ca zale¿noci miêdzy sezonowymi zmianami pogody i warunkami klimatycznymi, a terminami okresowych zjawisk w ¿yciu organizmów,
np. pory zakwitania rolin, opadania lici. W obrêbie fenologii mo¿na wyró¿niæ
fitofenologiê, zajmuj¹c¹ siê obserwacjami okresowych zjawisk wystêpuj¹cych
podczas rozwoju rolin oraz zoofenologiê, zajmuj¹c¹ siê obserwacjami okresowych zjawisk w ¿yciu zwierz¹t. [L.Z.]
Fenometria  dzia³ fenologii, obejmuj¹cy wszystkie zjawiska ¿ywych rolin, które
mo¿na zmierzyæ. W oparciu o systematyczne pomiary przyrostu powierzchni
lici, objêtoci owoców, d³ugoci dbe³, k³osów i innych organów, ledzi siê
wp³yw przebiegu pogody na tempo rozwoju i wzrostu plonów rolin. [L.Z.]
Ferma przemys³owa  jednostka produkcyjna umo¿liwiaj¹ce wytwarzanie mleka,
¿ywca oraz jaj, na podstawie metod chowu przemys³owego. Do podstawowych
elementów przemys³owych technologii produkcji zwierzêcej zalicza siê: 1) równomierne roz³o¿enie produkcji w czasie; 2) cile oznaczony wymaganiami rynku
standard produkcji dostosowany równoczenie do biologicznych w³aciwoci
zwierz¹t; 3) zamkniêty cykl produkcji niezale¿nie od uk³adu przestrzennego
jednostki wytwórczej; 4) rozdzielenie cyklu produkcyjnego na okrelone fazy
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i koordynacja tych faz z zastosowaniem systemu ¿ywienia, budownictwa, zoohigieny oraz organizacji obs³ugi; 5) kontrolowana wydajnoæ pracy, wynikaj¹ca z zastosowanego poziomu techniki; 6) cile kontrolowana efektywnoæ ka¿dego przedsiêwziêcia. Fermy przemys³owe cechuj¹ siê du¿¹ koncentracj¹ zwierz¹t, np. 5003000 krów, 15006000 buhajów rzenych, 30 000150 000 tuczników, 50 000100 000 niosek, 12 mln brojlerów. [L.Z.]
Ferma zwierzêca  okrelone grunty wraz z budynkami i urz¹dzeniami do produkcji zwierzêcej. Stanowi samodzielne gospodarstwo lub dzia³ produkcji w wielokierunkowym gospodarstwie rolnym. W wiêkszoci przypadków s¹ to obiekty
produkuj¹ce ¿ywiec na cele konsumpcyjne i przemys³owe, a wiêc fermy chowu
zwierz¹t. Pojêcie fermy zwierzêcej jest nadrzêdne dla wszystkich rodzajów ferm
o okrelonych zadaniach, np. ferma reprodukuj¹ca zwierzêta hodowlane, byd³a
mlecznego, byd³a opasowego, tuczu trzody chlewnej, owcza, zwierz¹t futerkowych itp. Fermy o du¿ej i bardzo du¿ej koncentracji zwierz¹t, zw³aszcza oparte
g³ównie na paszach pochodzenia zewnêtrznego, s¹ bardzo uci¹¿liwe dla rodowiska z powodów sanitarnych i braku mo¿liwoci pe³nego zagospodarowania
odchodów (gnojowica) jako nawozów organicznych. [L.Z.]
Fermentacja  rozk³ad substancji organicznych przez mikroorganizmy z wydzieleniem energii. Celem procesu jest uszlachetnienie substratu (np. tytoniu, herbaty, siana) lub otrzymanie pewnych zwi¹zków chemicznych (alkoholu etylowego, kwasu octowego, kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego, penicyliny). Najczêciej stosowana jest fermentacja alkoholowa, zachodz¹ca pod wp³ywem
enzymu zymazy wystêpuj¹cego w dro¿d¿ach, który przekszta³ca cukry proste
w etanol i CO2. Ka¿dy rodzaj fermentacji jest wywo³ywany przez inne drobnoustroje. [L.Z.]
Fermentacja obornika  procesy zachodz¹ce w czasie przechowywania obornika,
prowadz¹ce do rozk³adu wêglowodanów i bia³ek oraz zawê¿enia stosunku C:N.
Wyró¿nia siê procesy: 1) na gor¹co, czyli procesy zachodz¹ce podczas przechowywania obornika uk³adanego w pryzmy pocz¹tkowo luno, a nastêpnie ugniatanego, który na skutek dostêpu powietrza zagrzewa siê (dzia³alnoæ mikroorganizmów) do temperatury 6065 °C; sposób ten, zawê¿aj¹cy stosunek C:N do
20:1, powoduje obumarcie bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych oraz
nasion chwastów; tak przygotowany obornik jest bezwonny, zawiera wiêcej
próchnicy pokarmowej i w porównaniu z nawozem wie¿ym ma wiêksz¹ efektywnoæ; prowadzi do du¿ych strat wêgla i azotu  dlatego w rolnictwie
intensywnym obecnie nie jest zalecany; jedynie do ogrzewania inspektów
oraz w przypadku, gdy ció³ka zawiera du¿o nasion chwastów lub patogenów
mo¿na t¹ metod¹ termicznie odkaziæ obornik; 2) na zimno, czyli procesy zachodz¹ce podczas przechowywania obornika sukcesywnie uk³adanego w pryzmy
i natychmiast udeptywanego; stos przykrywa siê warstw¹ ziemi lub torfu; ubity
obornik zagrzewa do temperatury 2030 °C. [L.Z.]
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Filtracja  ruch wód gruntowych zachodz¹cy w orodku porowatym, przebiegaj¹cy tam, gdzie strumieñ ma swobodne zwierciad³o wody (zwane lini¹ lub krzyw¹
depresji) albo ruch cieczy odbywa siê pod cinieniem. [Z.M.]
Filtry odwrotne  filtry stosowane do ochrony gruntów spoistych jako warstwy
przejciowe miêdzy gruntem chronionym a drena¿em. [Z.M.]
Filtry tkaninowe  urz¹dzenia odpylaj¹ce dzia³aj¹ce na zasadzie przep³ywu strumienia odpylanego gazu przez zespó³ przegród tkaninowych. [I.W.]
Fitocenologia  zob. fitosocjologia.
Fitocenoza  rolinna czêæ biocenozy, konkretne zbiorowisko rolinne bêd¹ce czêci¹ danego ekosystemu jako niepowtarzalne zjawisko. Zespó³ ró¿nych rolin
w rodowisku o okrelonym sk³adzie, np. las, ³¹ka. Ka¿da fitocenoza podlega powszechnemu w przyrodzie prawu przemiany, a wiêc powstaje, rozwija siê i przemija, tj. ginie lub przekszta³ca siê. Tempo i zakres tych zmian zale¿y zarówno od
czynników abiotycznych, jak i od w³aciwoci biologicznych gatunków. Podstawowymi sk³adnikami fitocenozy s¹ gatunki, których osobniki znamionuje d³ugowiecznoæ, wolne tempo rozwoju i opóniona reprodukcja. Indywidualnoæ fitocenozy wyra¿a siê: sk³adem i ró¿norodnoci¹ gatunkow¹, struktur¹ przestrzenn¹
poziom¹ (mozaikowatoci¹) i pionow¹ (warstwowoci¹), specyficzn¹ rytmik¹
sezonow¹ (fenologi¹), dynamik¹ odnawiania  tempem wymiany osobników ró¿nych gatunków oraz produktywnoci¹ i wielkoci¹ zajmowanej przestrzeni. [L.Z.]
Fitoekologiczne zasoby wody  zasoby wody zawarte w glebie i atmosferze stanowi¹ce o warunkach ¿ycia rolin. [J.S.]
Fitofagi  zwierzêta rolino¿erne, czêsto szkodniki, od¿ywiaj¹ce siê ¿ywymi czêciami rolin, np. liæmi, nasionami, nektarem. [L.Z.]
Fitofenologia  dzia³ fenologii zajmuj¹cy siê badaniem okresowych zjawisk w ¿yciu
rolin, cyklicznie powtarzanych w zale¿noci od warunków klimatycznych i pór
roku. Badania te prowadzone s¹ nad rolinami dziko rosn¹cymi i rolinami uprawnymi, okrelaj¹ fazy rozwoju i wzrostu rolin, mniej dok³adnie jednak opisuj¹
proces formowania siê ró¿nych organów rolin. Zagadnieniem tym szczegó³owo zajmuje siê fenometria. [L.Z.]
Fitofizjologia  zob. fizjologia rolin.
Fitoklimat  mikroklimat panuj¹cy w nadziemnej czêci szaty rolinnej i w strefie
korzeniowej rolin. Warunki termiczne fitoklimatu zale¿¹ od gatunku i fazy rozwojowej rolin oraz zwi¹zanej z tym struktury ³anu (wysokoci i gêstoci rolin, iloci i sposobu u³o¿enia lici, rozmieszczenia pêdów bocznych). Ró¿nice
miêdzy temperatur¹ gleby poroniêtej rolinnoci¹ i nagiej zwiêkszaj¹ siê wraz
z rozwojem rolin i osi¹gaj¹ maksymalne wielkoci w najbardziej intensywnym
okresie wegetacji. Ró¿nice te s¹ najwiêksze na powierzchni gleby i malej¹
w g³êbszych warstwach. Wzrost masy rolinnej obni¿a temperatura gleby pod
rolinami. Wp³yw ten szybko jednak maleje wraz z g³êbokoci¹. Pokrywa
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rolinna spe³nia wobec gleby rolê termoizolatora. Zmniejsza dop³yw i hamuje
odp³yw ciep³a z gleby. Zró¿nicowanie temperatury gleby wywo³ane obecnoci¹
rolinnoci znacznie wzrasta podczas pogody s³onecznej i maleje wraz ze wzrostem zachmurzenia. [L.Z.]
Fitomasa  biomasa rolin [L.Z.]
Fitomata  materia³ gruntowy, pilniowy lub w³óknisty z nasionami rolin albo
materia³ rolinny stosowany do zazieleniania powierzchni gruntów w budownictwie ziemnym, w ochronie i rekultywacji gruntów, w kszta³towaniu zieleni
miejskiej. Do najczêciej stosowanych nale¿¹ dywaniki trawiaste, darnina, faszyna ¿ywa oraz w³ókniny i pilnie z nasionami rolin. [J.S.]
Fitomelioracja krajobrazu  optymalizacja ekologiczna szaty rolinnej w ramach
gospodarczo wymuszonej struktury przestrzennej u¿ytkowania terenu. [J.S.]
Fitomelioracja, melioracja fitotechniczna  wprowadzanie zalesieñ, zadrzewieñ
lub uprawa rolin specjalnych (np. chmielu), w celu zmiany naturalnych czynników niekorzystnych dla uprawy roli i rolin lub przy rekultywacji gruntów.
Zmniejsza amplitudê wahañ, temperaturê powietrza, prêdkoæ i si³ê wiatru,
gwa³towny sp³yw wód opadowych z roztopów pozimowych, zim¹ zatrzymuje
nieg (nie tworz¹ siê zaspy), umacnia strome zbocza i brzegi cieków, zwiêksza
retencjê wodn¹ gleby, poprawia warunki bytowe zwierzyny i ptactwa, stanowi
ochronê przed po¿arami. Do fitomelioracji zalicza siê zak³adanie lenych pasów wiatrochronnych i zadrzewieñ ródpolnych, zalesianie nieu¿ytków i stoków, zakrzewianie i zadrzewianie brzegów cieków oraz zadarnianie gruntów
ornych. Wykorzystuje siê drzewa i krzewy lene, krzewy ozdobne, ¿ywop³oty
i roliny sadownicze. Dzia³anie bezporednie fitomelioracji polega na wi¹zaniu
gleby korzeniami drzew, krzewów i traw oraz na tworzeniu przez czêci nadziemne naturalnych przeszkód. Dzia³anie porednie  to kszta³towanie korzystnego mikroklimatu. Fitomelioracja ma du¿e znaczenie na terenach zagro¿onych
erozj¹ wietrzn¹ i wodn¹ oraz chronionych przed szkodliwym wp³ywem emisji
przemys³owych i innych czynników degraduj¹cych glebê. [L.Z.]
Fitopatologia  nauka o chorobach rolin wywo³ywanych przez grzyby, wirusy,
promieniowce, bakterie oraz o chorobach pochodzenia fizjologicznego. Do jej
zadañ nale¿y badanie objawów chorobowych, jako wyniku procesu chorobowego, badanie przyczyn chorób i warunków, w jakich powstaj¹ choroby rolin,
i wreszcie opracowywanie oraz podawanie metod i rodków, które zapobiegaj¹ powstawaniu chorób lub je bezporednio zwalczaj¹. W zwi¹zku z powy¿szym ujêciem zadañ w nauce tej wyró¿niamy trzy dzia³y: 1) symptomatologiê, zajmuj¹c¹ siê badaniem i klasyfikacj¹ objawów chorobowych; 2) etiologiê z epidemiologi¹, rozpatruj¹c¹ przyczyny powstawania chorób i warunki,
w jakich one powstaj¹; 3) profilaktykê i terapiê, których zadaniem jest opracowanie na podstawie badañ diagnostycznych (³¹cznie z etiologicznymi i epidemiologicznymi) sposobów zapobiegania chorobom i ich leczenia. Wspólnie

68

F
A

Leksykon ekoin¿ynierii
z entomologi¹ stosowan¹ stanowi¹ w obrêbie nauk rolniczych odrêbny przedmiot  ochronê rolin. [L.Z.]
Fitoplankton  plankton rolinny. [Z.M.]
Fitosocjologia, fitocenologia  nauka o zbiorowiskach rolinnych (fitocenozach).
Jej celem jest poznanie zró¿nicowania szaty rolinnej oraz okrelenie mechanizmów zrzeszania siê rolin w okrelone i powtarzalne kombinacje gatunków.
Kryterium wyró¿niania poszczególnych fitocenoz jest ich ilociowy i jakociowy sk³ad florystyczny. Podstawow¹ metod¹ analizy p³atu rolinnego jest zdjêcie fitosocjologiczne, które zawiera dane o kombinacji gatunkowej i informacjê
o wzajemnych relacjach ilociowych miêdzy jej komponentami, np. pokrycie
i warstwowoæ. Relacje miêdzy gatunkami wyra¿a siê tzw. ilociowoci¹, a relacje miêdzy osobnikami tego samego gatunku  towarzyskoci¹. Do g³ównych
osi¹gniêæ fitosocjologii mo¿na zaliczyæ: 1) poznanie ró¿norodnoci zbiorowisk
rolinnych oraz ich struktury i dynamiki; 2) poznanie przyczyn przestrzennego
zró¿nicowania rolinnoci i uwarunkowañ rodowiskowych zbiorowisk ró¿nego rodzaju; 3) opracowanie metod prezentacji i interpretacji tych zjawisk za
pomoc¹ wielkoskalowych map rolinnoci regionów, krajów i kontynentów;
4) poznanie zwi¹zków rolinnoci z warunkami rodowiskowymi oraz charakteru reakcji na dzia³ania zewnêtrzne, zw³aszcza antropogeniczne, pozwoli³o na
zdefiniowanie w³aciwoci wskanikowych (fitoindykacyjnych) wiêkszoci zbiorowisk. [L.Z.]
Fitotoksycznoæ  toksyczne dzia³anie substancji chemicznych, np. pestycydów,
zastosowanych w nadmiernej dawce lub w niew³aciwej fazie rozwojowej roliny uprawnej lub zanieczyszczeñ powietrza (SO2 , HF, NH3, NO, NO2 , popio³y lotne, py³y z cementowni, py³y metaliczne) na roliny. Objawami zewnêtrznymi tego oddzia³ywania jest pojawienie siê oparzeñ, nekroz, deformacji, zanik
chlorofilu, zasychanie rolin itp. Fitotoksycznoæ mo¿e byæ te¿ wynikiem pobrania przez korzenie rolin pestycydów, metali ciê¿kich i zwi¹zków fenolowych. W praktyce rolniczej jest wykorzystywana w celu chemicznego zwalczania chwastów. [L.Z.]
Fizjologia  nauka o czynnociach ¿yciowych ¿ywych organizmów. W miarê rozwoju badañ wyodrêbniono wiele dzia³ów fizjologii, np.: fizjologia zwierz¹t,
rolin, cz³owieka, patologiczna, a tak¿e ¿ywienia, pracy, sportu. [L.Z.]
Fizjologia rolin, fitofizjologia  nauka o procesach ¿yciowych zachodz¹cych
w rolinach oraz funkcjach spe³nianych przez ró¿ne ich organy. Zajmuje siê
badaniem takich zjawisk jak, od¿ywianie, oddychanie, przemiany zwi¹zane ze
wzrostem, ruchy rolin, gospodarka wodna i in. Jest podstawow¹ nauk¹ agrobiologiczn¹, która przekazuje naukom stosowanym zajmuj¹cym siê produkcj¹
rolinn¹ prawid³owe wnioski, umo¿liwiaj¹ce sta³e poprawê jakoci i powiêkszanie plonu rolin. Szczególnie silna zale¿noæ istnieje miêdzy fizjologi¹ rolin a nawo¿eniem, ogóln¹ upraw¹ roli i rolin oraz hodowl¹ i aklimatyzacj¹
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rolin. Osi¹gniêcia fizjologii wzrostu i rozwoju przyczyniaj¹ siê do wprowadzenia nowoczesnych metod regulacji plonów. Przyk³adem mo¿e byæ zastosowanie chemicznych regulatorów wzrostu rolin. Ich stosowanie pozwala zwiêkszyæ energiê i zdolnoæ kie³kowania, sztucznie ukorzeniaæ sadzonki, regulowaæ
terminy kwitnienia, wp³ywaæ na zawi¹zywanie, dojrzewanie i opadanie owoców, selektywnie niszczyæ chwasty w zasiewach itp. Znajomoæ fizjologii rolin potrzebna jest równie¿ w ochronie rolin, przechowalnictwie plonów oraz
ich przetwórstwie. [L.Z.]
Fizjologia zwierz¹t  nauka badaj¹ca mechanizmy czynnociowe ustrojów zwierzêcych w zale¿noci od zmieniaj¹cego siê rodowiska wewnêtrznego i zewnêtrznego. Efekty produkcyjne zale¿¹ od norm fizjologicznych (wartoci stosowanych pasz i warunków utrzymania zwierz¹t). Du¿y rozwój nauk fizjologicznych
oraz koniecznoæ szerszego przedstawienia niektórych problemów spowodowa³y rozwiniêcie siê poszczególnych dzia³ów fizjologii w nowe dyscypliny,
jak np. fizjologia ¿ywienia, rozrodu, pracy oraz elektrofizjologia i endokrynologia. [L.Z.]
Flotacja  zjawisko polegaj¹ce na przylepianiu siê cz¹stek sta³ych substancji do
pêcherzyków powietrznych i wyp³ywania z nimi w postaci piany na powierzchniê cieczy. [Z.M.]
Forma u¿ytkowa, formulacja  preparat rodka ochrony rolin w odpowiednim
opakowaniu z etykiet¹, zarejestrowany i wprowadzony na rynek pod nazw¹ handlow¹ prawnie zastrze¿on¹. [L.Z.]
Formulacja  zob. forma u¿ytkowa.
Frakcja  zbiór cz¹stek o okrelonych wymiarach, np. frakcja czêci sp³awialnych
lub poladu. [L.Z.]
Frakcja granulometryczna  zbiór cz¹stek glebowych o okrelonych rednicach,
mieszcz¹cych siê w przedziale liczb granicznych, które wyznaczaj¹ najwiêksz¹
i najmniejsz¹ rednicê zastêpcz¹ okrelonej frakcji. W obrêbie frakcji wyró¿nia
siê czêci szkieletowe o rednicy > 1 mm oraz czêci ziemiste o rednicy < 1 mm.
Cz¹stki o rednicy < 0,02 mm nazywa siê powszechnie czêciami sp³awialnymi, poniewa¿ przez d³ugi czas mog¹ pozostawaæ zawieszone w wodzie, a w
metodach przep³ywowych s¹ wyp³ukiwane (sp³awiane) poza aparaturê. Ka¿da
frakcja granulometryczna wykazuje pewn¹ odrêbnoæ pod wzglêdem mineralogicznym oraz chemicznym i w zale¿noci od stopnia rozdrobnienia wp³ywa
w mniejszym lub wiêkszym stopniu na w³aciwoci fizyczne, fizykochemiczne
i chemiczne gleby. [L.Z.]
Fryty  mikronawozy o d³ugotrwa³ym dzia³aniu otrzymywane w wyniku stapiania
soli technicznych zawieraj¹cych mikroelementy z tlenkami metali (np. boraks +
tlenek miedzi) w temp. > 1000 °C. Mog¹ zawieraæ jeden lub kilka mikroelementów o ró¿nej, zale¿nej od komponentów, zawartoci procentowej. O ich
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wartoci nawozowej decyduje stopieñ zmielenia. Sk³adniki pokarmowe uwalniane s¹ stopniowo, dziêki czemu ich dzia³anie jest powolne i d³ugotrwa³e. S³aba rozpuszczalnoæ tych zwi¹zków chroni mikroelementy przed wymywaniem,
silnym wi¹zaniem lub luksusowym pobieraniem przez roliny. Nadaj¹ siê szczególnie do nawo¿enia gleb lekkich, z których s¹ wymywane wolniej ni¿ z innych
mikronawozów. [L.Z.]
Fumigacja, gazowanie  poddawanie rolin, gleby lub materia³u rolinnego, a tak¿e ca³ych pomieszczeñ (szklarnie, magazyny) dzia³aniu toksycznych par i gazów (fumigantów). Do fumigacji u¿ywa siê rodków w formie gazów sprê¿onych, granulatów, proszków lub roztworów. Musz¹ one charakteryzowaæ siê
mo¿liwoci¹ przechodzenia w stan gazowy i du¿¹ prê¿noci¹ par. Stosuje siê
ró¿nego typu sulfuratory, odparowywacze, wytwornice do aerozoli na gor¹co,
iniektory glebowe, rozlewacze lub inne urz¹dzenia wprowadzaj¹ce rodki pod
powierzchniê gleby, pod przykrycia foliowe lub do pomieszczeñ zamkniêtych.
Podczas fumigacji gleby preparat nanosi siê na powierzchni, po czym glebê
miesza siê mechanicznie z preparatem, wa³uje lub przykrywa foli¹. Znane s¹
równie¿ urz¹dzenia dozuj¹ce rodki ochrony rolin zagregatowane z p³ugami.
Do zabiegów fumigacji zalicza siê równie¿ parowanie gleby, gdzie efekt zwalczania uzyskuje siê nie w rezultacie zastosowania rodka chemicznego, lecz
pod wp³ywem wysokiej temperatury pary wodnej. [L.Z.]
Fumiganty  zob. fumigacja.
Fungicydy  rodki chemiczne do zwalczania chorób grzybowych. W zale¿noci
od sposobu dzia³ania na organizmy paso¿ytnicze mo¿na je podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy: 1) fungicydy ochronne (profilaktyczne, czyli zapobiegawcze),
niszcz¹ce lub hamuj¹ce rozwój zarodników i grzybni na powierzchni rolin lub
produktów; ich skutecznoæ zale¿y od czêstotliwoci nanoszenia na rolinê, np.
cieczy bordoskiej i Miedzianu 50 przeciwko m¹czniakom rzekomym; 2) fungicydy interwencyjne, przenikaj¹ce do tkanek rolin; niszcz¹ rozwijaj¹ce
siê w tkankach patogeny w okrelonym czasie po inkubacji, np. zaprawa nasienna Tachigaren u¿ywana przeciwko nieci cuchn¹cej; 3) fungicydy terapeutyczne (systemiczne) s³u¿¹ce do leczenia chorej roliny (gdy patogen ju¿ siê
rozwin¹³); po wnikniêciu do tkanki przemieszczaj¹ siê w niej i niszcz¹ lub hamuj¹ rozwój patogena, nie zmieniaj¹c podstawowych czynnoci ¿yciowych roliny; mog¹ oddzia³ywaæ na drobnoustroje bezporednio (in vitro) lub porednio
(in vivo), przechodz¹c w zwi¹zki grzybobójcze dopiero w rolinie lub chroni¹c j¹
przez uaktywnienie ró¿nego rodzaju reakcji odpornociowych; przyk³adem fungicydu jest Benlate, preparat stosowany przeciwko m¹czniakom w³aciwym
i parchowi jab³oniowemu. [L.Z.]
Fungigacja  wprowadzenie fungicydu na roliny (licie, korzenie) poprzez system
nawodnieniowy (deszczowanie, nawadnianie kroplowe). [L.Z.]
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Funkcja ekologiczna  rola okrelonej powierzchni ziemi lub jej elementu w funkcjonowaniu rodowiska przyrodniczego, szczególnie w zachowaniu równowagi ekologicznej i walorów krajobrazu. [J.S.]
Gatunek gleby  najni¿sza jednostka podzia³u gleb okrelana na podstawie uziarnienia utworu glebowego ca³ego profilu, np. glina lekka, piasek gliniasty lekki,
py³ ilasty. [L.Z.]
Gatunek inwazyjny  gatunek o znacznej ekspansywnoci, który rozprzestrzenia
siê naturalnie lub z udzia³em cz³owieka i stanowi zagro¿enie dla fauny i flory
danego ekosystemu, konkuruj¹c z gatunkami autochtonicznymi o niszê ekologiczn¹, a tak¿e przyczyniaj¹c siê do wyginiêcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne rolin (np. barszcz Sosnowskiego, rdest ostrokoñczysty, rdestowiec sachaliñski, szczaw omszony), stanowi¹ szczególny problem na obszarach
chronionych, wypieraj¹c rodzime gatunki rolin, dla ochrony których utworzono te obszary. W takim przypadku zachodzi koniecznoæ usuwania intruzów
(g³ównie przez mechaniczne niszczenie). [L.Z.]
Geobionty  organizmy glebowe, np. bakterie, glony, nicienie, d¿d¿ownice, krety,
wra¿liwe na zmiany wilgotnoci, odczynu gleby i inne czynniki; decyduj¹ w znacznym stopniu o ¿yznoci gleby, zob. edafon. [L.Z.]
Geochemiczne t³o zawartoci metali ciê¿kich w glebie  naturalna zawartoæ sk³adników w utworze geologicznym, z którego wykszta³ci³a siê gleba. Bez znajomoci geochemicznego t³a nie ma podstawy do jednoznacznego wnioskowania
o podwy¿szonej lub obni¿onej zawartoci sk³adnika w powierzchniowej warstwie gleby. [J.S.]
Geostatystyka  metoda badawcza, wy³oniona ze statystyki matematycznej w latach 60. XX w., dla celów analizy danych przestrzennie zale¿nych (zregionalizowanych), niezwykle przydatne dla badañ rodowiskowych (np. identyfikacji
przestrzennego rozk³adu koncentracji zanieczyszczeñ). [I.W.]
Geoturystyka  turystyka nastawiona na poznawcz¹ eksploracjê zjawisk przyrody
nieo¿ywionej oraz obserwowanie w terenie procesów geologicznych. Obiektami geoturystyki s¹: masywy górskie, pustynie, wybrze¿a morskie, kaniony i prze³omy rzeczne, wulkany, wodospady, ska³ki, jaskinie. [L.Z.]
Gêstoæ objêtociowa gleby  stosunek masy gleby wysuszonej w temperaturze
105 °C do objêtoci tej próbki w stanie wie¿ym, z zachowaniem naturalnej
struktury. Cecha ta maleje wraz ze wzrostem porowatoci. W glebach mineralnych
waha siê od 1,0 do 1,8 g/cm3, a w glebach organicznych  od 0,1 do 0,3 g/cm3.
Gêstoæ gleb mineralnych zale¿y od sk³adu mineralogicznego i zawartoci próchnicy, a w glebach uprawnych przede wszystkim od stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Jako wskanik stopnia zagêszczenia gleby jest wielkoci¹ dynamiczn¹, zmieniaj¹c¹ siê w ci¹gu okresu wegetacyjnego  jest ona zazwyczaj
najni¿sza w momencie siewu, a najwy¿sza w okresie zbioru. Nadmierne zagêsz-
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czenie fazy sta³ej gleby wp³ywa w sposób istotny na niektóre w³aciwoci fizyczne gleb powoduj¹c zmniejszenie porowatoci ogólnej, a zw³aszcza aeracyjnej,
zmniejszenie przepuszczalnoci wodnej, wzrost sp³ywów powierzchniowych wody
i gleby z terenów falistych lub wzrost zwiêz³oci gleby. Wzrost gêstoci objêtociowej gleby poza pewne optymalne przedzia³y, pogarsza warunki wzrostu i rozwoju rolin, co prowadzi w rezultacie do obni¿enia plonowania. [L.Z.]
Gleba  biologicznie czynna warstwa ziemi od powierzchni terenu do g³êbokoci
przenikania g³ównej masy korzeni rolin. Podstawow¹ cech¹ gleby, ró¿ni¹c¹ j¹
od gruntu bezglebowego, jest obecnoæ próchnicy nagromadzonej w wyniku
biochemicznych przemian obumar³ych czêci rolin i zwierz¹t. Wyró¿nia siê
gleby pocz¹tkowego stadium rozwoju, s³abo wykszta³cone oraz dobrze wykszta³cone. Stopieñ wykszta³cenia gleby przejawia siê w charakterze wyrazistoci
poziomów genetycznych (profil gleby), sporód których najwa¿niejszy jest poziom akumulacji próchnicy. Gleba sk³ada siê z trzech faz: 1) sta³ej  obejmuj¹cej cz¹stki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o ró¿nym stopniu
rozdrobnienia; 2) ciek³ej  wody, w której s¹ rozpuszczone zwi¹zki mineralne
i organiczne tworz¹ce roztwór glebowy; 3) gazowej  mieszaniny gazów i pary
wodnej. Wzajemny uk³ad trzech faz mo¿e ulegaæ znacznym zmianom pod wp³ywem procesów glebotwórczych i ingerencji cz³owieka. Kszta³towanie stosunków ilociowych pomiêdzy poszczególnymi fazami mo¿na osi¹gn¹æ przez wykonanie melioracji wodnych, agromelioracji, fitomelioracji, uprawê roli itp.
Stosunki ilociowe trzech faz w glebie charakteryzuje siê przez okrelenie gêstoci objêtociowej, porowatoci, wilgotnoci i zwiêz³oci. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie materia³u glebowego w profilu wyró¿nia siê gleby ca³kowite, które
w ca³ym profilu (do 1,5 m) s¹ zbudowane z tego samego materia³u, np. piasku,
gliny, py³u; zró¿nicowanie uziarnienia profilu powoduj¹ wy³¹cznie procesy glebotwórcze, oraz nieca³kowite, które do g³êbokoci 1,5 m zawieraj¹ przynajmniej dwie ró¿ne warstwy, np. piasek do g³êbokoci 0,8 m, a poni¿ej glinê. Ze
wzglêdu na stopieñ trudnoci uprawy wyró¿nia siê gleby: 1) lekkie, zawieraj¹ce
do 20% czêci sp³awialnych i stawiaj¹ce stosunkowo ma³y opór narzêdziom
uprawowym; s¹ ³atwe do uprawy dziêki ma³ej zwiêz³oci w stanie suchym
i niezbyt du¿ej przylepnoci w stanie mokrym; ich ¿yznoæ i urodzajnoæ oraz
w³aciwoci fizyczne, chemiczne i biologiczne zale¿¹ od rednicy ziaren piasku, zawartoci czêci sp³awialnych i próchnicy; w praktyce nazywane s¹ glebami piaskowymi; 2) rednie, zawieraj¹ce 2035% czêci sp³awialnych i stawiaj¹ce redni opór narzêdziom uprawowym; 3) ciê¿kie, zawieraj¹ce ponad 50%
czêci sp³awialnych i stawiaj¹ce du¿y opór narzêdziom uprawowym; maj¹ w¹ski przedzia³ optymalnej wilgotnoci uprawowej, w którym normalna uprawa
mechaniczna jest mo¿liwa; 4) minutowe  gleby ciê¿kie maj¹ce bardzo w¹ski
przedzia³ optymalnej wilgotnoci uprawowej; s¹ bardzo trudne do uprawy. Pod
wzglêdem dostêpnoci sk³adników pokarmowych gleby dzieli siê na czynne, posiadaj¹ce dobre w³aciwoci fizyczne i chemiczne, które decyduj¹ o du¿ym stop-
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niu uruchomienia sk³adników pokarmowych przy udziale mikroorganizmów glebowych oraz nieczynne, charakteryzuj¹ce siê ma³ym stopniem uruchomienia sk³adników pokarmowych na skutek ma³ej aktywnoci mikrobiologicznej, wywo³anej
przez z³e w³aciwoci fizyczne, zob. poziom glebowy, poziom próchniczy, sk³ad
mechaniczny, struktura gleby, kompleks rolniczej przydatnoci gleb. [L.Z.]
Glebogryzarka  powszechnie stosowana maszyna uprawowa, której elementy
robocze w postaci ró¿nego kszta³tu no¿y umocowane s¹ na wale obrotowym
poprzecznie ustawionym do kierunku jazdy. Obroty wa³u mog¹ byæ wspó³bie¿ne i przeciwbie¿ne. Bardzo intensywnie spulchnia, kruszy i miesza rolê. Intensywnoæ spulchnienia roli mo¿na regulowaæ w du¿ym zakresie, dobieraj¹c odpowiednio do wymaganej g³êbokoci uprawy prêdkoæ obrotow¹ wa³u i prêdkoæ ruchu postêpowego. [L.Z.]
Glebowo wartociowy utwór  powierzchniowy utwór geologiczny lub wydobyty
z g³êbszych warstw geologicznych o sk³adzie granulometrycznym (mechanicznym) py³u (w tym lessu), gliny lekkiej i redniej, i³u pylastego i piasku gliniastego mocnego oraz torfu, murszu i mu³u organicznego. [J.S.]
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych  1) podzia³ gruntów ornych, ³¹k
i pastwisk na klasy wed³ug kryteriów ekologiczno-glebowych w aspekcie ekonomiki produkcji rolinnej. Grunty orne dzieli siê na klasy jakoci: I  najlepsze, II  bardzo dobre, IIIa  dobre, IIIb  rednio dobre, IVa  rednie, IVb 
rednie gorsze, V  s³abe, VI  bardzo s³abe, VI Rz  do zalesienia. £¹ki i pastwiska (trwa³e u¿ytki zielone) dzieli siê na klasy: I  najlepsze, II  bardzo
dobre, III  dobre, IV  rednie, V  s³abe, VI  bardzo s³abe; 2) ocena jakoci
gruntów na podstawie badañ gleboznawczych w terenie wed³ug przyjêtej klasyfikacji. Gleboznawcz¹ klasyfikacjê gruntów przeprowadzono na terenie ca³ej
Polski. Zgromadzon¹ dokumentacjê wykorzystano m.in. do opracowania mapy
przydatnoci rolniczej gleb. [J.S.]
Gleboznawstwo  nauka zajmuj¹ca siê badaniem gleb, ich powstawaniem, budow¹,
w³aciwociami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, systematyk¹ oraz
mo¿liwociami ich u¿ytkowania. Jako nauka przyrodnicza jest powi¹zana wielostronnie z innymi naukami zajmuj¹cymi siê przyrod¹ martw¹ i o¿ywion¹. Niekiedy ukierunkowana na specjalne cele praktyczne, np. gleboznawstwo rolne,
lene, melioracyjne. [L.Z.]
Gleby aluwialne  zob. mady.
Gleby antropogeniczne  gleby wytworzone pod wp³ywem mniej lub bardziej intensywnej dzia³alnoci cz³owieka, np. gleby ogrodowe  hortisole, regulówkowe  rigosole czy gleby industrioziemne. [L.Z.]
Gleby autogeniczne  gleby wytworzone pod wp³ywem wielu czynników glebotwórczych bez wyranej przewagi jednego z nich. Nale¿¹ tu gleby czarnoziemne, brunatnoziemne i bielicoziemne. [L.Z.]
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Gleby bagienne  rz¹d gleb hydrogenicznych, charakteryzuj¹cych siê czynnym
procesem gromadzenia osadów organicznych w warunkach bardzo du¿ej wilgotnoci i trwa³ej lub d³ugookresowej anaerobiozy oraz mi¹¿szoci¹ tych utworów w stropie profilu wynosz¹c¹ ponad 30 cm. Budowa profilu: O-D. S¹ to
gleby u¿ytków zielonych, g³ównie ³¹k. [L.Z.]
Gleby bielicowe  typ gleb bielicoziemnych o klasycznej budowie profilu: O-AEes-Bhfe-C, a w glebach uprawnych: Ap-Bhfe-C lub Ap-Ees-Bhfe-C. Ze wzglêdu
na ma³¹ zasobnoæ w sk³adniki pokarmowe, zakwaszenie i z³e w³aciwoci fizyczne, przydatnoæ rolnicza tych gleb jest bardzo ma³a. [L.Z.]
Gleby bielicoziemne  rz¹d gleb autogenicznych powsta³ych pod borami. Ska³ami
macierzystymi s¹ najczêciej przepuszczalne i ubogie w sk³adniki pokarmowe
utwory piaszczyste oraz zwietrzeliny granitów, gnejsów i bezwêglanowych piasków. Charakteryzuj¹ siê ma³¹ zawartoci¹ minera³ów ilastych, silnym zakwaszeniem, nisk¹ pojemnoci¹ sorpcyjn¹ i bardzo ma³¹ zdolnoci¹ buforow¹. [L.Z.]
Gleby brunatne kwane  typ gleb autogenicznych powsta³ych ze ska³ kwanych
ubogich w zasady o odczynie kwanym i zasadniczej budowie profilu wg lenych O-A-Bbr-C, a w glebach uprawnych Ap-Bbr-C. [L.Z.]
Gleby brunatne w³aciwe  typ gleb autogenicznych powsta³ych z ró¿nych utworów macierzystych bogatych w zasady, charakteryzuj¹cych siê wymyciem wêglanów do g³êbokoci na ogó³ nie wiêkszej ni¿ 6080 cm oraz brakiem przemieszczania lub s³abym przemieszczaniem frakcji ilastej, wolnego ¿elaza i glinu.
S¹ to gleby eutroficzne i mezotroficzne o zasadniczej budowie profilu w naturalnych siedliskach gleb lenych O-A-Bbr-Cca, a w glebach uprawnych ApBbr-Cca. [L.Z.]
Gleby brunatnoziemne  rz¹d gleb autogenicznych kszta³tuj¹cych siê w klimacie
umiarkowanym, g³ównie pod lasami liciastymi i mieszanymi. Dziel¹ siê na
trzy typy: gleby brunatne w³aciwe, brunatne kwane i p³owe. [L.Z.]
Gleby czarnoziemne  typ gleb autogenicznych, reliktowych, wytworzonych z lessów pod wp³ywem rolinnoci stepowej, w których g³êbokoæ poziomu próchnicznego, wykszta³conego przez naturalny proces glebotwórczy, wynosi nie
mniej ni¿ 40 cm (ok. 3% próchnicy). Dziel¹ siê na dwa podtypy: niezdegradowane o budowie profilu: A-AC-Cca lub A-AC-C-Ca oraz zdegradowane o budowie profilu: A-ABbr-Bbr-C. Charakteryzuj¹ siê gruze³kowat¹
struktur¹, najwy¿sz¹ zawartoci¹ próchnicy i nale¿¹ do naj¿yniejszych gleb
wiata, zob. czarnoziem. [L.Z.]
Gleby deluwialne  rz¹d gleb wystêpuj¹cych w ma³ych dolinach lub na obrze¿ach
dolin wiêkszych, które powsta³y z namu³ów osadzonych przez wodê powierzchniow¹ na mineralnym pod³o¿u lub na torfie stanowi¹cym dno niezalewanej doliny. Mi¹¿szoæ deluwiów musi wynosiæ co najmniej 30 cm. [L.Z.]
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Gleby glejobielicowe  typ gleb glejobielicoziemnych maj¹cych poziom próchniczny A, s³abe zorsztynizowanie poziomu glejoiluwialnego Bhfeoxgg, brak
wyranego zró¿nicowania na podpoziomy Bh i Bfe oraz silne oglejenie gruntowe dolnej czêci profilu. [L.Z.]
Gleby glejobielicoziemne  rz¹d gleb semihydrogenicznych, których cechy morfologiczne i w³aciwoci chemiczne s¹ w górnej czêci profilu rezultatem procesu
bielicowania, a czêci dolnej  silnego oglejenia gruntowego. [L.Z.]
Gleby gruntowo-glejowe  typ gleb zabagnionych mineralnych lub organicznomineralnych o wysokim poziomie wody gruntowej, w których procesy glejowe
przewa¿aj¹ nad innymi procesami, a oglejenie oddolne siêga do 30 cm poni¿ej
powierzchni profilu. Zasadnicza budowa profilu: A-G. [L.Z.]
Gleby gytiowe  podtyp gleb mu³owych, które powsta³y z osadów podwodnych
o zasadniczej budowie profilu Pogy-Ogy. [L.Z.]
Gleby hydrogeniczne  gleby, których mineralne i organiczne utwory macierzyste
powsta³y lub uleg³y daleko id¹cym przekszta³ceniom pod wp³ywem warunków
wodnych rodowiska. Geneza tych utworów wi¹¿e siê ze zjawiskami sedentacji, sedymentacji i decesji kszta³towanymi przez wodê. Gleby te s¹ g³ównymi
sk³adnikami ekosystemów ³¹kowych i czêciowo lenych. [L.Z.]
Gleby industrioziemne, industrioziemy  rz¹d gleb antropogenicznych przeobra¿onych pod wp³ywem przemys³u, a w szczególnoci górnictwa g³êbinowego i odkrywkowego. S¹ zdegradowane, a nawet zdewastowane przez bezporednie i porednie oddzia³ywanie przemys³u. [L.Z.]
Gleby inicjalne ilaste  zob. pelosole.
Gleby inicjalne skaliste  zob. litosole.
Gleby kulturoziemne  rz¹d gleb antropogenicznych typologicznie przeobra¿onych pod wp³ywem intensywnej gospodarki i wysokiej kultury rolnej. Poziom
akumulacyjny osi¹ga mi¹¿szoæ 4060 cm i ma charakter antropogeniczny.
Cechuj¹ siê wysok¹ zawartoci¹ w sk³adniki pokarmowe, uregulowany odczyn
i dobre w³aciwoci wodno-powietrzne. [L.Z.]
Gleby litogeniczne  gleby o budowie i w³aciwociach uzale¿nionych g³ównie od
w³aciwoci ska³ macierzystych. Do tego dzia³u nale¿¹ równie¿ gleby po³o¿one
na sk³onach i wynios³ociach, gdzie  przez ci¹g³¹ erozjê powierzchniow¹  nastêpuje zmniejszanie mi¹¿szoci gleby, a ska³a macierzysta znajduje siê w bezporednim kontakcie z poziomem powierzchniowym. Zasadnicza budowa profilu
A-C, gleby te mog¹ jednak w pewnych przypadkach posiadaæ s³abo wykszta³cony
poziom brunatnienia lub bielicowania, stanowi¹cy razem z wystêpuj¹cymi w nich
okruchami skalnymi przejcie do poziomu ska³y macierzystej. [L.Z.]
Gleby mu³owe  typ gleb bagiennych wystêpuj¹cych w obszarach zalewanych okresowo lub stale o intensywnych procesach biologicznych i wysokiej troficzno-
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ci. S¹ siedliskiem s³abych u¿ytków zielonych lub nawet nieu¿ytków; mog¹ byæ
glebami lenymi. [L.Z.]
Gleby murszowate  typ gleb pobagiennych wytworzonych w wyniku procesu
murszenia z utworów zawieraj¹cych < 20% materii organicznej lub z utworu
zawieraj¹cego jej > 20%, ale o mi¹¿szoci < 30 cm. Budowa profilu: AOM-A-C
lub AOM-D (gleby z utworem organicznym w stropie), albo AM-C (gleby z utworem organiczno-mineralnym lub próchnicznym w stropie). [L.Z.]
Gleby murszowe  typ gleb pobagiennych powsta³ych z gleb bagiennych o budowie profilu M-O-D lub M-O. W profilu wystêpuje warstwa co najmniej 30 cm
mi¹¿szoci zawieraj¹ca > 20% materii organicznej. S¹ to typowe gleby u¿ytków zielonych. [L.Z.]
Gleby nap³ywowe  gleby, których powstawanie zwi¹zane jest z erozyjno-sedymentacyjn¹ dzia³alnoci¹ wód powierzchniowych. S¹ to z regu³y utwory mineralne, rzadziej organiczne. Wyró¿nia siê tu gleby aluwialne i deluwialne. [L.Z.]
Gleby ogrodowe  zob. hortisole.
Gleby opadowo-glejowe, pseudoglejowe  typ gleb zabagnionych, z silnym odgórnym oglejeniem, o zasadniczej budowie profilu A-Gg lub A-Gg-Bg-Cg-C. [L.Z.]
Gleby p³owe (lessivés)  typ gleb autogenicznych, wytworzonych na obszarze Polski w klimacie umiarkowanie wilgotnym, charakteryzuj¹cych siê wymyciem
wêglanów, a nastêpnie pionowym przemieszczeniem minera³ów ilastych oraz
czêciowo wodorotlenków ¿elaza i glinu, jak równie¿ niektórych form zdyspergowanych zwi¹zków próchnicznych. Budowa profilu: O-A-Eet-Bt-C, niekiedy
Cca, charakteryzuje siê dwucz³onowoci¹ uziarnienia oraz obecnosci¹ p³owego poziomu przemywania i zalegaj¹cego bezporednio pod nim poziomu wzbogaconego w minera³y ilaste. [L.Z.]
Gleby pobagienne  rz¹d gleb powsta³ych z gleb zabagnionych lub bagiennych po
odwodnieniu, przerywaj¹cym proces akumulacji materii organicznej i inicjuj¹cym fazê decesji. [L.Z.]
Gleby pseudoglejowe  zob. gleby opadowo-glejowe.
Gleby rdzawe  typ gleb bielicoziemnych o budowie profilu: O-Abv-Bv-C. W glebach tych wystêpuje poziom rdzawy, dziêki uwolnionym w procesie wietrzenia
zwi¹zkom ¿elaza. Nie nale¿¹ do urodzajnych, poniewa¿ odznaczaj¹ siê ma³¹
zdolnoci¹ retencji wody i niewielk¹ zasobnoci¹ w sk³adniki pokarmowe. S¹
to gleby bardzo kwane, ubogie, przede wszystkim lene. [L.Z.]
Gleby semihydrogeniczne  gleby, w których bezporedni wp³yw wód gruntowych
lub silne oglejenie opadowe obejmuje dolne i czêciowo rodkowe partie profilu glebowego. W poziomach powierzchniowych natomiast dominuje gospodarka wodna opadowa, która mo¿e byæ w pewnym stopniu modyfikowana znaczn¹
wilgotnoci¹ g³êbszych czêci profilu. [L.Z.]
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Gleby s³one  rz¹d gleb, które do g³êbokoci 1 m maj¹ warstwy zawieraj¹ce nadmiar soli bardziej rozpuszczalnych w zimnej wodzie ni¿ gips. Zasolenie ogranicza wzrost rolin, a nadmiar sodu wymiennego psuje strukturê tych gleb. Wystêpuj¹ w warunkach ich sta³ego zasalania przez wody s³one, np. na wybrze¿u
Ba³tyku. [L.Z.]
Gleby so³onczakowate  typ gleb s³onych, które w strefie korzeniowej (do g³êbokoci 100 cm) zawieraj¹ znaczne iloci (0,51,5%) soli ³atwo rozpuszczalnych. [L.Z.]
Gleby torfowe  typ gleb powsta³ych w ekosystemach bagiennych, wytwarzaj¹cych i akumuluj¹cych torf. G³êbokoæ gleby torfowej wyznaczaj¹ ¿ywe korzenie rolin torfotwórczych. [L.Z.]
Gleby torfowo-mu³owe  podtyp gleb mu³owych zalewowych z utrudnionym odp³ywem wód powierzchniowych o budowie profilu Potm-Otm-D. Gleby te s¹
g³ównym siedliskiem u¿ytków zielonych. [L.Z.]
Gleby urbanoziemne, urbanoziemy  rz¹d gleb antropogenicznych przeobra¿onych w wyniku oddzia³ywania zabudowy przemys³owej i komunalnej. Przemiany tej gleby s¹ zwi¹zane z przekszta³ceniami chemicznymi, takimi jak: zasolenie, zakwaszenie, alkalizacja czy nagromadzenie metali ciê¿kich. [L.Z.]
Gleby zabagnione  rz¹d gleb semihydrogenicznych, wytworzonych w warunkach
du¿ej wilgotnoci, spowodowanej wysokim poziomem wody gruntowej albo dzia³aniem wód powierzchniowych, pochodz¹cych z zalewu lub opadów. W obu tych
przypadkach du¿a wilgotnoæ wp³ywa na powstawanie w glebie trwa³ych lub
okresowych warunków beztlenowych, wywo³uj¹cych wystêpowanie procesów
glejowych. [L.Z.]
Glejobielice  typ gleb glejobielicoziemnych, które powsta³y z ró¿nych, przepuszczalnych i ubogich w sk³adniki zasadowe utworów macierzystych, w miejscach o nieg³êbokim zaleganiu oligotroficznych wód gruntowych. Budowa
profilu: Ol-Of-Oh-Ees-Bh-Bfegg-G, glina  12,020,0%, glina piaszczysta
rednia  5,07,0%. [L.Z.]
Glina  ró¿noziarnisty utwór geologiczny zawieraj¹cy w swym sk³adzie cz¹stki
ilaste, py³owe, piaskowe i szkieletowe. Wed³ug BN-78/9180-11 wyró¿nia siê
glinê: piaszczyst¹, lekk¹, rednio ciê¿k¹ i bardzo ciê¿k¹. Ró¿ni¹ siê one g³ównie
zawartoci¹ czêci sp³awialnych (i³owych), które w glinie piaszczystej stanowi¹ 2125%, a w glinie bardzo ciê¿kiej 7690%. W Polsce wystêpuj¹ przewa¿nie gliny pochodzenia lodowcowego, w dolinach rzecznych pochodzenia aluwialnego, a w górach pochodzenia wietrzeniowego. Gliny lekkie i rednie o znacznej zawartoci cz¹stek py³owych (gliny pylaste) zalicza siê do najlepszych ska³
glebotwórczych w Polsce. [J.S.]
Glinianka  wyrobisko po wyeksploatowaniu gliny na potrzeby lokalne, przewa¿nie do produkcji ceramiki budowlanej. Po zakoñczeniu eksploatacji surowca
glinianki s¹ przewa¿nie nieu¿ytkami. Rekultywacja takiego gruntu wymaga
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ukszta³towania rzeby terenu i odtworzenia gleby, a niekiedy budowy zbiornika
wodnego. [J.S.]
Glinowanie  zabieg agromelioracyjny polegaj¹cy na wzbogacaniu warstwy ornej
gleb piaszczystych we frakcje sp³awialne przez nawo¿enie glin¹, w celu zwiêkszenia kompleksu sorpcyjnego, zwiêz³oci i pojemnoci wodnej gleby, poprawy trwa³oci struktury itp. Wtórne minera³y ilaste zawarte w glinach i i³ach
tworz¹ z substancjami próchnicznymi trwalsze kompleksy lub zwi¹zki organiczno-mineralne, co obni¿a tempo rozk³adu próchnicy, a porednio wp³ywa na
wzrost jej zawartoci w glebach. Glinowanie jest czasami stosowane na glebach lekkich w celu poprawienia ich w³aciwoci, zob. i³owanie. [L.Z.]
Glinowanie gleby  dodawanie gliny do gleby piaskowej w celu zwiêkszenia w niej
zawartoci cz¹stek koloidalnych (ilastych) i py³owych, a tym samym poprawy
wodnych i pokarmowych w³aciwoci tej gleby. Odpowiednikiem glinowania
jest i³owanie gleby. Wtedy stosuje siê i³, który zawiera przewa¿nie wiêcej koloidów ni¿ glina. Do uzyskania takiego samego efektu mo¿na zastosowaæ odpowiednio mniejsz¹ masê ilu ni¿ gliny. Glinê (lub i³) rozprowadza siê równomiernie na powierzchni ulepszanej gleby, a nastêpnie miesza siê j¹ z gleb¹ do g³êbokoci kilkudziesiêciu centymetrów, zale¿nie od jakoci gleby, za³o¿onego celu
i mo¿liwoci technicznych. [J.S.]
G³êbokociomierz  zob. bruzdomierz.
G³êbokoæ gleby  zob. mi¹¿szoæ gleby.
G³êbosz  narzêdzie lub maszyna do uprawy specjalnej, do g³êboszowania do g³êbokoci wiêkszej ni¿ 40 cm, którego zespo³em roboczym s¹ d³uta. Aktywne
d³uta w czasie pracy wykonuj¹ ruch postêpowy i oscyluj¹cy, a bierne tylko ruch
postêpowy. [L.Z.]
G³êboszowanie  zabieg agromelioracyjny uprawowy, wykonywany g³êboszami
(bardzo ciê¿kimi kultywatorami) o zasiêgu 4080 cm, raz na kilka lat na glebach ciê¿kich w celu spulchnienia g³êbszych warstw. Rzadziej stosowany na
glebach rednich i lekkich o nadmiernie zagêszczonej warstwie podornej. Nadmierne ugniecenie warstw gleby, bêd¹cych poza zasiêgiem tradycyjnych narzêdzi uprawowych, czêsto staje siê czynnikiem ograniczaj¹cym wzrost plonów.
Zagêszczenie na g³êbokoci poni¿ej 0,3 m mo¿e powstawaæ w wyniku procesów naturalnych lub poprzez oddzia³ywanie maszyn i kó³ ci¹gnika. Nierzadko
przyczynia siê do tego uprawa podstawowa. Wykonywanie orki co roku na tej
samej g³êbokoci, czasami na glebie zbyt wilgotnej, powoduje ugniecenie dna
bruzdy ko³ami ci¹gnika i przez lemiesz p³uga. Nadmierny polizg, zu¿yty lemiesz lub gleba o z³ej strukturze, potêguj¹ wy¿sze zjawisko. Ubita warstwa
zatrzymuje wodê, co powoduje, ¿e ko³a ci¹gnika oraz ciê¿kiego sprzêtu rolniczego czêsto ton¹ w warstwie ornej. Obecnie znane g³êbosze, jako oddzielne
narzêdzia, pracuj¹ce do g³êbokoci 0,6 a nawet 0,8 m, przeznaczone s¹ do nisz-
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czenia podeszwy p³u¿nej, przewietrzania i spulchniania g³êbszych warstw podskibia, a tak¿e do drenowania kreciego. Jest ono stosowane wszêdzie tam, gdzie
warstwa gleby w profilu glebowym ogranicza ruch wody i rozwój systemu korzeniowego. Zabieg ten przynosi nastêpuj¹ce korzyci: zwiêksza infiltracjê,
poprawia podsi¹kanie, poprawia retencyjnoæ gleby, zapewnia lepszy rozwój
korzeni, wp³ywa na wzrost plonów. G³êbokie spulchnienie zwiêksza udzia³ zarówno porów du¿ych, przez które woda grawitacyjna sp³ywa do g³êbszych
warstw, jak i mniejszych, które zatrzymuj¹ wodê dostêpn¹ dla korzeni. Poza
tym, g³êbiej rosn¹ce korzenie mog¹ pobieraæ wodê z g³êbszych warstw, co daje
rolinie wiêksze szanse na przetrzymanie okresu suszy bez strat plonu. Jest to
bardzo korzystne, np. w uprawie buraków cukrowych. Poprawia siê przy tym
wykorzystanie sk³adników pokarmowych. Spulchnianie przynosi pozytywne efekty
w postaci wiêkszych plonów tylko tam, gdzie zdecydowanie wystêpowa³ problem nadmiernego zagêszczenia gleby. Zaleca siê tak¿e g³êboszowanie silnie ubitych pasów pola w uprawach, w których stosowano cie¿ki przejazdowe. [L.Z.]
Gnicie  rozk³ad substancji organicznej w warunkach beztlenowych. Proces ten
przebiega przy udziale anaerobowych drobnoustrojów, z wydzielaniem charakterystycznych produktów gazowych  takich jak siarkowodór, metan i inne. [L.Z.]
Gnojowica  mieszanina ka³u, moczu i wody pochodz¹ca z obór bezció³kowych,
gromadzona w zbiornikach. Ze wzglêdu na stopieñ rozcieñczenia wyró¿nia siê
gnojowicê gêst¹, zawieraj¹c¹ > 8% suchej masy oraz rzadk¹, zawieraj¹c¹ < 8%
suchej masy. Mo¿e zastêpowaæ obornik. Wylewana w sposób niekontrolowany
stanowi zagro¿enie dla rodowiska przyrodniczego, zob. napowietrzanie gnojowicy. [L.Z.]
Gnojownia  budowla przeznaczona do okresowego magazynowania obornika. Ma
utwardzone dno lub p³ytê betonow¹ o lekkim spadku w kierunku usytuowania
zbiornika na wodê gnojow¹. Uniemo¿liwia to przenikanie wody gnojowej do
wód gruntowych. [L.Z.]
Gnojówka  przefermentowany mocz, gromadzony w zbiornikach. Zawiera przeciêtnie 13% suchej masy, 0,30,6% N, 0,680,83% K i poni¿ej 0,04% P. W gnojówce przefermentowanej organiczne zwi¹zki azotu przekszta³caj¹ siê w formy mineralne. Stosowana jest jako organiczny nawóz azotowo-potasowy. [L.Z.]
Gospodarka odpadami w rodowisku przyrodniczym  stosowanie odpadów
w budownictwie ziemnym, profilaktyce ekologicznej i rekultywacji gruntów,
do melioracyjnego u¿ynienia gleb oraz sk³adowanie odpadów na powierzchni
ziemi i w podziemnych wyrobiskach. Gospodarka odpadami powinna spe³niaæ
wymogi ochrony wszystkich elementów rodowiska. [J.S.]
Gospodarka wodna  sposoby wiadomego w³adania przez cz³owieka wszelkimi
wodami powierzchniowymi i podziemnymi oraz oddzia³ywania na poprawê bilansu wodnego okrelonego obszaru, w celu zapewnienia mo¿liwoci korzystania z wody wszystkim konsumentom i u¿ytkownikom oraz w celu zabezpiecze-
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nia terytorium przed szkodliwym dzia³aniem wód. Jako okrelona forma gospodarowanie wod¹ stanowi dzia³ gospodarki narodowej cile powi¹zany ze
wszystkimi dziedzinami ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Jej zadaniem jest wiadome i celowe uporz¹dkowanie spraw wodnych w skali kraju, czyli uregulowanie bilansu wodnego z za³o¿eniem uchwycenia jak najwiêkszej iloci wód opadowych i odprowadzenia ich do morza w taki sposób, aby przy najmniejszych
szkodach zapewniæ jak najwiêksze korzyci dla rolnictwa, lenictwa, gospodarki komunalnej, przemys³u, energetyki, transportu, turystyki i sportu. [I.W.]
Gospodarka ziemi¹  w³adanie i obrót ziemi¹ oraz u¿ytkowanie gruntów na okrelonym terenie. W³adze pañstwowe krajów o ró¿nych systemach spo³ecznogospodarczych maj¹ mniej lub bardziej okrelon¹ politykê gospodarki ziemi¹.
Ustawodawstwo reguluje formy w³adania i zasady obrotu ziemi¹ oraz warunki
u¿ytkowania i ochrony jej zasobów. Pojêcie gospodarki ziemi¹ ma charakter
ogólny; w nomenklaturze prawnej, technicznej i gospodarczej mówi siê przewa¿nie nie o ziemi lecz o gruntach: rolnych, lenych, miejskich, komunalnych,
budowlanych, przemys³owych itp. [J.S.]
Gospodarstwo rolne  okrelone grunty wraz z budynkami i urz¹dzeniami do produkcji rolinnej i zwierzêcej lub tylko rolinnej, albo tylko zwierzêcej. Wiêkszoæ gospodarstw rolnych uprawia roliny i prowadzi chów zwierz¹t  oparty
g³ównie na w³asnych zasobach paszowych. Gospodarstwa te utylizuj¹ biomasê
w stopniu optymalnym dla produkcji towarowej i równowagi ekologicznej. S¹
one wiêc wytwórniami o ma³o odpadowej technologii produkcji. Specjalizacja
produkcji, zmieniaj¹ca proporcje pomiêdzy dzia³em rolinnym i zwierzêcym,
poprawia  na ogó³  wskaniki techniczno-ekonomiczne, lecz pogarsza warunki agroekologiczne. Ogranicza ona bowiem mo¿liwoæ utylizacji niektórych
surowców z w³asnej produkcji, które staj¹ siê odpadami. Przemys³owe formy
przetwarzania p³odów w gospodarstwie rolnym (browary, gorzelnie, p³atkarnie,
mleczarnie, przetwórstwo owocowo-warzywne) s¹ korzystniejsze ni¿ wywo¿enie tych p³odów poza granice gospodarstwa. Odpady z tego przemys³u s¹ wykorzystywane do produkcji zwierzêcej, a obornik lub gnojowica do nawo¿enia
gleby. W ramach gospodarstwa rolnego mo¿e byæ prowadzona produkcja lena,
a w ramach gospodarstwa lenego produkcja rolna. [J.S.]
Górnicze przekszta³cenia rodowiska  zmiany w rodowisku, wywo³ane ca³okszta³tem robót górniczych. Jak ka¿de inne przekszta³cenia antropogeniczne,
dziel¹ siê one na przekszta³cenia bezporednie (tzw. planowe  zamierzone)
i przekszta³cenia porednie, czyli uboczne, niezamierzone skutki dzia³alnoci
produkcyjnej (w tym przypadku wydobywania i przeróbki kopalin). Rodzaj
i zakres tych przekszta³ceñ zale¿¹ przede wszystkim od rodzaju kopalni. W kopalni podziemnej dominuj¹ przekszta³cenia porednie, a w odkrywkowej bezporednie. Górnicze przekszta³cenia porednie, poza emisj¹ zanieczyszczeñ do
atmosfery i zrzutami wód kopalnianych, nale¿¹ do specyficznych, gdy¿ prak-
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tycznie wystêpuj¹ tylko na terenach górniczych. Generalnie obejmuj¹ one trzy
wzajemnie powi¹zane typy przekszta³ceñ: 1) przekszta³cenia geomechaniczne,
spowodowane samoczynnym przemieszczaniem siê ska³ nad podziemn¹ eksploatacj¹ górnicz¹, zgodnie z prawami geomechaniki; 2) przekszta³cenia hydrologiczne (w tym hydrochemiczne), zwi¹zane ze zmian¹ re¿imu wód podziemnych i powierzchniowych, spowodowane tzw. drenuj¹cym oddzia³ywaniem robót górniczych, a na powierzchni terenu tak¿e wp³ywem przekszta³ceñ geomechanicznych; 3) przekszta³cenia biologiczne, czyli zmiany biotopu i biocenozy,
g³ównie wskutek przekszta³ceñ hydrologicznych. W eksploatacji podziemnej
i czêciowo otworowej, wystêpuj¹ wszystkie trzy typy przekszta³ceñ. Dla eksploatacji odkrywkowej, poza pewnymi szczególnymi przypadkami (np. osuwiska skarp odkrywki), przekszta³cenia geomechaniczne nie wystêpuj¹ (s¹ one
zaliczone do bezporednich  mechanicznych). [W.J.]
Górniczy filar ochronny  ca³oæ z³o¿a objêta koncesj¹, która ze wzglêdu na ochronê
obiektów po³o¿onych na powierzchni terenu, naturalnych lub sztucznych (zbiornik wodny, rzeka, budynek) albo w ogóle nie mo¿e byæ eksploatowane, albo
eksploatowane pod pewnymi szczególnymi warunkami, zapewniaj¹cymi ochronê
obiektu objêtego filarem. [W.J.]
Górotwór  wierzchnia czêæ litosfery do g³êbokoci stanowi¹cej przedmiot dzia³alnoci górniczej cz³owieka. Znajduje siê tu wiêkszoæ eksploatowanych z³ó¿ kopalin. Dla surowców sta³ych przeciêtna g³êbokoæ górotworu jest przyjmowana
na oko³o 1000 m, a dla ropy naftowej i gazu nawet kilka kilometrów. [W.J.]
Graminicydy  herbicydy zaliczane do inhibitorów syntezy lipidów przeznaczonych do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliciennych, wystêpuj¹cych w uprawach rolin dwuliciennych. Charakteryzuj¹
siê dzia³aniem systemicznym, wch³aniane s¹ przez licie, a nastêpnie przemieszczane do sto¿ków wzrostu pêdów i korzeni, powoduj¹c zahamowanie wzrostu
i rozwoju chwastów, a nastêpnie ich zamieranie. [L.Z.]
Granice konsystencji  wilgotnoci odpowiadaj¹ce granicom przedzia³ów, w których gleba znajduje siê w okrelonych stanach. Wyró¿nia siê granice: 1) plastycznoci (wywa³kowywania)  wilgotnoæ, przy której próbka w czasie wywa³kowywania, po osi¹gniêciu 3 mm, zaczyna siê kruszyæ na ma³e poprzecznie
popêkane odcinki; 2) p³ynnoci  uwilgotnienie gleby, przy którym zaczyna ona
traciæ zdolnoæ zachowania kszta³tu nadanego jej przy urabianiu i rozp³ywa siê;
3) skurczu  wilgotnoæ, przy której próbka gleby w miarê dalszego suszenia
przestaje zmniejszaæ swoj¹ objêtoæ, a równoczenie zmienia barwê na janiejszy, wyp³owia³y odcieñ. [L.Z.]
Gr¹dowienie  natlenianie rodowiska glebowego wskutek obni¿ania siê poziomów wód gruntowych i spadku wilgotnoci powierzchniowej warstwy gleby na
terenach bez zalewów rzecznych. Zjawisko to mo¿e nastêpowaæ na drodze naturalnej, jak te¿ pod wp³ywem dzia³alnoci cz³owieka. [L.Z.]
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Gr¹dy  grunty wy¿ej po³o¿one na stokach lub równinach ze spadem. Roliny tych
siedlisk s¹ mezofilne i czasami mog¹ cierpieæ na brak wody. [L.Z.]
Gruber  kultywator o sztywnych zêbach w kszta³cie d³uta do g³êbokiego spulchniania roli. [L.Z.]
Grunt  zewnêtrzna warstwa ziemi o budowie naturalnej lub ukszta³towanej przez
cz³owieka. Mi¹¿szoæ warstwy gruntu zale¿y nie tylko od w³aciwoci masy
ziemnej, ale g³ównie od sposobu u¿ytkowania tego gruntu. Rozró¿nia siê grunty rolne, lene, budowlane, miejskie, osiedlowe, przemys³owe, pod wodami,
bagienne itp. Grunt budowlany siêga kilku do kilkunastu metrów g³êbokoci,
a orny 1,52,0 m. [J.S.]
Grunt bezglebowy  utwór geologiczny, w którym gleba nie zosta³a wykszta³cona
lub zniszczona na skutek zabudowy technicznej, mechanicznego przemieszczania ziemi, sk³adowania odpadów, rozmywania i namywania ziemi, dzia³ania
substancji toksycznych, ognia itp. Gruntem jest tak¿e sk³adowisko odpadów po
zakoñczeniu jego eksploatacji. [J.S.]
Gruntowo-rolinna oczyszczalnia cieków  piaskowe z³o¿e pokryte rolinnoci¹
o intensywnej wegetacji, umieszczone w basenie z drena¿em do ujmowania
i odprowadzania oczyszczonego cieku; modelem bardzo ma³ej gruntowo-rolinnej oczyszczalni mo¿e byæ lizymetr o powierzchni kilku m2 i gruboci piaskowego z³o¿a 1,01,5 m. Efektywnoæ gruntowo-rolinnego oczyszczania cieków wynosi 8095%. [J.S.]
Gruntowo-rolinne u¿ytkowanie (unieszkodliwienie) cieków  stosowanie cieków do nawodnienia i nawo¿enia rolinnoci (pobieranie przez roliny wody
i sk³adników ciekowych) w warunkach spe³niaj¹cych wymóg ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem; jednorazowa dawka cieków oraz suma rocznych dawek nie mog¹ przekraczaæ mo¿liwoci pobrania przez roliny wody (oraz
wyparowania jej do atmosfery) i sk³adników pokarmowych. [J.S.]
Grunty lene  wed³ug ustawy z dnia 26 marca 1982 r. O ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U. nr 11, poz. 79, rozdz. I, art. 2 i 3) gruntami lenymi s¹:
1) grunty okrelone w ewidencji gruntów jako lasy; 2) grunty znajduj¹ce siê pod
upraw¹ len¹; 3) grunty pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, urz¹dzeniami melioracji wodnych i pozosta³ymi urz¹dzeniami dla gospodarki lenej;
4) parki dendrologiczne i lene; 5) grunty zrekultywowane na cele lene. [J.S.]
Grunty orne  czêæ u¿ytków rolnych, poddawana sta³ej uprawie mechanicznej,
g³ównie p³ugiem, przeznaczona pod siew lub sadzenie rolin uprawnych. [L.Z.]
Grunty rolne  wed³ug ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. nr 11, poz. 79, art. 2.1) gruntami rolnymi s¹: 1) u¿ytki rolne
 grunty orne, sady i pozosta³e plantacje wieloletnie, trwa³e ³¹ki i pastwiska;
2) stawy rybne i pozosta³e zbiorniki wodne s³u¿¹ce wy³¹cznie do rybactwa ródl¹dowego; 3) grunty pod budynkami i urz¹dzeniami gospodarstwa rolnego;
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4) grunty pod drzewami i krzewami ródpolnymi oraz urz¹dzeniami przeciwerozyjnymi; 5) ogrody botaniczne i dzia³kowe; 6) grunty pod urz¹dzeniami
melioracji wodnych, ujêciami i zbiornikami wodnymi dla potrzeb rolnictwa;
7) grunty zrekultywowane na cele nierolnicze; 8) nieu¿ytki torfowe. [J.S.]
Grupa granulometryczna  procentowa zawartoæ poszczególnych frakcji granulometrycznych, z uwzglêdnieniem frakcji dominuj¹cej oraz czêci sp³awialnych
wchodz¹cych w sk³ad danego materia³u glebowego. Podzia³ na grupy granulometryczne jest podstaw¹ wydzielania gatunków gleb. Jako kryterium podzia³u
przyjêto zawartoæ trzech frakcji: piasku, py³u i i³u. W zwi¹zku z tym mo¿na
klasyfikacjê uziarnienia przedstawiæ w formie trójk¹ta Fereta. [L.Z.]
Gruze³ki glebowe  zob. agregaty glebowe.
Gruze³kowatoæ gleby  stan gleby wywo³any obecnoci¹ struktury gruze³kowatej, g³ównie w warstwach przypowierzchniowych. [L.Z.]
Gryzowanie  zabieg uprawowy odwracaj¹co-spulchniaj¹cy wykonywany glebogryzark¹ lub motyk¹ rotacyjn¹, s³u¿¹cy do niszczenia darni, doprawiania roli po
orce na glebach ciê¿kich lub do p³ytkiej przedsiewnej uprawy. Mo¿na stosowaæ
do gryzowania cierniska, roli pod miêdzyplony cierniskowe, nawozów zielonych, wymieszania s³omy lub obornika z rol¹, gryzowania miêdzyplonów, lici
buraczanych lub s³omy z kukurydzy z równoczesnym siewem pszenicy ozimej,
u¿ytków zielonych, uprawy wiosennej pod roliny jare. Na wydajnoæ zabiegu
wp³ywa szerokoæ robocza, g³êbokoæ pracy, prêdkoæ jazdy, iloæ elementów
roboczych oraz rodzaj, stan, wilgotnoæ i pokrycie gleby. G³ównymi wadami
gryzowania s¹: 1) zbyt intensywne rozdrabnianie roli (rozpylanie) podczas du¿ych prêdkoci obwodowych; 2) ma³a wydajnoæ przy du¿ej energoch³onnoci;
3) niedu¿y stopieñ odwracania roli, przez co czêæ resztek po¿niwnych pozostaje na powierzchni pola; 4) zaszlamowanie i zaskorupienie roli na glebach zlewnych przy niekorzystnym przebiegu pogody. [L.Z.]
gy  w gleboznawstwie, gytia. Stosuje siê do poziomu organicznego O, np. Ogy. [L.Z.]
Gytia  odmiana sapropelu zawieraj¹ca rozpoznawalne szcz¹tki organiczne o konsystencji organicznego mu³u jeziornego, osadzona na dnie zbiorników wodnych
i wykazuj¹ca poziome warstwowanie. [L.Z.]
Gytiowanie  wymieszanie warstwy ornej gleby lekkiej z nawiezion¹ gyti¹ w celu
poprawienia w³aciwoci gleby. [L.Z.]
Gytiowiska  hydrogeniczne siedliska glebotwórcze z rozlewiskami o wodzie
w takim stopniu natlenionej, ¿e zachodzi w niej pe³ny rozk³ad masy rolinnej
i jej przeobra¿enie. Czynny udzia³ w tym procesie bierze fauna bentosu, tworz¹c organiczny detrytus, który razem z domieszk¹ osadzonego wêglanu wapnia
lub mineralnej zawiesiny tworzy utwór zwany gyti¹. [L.Z.]
GZWP  G³ówne Zbiorniki Wód Podziemnych wydzielone przez hydrogeologów
z uwagi na koniecznoæ jakociowej i zasobowej ochrony wód podziemnych
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w Polsce. G³ównym kryterium wydzieleñ by³ czas migracji wody z powierzchni
wody do zbiornika. W wytypowanych GZWP, na podstawie potencjalnego zagro¿enia wód, wyznaczono obszary ONO (Obszary Najwy¿szej Ochrony) oraz
OWO (Obszary Wysokiej Ochrony). Wszystkie wydzielenia znajduj¹ siê na
odpowiednich mapach w Pañstwowym Instytucie Geologicznym. [I.W.]
h  w gleboznawstwie, podpoziom zawieraj¹cy zhumifikowan¹, dobrze roz³o¿on¹
materiê organiczn¹. Stosuje siê do ni¿szych czêci poziomu O, w glebach mineralnych, wzbogaconych w próchnicê koloidaln¹, np. Oh, do naturalnego poziomu A, np. Ah, do iluwialnej akumulacji materii organicznej w poziomie iluwialnym, np. Bh. [L.Z.]
Hala wegetacyjna  osiatkowana budowla o du¿ej rozpiêtoci podpór z oszklonym
dachem, s³u¿¹ca do prowadzenia dowiadczeñ wazonowych. Wazony umieszczone s¹ na ruchomych platformach, pozwalaj¹cych na zmianê uk³adu wazonów. Zwykle po³¹czona z czêci¹ bez dachu, nakryt¹ siatk¹, do której przesuwa
siê wózki z wazonami. Czêci¹ hali mo¿e byæ szklarnia. [L.Z.]
Ha³da  przestarza³a nazwa (z jêzyka niemieckiego) zwa³owiska odpadów górniczych, hutniczych i budowlanych; ha³da kojarzy siê zwykle ze sto¿kowatymi
zwa³ami usypowymi w krajobrazie górniczo-hutniczym. [J.S.]
Hektar przeliczeniowy  umowna jednostka powierzchni gruntu, która równa
siê 1 ha klasy gruntów, przyjêtej za podstawê do przeliczania powierzchni
innych klas gruntów. Umo¿liwia to porównanie gleb o ró¿nych klasach bonitacyjnych. [L.Z.]
Heliofile  organizmy rolinne lub zwierzêce ¿yj¹ce w miejscach nas³onecznionych. [L.Z.]
Heliofity  roliny wiat³olubne. [L.Z.]
Helofity, roliny b³otne  roliny ¿yj¹ce na terenach podmok³ych, zanurzone czêciowo w wodzie. [L.Z.]
Herbicydy  chemiczne rodki s³u¿¹ce do selektywnego niszczenia chwastów
w uprawach. Stosowanie ich stanowi uzupe³nienie mechanicznych zabiegów
pielêgnacyjnych. Zale¿nie od sposobu wnikania do roliny wyodrêbnia siê trzy
grupy preparatów: 1) nalistne (dolistne), wnikaj¹ce do lici (np. Betanal 160 EC,
Basagran 600 SL, Fusilade Super EC); 2) doglebowe, wnikaj¹ce do kie³ków,
korzeni lub czêci podlicieniowej przebijaj¹cej siê przez powierzchniê gleby
(Treflan EC 2, Venzar 80 WP, Racer 25 EC, De-vrinol 50 WP); 3) nalistne i doglebowe, wnikaj¹ce do roliny obiema drogami (Afalon 50 WP, Azogard 50 WP,
Goal 240 EC), przy czym niektóre wnikaj¹ g³êboko przez czêci nadziemne,
inne za przez korzenie i dlatego rozró¿nia siê herbicydy nalistno-doglebowe
i doglebowo-nalistne. W grupie preparatów nalistnych mo¿na rozró¿niæ herbicydy: 1) kontaktowe (parz¹ce), niszcz¹ce tylko te czêci roliny, z którymi siê
zetkn¹; dzia³aj¹ tylko w miejscu zetkniêcia siê z rolin¹ i nie przemieszczaj¹ siê
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w g³¹b tkanek, dziêki czemu niszcz¹ tylko nadziemne czêci rolin, a nie atakuj¹ ich systemu korzeniowego; ciecz robocz¹ nale¿y rozprowadzaæ w postaci
du¿ych kropel, które sp³ywaj¹ po g³adkich powierzchniach roliny uprawnej,
a zatrzymuj¹ siê na szorstkich liciach chwastów; obecnie jest niewiele takich
herbicydów, np. Goal 240 EC, Basagran 600 SL; 2) systemiczne (uk³adowe), przenikaj¹ce do roliny przez tkanki okrywaj¹ce licie, a tak¿e przez korzenie lub
kie³ki, nastêpnie za przemieszczaj¹ce siê wraz z wod¹ lub odprowadzanymi asymilatami we wszystkich kierunkach i wywo³uj¹cych zaburzenia w funkcjach ¿yciowych roliny, doprowadzaj¹c do jej mierci; dzia³aj¹ na rolinê po wnikniêciu
do jej czêci nadziemnych lub korzeni, gdzie przemieszczaj¹ siê wewn¹trz tkanek i zak³ócaj¹ przebieg procesów ¿yciowych; ciecz robocz¹ nale¿y rozprowadzaæ w postaci drobnych kropelek, aby mog³y one pokryæ jak najwiêksz¹ powierzchniê roliny; herbicydy nalistne o dzia³aniu systemicznym pobierane s¹
przez czêci nadziemne rolin i rozprowadzane razem z asymilatami do ró¿nych
czêci roliny; herbicydy doglebowe o dzia³aniu systemicznym stosowane s¹ na
glebê przed siewem lub bezporednio po siewie rolin uprawnych i pobierane
przez korzenie lub licienie kie³kuj¹cych chwastów. Dziêki stosowaniu herbicydów przedsiewnych czy przedwschodowych, roliny uprawne ju¿ od chwili wzejcia maj¹ czyste pole. Herbicydy powschodowe mog¹ dzia³aæ krócej (niszcz¹ aktualne zachwaszczenie) lub d³u¿ej (niszcz¹ chwasty póniej wschodz¹ce). Herbicydy z poszczególnych grup mog¹ byæ stosowane: 1) wy³¹cznie po wzejciu
chwastów  herbicydy nalistne; 2) tylko przed wzejciem chwastów  doglebowe;
3) w obu wymienionych terminach  doglebowo-nalistne i nalistno-doglebowe.
Bior¹c pod uwagê rolinê uprawn¹ herbicydy mo¿na podzieliæ na cztery grupy:
1) przedsiewne, stosowane wy³¹cznie przed siewem czy sadzeniem (Treflem EC 2,
De-winol 50 WP, Ro-Neet 6 E); 2) posiewne, stosowane jednoczenie z siewem
lub wkrótce po nim (Yenzar 80 WP, Command 480 EC, Racer 25 EC); 3) powschodowe, stosowane wy³¹cznie po wzejciu rolin (Betcmal 160 EC, Basagran
600 SL); 4) zarówno posiewne, jak i powschodowe (Afalon 50 WP, Gesagard
50 WP). Dzia³anie herbicydów stosowanych na rosn¹ce roliny zale¿y od: 1) wilgotnoci oraz temperatury powietrza i gleby; 2) opadów atmosferycznych przychodz¹cych bezporednio po opryskaniu ³anu; 3) kierunku wiatru w czasie wykonywania zabiegu; 4) fazy rozwojowej, cech morfologicznych (turgor) i struktury
tkanki okrywaj¹cej (w³oski, wosk, i inne elementy kutikuli) roliny uprawnej
i chwastów. Dzia³anie herbicydów doglebowych, pobieranych przez korzenie,
uzale¿nione jest od warunków wilgotnociowych sprzyjaj¹cych uruchamianiu siê
substancji aktywnej w glebie oraz jej transportowi w rolinie, a tak¿e od temperatury, kompleksu sorpcyjnego, zawartoci substancji organicznej, uziarnienia i kwasowoci gleby. Poniewa¿ dany herbicyd nie niszczy wszystkich gatunków chwastów, niektóre pozostaj¹, a nawet dzia³anie preparatu zwiêksza szansê ich rozwoju, w p³odozmianie nale¿y stosowaæ ró¿ne ich rodzaje oraz mieszanki. W celu
zwiêkszenia efektywnoci dzia³ania herbicydów stosuje siê adiuwanty. [L.Z.]
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Herbologia  nauka o biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów, stanowi¹ca jeden
z dzia³ów ochrony rolin, obejmuje takie zagadnienia jak: 1) konkurencyjnoæ
chwastów w stosunku do rolin uprawnych; 2) ocena biologicznej skutecznoci
dzia³ania herbicydów oraz ich mieszanek w zale¿noci od przebiegu pogody,
warunków glebowych i stopnia zachwaszczenia; 3) chemiczne, fizyczne, mechaniczne, biologiczne i agrotechniczne metody zwalczania chwastów; 4) badania wra¿liwoci odmianowej rolin uprawnych na herbicydy; 5) ekologiczne skutki
stosowania herbicydów; 6) uodpornianie siê chwastów; 7) szkodliwoæ chwastów; 8) kompensacja chwastów; 9) dzia³anie nastêpcze herbicydów; 10) pozosta³oci herbicydów w rodowisku i rolinie; 11) ustalanie progów szkodliwoci
zachwaszczenia; 12) opracowanie metody integrowanej zwalczania chwastów;
13) sporz¹dzanie map fitosocjologicznych; 14) rejonizacja zachwaszczenia. [L.Z.]
Heterotrofizm, cudzo¿ywnoæ  od¿ywianie siê substancj¹ organiczn¹ pochodzenia rolinnego lub zwierzêcego. Do heterotrofów nale¿¹ wszystkie zwierzêta i wiêkszoæ rolin nie zielonych (np. paso¿ytów). [L.Z.]
Higrofile  organizmy rolinne lub zwierzêce, dla których najkorzystniejszym rodowiskiem s¹ miejsca wilgotne. [L.Z.]
Higrofity  roliny ¿yj¹ce w miejscach wilgotnych, s¹ bardzo wra¿liwe na niedostatek wody. [L.Z.]
Higroskopijnoæ  w³aciwoæ niektórych cia³ polegaj¹ca na ³atwoci poch³aniania wody; jest wa¿nym wskanikiem przy ocenie nawozów mineralnych  nawozy o du¿ej higroskopijnoci maj¹ gorsze w³aciwoci fizyczne, co utrudnia
lub uniemo¿liwia ich wysiew. [L.Z.]
Higroskopowoæ maksymalna  iloæ wody, która w postaci pary wodnej mo¿e
byæ zatrzymana przez glebê, je¿eli pomiêdzy wilgotnoci¹ badanej gleby, a powietrzem nasyconym par¹ wodn¹ nast¹pi stan równowagi (pF > 4,7). [L.Z.]
Hiperakumulatory  gatunki, które mog¹ akumulowaæ nawet sto razy wiêcej, zwykle pojedynczego jonu toksycznego od innych rolin bez szkodliwego wp³ywu
na roliny. Hiperakumulatory zarówno naturalne, jak i uzyskane za pomoc¹
modyfikacji genetycznej, u¿ywane s¹ do bioremediacji. [L.Z.]
Hodowla rolin  nauka i dzia³alnoæ praktyczna, której celem jest pozyskiwanie
ci¹gle nowych odmian rolin uprawnych o w³aciwociach najlepiej zaspokajaj¹cych gospodarcze, ekologiczne i estetyczne potrzeby cz³owieka. Selekcja jest
najstarsz¹ i najprostsz¹ metod¹ hodowli rolin. Polega ona na wyborze, utrzymaniu i rozmna¿aniu najbardziej wartociowych biotypów w obrêbie okrelonej populacji rolin. Krzy¿owanie rolin o ró¿nych po¿¹danych w³aciwociach
mo¿e po³¹czyæ w jednym organizmie cechy obu form rodzicielskich. Krzy¿owanie jest wiêc bardzo wa¿n¹ metod¹ hodowli, z któr¹ cile wspó³dzia³a metoda selekcji. Wspó³czesna hodowla rolin pos³uguje siê metodami fizycznymi i chemicznymi (niskie lub wysokie temperatury, promieniowanie jonizu-
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j¹ce, kolchicyna), w celu powodowania zmian genetycznych i otrzymywania
w ten sposób mutantów o po¿¹danych cechach. U¿yteczne dla cz³owieka cechy
rolin odmian hodowlanych s¹ nietrwa³e, zw³aszcza u rolin obcopylnych  rozmna¿anych z nasion. Z tego wzglêdu zachowanie uzyskanego poziomu produkcji rolnej, a tym bardziej podnoszenie go na coraz wy¿szy poziom, jest mo¿liwe
tylko przy efektywnej pracy hodowców rolin. Ze wzglêdu na gospodarcz¹ wagê
zagadnienia, katedry (w ostatnich latach tak¿e instytuty) hodowli rolin znajduj¹ siê we wszystkich akademickich szko³ach rolniczych. Du¿ym zak³adem naukowym w tym zakresie jest resortowy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin. Hodowli rolin nie nale¿y myliæ z ich upraw¹ na pokarm dla
ludzi i zwierz¹t, dla przemys³u i w celach ozdobnych. Uprawa rolin w rozumieniu podanym wy¿ej nie jest hodowl¹ rolin. Pojêcie hodowli rolin sprowadza siê g³ównie do ich uprawy wed³ug rozumienia rolniczego. [J.S.]
Hodowla zwierz¹t  nauka i dzia³alnoæ praktyczna zmierzaj¹ca do udoskonalania
cech u¿ytkowych zwierz¹t domowych w drodze doboru oraz kojarzenia osobników wed³ug prawa dziedzicznoci. Hodowlê prowadzi siê w obrêbie istniej¹cych ju¿ ras i odmian zwierz¹t, lub w celu uzyskania nowych ras. Hodowla
tworzy genetycznie po¿¹dane rasy i odmiany zwierz¹t, które stanowi¹ materia³
wyjciowy do produkcji zwanej chowem zwierz¹t. [L.Z.]
Hortisole, gleby ogrodowe  typ gleb kulturoziemnych, typologicznie przeobra¿onych, o g³êbokim poziomie akumulacyjnym upodabniaj¹cym je do gleb czarnoziemnych. Powstaj¹ przez wieloletnie nawo¿enie i uprawê. [L.Z.]
Humifikacja  z³o¿ony proces tworzenia siê próchnicy w glebie, pod wp³ywem
organizmów glebowych przy ograniczonym dostêpie tlenu i odpowiedniej wilgotnoci. Zale¿y od rodzaju substancji organicznej, aeracji, sk³adu iloci mikroorganizmów glebowych oraz odczynu. W warunkach silnego uwilgotnienia i kwanego odczynu gleby wytwarza siê niesprzyjaj¹ce rodowisko dla organizmów
tlenowych i proces ca³kowitej humifikacji nie zachodzi, a resztki rolinne ulegaj¹ storfieniu. W procesie humifikacji znaczna iloæ amoniaku wydzielaj¹cego siê podczas amonifikacji zwi¹zków azotowych w glebie zostaje zwi¹zana
w próchnicê, co nie dopuszcza do nitryfikacji i zapobiega stratom azotu przez
wymycie azotanów, zob. ¿yznoæ gleby. [L.Z.]
Huminy  grupa zwi¹zków humusowych nie przechodz¹cych do roztworu podczas
ekstrahowania gleb rozcieñczonych roztworami kwasów i zasad. [L.Z.]
Humus  zob. próchnica glebowa.
Humus biologiczny  zob. biohumus.
Hydratacja, uwodnienie  proces przy³¹czania cz¹steczek wody do innych substancji, np. cz¹steczek, jonów, cz¹stek koloidalnych. [L.Z.]
Hydrofile  1) roliny lub zwierzêta wodolubne, ¿yj¹ce w wodzie lub w glebie mocno
nasyconej wod¹; 2) cz¹stki koloidalne ³atwo przy³¹czaj¹ce cz¹steczki wody. [L.Z.]
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Hydrofity, roliny wodne  roliny stale bytuj¹ce w rodowisku wodnym. [L.Z.]
Hydrofoby  cz¹stki koloidalne nie ulegaj¹ce ³atwo uwodnieniu. [L.Z.]
Hydrogeochemia (hydrochemia wód podziemnych)  nauka przyrodnicza o charakterze podstawowym i stosowanym. Zajmuje siê sk³adem wód podziemnych
i jego genez¹, procesami powoduj¹cymi przemiany chemizmu wód podziemnych oraz mo¿liwociami wykorzystania tych wód w zwi¹zku z ich sk³adem
chemicznym. Wyró¿niamy kilka odrêbnych dzia³ów hydrogeochemii  podstawow¹ zwan¹ te¿ ogóln¹, analityczn¹, regionaln¹, paleohydrogeochemiê oraz
hydrogeochemiê stosowan¹ zajmuj¹c¹ siê m.in. problemami zagro¿eñ jakoci
wód podziemnych oraz antropogenicznymi zmianami ich chemizmu. [A.M.]
Hydrografia  dzia³ hydrologii zajmuj¹cy siê rejestrowaniem i opisywaniem wód
powierzchniowych. [Z.M.]
Hydrokultura  zob. hydroponika.
Hydrolile  1) roliny lub zwierzêta wodolubne, ¿yj¹ce w wodzie lub w glebie
mocno nasyconej wod¹; 2) cz¹stki koloidalne ³atwo przy³¹czaj¹ce cz¹steczki
wody. [L.Z.]
Hydrologia  nauka badaj¹ca zjawiska i prawa kr¹¿enia wody w przyrodzie. [Z.M.]
Hydromulczowanie  jednoczesny siew i mulczowanie za pomoc¹ wody. Tym sposobem, pokrywa siê dany obszar grub¹ warstw¹ ció³ki, s³u¿¹c¹ nie tylko jako
ochrona nasion i warstwa tworz¹c¹ im sprzyjaj¹ce warunki do kie³kowania,
lecz równie¿ jako zabezpieczenia przeciwerozyjne. W procesie hydromulczowania miesza siê mulcz (ció³kê), nasiona, nawozy i dodatki chemiczne, w zawiesinie wodnej. Zmieszany materia³, tak jak w przypadku hydrosiewu, za pomoc¹ dzia³ka wodnego lub dyszy zamontowanej na elastycznym wê¿u, jest rozpylany na glebê. [L.Z.]
Hydroponika, hydrokultura, kultura wodna  bezglebowa uprawa rolin na po¿ywkach wodnych, umo¿liwiaj¹ca produkcjê rolinn¹ w sztucznych warunkach
na skalê przemys³ow¹, stosowana g³ównie w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawy warzyw i kwiatów. W porównaniu z upraw¹ ziemn¹ jej korzyci
to m.in. wy¿sze i lepszej jakoci plony, szybszy wzrost i rozwój rolin, mo¿liwoæ przesuniêcia kwitnienia i owocowania poza normalny sezon, wyeliminowanie niektórych ciê¿kich prac rêcznych (wymiana ziemi, kopanie, motyczenie
i in.), oszczêdnoæ wody, mo¿liwoæ zak³adania upraw na terenach nieprzydatnych pod uprawê ziemn¹. [L.Z.]
Hydrosiew  rozpryskowy wysiew mieszaniny nasion i wody (lub nasion, nawozów i wody) przy u¿yciu hydrosiewnika naziemnego lub lataj¹cego. Technikê
hydrosiewu stosuje siê przewa¿nie do biologicznego utrwalania powierzchni
nara¿onych na dzia³anie erozji wodnej i wietrznej, które ze wzglêdu na rzebê
terenu s¹ ma³o dostêpne dla tradycyjnych sposobów wysiewu nasion i nawozów. Dotyczy to g³ównie skarp, wykopów i nasypów ziemnych we wszelkiego
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rodzaju budownictwie, górnictwie, sk³adowaniu odpadów itp. Skutecznoæ hydrosiewu zale¿y w bardzo du¿ym stopniu od przytwierdzenia nasion do
powierzchni gruntu o bardzo du¿ym spadku terenu. W tym celu stosuje siê ró¿norodne substancje klej¹ce  wysiewane ³¹cznie z nasionami i nawozami lub po
wysiewie nasion. Preparat Bo-denfestiger Hiils 801 stabilizuje siê ca³kowicie
w ci¹gu 2 godzin od wysiewu. P³ynne osady z oczyszczania cieków miejskich
stanowi¹ doskona³¹ substancjê nawozow¹ i klej¹c¹. Mo¿na je stosowaæ bez
dodatku preparatów klej¹cych. Nale¿y spe³niaæ jednak wymogi sanitarne. [J.S.]
Hypolimnion  strefa zimnych wód g³êbinowych w jeziorze stratyfikowanym. [Z.M.]
i  w gleboznawstwie utwór murszasty w glebach organiczno-mu³owych. [L.Z.]
Ilimeryzacja  zob. lessiwa¿.
I³, czêci sp³awialne  frakcja granulometryczna o rednicy cz¹stek < 0,01 mm
lub 0,02 mm, w zale¿noci od metody analizy. Wyró¿nia siê i³ py³owy gruby
(0,010,005 mm lub 0,020,006 mm), i³ py³owy drobny (0,0050,001 mm lub
0,0060,002 mm) oraz i³ koloidalny (< 0,002 mm). [L.Z.]
I³owanie  zabieg agromelioracyjny polegaj¹cy na wymieszaniu warstwy ornej gleby
lekkiej z nawiezionymi substancjami ilastymi w celu poprawienia w³aciwoci
fizycznych i chemicznych gleby. Materia³em s³u¿¹cym do i³owania mo¿e byæ
ziemia sp³awiakowa z cukrowni (4070% czêci sp³awialnych), której dodatni
wp³yw na plonowanie rolin obserwowano jeszcze po 10 latach od zastosowania, zob. glinowanie. [L.Z.]
Imisja  stê¿enie substancji wystêpuj¹cych w powietrzu na wysokoci 1,5 m nad
powierzchni¹ terenu. [W.J.]
Immobil WK-2  preparat bêd¹cy mieszanin¹ wêgla brunatnego i kredy jeziornej.
S³u¿y do poch³aniania przyswajalnych przez roliny form metali ciê¿kich (g³.
o³owiu i kadmu) w glebach ska¿onych nadmiern¹ ich iloci¹. Jest równie¿ doskona³ym, naturalnym, ekologicznie czystym ród³em ³atwo przyswajalnego
przez roliny wapnia oraz poprawia sorpcyjnoæ gleby. Mo¿e byæ stosowany
bez ograniczeñ na wszystkich rodzajach gleb uprawnych, zob. Eko-Lignite. [L.Z.]
Immobilizacja sk³adników pokarmowych  proces przechodzenia sk³adników
pokarmowych z form dostêpnych dla rolin w zwi¹zki o zmniejszonej dostêpnoci. Polega na w³¹czaniu zwi¹zków mineralnych gleby lub nawozów w biomasê mikroorganizmów, a nastêpnie w zwi¹zki próchnicowe. Mineralizacja i immobilizacja s¹ to w pewnym sensie przeciwstawne procesy. Pierwszy powoduje
wzrost zawartoci przyswajalnych pokarmów, drugi zmniejsza ich zasoby. Szybkoæ immobilizacji zale¿y od odczynu roztworu glebowego, aktywnoci drobnoustrojów oraz od zasobnoci gleby w dany sk³adnik pokarmowy. [L.Z.]
In situ  na miejscu powstania, np. gleby inicjalne skaliste wytworzone in situ. [L.Z.]
Inadaptabilnoæ  brak zdolnoci przystosowania siê organizmów do zmian warunków otoczenia. [I.W.]
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Indeks Langeliera  wskanik s³u¿¹cy do oceny zdolnoci rozpuszczania przez
wodê wêglanu wapnia. Oblicza siê go, odejmuj¹c pH nasycenia od zamierzonego pH badanej próbki wody; (pH nasycenia jest obliczon¹ wartoci¹ pH,
jak¹ osi¹gnie woda w stanie równowagi z nierozpuszczonym wêglanem wapnia). [I.W.]
Indeks pokrycia gleby rolinnoci¹  stosunek powierzchni gruntów ornych obsianych oziminami, rolinami wieloletnimi i miêdzyplonami, do ogólnej ich
powierzchni w gospodarstwie. Wy¿sze wartoci indeksu wskazuj¹ na mniejsze zagro¿enia wymywaniem azotanów z gleby i jej lepsz¹ ochronê przed erozj¹
w okresie jesienno-zimowym. [L.Z.]
Industroziemy  gleby i grunty bezglebowe ukszta³towane przez przemys³ow¹ dzia³alnoæ w rodowisku. Wyró¿nia siê industroziemy o przekszta³conej budowie
geologicznej oraz o zmienionych chemicznych i biologicznych w³aciwociach
przy zachowaniu morfologicznych cech profilu glebowego. Do industroziemów
przekszta³conych geologicznie (geotechnicznych) zalicza siê, miêdzy innymi,
zrekultywowane i niezrekultywowane wyrobiska i zwa³owiska pokopalniane, sk³adowiska odpadów przemys³owych i miejskich, grunty budownictwa przemys³owego, mieszkaniowego i drogowego. Industroziemy pochodzenia chemicznego
wystêpuj¹ na terenach dzia³ania zanieczyszczeñ gazowych i py³owych wydzielanych do atmosfery przez zak³ady przemys³u chemicznego, energetycznego, hutniczego, cementowego, motoryzacjê itp. W systematyce gleb Polski industroziemy nazwano glebami industroziemnymi, zob. gleby industrioziemne. [J.S.]
Infiltracja  wsi¹kanie wody w g³¹b skorupy ziemskiej; tak¿e przenoszenie przez
wsi¹kaj¹c¹ wodê substancji mineralnych, które krystalizuj¹ w porach i szczelinach skalnych. [I.W.]
Infiltracyjne wzbogacanie zasobów wód podziemnych  wprowadzenie wody
powierzchniowej do ska³ drog¹ infiltracji metodami: 1) grawitacyjn¹, gdy wprowadzanie wody odbywa siê pod cinieniem równym atmosferycznemu, stosowana g³ównie w przypadku wzbogacenia wód gruntowych (ze sztucznych i naturalnych basenów nawadniaj¹cych, których dno siêga orodka wodononego,
z kana³ów itp.); 2) cinieniow¹, gdy wprowadza siê wodê do warstwy wodononej pod cinieniem wiêkszym od atmosferycznego, stosuj¹c studnie ch³onne,
szyby ch³onne itp. (dotyczy ona wzbogacania wód wg³êbnych). Mo¿e ono mieæ
na celu retencjonowanie wody powierzchniowej w porach gruntu, wzbogacenie
zasobów dynamicznych, a tak¿e poprawê jakoci wody powierzchniowej dziêki
przefiltrowaniu jej przez z³o¿e gruntowe znacznej mi¹¿szoci. [I.W.]
Iniektor glebowy  urz¹dzenie do wprowadzania do gleby rodków ochrony rolin
lub nawozów. [L.Z.]
Inkorporacja herbicydu  wprowadzanie herbicydu do gleby za pomoc¹ narzêdzi
uprawowych dzia³aj¹cych powierzchniowo, zapobiegaj¹ce zarówno ulatnianiu
siê substancji aktywnej, jak i jej rozk³adowi na wietle. [L.Z.]
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Inkrustacja  nanoszenie zaprawy nasiennej na powierzchniê nasion wraz z substancjami klej¹cymi, co umo¿liwia stosowanie wiêkszych dawek preparatu, zapewniaj¹c jego trwa³e utrzymywanie siê na powierzchni. Po inkrustracji nasiona przesusza siê na powietrzu, aby nie dopuciæ do zapychania aparatów wysiewaj¹cych mokrymi nasionami. [L.Z.]
Inne formy przekszta³ceñ hydrologicznych  formy wystêpuj¹ce na skutek przekszta³ceñ geomechanicznych (deformacji terenu). Nale¿¹ do nich: 1) podtopienie terenu  wystêpuje w przypadku, gdy g³êbokoæ niecki osiadañ (deformacje
ci¹g³e) jest wiêksza od g³êbokoci najwy¿szego (przypowierzchniowego) poziomu wodononego; 2) zalewisko  gdy np. zosta³ naruszony spadek hydrauliczny cieku i nast¹pi³o spiêtrzenie wód; 3) tworzenie bezodp³ywowych lokalnych niecek osiadañ, okresowo zalewanych przez opady atmosferyczne; 4) zmiany linii brzegowej zbiorników wodnych, wskutek zmian morfologii terenu. [W.J.]
Insektycydy  chemiczne rodki owadobójcze. Ze wzglêdu na sposób dzia³ania
dzielimy je na: 1) dusz¹ce, dzia³aj¹ce na owady po dostaniu siê ich do systemu
oddechowego i odcinaj¹ce dostêp tlenu lub pora¿aj¹ce narz¹dy oddychania;
2) ¿o³¹dkowe (wewnêtrzne), dzia³aj¹ce przez przewód pokarmowy owada;
3) kontaktowe (zewnêtrzne), dzia³aj¹ce przez zetkniêcie siê z powierzchni¹ cia³a owada; 4) systemiczne (uk³adowe), wprowadzane do organizmu rolin i zabezpieczaj¹ce je na pewien okres przed szkodnikami. Pod wzglêdem przynale¿noci do grupy zwi¹zków chemicznych insektycydy dzielimy na: 1) chlorowane
wêglowodory, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ trwa³oci¹ i kumuluj¹ce siê w glebie,
w rolinach oraz w organizmach ludzi i zwierz¹t; s¹ to preparaty nieselektywne,
niszcz¹ce zarówno owady rolino¿erne, jak i faunê po¿yteczn¹; 2) fosforoorganiczne, nie kumuluj¹ce siê w glebie ani w rolinach, ani w organizmach zwierz¹t sta³ocieplnych; w stosunku do po¿ytecznych stawonogów s¹ one doæ selektywne; po wnikniêciu do roliny s¹ ca³kowicie bezpieczne dla fauny po¿ytecznej; s¹ silnie toksyczne dla ludzi i zwierz¹t sta³ocieplnych; 3) karbaminiany, zastêpuj¹ce chlorowane wêglowodory i zwi¹zki fosforoorganiczne, na które
uodporni³y siê owady; wiêkszoæ z nich to zwi¹zki selektywne, nietrwa³e, nie
kumuluj¹ce siê w glebie, rolinach i zwierzêtach; wad¹ ich jest wysoka toksycznoæ dla ludzi, zwierz¹t, a tak¿e dla rolin; 4) pyretroidy, maj¹ce szerokie spektrum dzia³ania i stosowane w ma³ych dawkach substancji aktywnej na 1 ha;
dzia³aj¹ odstraszaj¹co na niektóre owady, a niektóre szybko rozk³adaj¹ siê na
wietle (zastosowanie w szklarniach); wadami s¹ brak selektywnoci, wysoka
toksycznoæ dla ryb, pszczó³ i owadów po¿ytecznych oraz szybkie pojawianie
siê ras szkodników odpornych na te zwi¹zki. [L.Z.]
Insolacja  nas³onecznienie. [L.Z.]
Intensyfikacja rolnictwa  zwiêkszanie produkcji rolnej przez zwiêkszania nak³adów i rodków materialnych na jednostkê powierzchni, zob. ekstensyfikacja
rolnictwa. [L.Z.]
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Intercepcja  zatrzymanie wody opadowej przez ³an rolin uprawnych lub korony
drzew i runo lene. Okrela siê j¹ ró¿nic¹ miêdzy iloci¹ opadu na otwartej
przestrzeni i w ³anie (drzewostanie), zmniejszon¹ o czêæ opadu, która sp³ynê³a
do gleby. Zale¿y m.in. od sk³adu gatunkowego, zagêszczenia rolin, kierunku
i si³y wiatru oraz iloci i natê¿enia opadu. [L.Z.]
Intoksykacja gleby  ska¿enie gleby spowodowane nadmiernym zakwaszeniem,
akumulacj¹ substancji fitotoksycznych, naruszeniem równowagi jonowej itp.,
zob. degradacja gleby. [L.Z.]
Introdukcja  wprowadzanie na dany teren nowych gatunków rolin lub zwierz¹t.
W ochronie rolin wykorzystuje siê introdukcjê organizmów po¿ytecznych.
Obejmuje zabiegi wprowadzania obcych gatunków na tereny, na których dotychczas nie wystêpowa³y, oraz wprowadzania gatunków uzyskiwanych zazwyczaj z hodowli rolin miejscowych. Introdukcjê obcych gatunków prowadzi siê
w celu ograniczenia liczebnoci gatunku szkodliwego, zawleczonego na dany
teren. Wa¿ne jest, aby wraz z gatunkiem po¿ytecznym nie wprowadziæ jego
wrogów naturalnych. Powodzenie introdukcji obcych gatunków po¿ytecznych
zale¿y od wielu czynników biotycznych i abiotycznych. Efekt bêdzie trwa³y
tylko wtedy, gdy wprowadzony organizm zaaklimatyzuje siê w danym rodowisku, prze¿yje zimê, rozmno¿y siê i rozprzestrzeni. Importowane gatunki namna¿a siê w warunkach laboratoryjnych, a nastêpnie rozprowadza w terenie w najw³aciwszym momencie, tak aby umo¿liwiæ ich rozwój. Do Polski sprowadzono dotychczas 18 gatunków po¿ytecznych stawonogów. [L.Z.]
Inwersja temperatury  wzrost temperatury powietrza atmosferycznego wraz ze
wzrostem wysokoci (zazwyczaj w atmosferze ziemskiej wiêkszym wysokociom odpowiadaj¹ ni¿sze wartoci temperatur); towarzyszy m.in. powstawaniu smogu utleniaj¹cego. [I.W.]
In¿ynieria ekologiczna, ekoin¿ynieria  teoretyczna i stosowana wiedza z wielu
dziedzin nauki i techniki, stanowi¹ca podstawê racjonalnego u¿ytkowania i ochrony rodowiska oraz naturalnych i antropogenicznych zasobów. S³u¿y ona do
ekologicznego rozwoju cywilizacji. G³ównymi zadaniami in¿ynierii ekologicznej s¹: 1) optymalizacja bytowych i produkcyjnych struktur w przyrodniczej
przestrzeni; 2) ochrona i racjonalizacja u¿ytkowania zasobów naturalnych;
3) ochrona klimatu oraz powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
4) racjonalne u¿ytkowanie oraz ochrona i odnowa zasobów wody; 5) ochrona
i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi; 6) ochrona ¿ywych zasobów; 7) racjonalizacja gospodarki zasobami antropogenicznego pochodzenia;
8) kreowanie i sterowanie rozwojem ekologiczno-zdrowotnych i krajobrazowych walorów mieszkalnictwa i wypoczynku oraz ekologiczno-produkcyjnych
warunków rolnictwa i lenictwa. Pocz¹tki in¿ynierii ekologicznej zwi¹zane
s¹ z technicznymi sposobami dostosowywania rodowiska do wymogów produkcji ¿ywnoci i biologicznych surowców, w tym systemy nawadniania i od-
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wadniania ziemi. Najbardziej z³o¿ona problematyka in¿ynieryjno-ekologiczna
wystêpuje w planowaniu, budowie, modernizacji i u¿ytkowaniu przestrzennych
struktur mieszkaniowych i przemys³owych. Wymaga to systemowego dzia³ania
wielu specjalistów z ró¿nych dziedzin. Ekologiczna problematyka budownictwa dróg l¹dowych nie sprowadza siê do technicznego i funkcjonalnego urz¹dzania tras komunikacyjnych, lecz musi analizowaæ negatywne skutki w przestrzeni i czasie oraz podejmowaæ dzia³ania zapobiegawcze. Ekologiczne problemy maj¹ projektanci, producenci i dystrybutorzy wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ
technicznych, towarów i opakowañ. Coraz wiêcej problemów natury ekologiczno-sanitarnej i zdrowotnej powstaje w eksploatacji obiektów przemys³owych
i sprzêtu technicznego, jak te¿ w u¿ytkowaniu surowców, wyrobów i ¿ywnoci.
Ekohigiena i ekotoksykologia stawiaj¹ priorytetowe zadania przed wiêkszoci¹
dziedzin nauki i techniki. Ekoin¿ynieryjnych problemów nie mo¿na rozwi¹zywaæ bez wspó³dzia³ania nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych
i spo³ecznych. Statutowymi zadaniami Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Ekologicznej (zarejestrowanego w 1990 r.) s¹: 1) odnowa i u¿ytkowanie zasobów
gleby, wody i ekosystemów l¹dowych; 2) ochrona atmosfery; 3) higiena terenów mieszkaniowych i produkuj¹cych ¿ywnoæ; 4) ochrona akustyczna; 5) ekotoksykologia; 6) minimalizacja wytwarzania odpadów i u¿ytkowanie odpadów;
7) ochrona krajobrazu; 8) ochrona gatunkowa zwierz¹t i rolin; 9) ocena ekologicznych skutków dzia³alnoci gospodarczej; 10) edukacja ekologiczna;
11) polityka ekologiczna. W 1994 roku w Opolu powsta³o Towarzystwo Chemii
i In¿ynierii Ekologicznej. Pierwsza Katedra In¿ynierii Ekologicznej powsta³a
w 1993 roku na Politechnice Lubelskiej. Miêdzynarodowe Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej dzia³a w Genewie. [J.S.]
In¿ynieria genetyczna  celowe konstruowanie molekularnych systemów genetycznych (zrekombinowanych cz¹steczek DNA) in vitro, a nastêpnie wprowadzanie ich do ¿ywego organizmu w celu nadania komórkom lub mikroorganizmom po¿¹danych w³aciwoci, np. zwiêkszenia efektywnoci przyswajania
azotu przez bakterie brodawkowe, zwiêkszenia odpornoci rolin na owady.
Drobnoustroje spreparowane metodami in¿ynierii genetycznej mog¹ pomóc
w oczyszczaniu gleby i wód ska¿onych pestycydami. Ze wzglêdu na trudne do
przewidzenia nastêpstwa, metoda ta stwarza wiele zagro¿eñ, polegaj¹cych na
wprowadzaniu do rodowiska genetycznie zmienionych organizmów oraz zanikaniu genetycznej ró¿norodnoci, co nasila zagro¿enie agrofagami i wymusza
stosowanie agrochemikaliów, zob. biotechnologia. [L.Z.]
In¿ynieria rolnicza, agroin¿ynieria  techniczna dyscyplina naukowa obejmuj¹ca
zagadnienia z zakresu rolnictwa, takie jak: 1) racjonalna gospodarka energetyczna w poszczególnych dzia³ach produkcji rolniczej i przetwórstwie rolnospo¿ywczym, ze szczególnym uwzglêdnieniem odnawialnych róde³ energii;
2) opracowanie perspektywicznych modeli ró¿nych typów gospodarstw w do-
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stosowaniu do wymogów in¿ynierii rolniczej; 3) rola in¿ynierii rolniczej w rozwoju rolnictwa precyzyjnego; 4) wielkoæ i efektywnoæ postêpu naukowo-technicznego w ró¿nych typach gospodarstw rodzinnych; 5) badania agrofizyczne
w uk³adzie: gleba  rolina  zwierzê  maszyna; 6) przebudowa technicznej
infrastruktury rolnictwa i wsi; 7) doskonalenie organizacji transportu rolniczego oraz modernizacja rodków technicznych wykorzystywanych w transporcie;
8) optymalizacja technologii prac maszynowych dla wszystkich dzia³ów i ga³êzi produkcji rolniczej; 9) funkcja in¿ynierii rolniczej w rozwoju rolnictwa zrównowa¿onego; 10) mechanizacja w przetwórstwie i konserwacji p³odów rolnych
ze szczególnym uwzglêdnieniem suszarnictwa; 11) modelowanie procesów technologicznych w ró¿nych dzia³ach i ga³êziach rolnictwa; 12) wykorzystanie metod informatycznych do optymalizacji procesów technologicznych w rolnictwie;
13) budowa maszyn i urz¹dzeñ rolniczych przeznaczonych do poszczególnych
dzia³ów rolnictwa i lenictwa; 14) doskonalenie mechanizacji i organizacji produkcji ogrodniczej, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki energetycznej
w uprawach pod os³onami; 15) rozwój mechanizacji produkcji zwierzêcej ze
szczególnym uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t; 16) problemy niezawodnoci i odnowy w ró¿nych systemach u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ rolniczych;
17) problemy techniczno-energetyczne i organizacyjno-ekonomiczne rolnictwa
i lenictwa w rejonach podgórskich i górskich. [L.Z.]
In¿ynieria rodowiska  teoretyczna i stosowana wiedza techniczna w zakresie
ochrony rodowiska przyrodniczego przed antropogeniczn¹ degradacj¹, dostosowywania rodowiska zamieszkania i pracy do potrzeb cz³owieka, sanitacji
(oczyszczania) poszczególnych (zanieczyszczonych) elementów (zasobów) rodowiska, unieszkodliwiania odpadów (sta³ych, ciek³ych, gazowych) i odzyskiwania surowców. In¿ynieria rodowiska zawiera wszystkie elementy in¿ynierii
(techniki) sanitarnej. W Polskiej Akademii Nauk znajduje siê Instytut Podstaw
In¿ynierii rodowiska oraz komitety naukowe in¿ynierii rodowiska oraz melioracji i in¿ynierii rodowiska rolniczego. Na politechnicznych uczelniach znajduj¹ siê instytuty i katedry in¿ynierii rodowiska. [J.S.]
In¿yniersko-geologiczne badania  ca³okszta³t badañ okrelaj¹cych uk³ad wspó³pracy rodowisko geologiczne obiekt dzia³alnoci ludzkiej s³u¿¹cy procesom:
1) wyboru geologicznie optymalnej lokalizacji obiektu; 2) oceny warunków statecznoci, trwa³oci, realizacji i eksploatacji obiektu; 3) oceny wp³ywu obiektu
na okrelon¹ czêæ rodowiska geologicznego. [I.W.]
In¿yniersko-geologiczne rodowisko  rodowisko geologiczne powstaj¹ce po
wprowadzeniu obiektu dzia³alnoci ludzkiej (górniczego, budowlanego, itp.).
Obejmuje ono zatem tylko tê czêæ rodowiska, które z jednej strony wp³ywa na
obiekt, z drugiej zmienia siê pod wp³ywem tego obiektu. [I.W.]
Jakoæ powietrza  przestrzenny rozk³ad stê¿eñ poszczególnych jego elementów
(gazowych i zawieszonych) aproksymowany zwykle modelem fizyczno-mate-
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matycznym, uwzglêdniaj¹cym tzw. t³o zanieczyszczeñ, wartoci i warunki emisji oraz mechanizm rozprzestrzeniania siê okrelonych sk³adników w powietrzu
atmosferycznym; regulowana normami wartoci dopuszczalnych stê¿eñ sk³adników zanieczyszczaj¹cych, okrelonych Dyrektywami EWG (obecnie Unii
Europejskiej) w celu ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony rodowiska. [I.W.]
Jakoæ wód podziemnych  jakoæ okrelona przez wskaniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, których wartoci dla poszczególnych klas jako dopuszczalne
ustalono na podstawie odpowiednich rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej oraz standardy WHO (wiatowa Organizacja Zdrowia) i WE. Dla
zagwarantowania w³aciwej jakoci wód podziemnych Wspólnoty Europejskiej
zosta³y ustalone przez Radê WE dwie grupy substancji niebezpiecznych: grupa
I  obejmuje substancje o stosunkowo du¿ej toksycznoci, w du¿ym stopniu
nierozk³adalne i ulegaj¹ce bioakumulacji; w stosunku do tej grupy nale¿y podj¹æ
dzia³ania zapobiegaj¹ce wprowadzeniu ich do wód podziemnych; grupa II 
obejmuje grupy substancji, w mniejszym stopniu zagra¿aj¹ce rodowisku ni¿
z grupy I, mog¹ce jednak mieæ szkodliwy wp³yw na jakoæ wód podziemnych;
w stosunku do tej grupy nale¿y podj¹æ dzia³ania, ograniczaj¹ce wprowadzenie
ich do wód podziemnych. [I.W.]
Jakoæ wód powierzchniowych ródl¹dowych  jakoæ okrelona przez wskaniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, zale¿ne od sposobu wykorzystania tych
wód, okrelone dyrektywami EWG: 1) jakoæ wód ródl¹dowych stanowi¹cych
ród³o wody pitnej; 2) jakoæ wód ródl¹dowych u¿ytkowanych przez cz³owieka, które w stanie pierwotnym lub po odpowiednim przygotowaniu dostarczane
s¹ do u¿ytkowania lub stosowane w zak³adzie przemys³u spo¿ywczego do celów wytwarzania, obróbki, konserwowania lub wprowadzania do obiegu wyrobów albo substancji przeznaczonych do u¿ycia przez ludzi i wp³ywaj¹ na przydatnoæ do spo¿ycia wyrobu koñcowego; 3) jakoæ wód ródl¹dowych jako rodowiska bytowania ryb; 4) jakoæ wód ródl¹dowych przeznaczonych do k¹pieli. W rozumieniu tych dyrektyw wodê powierzchniow¹, bêd¹c¹ ród³em wody
do picia, dzieli siê na 3 klasy: A1, A2, A3  o okrelonych granicznych wartociach wskaników, odpowiadaj¹cych w³aciwym, standardowym metodom
oczyszczania. Dla zagwarantowania w³aciwej jakoci wód Wspólnoty Europejskiej sporz¹dzono dwie listy substancji szkodliwych odprowadzanych do wód
ródl¹dowych: lista I  obejmuje tzw. substancje czarne, toksyczne, trwa³e
i kumuluj¹ce siê biologicznie np. rtêæ i jej zwi¹zki, kadm i jego zwi¹zki, których rakotwórcze dzia³anie w wodzie lub przez wodê jest udowodnione; lista II
 obejmuje tzw. substancje szare, które s¹ szkodliwe dla wód, przy czym
dzia³anie szkodliwe mo¿e byæ ograniczone do okrelonej strefy i zale¿y od lokalizacji i w³aciwoci zanieczyszczanych wód. Dyrektywa Rady 86/280/EWG
(obecnie WE) ustala wartoci graniczne i normy jakociowe, dotycz¹ce odprowadzania okrelonych substancji czarnych, zak³adaj¹c jednoczenie, ¿e powinny one byæ w procesie uzdatniania wód, ca³kowicie wyeliminowane. [I.W.]
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Ja³owienie gleby  proces obni¿aj¹cy zasobnoæ gleb, bêd¹cy wynikiem naturalnych procesów glebotwórczych, np. bielicowania, lub efektem nadmiernej eksploatacji gleby, bez nawo¿enia uzupe³niaj¹cego. [L.Z.]
Jonizacja  powstawanie cz¹stek na³adowanych z obojêtnych atomów lub w wyniku oderwania, lub przy³¹czenia elektronów; ród³o stanowi np. promieniowanie
radioaktywne, korpuskularne i/lub elektromagnetyczne. [I.W.]
Kamienie  w gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o rednicy cz¹stek >
20 mm. [L.Z.]
Kanalizacja  zespó³ urz¹dzeñ i budowli in¿ynierskich, s³u¿¹cy do odprowadzania cieków do odbiornika lub oczyszczalni; 1) pe³na, jeli jej zadaniem jest
odprowadzanie ka¿dego rodzaju cieków, a wiêc bytowo-gospodarczych, przemys³owych i odpadowych w uk³adzie ogólnosp³awnym, wykorzystuj¹cym
jedn¹, wspóln¹ sieæ kana³ów; 2) rozdzielcza, odprowadzaj¹ca cieki selektywnie. [I.W.]
Kapilarna woda  woda wznosz¹ca siê w bardzo drobnych porach i szczelinach
skalnych ponad zwierciad³o wód gruntowych, maj¹ca bardzo du¿e znaczenie dla
¿ycia rolin; zjawisko wywo³ane du¿ym napiêciem powierzchniowym wody. [I.W.]
Kapilary  w¹skie kanaliki miêdzy cz¹stkami gleby, w których utrzymywana jest
pod wp³ywem napiêcia powierzchniowego woda kapilarna. [L.Z.]
Karbonatyzacja  zachodz¹cy pod dzia³aniem dwutlenku wêgla geochemiczny proces przeobra¿ania ró¿nych minera³ów (g³ównie krzemianów) w wêglany. [I.W.]
Karbonatyzacja betonu (konstrukcji ¿elbetowych hydrotechnicznych)  powstaje w wyniku przemiany wodorotlenku wapniowego wchodz¹cego w reakcjê z kwasem wêglowym (H2CO3), w wêglan wapniowy (CaCO3). Znajduj¹cy siê w kamieniu cementowym lub uwolniony Ca(OH)2 oraz pozosta³y CaO
reaguje w obecnoci wody, w wyniku reakcji jonów w CaCO3. W nastêpstwie
procesu karbonatyzacji zmniejsza siê alkalicznoæ betonu. Poni¿ej pH 10 zmniejsza siê naturalna ochrona betonu stali zbrojeniowej przed korozj¹. [Z.M.]
Karencja  1) okres, jaki powinien up³yn¹æ miêdzy ostatnim dopuszczalnym terminem stosowania rodka ochrony rolin, a zbiorem roliny uprawnej; wyra¿ony jest w dniach i zawsze jest podawany na etykiecie preparatu; w czasie karencji nastêpuje rozk³ad preparatu do dopuszczalnego minimum; przestrzeganie
karencji dla ró¿nych pestycydów zapobiega zatruciom ludzi i zwierz¹t p³odami
rolnymi; 2) okres, jaki musi up³yn¹æ od momentu zaprzestania podawania leków do czasu, kiedy miêso i produkty (mleko, jaja) pochodz¹ce od leczonych
zwierz¹t mog¹ byæ przeznaczone do spo¿ycia. [L.Z.]
Katalizator  substancja zwiêkszaj¹ca lub zmniejszaj¹ca szybkoæ reakcji chemicznej (pozostaj¹ca zasadniczo w stanie nienaruszonym po zakoñczeniu tej reakcji); w silnikach spalinowych zastosowanie katalizatora trójfunkcyjnego, dzia³aj¹cego jednoczenie utleniaj¹co na tlenek wêgla i wêglowodory oraz reduku-
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j¹co na tlenki azotu, powoduje katalityczn¹ przemianê, znacznie ograniczaj¹c
emisjê tlenków wêgla, wêglowodorów i tlenków azotu do atmosfery. [I.W.]
Kataster wodny  zbiór dokumentów ewidencjonuj¹cych zasoby wód powierzchniowych i podziemnych oraz rejestruj¹cych podstawowe dane dotycz¹ce wód
a tak¿e urz¹dzeñ wodnych pod wzglêdem technicznym. [I.W.]
Katastrofa ekologiczna  radykalna dewastacja naturalnego i antropogenicznego
rodowiska na okrelonym terenie, potencjalnie grona dla terenów przyleg³ych,
do katastrof ekologicznych zalicza siê trzêsienia ziemi, erupcje wulkaniczne,
wielkie powodzie i po¿ary lasów oraz stepów, du¿e wycieki ropy i ropopochodnych produktów, awarie wytwórni oraz zbiorników toksycznych i wybuchowych chemikaliów, awarie reaktorów j¹drowych, u¿ycie broni chemicznej i biologicznej, inwazje szkodników i chorób rolin. [J.S.]
Kierowanie stropem eksploatowanego pok³adu  dopuszczenie do samoczynnego zawa³u ska³ nad przestrzeni¹ wyeksploatowan¹ w górnictwie podziemnym 
tzw. eksploatacja zawa³owa, albo podsadzenie jakim materia³em pustej przestrzeni w celu niedopuszczenia do zawa³u stropu  tzw. eksploatacja z podsadzk¹. Eksploatacja z podsadzk¹ zmniejsza obni¿enia górotworu i powierzchni terenu nad polem eksploatacyjnym, i przyczynia siê do lepszej ochrony tej
powierzchni oraz znajduj¹cych siê na niej obiektów (zmniejsza szkody górnicze). W przypadku eksploatacji z zawa³em, tzw. wspó³czynnik eksploatacji a
wynosi od 0,70,8, tzn. ¿e obni¿enia powierzchni terenu wynosz¹ oko³o 7080%
gruboci eksploatowanego pok³adu. Najczêciej stosowan¹ podsadzk¹ jest tzw.
podsadzka hydrauliczna, zwana tak¿e podsadzk¹ p³ynn¹. W jej sk³ad wchodzi
piasek o odpowiedniej ciliwoci (ma³ej), zmieszany z wod¹. Tak przygotowana
podsadzka wt³aczana jest rurami do przestrzeni poeksploatacyjnej (a = 0,10,2).
Istniej¹ tak¿e inne rodzaje podsadzki, np. pneumatyczna (miotana), a tak¿e utwardzana z dodatkiem cementu, ale s¹ one dro¿sze i ma³o rozpowszechnione. Obecnie ze wzglêdów ekologicznych do podsadzki u¿ywa siê odpadów, zw³aszcza
energetycznych, co zmniejsza obszar ich sk³adowania. [W.J.]
Klasa bonitacyjna gleby  wartoæ gleby w okrelonych warunkach siedliskowych
wyra¿aj¹ca jej zdolnoæ produkcyjn¹ w ramach danego sposobu u¿ytkowania.
W obrêbie gleb gruntów ornych wydzielono 9 klas bonitacyjnych: I, II, IIIa,
IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIRz. Klasy IIIa i b oraz IVa i b s¹ samodzielnymi jednostkami. Gleby najlepsze nale¿¹ do klasy I, a najgorsze do VI i VIRz (pod zalesienia). Zale¿nie od jakoci gleby obliczany jest podatek gruntowy, za podstawê
którego bierze siê hektary przeliczeniowe, obliczane wg wspó³czynników przeliczeniowych. Bior¹c za podstawê wspó³czynnik przeliczeniowy dla klasy VI,
mo¿na wyliczyæ wskaniki bonitacji dla poszczególnych klas. Znajduj¹ one zastosowanie w planowaniu produkcji rolniczej lub rozliczaniu gospodarstw z ich
dzia³alnoci gospodarczej, w zale¿noci od zró¿nicowanych warunków glebowych. Przy bonitacji trwa³ych u¿ytków zielonych oraz gleb pod lasami wydzie-
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la siê 6 klas bonitacyjnych oznaczonych symbolami: I, II, III, IV, V, VI, zob.
kompleks rolniczej przydatnoci gleby. [L.Z.]
Klasy toksycznoci  rodki ochrony rolin znajduj¹ce siê na naszym rynku nale¿¹
do jednej z czterech klas toksycznoci: I  rodki toksyczne (toksycznoæ <
0,6), II szkodliwe (0,63,0), III  rodki ma³o szkodliwe (3,015), IV  rodki
praktycznie nieszkodliwe (toksycznoæ > 15). Klasy toksycznoci s¹ uwidocznione na opakowaniach preparatów, przy czym dla trucizn jest to trupia g³ówka, dla pozosta³ych klas odpowiedni napis. Preparatów truj¹cych i szkodliwych (I i II klasa) nie wolno stosowaæ na roliny pokryte spadzi¹. Preparaty
ma³o szkodliwe (III klasa), charakteryzuj¹ siê s³abym i zwykle krótkim dzia³aniem apitoksycznym. Ich okres prewencji jest najczêciej krótszy ni¿ nocna przerwa w locie pszczó³ na po¿ytki. Preparaty te mog¹ byæ stosowane na kwitn¹ce
roliny z zachowaniem okresu prewencji. Preparaty praktycznie nieszkodliwe
(IV klasa), nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla pszczó³. [L.Z.]
Klimat miejscowy  zob. mezoklimat.
Klimatologia rolnicza  zob. agroklimatologia.
Klimatop  kompleks czynników klimatycznych oddzia³uj¹cych na ¿ywe organizmy. [L.Z.]
Klub Rzymski  powsta³a w roku 1968, nieformalna, skupiaj¹ca wielu naukowców i praktyków (finansowana przez firmê Volkswagen) organizacja, podejmuj¹ca próby przedstawiania w swych Raportach zmian, jakie nastêpuj¹ w rodowisku naturalnym (w skali wiatowej) na skutek antropopresji. W raporcie I
pt. Granice wzrostu, opublikowanym w 1972 r., przedstawiono analizê przekszta³ceñ rodowiskowych, postulowano program wzrostu zerowego dla wszystkich krajów wiata. W raporcie II, opublikowanym w 1973 r. pod nazw¹ Ludzkoæ w punkcie zwrotnym, na miejsce wzrostu zerowego (krytykowanego
z uwagi na kraje trzeciego wiata) postulowa³ przyjêcie wzrostu ograniczonego.
Raport III pt. Przekraczanie granic (1992 r.), spotka³ siê z ma³ym zainteresowaniem, g³ównie z uwagi na trudnoci percepcji przedstawionej analizy, przewidywa³ miêdzy innymi wyst¹pienie bariery surowcowej  zw³aszcza rud metali  z uwagi na rabunkow¹ gospodarkê z³o¿ami. [I.W.]
Kohezja, spójnoæ  wzajemne przyci¹ganie siê cz¹steczek danej substancji wskutek si³ miêdzycz¹steczkowych. [L.Z.]
Kokony  twory powstaj¹ce w efekcie rozmna¿ania siê d¿d¿ownic. Maj¹ kszta³t
cytryny o barwie zielonkawobr¹zowo¿ó³tej. S¹ ³atwo widoczne w pod³o¿u.
W jednym kokonie znajduje siê oko³o 10 jaj, ale nie wszystkie s¹ zap³odnione.
Kokony najliczniej tworz¹ siê wiosn¹ i wczesnym latem. Tempo sk³adania kokonów, okres inkubacji m³odych d¿d¿ownic, ich wzrost i rozwój cile zale¿¹
od warunków otoczenia. [J.K.]
Kolczatka  zob. brona.
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Koleiny  lady w glebie pozostaj¹ce po przejedzie sprzêtu ko³owego (ci¹gników,
maszyn) w czasie prac polowych, takich jak zabiegi uprawowe, nawo¿enie, zabiegi ochrony rolin, pielêgnowanie, zbiór i transport ziemiop³odów. W wyniku
tego nastêpuje niezamierzone ugniatanie gleby. Powierzchnia ugniatana ko³ami
maszyn, narzêdzi i ci¹gników jest zawsze kilkakrotnie wiêksza ni¿ ca³a powierzchnia pola i zale¿y od gatunku uprawianej roliny. Pe³ne, jednorazowe
pokrycie przejazdami uzyskuje siê ju¿ po wykonaniu trzech zabiegów agrotechnicznych. Na przyk³ad podczas uprawy jêczmienia jarego, powierzchnia ugnieciona ko³ami maszyn i ci¹gników jest 2,5-krotnie wiêksza ni¿ powierzchnia pola;
w przypadku buraka cukrowego wskanik ten wynosi 3,5, a lucerny  4,0. £¹czna
d³ugoæ ladów pozostawionych w okresie od przygotowania roli a¿ do zbioru
jêczmienia jarego, w przeliczeniu na 1 ha wynosi 30 km, w przypadku lucerny
i buraka cukrowego przekracza a¿ 58 km. Przy wiêkszoci upraw po polu o powierzchni 1 ha ci¹gnik przeje¿d¿a od 20 do 100 km rocznie, st¹d ka¿dy punkt
mo¿e byæ ugniatany nawet 10-krotnie. Ju¿ w czasie orki spulchniona rola mo¿e
byæ ugniatana przez ko³a ci¹gnika, zw³aszcza o szerokim ogumieniu. Tak¿e podczas przygotowywania roli do siewu oraz w trakcie pielêgnowania rolin, spulchniona warstwa orna jest szczególnie podatna na nacisk wywierany ko³ami ci¹gnika. Na spulchnionej roli w trakcie ka¿dego zabiegu agrotechnicznego ci¹gniki przyczyniaj¹ siê do powstawania g³êbokich kolein, w których w³aciwoci fizyczne gleby ulegaj¹ niekorzystnym zmianom. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿y zaliczyæ: niszczenie struktury roli, likwidowanie porowatoci niekapilarnej, zmniejszenie przepuszczalnoci powietrznej i wodnej gleby, a tym samym pogorszenie warunków kr¹¿enia sk³adników pokarmowych w glebie, zwiêkszenie gêstoci objêtociowej gleby, co utrudnia wzrost i rozwój korzeni rolin
oraz prowadzi do obni¿ki plonu i pogorszenia jego jakoci (np. selerowatoæ
korzeni buraka). Stosowanie ciê¿kiego sprzêtu ko³owego powoduje równie¿
zniekszta³cenie powierzchni pola. Powsta³e zag³êbienia utrudniaj¹ póniej pracê maszyn i zmniejszaj¹ ich wydajnoæ. Po ulewnych deszczach w ladach kó³
zbiera siê woda, a na zboczach sp³yw powierzchniowy daje pocz¹tek erozji
wodnej gleby. Przeciwdzia³anie powstawaniu kolein polega na stosowaniu szerokich opon, kó³ bliniaczych lub kó³ drabinkowych. Jedn¹ z g³ównych metod
przywracania optymalnego zagêszczenia roli i wyrównywania powierzchni pola
jest stosowanie spulchniaczy ladów. S¹ to najczêciej bierne elementy zêbowe, które pracuj¹ w glebie za ko³em ci¹gnika. Spulchniania kolein nie nale¿y
prowadziæ tylko w trakcie siewu, ale równie¿ podczas w³ókowania, bronowania, kultywatorowania i pielenia. Pozornie wydaje siê, ¿e spulchniaj¹ce dzia³anie brony lub kultywatora likwiduje ca³kowicie zagêszczone ko³ami pasy gleby.
W rezultacie jednak podczas bronowania pola koleiny poci¹gnikowe w wiêkszoci ulegaj¹ tylko przysypaniu, a podczas kultywatorowania na g³êbokoci
15 cm dno kolein spulchniane jest zaledwie na g³êbokoæ kilku centymetrów.
Z tego wynika, ¿e na polu pozornie doprawionym, przygotowanym do siewu,
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istnieje sieæ ukrytych kolein, których niekorzystne dzia³anie ujawni siê w póniejszym okresie wegetacji rolin. [L.Z.]
Kolmatacja  procesy fizyczne zachodz¹ce w osadach dennych wód powierzchniowych oraz w wodach podziemnych. W wodach powierzchniowych sedymentacja (osadzanie) cz¹stek ilastych i koloidalnych zachodzi na dnie rzek, jezior,
stawów. Proces wywo³uje uszczelnienie (ograniczenie wodoprzepuszczalnoci)
osadów dennych. Efektem kolmatacji mo¿e byæ ograniczenie kontaktów wód
powierzchniowych i podziemnych. W wodach podziemnych procesy mechanicznego osadzania zawiesin, frakcji koloidalnych i ilastych oraz drobnych frakcji
piaszczystych zachodz¹ na filtrach studziennych i w strefie przyfiltrowej. Kolmatacja filtrów zachodzi najczêciej podczas pompowania studni z nadmiern¹
wydajnoci¹ lub podczas wt³aczania wody do otworów. Towarzysz¹ jej czêsto
procesy chemiczne i biochemiczne prowadz¹ce ³¹cznie do ograniczenia przepustowoci filtru. [A.M.]
Koloidy glebowe  najdrobniejsze cz¹stki gleby, wchodz¹ce w sk³ad kompleksu
sorpcyjnego, decyduj¹ce o jej w³aciwociach fizykochemicznych i warunkuj¹ce jej ¿yznoæ. Cz¹stki s¹ pochodzenia mineralnego (np. montmorylonit, illit,
kaolinit), organicznego (próchnica, mikrobiologiczne produkty przemiany materii o konsystencji luzów) oraz organiczno-mineralnego (kompleksowe po³¹czenia próchnicy z koloidami nieorganicznymi), zob. sorpcja gleby. [L.Z.]
Komasacja, scalanie gruntów  przekszta³canie na okrelonym obszarze uk³adu
powierzchniowego gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachownicy
oraz nadmiernie wyd³u¿onych w mo¿liwie du¿e, regularnie ukszta³towane dzia³ki,
odpowiadaj¹ce wymaganiom ich racjonalnego rolniczego u¿ytkowania, z równoczesnym zniesieniem enklaw, pó³enklaw, wyprostowaniem granic, wydzieleniem terenów pod zabudowê, zaprojektowaniem racjonalnego uk³adu komunikacyjnego i prawid³owym ukszta³towaniem roz³ogów. [L.Z.]
Kompensacja  1) zjawisko wykorzystywania przez s¹siednie roliny uwolnionej
powierzchni po zniszczonych rolinach, np. po chwastach; 2) wyrównywanie
przez rolinê szkód wyrz¹dzonych przez patogena, np. wytwarzanie nowych
pêdów w miejsce zniszczonych. [L.Z.]
Kompensacja przyrodnicza  procedura zdefiniowana w ustawie Prawo Ochrony
rodowiska jako zespó³ dzia³añ (...) prowadz¹cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w rodowisku przez realizacjê przedsiêwziêcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Zgodnie z ustaw¹ z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody procedura ta
stosowana jest w przypadku realizacji planu lub przedsiêwziêcia, który mo¿e
mieæ negatywny wp³yw na siedliska przyrodnicze oraz gatunki rolin i zwierz¹t. Kompensacja przyrodnicza zawsze powinna byæ poprzedzona dok³adn¹
analiz¹ wszystkich mo¿liwych wariantów wykonania przedsiêwziêcia i wybraniem sporód nich rozwi¹zania najbardziej korzystnego dla rodowiska, a tak¿e
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okreleniem dzia³añ minimalizuj¹cych negatywny wp³yw przedsiêwziêcia na
rodowisko. Natomiast nigdy kompensacja przyrodnicza nie powinna byæ rodkiem, który stosuje siê tylko po to by umo¿liwiæ realizacjê przedsiêwziêcia.
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Ochrony rodowiska kompensacja przyrodnicza mo¿e byæ realizowana tylko wówczas, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo¿liwa. [J.K.]
Kompleks glebowo-rolniczy  zob. kompleks rolniczej przydatnoci gleby.
Kompleks glebowo-uprawowy  grupa pól po³o¿onych w s¹siedztwie albo oddalonych od siebie, na których mo¿na, stosuj¹c podobne zabiegi agrotechniczne,
uzyskiwaæ mniej wiêcej tej samej wysokoci plony tych samych rolin. Wyró¿nia siê kompleks pszenno-buraczany, ¿ytnio-ziemniaczany oraz ¿ytnio-³ubinowy. Inne podzia³y uwzglêdniaj¹ wiêksze zró¿nicowanie, np. kompleks pszennoburaczany bywa dzielony na lepszy i gorszy, rozró¿nia siê te¿ ¿ytnio-ziemniaczany, ¿ytnio-koniczynowo-ziemniaczany itp., w zale¿noci od celu, jakiemu
ma dany podzia³ s³u¿yæ, lub od specyfiki rejonu, dla którego s¹ wydzielane.
Obecnie podzia³ u¿ytków rolnych na kompleksy glebowo-uprawowe zosta³ zast¹piony podzia³em na kompleksy przydatnoci rolniczej gleb. [L.Z.]
Kompleks rolniczej przydatnoci gleby, kompleks glebowo-rolniczy  zespo³y
ró¿nych gleb o zbli¿onych w³aciwociach rolniczych i podobnym u¿ytkowaniu, na których udaj¹ siê najlepiej okrelone grupy rolin uprawnych. Kompleksy te stanowi¹ zatem zbiorcze typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z którymi powi¹zane s¹ odpowiednie roliny uprawne. Za podstawê wydzielania tych kompleksów pos³u¿y³y roliny wskanikowe i wspó³wskanikowe. Jako podstawowe roliny wskanikowe na terenach równinnych przyjêto
zbo¿a ozime  pszenicê i ¿yto ze wzglêdu na dobre wykorzystanie przez nie
zimowej wilgoci zawartej w glebie, wiernoæ plonowania oraz znaczny udzia³
w strukturze zasiewów (5060%). Poniewa¿ na terenach górskich uprawa
ozimin jest ograniczona wysokoci¹ n.p.m., rolê roliny wskanikowej spe³nia w tych warunkach owies. Do rolin wspó³wskanikowych nale¿¹: jêczmieñ jary, ziemniak, burak cukrowy, koniczyna czerwona i ³ubin ¿ó³ty. Nazwy
kompleksów gleb ornych pochodz¹ od nazw gatunków rolin wskanikowych,
a wydzielamy je na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: 1) charakter i w³aciwoci gleby (typ, podtyp i rodzaj gleby, uziarnienie, stopieñ kultury, w³aciwoci fizyczne i fizykochemiczne); 2) agroklimat; 3) rzeba terenu; 4) uk³ad stosunków wilgotnociowych; 5) przydatnoæ lub nieprzydatnoæ gleb pod u¿ytki rolne. Na ich podstawie wród gruntów ornych wydzielono 14 kompleksów
przydatnoci rolniczej, w tym 1.9. na terenach nizinnych i wy¿ynnych, 10.13.
na terenach górskich i 14. wystêpuj¹cy na obydwu obszarach. Podzia³ ten stanowi podstawê map przydatnoci rolniczej gleb sporz¹dzonych dla ca³ego
obszaru Polski w skalach 1:5000 i 1:25 000. W obrêbie gleb ornych wyró¿niamy nastêpuj¹ce kompleksy (w nawiasie podano procent powierzchni kraju):
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1) pszenny bardzo dobry (3,8%); 2) pszenny dobry (18,0%); 3) pszenny wadliwy (3,1%); 4) ¿ytni bardzo dobry (17,1%); 5) ¿ytni dobry (15,6%); 6) ¿ytni
s³aby (18,1%); 7) ¿ytni bardzo s³aby (11,5%); 8) zbo¿owo-pastewny mocny (3,9%);
9) zbo¿owo-pastewny s³aby (3,0%); 10) pszenny górski (1,6%); 11) zbo¿owy
górski (2,0%); 12) owsiano-ziemniaczany górski (1,2%); 13) owsiano-pastewny
górski (0,5%); 14) gleby orne przydatne pod u¿ytki zielone, zob. klasa bonitacyjna gleby. [L.Z.]
Kompleks sorpcyjny gleby  bardzo drobne cz¹stki glebowe (koloidy), które dziêki
³adunkowi elektrycznemu oraz du¿ej powierzchni zewnêtrznej, a czêsto i wewnêtrznej, s¹ zdolne do zatrzymywania cz¹stek gazów, cieczy, cia³ sta³ych oraz
mikroorganizmów glebowych. Kompleks ten decyduje o w³aciwociach fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym o zaopatrzeniu rolin w sk³adniki pokarmowe. [L.Z.]
Kompleksowa technologia uprawy rolin  wykonanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych terminowo, starannie i ca³ociowo. Dotycz¹ one doboru odpowiedniego stanowiska, racjonalnego i zrównowa¿onego nawo¿enia mineralnego, iloci wysiewu wed³ug wymagañ odmianowych i warunków siedliskowych,
siewu w optymalnym terminie na w³aciw¹ g³êbokoæ, terminowego zwalczania
agrofagów metodami agrotechnicznymi i chemicznymi, przeciwdzia³ania wyleganiu, oraz zbioru po osi¹gniêciu dojrza³oci z jak najmniejszymi stratami. [L.Z.]
Kompleksowe urz¹dzanie terenów wiejskich  optymalizowanie u¿ytkowania
ziemi w celu poprawy warunków ¿ycia ludnoci oraz zachowania lub zwiêkszenia ekologiczno-produkcyjnych, krajobrazowych i zdrowotnych wartoci
rodowiska. Synonimem tego pojêcia jest kszta³towanie terenów wiejskich.
Do g³ównych zadañ urz¹dzania terenów wiejskich zalicza siê: 1) dostosowanie
struktury u¿ytkowania terenu (gruntów) do warunków ekologicznych (gleby,
rzeby terenu, klimatu); 2) dostosowanie wielkoci gospodarstw oraz ich roz³ogów (pól) do ekologicznych i gospodarczych warunków u¿ytkowania ziemi; 3) dostosowanie struktury przestrzennej (rozmieszczenia) i jakoci dróg
do potrzeb produkcyjnych i bytowych potrzeb; 4) optymalizowanie struktur
przestrzennych budownictwa mieszkaniowego i produkcyjnego; 5) rozwijanie systemów zaopatrzenia w wodê, oczyszczania cieków, gospodarki odpadami; 6) melioracje wodne i przeciwerozyjne; 7) fitomelioracje krajobrazu
(uzupe³niaj¹ce zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne, przydro¿ne, osiedlowe; zadarnienia). [J.S.]
Kompleksowy monitoring rodowiska  system kontroli negatywnych i pozytywnych zmian we wszystkich elementach rodowiska na okrelonym terenie,
powodowanych przez gospodarcz¹ i bytow¹ dzia³alnoæ cz³owieka oraz ¿ywio³y natury, obejmuje przede wszystkim pokrywê glebow¹, szatê rolinn¹, topoklimat i zanieczyszczenie powietrza, wody powierzchniowe, wody podziemne, higienê ekosystemów ¿ywicielskich i mieszkaniowych. W ramach kom-
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pleksowego monitoringu rodowiska dokumentuje siê w sposób ci¹g³y dynamikê zmian w³aciwoci poszczególnych elementów rodowiska w ustalonej
sieci punktów (powierzchni) pomiaru (obserwacji) oraz okresowo (w odstêpach kilku do kilkunastu lat) zmiany przestrzenne w strukturze ekologicznej
i u¿ytkowania terenu, prognozuje siê potencjalne zmiany w strukturze ekologicznej ca³ego obszaru reprezentowanego przez monitorowan¹ powierzchniê.
Dla terenów rolno-lenych tworzy siê stacje monitoringu kompleksowego,
a dla terenów zurbanizowanych  powierzchnie monitoringu. Odpowiednikami stacji monitoringu kompleksowego na terenach przyrody szczególnie chronionej s¹ parki narodowe. Rolnicze, lene i geograficzne (geomorfologiczne)
stacje badawcze (dowiadczalne) mog¹ stanowiæ komplementarne ogniwa
w systemie monitoringu. [J.S.]
Kompost  nawóz organiczny otrzymywany w wyniku kompostowania przez tlenow¹ fermentacjê materii organicznej u³o¿onej w specjalnym stosie. Podczas
kompostowania mo¿na zaobserwowaæ 3 etapy: 1) biostabilizacja  przez kilka
pierwszych dni obserwujemy gwa³towny wzrost temperatury nawet do 70 °C;
gdy temperatura spadnie do ok. 35 °C masa kompostowa jest bezpieczna sanitarnie  jest to kompost szybki (czas kompostowania 630 dni); 2) mineralizacja  je¿eli kompost szybki pozostawimy na dalsze 660 dni zasiedl¹ go d¿d¿ownice i inne drobne zwierzêta; w tym czasie mineralizuje siê on i uzyskuje mia³k¹
ziemist¹ strukturê  jest to kompost wie¿y; 3) dojrzewanie  dalsze kompostowanie (3090 dni), powoduje powstanie silnych struktur próchniczych. Jest to
kompost dojrza³y; mo¿e on byæ wykorzystywany w dowolnych ilociach. Dobrze
roz³o¿ony kompost ma wygl¹d jednolitej ciemnobr¹zowej lub czarnej substancji o zapachu wie¿ej ziemi. W zale¿noci od sposobu fermentacji rozró¿nia siê
kompost gospodarczy, otrzymywany z odpadów gospodarczych, takich jak chwasty, ³êty, licie, zmiotki, plewy i in., oraz kompost biodynamiczny, produkowany z dodatkiem preparatów biodynamicznych. Wartoæ nawozowa kompostu zale¿y od jego sk³adu chemicznego i jest zbli¿ona do wartoci obornika. [L.Z.]
Kompostowanie  1) uk³adanie w pryzmie, warstwami na przemian, ziemi próchnicznej, torfu, fekaliów oraz odpadków rolinnych, w celu czêciowego rozk³adu tlenowego substancji organicznej, podczas którego sk³adniki pokarmowe
zawarte w materiale kompostowanym przekszta³caj¹ siê w postacie przyswajalne dla rolin. Wartoæ nawozowa kompostu dorównuje obornikowi; 2) nawo¿enie kompostem. [L.Z.]
Kompostownik  pojemnik pe³ny lub a¿urowy s³u¿¹cy do otrzymywania kompostu w czasie krótszym ni¿ na pryzmie. Cechy dobrego kompostownika: dobre
przewietrzanie warstw, odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy, ³atwe nawil¿anie materia³u, dostêpnoæ do materia³u w czasie mieszania masy kompostowanej, dobra izolacja, umo¿liwiaj¹ca aktywnoæ bakterii kompostuj¹cych
tak¿e zim¹, estetyka, dopasowanie do naturalnego otoczenia. [L.Z.]
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Kondensacja atmosferyczna  skraplanie siê lub zestalanie siê pary wodnej
w powietrzu atmosferycznym prowadz¹ce do powstawania chmur, aerozoli,
mgie³, opadów i osadów atmosferycznych. [I.W.]
Konfekcjonowanie rodków ochrony rolin  przepakowywanie ich z opakowañ
wiêkszych do mniejszych. [L.Z.]
Kopaczka  maszyna konna lub ci¹gnikowa do zbioru ziemniaków. Wyró¿nia siê
kopaczki: 1) gwiazdowe, podkopuj¹ce redlinê ziemniaków lemieszem i unosz¹ce j¹ w górê pod sprê¿yste prêty szybko obracaj¹cej siê gwiazdy, które
rozrzucaj¹ bulwy po polu; ze wzglêdu na du¿¹ pracoch³onnoæ zbioru rozrzuconych bulw jest wycofana z produkcji; 2) przenonikowe (elewatorowe),
podkopuj¹ce dwie redliny równoczenie i podaj¹ce je na wstrz¹sane przenoniki prêtowo-³añcuchowe, gdzie nastêpuje kruszenie i odsiewanie ziemi;
oczyszczone z ziemi bulwy uk³adane s¹ w¹skim pasem za kopaczk¹, co znacznie u³atwia ich zbiór; 3) rusztowe, bêd¹ce odmian¹ kopaczek przenonikowych, maj¹ce zamiast przenoników odsiewaj¹cych ruszt, którego dzia³anie
daje podobny efekt. [L.Z.]
Kopalnia (zak³ad górniczy)  zak³ad przemys³owy zajmuj¹cy siê wydobyciem
kopalin; wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie zespó³ rodków s³u¿¹cych
przedsiêbiorcy, do bezporedniego wydobywania kopaliny ze z³o¿a. W sk³ad
kopalni wchodz¹ wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i technologiczne oraz
zwi¹zane z nimi obiekty i urz¹dzenia przeróbcze, a tak¿e podsadzkowe. Kopalnie dzielimy na: 1) kopalnie podziemne (g³êbinowe), wydobywaj¹ce kopalinê
spod powierzchni terenu, bez naruszenia tej powierzchni; z³o¿e udostêpnia siê
pionowymi szybami lub sztolni¹ i nastêpnie podziemnymi wyrobiskami górniczymi (przekopy, chodniki, pola eksploatacyjne); 2) kopalnie odkrywkowe,
w których eksploatacja z³o¿a odbywa siê bezporednio z powierzchni terenu,
po zdjêciu powierzchniowej warstwy terenu, tzw. nadk³adu; nadk³ad ten pocz¹tkowo deponuje siê na zwa³owisku zewnêtrznym (poza odkrywk¹), a póniej na zwa³owisku wewnêtrznym (wewn¹trz odkrywki); ze wzglêdu na rodzaj
wydobywanej kopaliny, kopalnie odkrywkowe dzielimy umownie na kamienio³omy, w których eksploatuje siê ska³ê zwiêz³¹ z zastosowaniem materia³ów
wybuchowych, oraz odkrywki wg³êbne, po³o¿one poni¿ej otaczaj¹cego je terenu i z regu³y niewymagaj¹ce stosowania materia³ów wybuchowych (s¹ to przewa¿nie surowce lune); 3) kopalnie otworowe, w których kopalina jest pompowana przez otwór wiertniczy nawiercony z powierzchni ziemi; eksploatuje siê
przede wszystkim surowce p³ynne i gazowe, ale tak¿e np. sól metod¹ podziemnego ³ugowania i siarkê metod¹ podziemnego wytapiania. [W.J.]
Kopcowanie  przechowywanie przez zimê ziemiop³odów rolin okopowych (ziemniaki, buraki, marchew, brukiew) w pryzmach przykrytych ziemi¹ i s³om¹. [L.Z.]
Kopczykowanie  obsypywanie ziemi¹ przyziemnych czêci rolin w celu
wzmocnienia roliny (np. pomidorów) lub jej wegetatywnego rozmna¿ania
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(drzew i krzewów owocowych). Rolinê przeznaczon¹ do rozmna¿ania przez
kopczykowanie przycina siê wczesn¹ wiosn¹ tu¿ nad ziemi¹. W wyniku przyciêcia wyrasta kilka do kilkunastu m³odych pêdów; w miarê ich wzrostu obsypuje siê je ziemi¹, wskutek czego woko³o roliny rozmna¿anej (matecznej) tworzy siê kopczyk. Z przysypanych czêci m³odych pêdów wyrastaj¹ korzenie.
Jesieni¹ ukorzenione pêdy odcina siê od roliny matecznej i wysadza do szkó³ki
lub bezporednio na plantacji (np. agrestu). [L.Z.]
Koprolity  odchody ró¿nych bezkrêgowców glebowych, g³ównie d¿d¿ownic. Koprolity d¿d¿ownic to bardzo trwa³e gruze³kowate twory, zawieraj¹ce du¿o wodoodpornych agregatów. Cechuj¹ siê one wiêksz¹ koncentracj¹ sk³adników pokarmowych (wapñ i substancje organiczne) oraz wiêksz¹ trwa³oci¹ i wodoodpornoci¹ ni¿ inne agregaty glebowe. Substancje stabilizuj¹ce koprolit pochodz¹
od bakterii rozwijaj¹cych siê licznie w przewodach pokarmowych d¿d¿ownic,
a trwa³oæ koprolitów zwi¹zana jest z rozwojem w nich strzêpek grzybów.
Koprolity s¹ ³atwe do zauwa¿enia, wystêpuj¹ bowiem w postaci skupieñ zaokr¹glonych agregatów, o rednicy kilku milimetrów, zarówno na powierzchni
gleby, jak te¿ w grubszych przestworach glebowych. [L.Z.]
Korozja  niszczenie wskutek dzia³ania czynników agresywnych (atmosferycznych,
mechanicznych, chemicznych i elektrochemicznych, elektrycznych, biologicznych), wywo³uj¹cych zmiany w wygl¹dzie, sk³adzie oraz w³aciwociach wytrzyma³ociowych tworzywa. [I.W.]
Korytarz ekologiczny  ci¹g rolinnoci dzikiej, zadarnione pasy wzd³u¿ dróg i cieków wodnych, a tak¿e nieuprawiane obrze¿a pól, które umo¿liwiaj¹ przemieszczanie siê osobników poszczególnych gatunków miêdzy rozerwanymi siedliskami oraz swobodn¹ wymianê genów miêdzy populacjami. [L.Z.]
Kosiarka  maszyna do koszenia traw i zielonek nisko³odygowych, np. koniczyny,
za pomoc¹ zespo³u tn¹cego. [L.Z.]
Kosiarko-³adowacz  maszyna ci¹gnikowa do jednoczesnego koszenia zielonek
i podawania skoszonej masy na przyczepê. [L.Z.]
Koszara, koszar  przenona zagroda bez dachu, zbudowana z p³otków, s³u¿¹ca
owcom za miejsce pobytu nocnego oraz w czasie doju lub strzy¿y, zob. koszarowanie. [L.Z.]
Koszarowanie  przetrzymywanie owiec w koszarach, w których pozostawiaj¹
ka³ i mocz, u¿yniaj¹c powierzchniê pastwiska. Sk³adniki nawozowe zawarte
w odchodach pozostawionych przez doros³¹ owcê w ci¹gu 6 godzin w koszarze
(1 m2 na 1 sztukê) odpowiadaj¹ dawce obornika wynosz¹cej ok. 20 t/ha. Koszarowanie mo¿e zwiêkszyæ plony pastwiska dwu-, a nawet trzykrotnie, równoczenie wywo³uj¹c korzystne zmiany w botanicznym sk³adzie runi. Koszary ustawia siê w szachownicê lub pasami w poprzek zbocza, zaczynaj¹c od wierzchowiny, tak aby wody opadowe sp³ukiwa³y sk³adniki nawozowe na nie nawiezione tereny pastwiska. [L.Z.]
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Kot³y fluidalne  urz¹dzenia technologiczne do wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej, pozwalaj¹ce na spalanie bardzo zapopielonego i zasiarczonego paliwa w sposób bezpieczny dla rodowiska (skutecznoæ odsiarczania ok. 90%,
odpopielania ok. 98%, odazotowania ok. 85%). Zachodzi w nich zjawisko fluidyzacji  proces mieszania cz¹stek wêgla (o okrelonych wymiarach) z powietrzem (wprowadzanym do kot³a z odpowiedni¹ prêdkoci¹), by uzyskaæ ruch
turbulencyjny, zapewniaj¹cy osi¹gniêcie maksymalnego styku powierzchni cz¹stek z powietrzem dla zwiêkszenia intensywnoci spalania. [I.W.]
Kretowanie, drenowanie krecie  wykonywanie w warstwie podornej na g³êbokoci 6080 cm odwadniaj¹cych kanalików ziemnych przy u¿yciu p³uga kreciego. Kanaliki takie rozmieszczone s¹ w odstêpach 35 m i maj¹ spadek 35
w kierunku rowów odprowadzaj¹cych. Ich d³ugoæ przekracza z regu³y 100 m.
Dreny krecie dzia³aj¹ w ci¹gu 35 lat. Oprócz odwadniania sprzyjaj¹ one przewietrzaniu gleb zwiêz³ych. Ten sposób agromelioracji stosuje siê jako uzupe³nienie sieci rowów melioracyjnych b¹d sieci drenarskiej z s¹czków ceramicznych. Efekty kretowania zale¿¹ m.in. od rodzaju gleby, ukszta³towania terenu
i techniki wykonania zabiegu. [L.Z.]
Kriging  procedura geostatystyczna (aproksymacyjna), stanowi zbiór metod estymacyjnych nieobci¹¿onych, które pozwalaj¹ na uzyskanie minimalnego b³êdu
rednio-kwadratowego ocen wartoci rednich zmiennych zlokalizowanych.
Kriging ma du¿o wiêksze zalety ni¿ konwencjonalne procedury (nie sprawdzaj¹ce siê np. w odwzorowaniach rozk³adu stê¿eñ zanieczyszczeñ w uk³adzie przestrzennym), przewy¿sza bowiem mo¿liwoci¹ oszacowania z przeciêtnie najmniejszym b³êdem, ustalaj¹c jednoczenie wielkoæ tego b³êdu. [I.W.]
Kriokonserwacja  metoda przechowywania materia³u genetycznego w stanie g³êbokiego zamro¿enia, np. w oparach ciek³ego azotu, tj. w temperaturze oko³o 
150 °C lub w temperaturze ciek³ego azotu, tj. 196 °C. Materia³em zamra¿anym
mog¹ byæ tkanki zwierzêce, rolinne, ludzkie, nasiona, kalus, czêci rolin itp.
Stosowana jest w banku genów. Kriokonserwacja umo¿liwia: 1) zachowanie
dobrej jakoci materia³u genowego w praktycznie nieograniczonym czasie;
2) obni¿enie kosztów jednostkowych przechowywania materia³u genowego
(w porównaniu z tradycyjnym sposobem); 3) zabezpieczenie zasobów genowych gatunków obradzaj¹cych nieregularnie, zagro¿onych i gin¹cych; 4) zachowanie materia³u genowego gatunków reprezentowanych przez niewielkie
iloci nasion. [L.Z.]
Kroplowniki  zob. emitery.
Krowieniec  1) ka³ bydlêcy wymieszany z wod¹ i poddany procesowi fermentacji.
Jest szczególnie korzystny w nawo¿eniu upraw ogrodniczych. Wysuszony ka³
mo¿na rozk³adaæ cienk¹ warstw¹ na powierzchni gleby miêdzy niektórymi rolinami, np. ogórkami. Po zalaniu wod¹ w iloci 4 wiadra wody na wiadro ka³u
i przefermentowaniu, mo¿na zastosowaæ go do dokarmiania rolin. Przed u¿y-
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ciem nale¿y go rozcieñczyæ 10-krotnie  w wypadku podlewania m³odych rolin, lub 5-krotnie  jeli podlewa siê roliny starsze; 2) preparat biodynamiczny sporz¹dzony z ka³u krowiego i przechowany przez okres zimy w dole z kompostem lub urodzajn¹ gleb¹. [L.Z.]
Kryteria bilansowoci z³ó¿  specyficzne cechy z³o¿a, jak np. minimalna zawartoæ metalu w rudzie, minimalna mi¹¿szoæ pok³adu, trudnoci udostêpnienia
z³o¿a (g³êbokoæ, strefy uskokowe, zawodnienie), które przy obecnym stanie
techniki górniczej i przeróbczej, rzutuj¹ na mo¿liwoæ jego op³acalnej eksploatacji i przeróbki. W miarê postêpu technicznego kryteria te ulegaj¹ z³agodzeniu i skupiska kopalin dawniej nie kwalifikowane do z³ó¿, mog¹ staæ siê z³o¿ami. Rodzi to pogl¹d, ¿e gdy zabraknie tego, co obecnie nazywamy z³o¿ami,
to wskutek postêpu technicznego bêdzie siê eksploatowaæ nawet bardzo ubogie ska³y (np. granity), a w ostatecznoci nawet wodê morsk¹, w której znajduj¹ siê w ogromnym rozproszeniu, praktycznie wszystkie potrzebne nam pierwiastki. Aby eksploatowaæ rozproszone pierwiastki potrzeba jednak bêdzie
bardzo du¿o taniej energii. Skutkiem takiego postêpowania bêd¹ ogromne masy
odpadów, zajêcie terenu potrzebnego na inne cele albo zmiany zasolenia wód
morskich. [W.J.]
Krzywa pF  krzywa przedstawiaj¹ca zwi¹zek pomiêdzy si³¹ ss¹c¹ gleby a jej
wilgotnoci¹, pozwalaj¹ca uzyskaæ informacje o w³aciwociach wodno-powietrznych gleby. Krzywa ta wskazuje, z jak¹ si³¹ zwi¹zana jest woda w glebie,
w przedziale od stanu pe³nego nasycenia wod¹ do suchego. Dla danej gleby
z krzywej pF mo¿na odczytaæ zawartoæ dostêpnej w ró¿nym stopniu wody dla
rolin. Charakter tej krzywej zale¿y od uziarnienia, gêstoci objêtociowej, struktury i kultury gleby. Ró¿na porowatoæ ogólna gleb, a zw³aszcza porowatoæ
efektywna sprawia, ¿e przy tych samych wartociach pF poszczególne gatunki
gleb mog¹ zawieraæ ró¿ne iloci wody. [L.Z.]
Kserofile  organizmy ¿yj¹ce w rodowiskach suchych, a wiêc na wydmach, pustyniach oraz nas³onecznionych zboczach; do grupy tej nale¿¹ m.in.: wiêkszoæ
gadów, owady i niektóre ssaki. [L.Z.]
Kserofity, suchorola  roliny przystosowane do ¿ycia w warunkach d³ugotrwa³ej
suszy w powietrzu i glebie, z zachowaniem wszystkich przejawów ¿ycia. Maj¹
zdolnoæ hamowania transpiracji przez d³u¿szy czas. W okresie wilgotnym pobieraj¹ du¿o wody i transpiruj¹ bardzo silnie; podczas suszy nie pobieraj¹ wody
i zamykaj¹ aparaty szparkowe, co uniemo¿liwia im zarówno parowanie, jak
i asymilacjê. Wiele kserofitów ma licie zredukowane, przekszta³caj¹ce siê czêsto w igie³kowate ciernie. Skórka tych rolin pokryta jest grub¹ kutykul¹. Sok
komórkowy ma du¿¹ koncentracjê soli, wskutek czego cinienie osmotyczne
w ich komórkach jest wysokie. Do kserofitów nale¿y wiele gatunków rolin,
np. szczotlicha siwa, wydmuchrzyca zwyczajna, miko³ajek nadmorski, rozchodnik ostry, sosna zwyczajna, kaktusy, agawy, aloesy. [L.Z.]
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Kserofoby  organizmy nie znosz¹ce suchego rodowiska. [L.Z.]
Kszta³towanie rodowiska  dostosowywanie (urz¹dzanie) terenu do okrelonych funkcji: 1) mieszkaniowych i wypoczynkowych; 2) gospodarki rolniczej; 3) gospodarki lenej; 4) produkcji przemys³owej; 5) górniczej eksploatacji surowców; 6) transportu i komunikacji; 7) handlu i us³ug. W pojêciu kszta³towania mieszcz¹ siê zagadnienia racjonalnego u¿ytkowania i ochrony rodowiska. Szeroko rozumiane kszta³towanie i ochrona rodowiska pokrywaj¹ siê
z in¿ynieri¹ ekologiczn¹. Kszta³towanie rodowiska zosta³o wylansowane przez
architekta i urbanistê A. Ciborowskiego, pierwszego dyrektora by³ego Instytutu
Kszta³towania rodowiska (po³¹czonych instytutów: Architektury i Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Mieszkaniowej, Instytutu Ochrony rodowiska). Na wniosek architektów i urbanistów ustawa z 1980 roku o ochronie
rodowiska dotyczy tak¿e kszta³towania rodowiska. [J.S.]
Kszta³towanie rodowiska przyrodniczego  ca³okszta³t prac naukowych i dokumentacyjnych oraz dzia³añ technicznych, biologicznych i organizacyjnych,
maj¹cych na celu dostosowanie warunków rodowiska przyrodniczego do biologicznych, gospodarczych i kulturowych potrzeb ludnoci. Kszta³towanie rodowiska przyrodniczego powinno spe³niaæ wymogi racjonalnej gospodarki jego
zasobami. Wzglêdy gospodarcze wymuszaj¹ czêsto daleko id¹ce deformacje
rodowiska, których skutki powinny byæ dok³adnie rozpoznane i minimalizowane na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji obiektów.
Bezporednie i porednie formy degradacji, których nie przewidziano z odpowiednim wyprzedzeniem i nie podjêto odpowiednich rodków zaradczych,
stanowi¹ skutek wadliwego kszta³towania rodowiska. rodowisko przyrodnicze jest kszta³towane g³ównie przez: 1) rolnicze i lene u¿ytkowanie terenu;
2) budownictwo mieszkaniowe oraz urz¹dzanie zieleni miejskiej i osiedlowej; 3) budowê dróg; 4) melioracjê i budownictwo wodne; 5) u¿ytkowanie
wody; 6) eksploatacjê zasobów geologicznych; 7) budownictwo i eksploatacjê
obiektów przemys³owych; 8) odnowê gleby i szaty rolinnej na terenach
zdegradowanych; 9) biologiczn¹ i techniczn¹ zabudowê powierzchni zagro¿onych
przez erozjê i ruchy masowe ziemi; 10) fitomelioracjê krajobrazu. [J.S.]
Kszta³towanie terenów wiejskich  zob. kompleksowe urz¹dzanie terenów wiejskich.
Kultura  1) rolina uprawiana na pewnej przestrzeni w celach u¿ytkowych, np.
kultura zbo¿owa, lena; 2) hodowla drobnoustrojów na odpowiednich dla danego gatunku po¿ywkach, stosowana np. w badaniach fitopatologicznych; tak¿e
wyhodowany w ten sposób drobnoustrój. [L.Z.]
Kultura gleby  1) etap rozwoju rolniczych walorów gleby w ramach jej mo¿liwoci wynikaj¹cych ze sk³adu mechanicznego, rzeby terenu, stosunków wodnych
i warunków klimatycznych. O kulturze gleby stanowi¹ cechy naturalne i nabyte
w toku jej rolniczego u¿ytkowania. Podstawowymi kryteriami oceny stopnia
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kultury gleby s¹ mi¹¿szoæ poziomu próchnicznego i zawartoæ próchnicy, zawartoæ sk³adników pokarmowych i odczyn rodowiska, stosunki powietrznowodne, aktywnoæ biologiczna. Syntetycznym wskanikiem kultury gleby jest
wykszta³cenie poziomu próchnicznego. Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce stopnie kultury gleby: s³aby, redni i bardzo dobry; 2) zdolnoæ gleby do szybkiego nabywania sprawnoci i utrzymywania jej przez d³u¿szy czas, powstaj¹ca w wyniku
jej wieloletniego racjonalnego u¿ytkowania. Doprowadzenie gleby do wysokiej kultury wymaga kilku, a nawet kilkunastu lat starannej agrotechniki. Sprzyja
temu uprawa roli, intensywne nawo¿enie organiczne i mineralne, systematyczne wapnowanie, staranna walka z chwastami, odpowiedni p³odozmian itp. Rola
o wysokiej kulturze jest znacznie ³atwiejsza do uprawy ni¿ zaniedbana. Nie
wszystkie jednak gleby uprawne da siê doprowadziæ do takiego stanu bez uprzednio przeprowadzonej melioracji. [L.Z.]
Kultura rolna  stan gospodarki rolniczej osi¹gniêty w wyniku dzia³alnoci cz³owieka. [L.Z.]
Kultura wodna  zob. hydroponika.
Kulturoziem, gleba kulturoziemna  gleba morfologicznie przekszta³cona i agroekologicznie ulepszona. Ma g³êboki i dobrze wykszta³cony poziom próchniczny, jest zasobna w sk³adniki pokarmowe i wodê, wykazuje du¿¹ aktywnoæ biologiczn¹. Kulturoziemy wystêpuj¹ przewa¿nie tam, gdzie od dawna uprawia siê
warzywa, drzewa owocowe i kwiaty. Dobrze wykszta³cone kulturoziemy próchniczne s¹ morfologicznie podobne do czarnoziemów, pomimo ¿e wykszta³ci³y
siê przewa¿nie z gleb brunatnych i bielicowych. Nazywa siê je czarnymi ziemiami ogrodowymi. Dowodzi to du¿ej mo¿liwoci doskonalenia agroekologicznych w³aciwoci gleby w drodze intensywnego nawo¿enia organicznego.
Do kulturoziemów zalicza siê te¿ gleby przekszta³cone przez ró¿nego rodzaju
regulówki (gleby regulówkowe). [J.S.]
Kultywator podorywkowy  kultywator o sztywnych zêbach wyposa¿onych w wymienne redliczki skrzyde³kowe, zapewniaj¹ce intensywne mieszanie i spulchnianie na ca³ej szerokoci roboczej, s³u¿y do uprawy po¿niwnej. [L.Z.]
Kultywator, drapacz  narzêdzie do uprawy uzupe³niaj¹cej lub podstawowej do
kultywatorowania do g³êbokoci 540 cm, którego zespo³em roboczym s¹ zêby
sprê¿ynowe, pó³sprê¿ynowe lub sztywne zakoñczone redliczkami, gêsiostopkami albo no¿ami. [L.Z.]
Kultywatorowanie, drapaczowanie  zabieg uprawowy, wykonywany kultywatorem w celu spulchnienia zle¿a³ej roli oraz zniszczenia chwastów, g³ównie
perzu. [L.Z.]
Kurzawka  warstwa piasków, mu³ów (osadów lunych) up³ynniona w momencie
ods³oniêcia, np. podczas robót górniczych, stanowi¹ca hydrogeologiczne rodowisko wystêpowania wód wg³êbnych (artezyjskich). Dzia³aj¹ce od do³u ci-
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nienie wody redukuje ciê¿ar ziaren osadu oraz tarcie wewnêtrzne (zale¿ne
w sposób bezporedni od ciê¿aru), powoduj¹c zjawisko p³yniêcia (w przypadku gruntów pylastych, zw³aszcza zawieraj¹cych cz¹stki ultrakoloidalne, jest
praktycznie nie do opanowania  warstwy takie s¹ zamra¿ane). [I.W.]
Kwarantanna  1) zespó³ zabiegów maj¹cych na celu niedopuszczenie do zawleczenia z kraju do kraju i rozprzestrzenienia siê w nim gronych agrofagów (kwarantanna zewnêtrzna), oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania siê wewn¹trz
kraju (kwarantanna wewnêtrzna). Aby nie dopuciæ do wprowadzania obcych
agrofagów, ka¿dy kraj ustala odpowiednie przepisy kwarantannowe, ³¹cznie
z list¹ obiektów kwarantannowych. W Polsce przepisy kwarantannowe obowi¹zuj¹ od po³owy ubieg³ego wieku. Na aktualnie obowi¹zuj¹cej polskiej licie
kwarantannowej (Dz.U. Nr 40, 1990) znajduje siê 49 rodzajów chorób, 9 chwastów oraz 42 gatunków i rodzajów szkodników. Ka¿dy towar, który jest wwo¿ony do kraju musi byæ zbadany przez graniczn¹ kontrolê fitosanitarn¹. W zale¿noci od wyników tej kontroli inspektor wojewódzki zezwala albo zakazuje
przywozu lub przewozu rolin, produktów rolinnych oraz przedmiotów, lub na
koszt posiadacza nakazuje zatrzymaæ towar w celu przeprowadzenia obserwacji i badañ wykluczaj¹cych wystêpowanie okrelonych agrofagów, lub wysadziæ roliny przeznaczone do sadzenia w miejscu uzgodnionym z posiadaczem
w celu prowadzenia obserwacji i badañ wykluczaj¹cych pora¿enie ich organizmami szkodliwymi, albo odkaziæ towar, a tak¿e miejsce sk³adowania i prze³adunku, b¹d zniszczyæ roliny, produkty rolinne oraz przedmioty. Dopiero po
wydaniu wiadectwa fitosanitarnego towar mo¿e byæ wwieziony do kraju;
2) przymusowa izolacja zwierz¹t w celu zapobie¿enia szerzeniu siê zaraliwych
chorób. Polega ona na odosobnieniu zwierz¹t na czas odpowiadaj¹cy okresowi
wylêgania siê choroby zagra¿aj¹cej danemu gatunkowi i bacznej ich obserwacji. Zarz¹dza siê dla zwierz¹t z importu, a tak¿e w wypadku wprowadzania do
stada sztuk nowo nabytych. [L.Z.]
Kwasomierz polowy  przyrz¹d do orientacyjnego oznaczania odczynu gleby
w polu w zakresie pH 48. Pomiaru dokonuje siê w ten sposób, ¿e do zag³êbienia porcelanowej p³ytki wk³ada siê próbkê gleby, a nastêpnie zalewa specjalnym p³ynem, po czym porównuje siê zabarwienie p³ynu z kolorem na skali barw,
którym przypisane s¹ ró¿ne wartoci pH. [L.Z.]
Kwasowoæ gleby  1) kwany odczyn gleby mierzony wskanikiem pH lub zawartoci¹ jonów H+ w roztworze glebowym lub w kompleksie sorpcyjnym i roztworze glebowym; kwasowoæ gleby ma bardzo du¿y wp³yw na rozpuszczalnoæ mineralnych sk³adników zawartych w glebie, pobieranie sk³adników przez
roliny oraz aktywnoæ biologiczn¹ gleby; 2) mierzona wskanikiem pH oraz
zawartoci¹ jonów H++ w roztworze glebowym lub w kompleksie sorpcyjnym
i roztworze glebowym ma bardzo du¿y wp³yw na rozpuszczalnoæ mineralnych
sk³adników gleby, pobieranie sk³adników przez roliny oraz aktywnoæ biolo-
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giczn¹ gleby. W agrochemii oznacza siê zwykle pH (odczyn) i kwasowoæ
wierzchniej warstwy gleby. Pod pojêciem kwasowoci gleby nale¿y jednak rozumieæ stan zakwaszenia ca³ej warstwy, w której ¿yj¹ korzenie rolin, drobnoustroje i zwierzêta; 3) zdolnoæ gleby do zobojêtniania roztworów o odczynie
zasadowym i zakwaszania wody lub roztworów soli obojêtnych. Rozró¿nia
siê kwasowoæ czynn¹, spowodowan¹ ilociow¹ przewag¹ jonów H+ nad jonami OH w roztworze glebowym oraz potencjaln¹, ujawniaj¹c¹ siê po dodaniu do gleby soli obojêtnych (np. KCl), wywo³uj¹c kwasowoæ wymienn¹,
lub pod wp³ywem soli hydrolizuj¹cych (np. CH3 COONa), wywo³uj¹c kwasowoæ hydrolityczn¹, która stanowi podstawê do okrelania dawek nawozów
wapniowych. Im gleba kwana zawiera wiêcej najdrobniejszych cz¹stek oraz
próchnicy, tym wiêcej wapna trzeba u¿yæ do jej odkwaszenia. W glebach kwanych nastêpuje niszczenie struktury gruze³kowej oraz zwiêksza siê persystencja pestycydów i wch³anianie przez roliny metali ciê¿kich, zob. wapnowanie gleby. [L.Z.]
Kwasy fulwowe  grupa kwasów humusowych pozostaj¹ca w roztworze po zakwaszeniu alkalicznego ekstraktu próchnicy glebowej. Przewa¿aj¹ one nad
kwasami huminowymi w glebach o ma³ej aktywnoci biologicznej, o odczynie
kwanym i ubogich w sk³adniki pokarmowe. Dziêki du¿ej ruchliwoci przenosz¹ ze sob¹ produkty rozk³adu substancji organicznej i minera³ów, obni¿aj¹c
¿yznoæ gleby. [L.Z.]
Kwasy huminowe  grupa kwasów humusowych ulegaj¹ca wytr¹ceniu z alkalicznego ekstraktu próchnicy glebowej po jego zakwaszeniu. Zawieraj¹ kwasy huminowe szare  ³atwo str¹cane elektrolitami oraz kwasy huminowe brunatne 
odporne na dzia³anie elektrolitów. Charakteryzuj¹ siê bioaktywnoci¹, tworz¹c
zwi¹zki zwane huminami, które s¹ wykorzystywane do leczenia nowotworów
(preparat To³py). Po³¹czenia chelatowe tych zwi¹zków s¹ trzonem kompleksu
sorpcyjnego gleby i steruj¹ ca³¹ jego dynamik¹. Warunkuj¹ strukturê gruze³kowat¹ gleby, wzmagaj¹ rozwój mikroorganizmów i podnosz¹ ¿yznoæ gleby. Mog¹
tworzyæ stosunkowo trwa³e po³¹czenia z metalami ciê¿kimi, takimi jak mied,
nikiel, kobalt, cynk, o³ów i inne, co ma du¿e znaczenie dla ochrony rodowiska
glebowego. [L.Z.]
Kwasy humusowe  grupa wzglêdnie odpornych na dalszy rozk³ad specyficznych
produktów zaawansowanego procesu humifikacji, obejmuj¹ca bezpostaciowe,
ciemno zabarwione, wysokocz¹steczkowe zwi¹zki o charakterze kwasów organicznych. Nie s¹ to zwi¹zki o cile okrelonej budowie chemicznej, zawieraj¹
bowiem po³¹czone w ró¿ny sposób struktury piercieniowe (g³ównie aromatyczne), boczne ³añcuchy alifatyczne i wiele grup funkcyjnych (karboksylowych,
hydroksylowych, karbonylowych, metoksylowych i. in.). G³ównymi sk³adnikami s¹ kwasy huminowe, kwasy fulwowe i kwasy hymatomelanowe. Kwasy humusowe wi¹¿¹ zawarte w glebie ksenobiotyki, w tym pestycydy i ich produkty
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przemian. Gleby bogatsze w kwasy humusowe silniej i w wiêkszych ilociach
adsorbuj¹ pestycydy ni¿ gleby ubogie. Ilociowy stosunek kwasów huminowych
do kwasów fulwowych, jest uwa¿any za wskanik ¿yznoci gleby  w glebach
¿yznych stosunek ten powinien byæ wiêkszy ni¿ 1. [L.Z.]
Kwasy hymatomelanowe  podgrupa kwasów huminowych rozpuszczalna w alkoholu. [L.Z.]
Kwasy ulminowe  frakcje kwasów huminowych, charakteryzuj¹ce siê mniejsz¹
zawartoci¹ azotu i wra¿liwoci¹ na koaguluj¹ce dzia³anie elektrolitów. [L.Z.]
Kwintal  jednostka masy stosowana w obrocie p³odami rolnymi = 100 kg. [L.Z.]
l  w gleboznawstwie, podpoziom ció³ki w powierzchniowej czêci poziomu O
gleb mineralnych i organicznych, np. Ol. [L.Z.]
Laguna osadowa  basen urz¹dzony technicznie do gromadzenia i odwadniania
osadów z oczyszczania cieków. W poprzednich latach osady ciekowe lagunowano te¿ w wyrobiskach i w nieckach naturalnych bez uszczelnienia gruntu.
[J.S.]
Larwicydy  w ochronie rolin, chemiczne rodki do zwalczania larw owadów, np.
drutowców, pêdraków, g¹sienic, zob. insektycydy. [L.Z.]
Laska glebowa  metalowa rurka o d³ugoci 1 m z pod³u¿nym wy¿³obieniem do
wysokoci 2025 cm. Zakoñczenie wy¿³obienia jest zaostrzone, a drugi koniec
ma r¹czkê. Na wysokoci koñcz¹cej wy¿³obienie znajduje siê prostopad³a poprzeczka ograniczaj¹ca g³êbokoæ wbijania laski do gleby. Laska glebowa s³u¿y
do pobierania próbek gleby z warstwy ornej najczêciej do oznaczeñ chemicznych. [L.Z.]
LC50  toksycznoæ pestycydu okrelana miertelnym stê¿eniem substancji aktywnej zabijaj¹cym 50% osobników traktowanej populacji. [L.Z.]
LD50  toksycznoæ pestycydu okrelana dawk¹ trucizny lub patogena, która powoduje mieræ 50% testowanych osobników. Wyra¿a siê j¹ w mg substancji aktywnej na kg masy cia³a ¿ywego zwierzêcia. Na podstawie wartoci LD50 wyodrêbniono cztery klasy toksycznoci dla pszczo³y miodnej w kg/szt. [L.Z.]
Lej depresyjny  obni¿enie wklês³e (w kszta³cie odwróconego sto¿ka) poziomu
zwierciad³a wód podziemnych, pojawiaj¹ce siê wokó³ studni lub otworu wiertniczego z chwil¹ rozpoczêcia procesu pompowania, tworz¹ce siê na skutek ró¿nicy cinieñ wody w otworze i warstwie wodononej. Kszta³t obni¿enia wynika
z dorodkowego dop³ywu wody, a stromoæ stoków leja determinuje wielkoæ
oporu tarcia cz¹stek wody o cianki porów, kanalików lub szczelinek szkieletu
gruntowego. Odleg³oæ od otworu do miejsca, w którym obni¿one zwierciad³o
wody ³¹czy siê ze statycznym jego poziomem, nazywa siê promieniem leja depresyjnego. Nak³adanie siê na siebie promieni depresyjnych kilku studni czy
otworów doprowadza do powstania, czêsto rozleg³ych, powierzchni depre-
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syjnych (np. w zwi¹zku z odwodnieniami górniczymi czy budowlanymi), co
w konsekwencji powoduje znaczn¹ degradacjê zasobow¹ wód podziemnych. [I.W.]
Lemiesz  1) czêæ robocza korpusu p³u¿nego, podcinaj¹ca poziomo skibê i przekazuj¹ca j¹ na odk³adnicê. Podczas pracy najbardziej wyciera siê dziób i po
pewnym czasie lemiesz traci w³aciwy kszta³t. Nale¿y go wówczas ci¹gn¹æ na
gor¹co i przywróciæ mu poprzedni kszta³t. Prawid³owe ustawienie, w³aciwy
kszta³t oraz ostroæ maj¹ decyduj¹cy wp³yw na jakoæ orki i zapotrzebowanie
si³y poci¹gowej; 2) czêæ robocza kopaczki lub kombajnu do zbioru ziemniaków, podcinaj¹ca redlinê i przekazuj¹ca bulwy razem z ziemi¹ na urz¹dzenie
wytrz¹saj¹ce. [L.Z.]
Lepiszcze glebowe  substancja spajaj¹ca agregaty glebowe. S¹ ni¹ przede wszystkim koloidy organiczne i mineralne (próchnica), obdarzone zwykle ³adunkami
ujemnymi i ³atwo koaguluj¹ce pod wp³ywem kationów wodoru i metali wielowartociowych, g³ównie wapnia i magnezu. Dlatego struktura gleb, których
kompleksy sorpcyjne wysycone s¹ kationami wapnia, nazywana jest struktur¹
trwa³¹  w przeciwieñstwie do struktury nietrwa³ej gleb, o kompleksach sorpcyjnych wysyconych kationami sodu (gleby s³one). S³abszym lepiszczem agregatów jest woda. Jej si³a wi¹¿¹ca jest tym wiêksza, im mniejsza jest odleg³oæ
miêdzy cz¹stkami gleby i im wiêksza jest powierzchnia styku. [L.Z.]
Lepkoæ gleby  zdolnoæ przylegania wilgotnej gleby do ró¿nych przedmiotów,
w tym tak¿e do elementów roboczych narzêdzi uprawowych. Lepkoæ zale¿y
od uziarnienia gleby, wilgotnoci i struktury oraz od rodzaju powierzchni stykaj¹cej siê z gleb¹. Zwiêksza siê wraz ze wzrostem wilgotnoci i rozdrobnienia
gleby, osi¹gaj¹c wartoæ maksymaln¹ przewa¿nie w przedziale wilgotnoci odpowiadaj¹cej plastycznemu stanowi konsystencji oraz zawartoci ok. 60% frakcji ilastej. Wyra¿a siê j¹ w Pa. W³aciwoæ ta, podobnie jak i zwiêz³oæ, utrudnia wykonywanie zabiegów uprawowych przez zwiêkszenie oporów przy poruszaniu siê narzêdzi. [L.Z.]
Lesistoæ  procentowy stosunek powierzchni lasów do ca³kowitej powierzchni
danego obszaru. [J.S.]
Less  utwór geologiczny pochodzenia eolicznego, przewa¿nie o sk³adzie py³u zwyk³ego i py³u gliniastego, rzadziej py³u ilastego. Less wykazuje bardzo du¿¹ porowatoæ, ma³¹ plastycznoæ, bardzo du¿¹ podatnoæ na erozjê wodn¹ oraz na
erozjê wietrzn¹ w stanie suchym. Gruboæ warstwy lessowej w Polsce waha siê
od kilkudziesiêciu centymetrów do ponad 20 m. Utwory lessowe dominuj¹ na
Pogórzu Karpackim, Wy¿ynie Lubelskiej, Wy¿ynie Sandomierskiej, w Kotlinie
Nidy i na przedpolu Sudetów. Gleby lessowe zalicza siê do najlepszych gruntów ornych w Polsce. Czarnoziemy hrubieszowski i proszowicki, to najbardziej
próchniczne gleby lessowe w Polsce. Zagro¿enie erozyjne utworów lessowych jest bardzo du¿e, czego przejawem s¹ w¹wozy okolic Kazimierza
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Dolnego i Sandomierza. Przeciwerozyjna ochrona terenów lessowych, zw³aszcza u¿ytkowanych rolniczo i turystycznie, jest niezbêdna do zachowania ekologiczno-produkcyjnych i krajobrazowych walorów gleby i szaty rolinnej. [J.S.]
Lessiwa¿, ilimeryzacja  proces glebotwórczy charakterystyczny dla gleb p³owych,
polegaj¹cy na wyp³ukiwaniu drobnokrystalicznych minera³ów ilastych (bez ich
rozk³adu) w formie koloidalnej zawiesiny z górnych poziomów gleby (A, E)
i na ich osadzaniu g³êbiej tworz¹c poziom wmycia (Bt). [L.Z.]
Litofity  roliny naskalne, g³ównie glony i porosty. [L.Z.]
Litosfera  zbudowana ze ska³ i minera³ów, zewnêtrzna, sztywna strefa kuli ziemskiej o gruboci 5070 km pod oceanami i 80120 km pod kontynentami. Jej
czêæ przypowierzchniowa, do g³êbokoci oddzia³ywania czynników: atmosferycznych, hydrosferycznych, biosfery oraz antropopresji, stanowi przedmiot
zainteresowañ m.in. in¿ynierii ekologicznej. [I.W.]
Litosole, gleby inicjalne skaliste  typ gleb w pocz¹tkowej fazie rozwoju, wytworzonych in situ z ró¿nych niewêglanowych ska³ masywnych o mi¹¿szoci
< 10 cm. Budowa profilu: AC. Pod poziomem AC, zawieraj¹cym znaczne iloci
od³amków ska³y macierzystej oraz bardzo ma³e iloci zhumifikowanej materii
organicznej, zalega bezporednio lita ska³a. Do tego typu zalicza siê równie¿ obszary turni, go³oborza itp. nie poroniête rolinnoci¹ drzewiast¹ lub zieln¹. [L.Z.]
Litosom  geomorficzna jednostka przestrzeni gruntowej o okrelonym kszta³cie i
rozmiarach, powsta³a dziêki okrelonym procesom o wyspecyfikowanej intensywnoci, odwzorowanych w cechach fizycznych i chemicznych. [I.W.]
Litotyp hydrogeologiczny  litosom, powtarzaj¹cy siê w seriach geologicznych
w ró¿nych okresach z uwagi na cyklicznoæ i analogie czasowe, charakteryzuj¹cy siê okrelonym, diagnostycznym kszta³tem zró¿nicowania wspó³czynnika filtracji. [I.W.]
Litotyp in¿yniersko-geologiczny  litosom, powtarzaj¹cy siê w seriach geologicznych z uwagi na cyklicznoæ i analogie czasowe, charakteryzuj¹cy siê okrelonymi, diagnostycznymi wartociami parametrów, opisuj¹cymi zmiennoæ cech
fizyczno-mechanicznych w przestrzeni gruntowej. [I.W.]
Lizymetr  przyrz¹d w postaci pojemnika wype³nionego monolitem glebowym,
s³u¿¹cy do badania wp³ywu czynników ekologicznych (w tym zanieczyszczenia
atmosfery) na ¿ycie, plonowanie i chemizm rolin, dynamikê chemicznych, biologicznych i fizycznych w³aciwoci modelowego gruntu (gleby), gospodarkê
wodn¹ oraz kr¹¿enie sk³adników, w tym ich odp³ywu z lizymetrycznymi przes¹czami. Lizymetry stosowane s¹ w badaniach gleboznawczych i agrometeorologicznych. Rozró¿nia siê lizymetry sta³e i przenone. [L.Z.]
Lotnictwo rolnicze  zob. agrolotnictwo.
LT50  toksycznoæ pestycydu okrelana czasem, w jakim nastêpuje mieræ 50%
testowanej populacji. [L.Z.]

115

A
M

Leksykon ekoin¿ynierii

Lustracja  urzêdowa, wizualna kontrola rolin, produktów rolinnych lub innych
przedmiotów podlegaj¹cych przepisom w celu okrelenia, czy agrofagi s¹ obecne i stwierdzenia zgodnoci z przepisami fitosanitarnymi. [L.Z.]
£adowacz  urz¹dzenie mechaniczne do za³adunku. [L.Z.]
£¹ka  u¿ytek zielony trwa³y poroniêty wieloletnimi rolinami zielnymi, z przewag¹ lub du¿ym udzia³em gatunków z rodziny traw, koszony na siano, kiszonkê, susz b¹d okresowo spasany. [L.Z.]
£êgi  grunty po³o¿one najczêciej w dolinach rzeki, okresowo zalewane. Gleby
tych siedlisk s¹ bardzo ¿yzne, a roliny higrofilne. [L.Z.]
£êgowienie  natlenianie rodowiska glebowego wskutek obni¿ania siê poziomów
wód gruntowych i spadku wilgotnoci powierzchniowej warstwy gleby na terenach obejmowanych zalewami rzecznymi. Zjawisko to mo¿e nastêpowaæ na
drodze naturalnej, jak te¿ pod wp³ywem dzia³alnoci cz³owieka, zob. gr¹dowienie. [L.Z.]
£opata mechaniczna  zob. motyka obrotowa.
£ugowanie gleb  wymywanie rozpuszczalnych w wodzie substancji (azotanów,
chlorków, siarczanów, wêglanów) albo sk³adników pokarmowych przez wody
opadowe lub nawodnieniowe przesi¹kaj¹ce w g³¹b gleby, nasilaj¹ce siê przy
zakwaszeniu wód i grawitacyjnym przemieszczaniu roztworów. £ugowanie jest
jednym z podstawowych czynników powoduj¹cych zakwaszenie gleb (wyp³ukiwanie jonów wapnia), ich zubo¿enie w sk³adniki pokarmowe i obni¿enie ¿yznoci. Zasiêg i intensywnoæ tego procesu zale¿y od iloci i jakoci koloidów,
iloci opadów oraz zabiegów uprawowych i nawozowych. Istotn¹ rolê w przeciwdzia³aniu ³ugowaniu spe³nia próchnica, zatrzymuj¹c na swej powierzchni
ró¿ne kationy wprowadzane do gleby, np. w postaci nawozów. Ten niekorzystny proces degraduj¹cy glebê mo¿na ograniczaæ tak¿e wapnowaniem. [L.Z.]
m  w gleboznawstwie mu³, stosuje siê do poziomu g³ównego O. [L.Z.]
M  zob. poziom glebowy.
Mady  rz¹d gleb nap³ywowych (aluwialnych) powsta³ych z osadów rzecznych
lub morskich z charakterystycznym uwarstwieniem profilu. Wartoæ rolnicza
mad zale¿y od czêstoci zalewów, rodzaju osadów, g³êbokoci wystêpowania
wód gruntowych itp. Wyró¿nia siê dwa typy mad  morskie (marsze), powsta³e
z osadów morskich, przewa¿nie warstwowych, o specyficznym sk³adzie kompleksu sorpcyjnego, wysyconego jonami Ca i Na, wystêpuj¹ce na terenach polderu ¿u³awskiego oraz rzeczne, powsta³e z osadów rzecznych o warstwowej
budowie profilu AC lub ACD. [L.Z.]
Magnezowanie  nawo¿enie gleb ubogich w magnez (lekkich i kwanych) nawozem magnezowym. Co najmniej 30% gleb w Polsce wymaga magnezowania. [L.Z.]
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Makroagregaty  gruze³ki glebowe o rednicy 510 mm. [L.Z.]
Makroelementy, makrosk³adniki  pierwiastki chemiczne niezbêdne do ¿ycia
i rozwoju organizmów, które w warunkach pe³nego zaspokojenia potrzeb stanowi¹ najczêciej od 0,1 do kilku procent s.m. Brak lub niedobór nawet jednego
z nich narusza lub uniemo¿liwia rozwój organizmu. Makroelementami dla rolin wy¿szych s¹: C, H, O, N, P, K, Na, Ca, Mg, S, Cl, a dla zwierz¹t oprócz
wymienionych tak¿e Fe. [J.S.]
Makropory  pory aeracyjne gleby o rednicy > 8,5 mm wype³nione powietrzem
lub okresowo wod¹, np. po ulewnym deszczu lub deszczowaniu. [L.Z.]
Mapa glebowa  mapa obrazuj¹ca rozmieszczenie gleb na pewnym obszarze. Pod
wzglêdem charakteru i treci wyró¿nia siê nastêpuj¹ce mapy: 1) glebowo-przyrodnicze, przedstawiaj¹ce typy, podtypy, rodzaje, gatunki i odmiany gleb;
2) glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne), ujmuj¹ce klasy bonitacyjne, typ, podtyp, rodzaj i gatunek gleb; 3) bonitacyjne, przedstawiaj¹ce klasy bonitacyjne
wg wartoci u¿ytkowo-rolniczych; 4) glebowo-rolnicze, obrazuj¹ce rolnicz¹
przestrzeñ produkcyjn¹ wg zasad racjonalnego u¿ytkowania ziemi, przez naniesienie konturów kompleksów przydatnoci gleb; sporz¹dzone zosta³y dla powierzchni ca³ego kraju w skali 1:5 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:1 000 000; mapy
te mog¹ byæ wykorzystane do: opracowania planów urz¹dzeniowo-rolnych gospodarstw, opracowania planów rozwojowych wsi i gmin, doboru gatunków
i odmian rolin do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych, kontraktacji
produkcji rolinnej, doboru odpowiednich maszyn i narzêdzi, optymalizacji
nawo¿enia, oceny potrzeb i projektowania melioracji rolnych, prac scaleniowych, ochrony gleb, planowania przestrzennego; 5) glebowo-melioracyjne,
wskazuj¹ce priorytet potrzeb melioracji, typ i gatunek gleby; 6) agrochemiczne,
charakteryzuj¹ce glebê pod wzglêdem jej odczynu, zasobnoci w sk³adniki pokarmowe, próchnicê itp. [L.Z.]
Margiel  ska³a osadowa powstaj¹ca na brzegach jezior s³odkowodnych. Sk³ada
siê z wêglanu wapnia lub wêglanu wapnia z dolomitem oraz minera³ów ilastych
z domieszk¹ piasku, bezpostaciowej krzemionki, skaleni, fosforanów lub pirytów. Stosowany jest jako nawóz mineralny. [L.Z.]
Marglowanie  nawo¿enie gleb piaszczystych marglem w celu ich odkwaszenia,
a tak¿e poprawienia w³aciwoci fizycznych. [L.Z.]
Marketing ekologiczny  zob. ekomarketing.
Marsze  zob. mady.
Martwica glebowa  warstwa gleby znajduj¹ca siê pod warstw¹ orn¹ (warstwa
podorna), zwykle zbita i uboga w mikroorganizmy, zawieraj¹ca czasami zwi¹zki chemiczne szkodliwe dla rolin. Wyoranie jej na powierzchni powoduje obni¿kê plonów. [L.Z.]
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Maszyna uprawowa  maszyna do wykonywania zabiegów uprawowych, której
zespó³ roboczy dzia³aj¹cy na rolê jest czynny, a efekt jej pracy jest wynikiem
ruchu zespo³u roboczego napêdzanego przez wa³ odbioru mocy ci¹gnika i ruchu
postêpowego maszyny. Tego typu maszyn¹ jest np. glebogryzarka, p³ugofrezarka czy motyka obrotowa. [L.Z.]
Matowanie  umieszczanie w glebie na g³êbokoci 4560 cm wk³adki substancji
organicznej (obornik, torf, ³êty) zatrzymuj¹cej i magazynuj¹cej wodê, zob. agromelioracja. [L.Z.]
Mazacze  rodzaj opryskiwaczy rozprowadzaj¹cych ciecz robocz¹ nalistnego herbicydu nas¹czaj¹cego sznurek, który w czasie pracy dotyka chwastów. Metod¹
mazania mo¿na niszczyæ chwasty miêdzy rzêdami rolin lub wyrastaj¹ce ponad
³an roliny uprawnej. Mazacze nape³nione herbicydem umo¿liwiaj¹ niszczenie
kêp szczególnie uci¹¿liwych chwastów, a tak¿e wszystkich chwastów w miêdzyrzêdziach, wokó³ m³odych drzew i krzewów oraz w sytuacji, gdy zastosowanie oprysku jest niemo¿liwe lub niecelowe. Stosowane s¹ do pasowego niszczenia chwastów w miêdzyrzêdziach, np. kukurydzy, buraka oraz w sadownictwie
i ogrodnictwie. Mazacz przesuwany jest po zielonych czêciach chwastów, pozostawiaj¹c cienk¹ warstwê herbicydu na rolinie. Przy takim sposobie aplikacji, nie wystêpuje znoszenie cieczy roboczej na roliny uprawne, a zu¿ycie rodków ochrony rolin jest mniejsze. Do wad mo¿na zaliczyæ koniecznoæ powtarzania zabiegu, a tak¿e to, ¿e aplikatory mo¿na stosowaæ dopiero na rozroniête
chwasty, których konkurencyjnoæ w stosunku do roliny uprawnej zd¹¿y³a ju¿
wywrzeæ swój wp³yw. Mazacze mog¹ byæ montowane na rêcznych uchwytach
do miejscowego zwalczania pojedynczo rosn¹cych chwastów, jak i na ramie
w zestawy o wiêkszej szerokoci roboczej. Rêczny mazacz jest rur¹ z tworzywa
sztucznego, d³ugoci oko³o 1 m, stanowi¹c¹ jednoczenie uchwyt urz¹dzenia
i zbiornik roztworu herbicydu. Rura jest zakoñczona giêtkim, nasi¹kliwym knotem o gruboci oko³o 1,5 cm, najczêciej z linki o akrylowym rdzeniu pokrytym
w³óknem poliestrowym. Knot jest zaopatrzony w roztwór herbicydu na zasadzie kapilarnego, grawitacyjnego przenoszenia cieczy ze zbiornika  rury. Ciecz
z knota jest nanoszona na chwasty mechanicznie przez pocieranie. Mazaczy montowanych na ci¹gnikach u¿ywa siê na wiêkszych plantacjach przy prêdkoci jazdy 35 km/godz. Przy silnym zachwaszczeniu mazanie trzeba wykonaæ dwukrotnie, przeprowadzaj¹c drugi zabieg w kierunku przeciwnym do pierwszego. Sposobem tym najlepiej zwalczaæ chwasty w okresie ich intensywnego wzrostu, gdy
przerastaj¹ rolinê uprawn¹ o oko³o 15 cm, oraz gdy nie s¹ mokre. Do zwalczania
chwastów wieloletnich zalecane jest u¿ywanie wodnego roztworu preparatu
Roundup 360 SL w stê¿eniu oko³o 50%, a do jednorocznych  3050%. [L.Z.]
me  w gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana z mchów brunatnych i niskich turzyc. Stosuje siê g³ównie do poziomu
glebowego O, np. Otnme. [L.Z.]
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Mechanizacja rolnictwa  zastêpowanie pracy cz³owieka dzia³aniem maszyn, narzêdzi i urz¹dzeñ rolniczych. [L.Z.]
Mechatronika rolnicza, agromechatronika  projektowanie i realizowanie systemów automatycznego sterowania prac¹ maszyn i urz¹dzeñ technicznych stosowanych w rolnictwie. Wyposa¿enie maszyn rolniczych w uk³ady mechatroniczne (komputery pok³adowe) przyczynia siê do powstawania maszyn nowej generacji o elastycznej konstrukcji. [L.Z.]
Melioracja  zabiegi techniczne i techniczno-biologiczne dostosowuj¹ce w³aciwoci gleby do wymagañ ekologicznych okrelonych rolin lub przeciwdzia³aj¹ce degradacji gleby i szaty rolinnej. Rozró¿nia siê melioracje wodne, przeciwerozyjne, agrotechniczne, chemiczne i fitoekologiczne. Do melioracji wodnych zalicza siê odwadnianie gruntów podmok³ych za pomoc¹ rowów otwartych lub sieci drenarskiej, nawadnianie pól za pomoc¹ urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych spiêtrzanie wody w ciekach i rowach oraz rozprowadzanie i zalewanie ni¹
u¿ytków rolnych albo zraszanie pól za pomoc¹ deszczowni. Niew³aciwie wykonane prace melioracyjne, sprowadzaj¹ce siê do jednostronnego osuszenia pól
 jako placów jezdnych dla ciê¿kiego sprzêtu rolniczego  mog¹ prowadziæ do
radykalnego obni¿enia poziomu wody gruntowej i w konsekwencji stepowienia, degradacji u¿ytków rolnych oraz naruszenia bilansu wodnego naturalnych
rezerwuarów wody, jakimi s¹ torfowiska i bagna. Wysoce szkodliwe jest likwidowanie tzw. oczek wodnych oraz innych zbiorników, które s¹ w krajobrazie
rolniczym integraln¹ czêci¹ ekosystemu. [L.Z.]
Melioracja agrotechniczna  zob. agromelioracja.
Melioracja fitotechniczna  zob. fitomelioracja.
Melioracje chemiczne  zabiegi maj¹ce na celu neutralizacjê gleb bardzo kwanych (wapnowanie melioracyjne) lub alkalicznych, dezaktywacjê toksycznych
sk³adników w glebie, przemywanie gleb s³onych lub wzbogacenie gleby w sk³adniki pokarmowe dla rolin. [J.S.]
Melioracje przeciwerozyjne  zabiegi techniczne i techniczno-przyrodnicze wykonywane na terenach zagro¿onych przez erozjê wodn¹, powierzchniow¹,
w¹wozow¹, potokow¹, rzeczn¹, morsk¹, podziemn¹, osuwiskow¹ i wietrzn¹,
w celu zapobie¿enia tym zjawiskom. [J.S.]
Melioracje nie¿ne  zabiegi zmierzaj¹ce do wytworzenia i utrzymania na polach
grubszej i wyrównanej pokrywy nie¿nej. Umo¿liwiaj¹ zgromadzenie wiêkszych
wiosennych zapasów wody w glebie oraz podniesienia jej temperatury. Gruboæ pokrywy nie¿nej mo¿na zwiêkszyæ przez zastosowanie pasów zadrzewieñ,
krzewów, wysokich rolin jednorocznych (np. ³odygi kukurydzy, s³onecznika),
przenonych p³otów, ga³êzi, wi¹zek s³omy itp., dziêki którym nieg nie jest
wywiewany przez wiatr, a na wiosnê topnieje wolniej i póniej ni¿ na terenach
otwartych. [L.Z.]

119

A
M

Leksykon ekoin¿ynierii

Melioracje wodne  zabiegi poprawiaj¹ce stosunki wodne w glebie. Rozró¿nia siê
melioracje podstawowe i szczegó³owe oraz odwadniaj¹ce, odwadniaj¹co-nawadniaj¹ce i nawadniaj¹ce. Melioracyjne u¿ynienie gleby  jednorazowe zastosowanie takiej dawki osadu ciekowego (kompostu, ziemi próchnicznej), która
trwale lub na d³ugie lata poprawia glebowe warunki ¿ycia rolin. Melioracje
wodne dzieli siê na podstawowe i szczegó³owe oraz odwadniaj¹ce, odwadniaj¹co-nawadniaj¹ce i nawadniaj¹ce. W Polsce najbardziej upowszechnione s¹
melioracje odwadniaj¹ce. Na gruntach ornych stosuje siê g³ównie drenowanie.
Na trwa³ych u¿ytkach zielonych systemy rowów otwartych pe³ni¹ tak¿e funkcjê
nawadniaj¹c¹. Zdecydowana przewaga melioracji odwadniaj¹cych nad melioracjami nawadniaj¹cymi jest zjawiskiem niepokoj¹cym, poniewa¿ prowadzi do
przesuszenia rodowiska i stepowienia krajobrazu. Uregulowanie stosunków
wodnych na rozleg³ych bagnach, w dolinach rzecznych jest szczególnie trudne,
poniewa¿ ingerencja hydrologiczna wykracza daleko poza obszar meliorowany, a efektywnoæ prac melioracyjnych mo¿e byæ ograniczona przez system
hydrologiczny doliny. [J.S.]
Melioracyjne u¿ynienie gleby  jednorazowe zastosowanie takiej dawki (kompostu, ziemi próchniczej) osadu ciekowego, która trwale lub na d³ugie lata
poprawia glebowe warunki ¿ycia rolin. [J.S.]
Metaboliczna intoksykacja gleby  nagromadzenie fitotoksycznych produktów
(metabolitów) mikrobiologicznego ¿ycia gleb o czasowo lub trwale zniekszta³conym metabolizmie; gleba jest swego rodzaju organizmem ¿ywym o swoistym
typie przemiany materii i przep³ywie energii, zmiana chocia¿by jednego z istotnych czynników w uk³adzie glebowym mo¿e przekszta³ciæ jej metabolizm, czynniki ograniczaj¹ce dop³yw tlenu oraz zwiêkszaj¹ce zapotrzebowanie na tlen,
przekszta³caj¹ce przemianê tlenow¹ w beztlenow¹ przemianê materii, s¹ powodem okresowej i trwa³ej intoksykacji gleby. [J.S.]
Metale ciê¿kie  metale nie¿elazne o ciê¿arze w³aciwym > 4,5 g/cm3, takie jak
nikiel, rtêæ, kadm, o³ów, mied, cyna, cynk i inne. W ochronie rodowiska wystêpuj¹ czêsto ich zwi¹zki, które w wiêkszych stê¿eniach s¹ toksyczne. Do
róde³ sprzyjaj¹cych wzrostowi koncentracji metali ciê¿kich w rolinach
nale¿¹: 1) emisje przemys³owe z hut, elektrociep³owni, cementowni i silników
spalinowych; 2) komposty ze mieci miejskich i osadów ciekowych, osadów
rzecznych i jeziornych; 3) pestycydy zawieraj¹ce jako komponenty niektóre
metale (Cu, Mn, Zn, As, Hg). Uwa¿a siê, ¿e najwiêksze potencjalne zagro¿enie
dla zdrowia ludzi stanowi¹ o³ów i kadm. U rolin toksyczne dzia³anie metali
ciê¿kich ujawnia siê w postaci chloroz i nekroz czêci nadziemnych, prowadz¹c
czêsto do ich obumarcia. Roliny takie zawieraj¹ podwy¿szone iloci jednego
lub kilku metali z powodu nadmiernego pobrania z gleby, b¹d osadzania py³ów
na ich czêciach nadziemnych. Metale ciê¿kie wed³ug zdolnoci gromadzenia
w jadalnych czêciach roliny podzielono na cztery grupy: 1) o du¿ej zdolnoci
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gromadzenia: sa³ata, szpinak, marchew; 2) o redniej: burak, rzodkiewka; 3) o ma³ej: kapusta g³owiasta, kukurydza, seler, owoce jagodowe; 4) o bardzo ma³ej:
groch, fasola, pomidor, papryka, owoce pestkowe. Nagromadzenie metali ciê¿kich w materiale rolinnym wykorzystywanym na paszê dla zwierz¹t lub pokarm dla ludzi mo¿e byæ przyczyn¹ wielu schorzeñ i zatruæ. [L.Z.]
Metalimnion  w jeziorze stratyfikowanym strefa najostrzejszego spadku temperatury wraz z g³êbokoci¹. [Z.M.]
Metan  najprostszy i najl¿ejszy wêglowodór nasycony (CH4), powstaj¹cy w procesie uwêglenia i rozk³adu substancji organicznej bez dostêpu tlenu, nazywany
popularnie gazem kopalnianym. Jest g³ównym sk³adnikiem gazu ziemnego, towarzysz¹cego ropie naftowej. Wystêpuje w kopalniach podziemnych, stanowi¹c du¿e zagro¿enie dla cz³owieka i rodowiska w procesie udostêpniania
i eksploatacji, np. z³ó¿ wêgla kamiennego, bowiem jako chemicznie niezwykle
aktywny tworzy z tlenem mieszaninê wybuchow¹. Jego odprowadzenie (ewentualne wykorzystanie) uwzglêdniaæ powinny wszystkie projekty budowy i eksploatacji du¿ych sk³adowisk odpadów, zw³aszcza bytowo-gospodarczych. Jak
wykaza³y ostatnie badania, m.in. metan tworzy i wzmaga efekt cieplarniany
z racji jego znacznej koncentracji w atmosferze (w skali wiatowej wzrasta
o oko³o 0,6% rocznie, przewy¿szaj¹c wzrost koncentracji CO, która wynosi
oko³o 0,4%). [I.W.]
Meteorologia rolnicza  zob. agrometeorologia.
Mezoagregaty  gruze³ki glebowe o rednicy 0,255 mm w najwiêkszym stopniu
kszta³tuj¹ce korzystne w³aciwoci gleby. [L.Z.]
Mezofauna  drobna fauna, np. owady, nicienie, d¿d¿ownice. [L.Z.]
Mezofity  roliny l¹dowe ¿yj¹ce w rodowisku rednio wilgotnym. Do grupy tej
nale¿y wiêkszoæ naszych rolin uprawnych. Nie znosz¹ d³u¿szego okresu suszy, poniewa¿ nie s¹ przystosowane do ograniczania transpiracji (licie nie maj¹
grubej pow³oki w³osków ani nalotu woskowego). [L.Z.]
Mezoklimat, klimat miejscowy  zespó³ elementów klimatycznych, wyró¿niaj¹cy
niewielki obszar terenu pod wzglêdem warunków glebowych, szaty rolinnej,
os³oniêcia od wiatrów, ukszta³towania terenu, rodzaju ekspozycji itp. [L.Z.]
Mezopory  pory kapilarne gleby o rednicy 8,50,2 mm zawieraj¹ce wodê dostêpn¹ dla rolin oraz powietrze glebowe. [L.Z.]
Mezotroficzny zbiornik  zbiornik o cechach porednich miêdzy oligotrofi¹ a eutrofi¹. [Z.M.]
Mêtnoæ wody  cecha optyczna (organoleptyczna) wody, okrelaj¹ca zdolnoæ do
poch³aniania i rozpraszania promieni wietlnych. Wywo³ana jest najczêciej przez
cz¹steczki koloidalne lub zawiesiny (cz¹steczki ilaste, substancjê organiczn¹,
krzemionkê, nierozpuszczone wêglany, wodorotlenki ¿elaza, koloidaln¹ siarkê,
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a nawet skupienia bakterii). Podwy¿szona mêtnoæ wód powierzchniowych
wystêpuje przy gwa³townym sp³ywie powierzchniowym (podczas roztopów,
powodzi, nawalanych deszczy). Niezanieczyszczone wody podziemne zwykle
nie s¹ mêtne. Zmêtnienie wód gruntowych mo¿e wystêpowaæ okresowo: podczas powodzi lub roztopów, szczególnie przy odkrytych, szczelinowych lub krasowych systemach kr¹¿enia. Zmêtnienie wód podziemnych mo¿e te¿ byæ wywo³ane zbyt intensywnym pompowaniem wody ze studni. Badanie mêtnoci
wody nale¿y przeprowadzaæ w terenie, bezporednio po pobraniu próbki wody.
Cechê tê oznacza siê w skali krzemionkowej wyra¿aj¹c w mg Si2/dm3. [A.M.]
Mi¹¿szoæ  gruboæ, np. warstwy ornej. [L.Z.]
Mi¹¿szoæ gleby, g³êbokoæ gleby  gruboæ warstwy gleby mierzona od powierzchni do ska³y macierzystej. Waha siê w bardzo szerokich granicach, od kilku cm
do ponad dwóch metrów. [L.Z.]
Miêdzyplony  roliny uprawiane miêdzy dwoma plonami g³ównymi na zbiór zielonej masy, na zielonkê, siano, kiszonkê lub na przyoranie jako zielony nawóz.
Uprawa miêdzyplonu ma du¿e znaczenie nie tylko dla produkcji paszy, ale i ze
wzglêdu na zwiêkszanie biologicznej aktywnoci i ¿yznoci gleby, dzia³anie
strukturotwórcze rolin i wzbogacanie gleby w azot (przez roliny motylkowate). Wyró¿nia siê trzy rodzaje miêdzyplonów: 1) cierniskowe, wysiewane
w drugiej po³owie lata po zbiorze wczesnego plonu g³ównego, a u¿ytkowane
jesieni¹ tego samego roku na paszê (np. rzepa cierniskowa) lub przyorane na
zielony nawóz (np. facelia, gorczyca bia³a, peluszka); w uprawie konserwuj¹cej
zostawia siê do wiosny; 2) ozime, wysiewane jesieni¹ po zbiorze plonu g³ównego, a zbierane wiosn¹ nastêpnego roku, np. ¿yto, rzepak ozimy; rolin¹ nastêpcz¹
jest plon wtóry; stanowi¹ ród³o wczesnej paszy zielonej; 3) wsiewki miêdzyplonowe, siane wiosn¹ jednoczenie z plonem g³ównym lub w czasie jego wegetacji i pozostaj¹ce po jego zbiorze do jesieni tego samego roku, np. seradela
wsiana w ¿yto, zob. poplony. [L.Z.]
Mikoryza  symbiotyczne wspó³¿ycie grzybów z korzeniami rolin wy¿szych, objawiaj¹ce siê wymian¹ substancji od¿ywczych. [L.Z.]
Mikoza  choroba powodowana przez grzyby. [L.Z.]
Mikroagregaty  gruze³ki glebowe o rednicy poni¿ej 0,25 mm. [L.Z.]
Mikrobiologia rolnicza  dzia³ mikrobiologii stosowanej zajmuj¹cy siê mikroorganizmami, które bior¹ udzia³ w ró¿nych procesach biologicznych zwi¹zanych
z szeroko pojêt¹ gospodark¹ roln¹. [L.Z.]
Mikroci¹gnik  ci¹gnik jedno- lub dwuosiowy z silnikiem ma³ej mocy stosowany
w ogrodnictwie. [L.Z.]
Mikroelementy  pierwiastki chemiczne wystêpuj¹ce w bardzo ma³ych ilociach
(0,011000 ppm) w organizmach rolinnych (B, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo) i zwierzêcych (Fe, Cu, Co, Mn, Zn, J, Se, Mo, F, Cr, Ni, Si, V, Sn), niezbêdne do ich ¿ycia
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i rozwoju, pe³ni¹ce w ustroju rolê aktywatorów enzymatycznych i hormonalnych. Na przyk³ad odpowiednie zaopatrzenie rolin motylkowatych w molibden, bêd¹cy sk³adnikiem nitrogenazy, enzymu katalizuj¹cego wi¹zanie N2, sprzyja wi¹zaniu wolnego azotu przez bakterie brodawkowe. Niedobór i nadmiar
mikroelementów jest szkodliwy dla ¿ywych organizmów, gdy¿ powoduje
zmniejszenie siê plonów, pogorszenie ich jakoci oraz pewne objawy chorobowe, a tak¿e obni¿a wydajnoæ zwierz¹t. W pewnych wypadkach mog¹ wp³ywaæ korzystnie na okrelone w³aciwoci roliny, mog¹ np. zwiêkszaæ odpornoæ na infekcje. Roliny mog¹ pobieraæ je przez korzenie i licie w iloci od
kilku gramów do 2 kg/ha. Przenawo¿enie gleby niektórymi makroelementami
(np. Ca, K) mo¿e spowodowaæ ich niedostêpnoæ dla rolin. Dzia³ania blokuj¹ce mog¹ wykazywaæ te¿ niektóre zanieczyszczenia przemys³owe, np. ¿elazo
blokowane jest przez mied. Ze wzglêdów ekologicznych nie stosuje siê mikroelementów w formie sta³ej (z wyj¹tkiem boru), poniewa¿ s¹ metalami ciê¿kimi
i po wprowadzeniu ich do gleby pobierane s¹ w nadmiarze. Najbardziej uzasadnionym sposobem dostarczania rolinom mikroelementów jest dolistne dokarmianie. Roliny nie pobieraj¹ nadmiaru tych sk³adników i nie grozi zanieczyszczenie gleby metalami ciê¿kimi, poniewa¿ do opryskiwania stosowane s¹ ma³e
iloci nawozów (np. Ekolist, Insol, Agrovital, Agrosol). Stosunkowo zasobne w
mikroelementy s¹ nawozy organiczne. Niektóre mikroelementy wystêpuj¹ te¿
w nawozach mineralnych, np. kainicie, m¹czce fosforytowej, w popiele z drewna. W ostatnich latach narasta zagro¿enie nadmiernej akumulacji mikroelementów w glebie i rolinach. Rozwój górnictwa, przemys³u, urbanizacji i motoryzacji prowadzi do ska¿enia gleby i rolin, nie tylko pierwiastkami toksycznymi,
ale tak¿e nadmiarem mikroelementów (Zn, Cu). Równie¿ stosowanie w rolnictwie niektórych odpadów przemys³owych do nawo¿enia lub odkwaszania gleby, bez dok³adnej znajomoci ich sk³adu chemicznego oraz dzia³ania na glebê
i rolinê, mo¿e przyczyniæ siê do nadmiernego nagromadzenia w nich pewnych
mikroelementów, zob. pierwiastki ladowe. [L.Z.]
Mikrofauna  zespó³ mikroorganizmów zwierzêcych okrelonego rodowiska, np.
gleby, przewodu pokarmowego. [L.Z.]
Mikroflora  zespó³ mikroorganizmów rolinnych okrelonego rodowiska, np.
gleby, przewodu pokarmowego. [L.Z.]
Mikrogranulat  w ochronie rolin, granulowany proszek (pestycydu) do sporz¹dzania zawiesiny wodnej. [L.Z.]
Mikrokapsu³ki  forma mikrogranulatu otrzymywana przez pokrywanie mikrokapsu³ek roztworu pestycydu naniesionego na ziarna krzemionki otoczk¹ z ¿elatyny; doskonale nadaj¹ siê do rozsiewania aparatur¹ naziemn¹, jak równie¿ agrolotnicz¹. [L.Z.]
Mikroklimat  zespó³ czynników klimatycznych wystêpuj¹cych na niewielkiej
otwartej przestrzeni (np. w ³anie, dolinie, polanie lenej), w pomieszczeniu (np.
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w szklarni, oborze) lub w obrêbie swoistego mikrosiedliska (np. mrowiska, dziupli). [L.Z.]
Mikromorfologia gleby  dzia³ gleboznawstwa zajmuj¹cy siê badaniem w³aciwoci substancji glebowych za pomoc¹ mikroskopu, najczêciej polaryzacyjnego, w specjalnie utrwalonych preparatach (szlifach) sporz¹dzonych z zachowaniem naturalnego uk³adu i zeszlifowanych do gruboci cieniutkiej p³ytki. Tego
rodzaju badania s¹ szczególnie przydatne do okrelania mikrostruktury glebowej substancji koloidalnej zarówno organicznej, jak i mineralnej. [L.Z.]
Mikronawozy  nawozy mineralne zawieraj¹ce mikroelementy. Wyró¿nia siê mikronawozy borowe, miedziowe, manganowe, molibdenowe i kobaltowe. [L.Z.]
Mikroorganizmy, drobnoustroje  drobne, widoczne zwykle tylko pod mikroskopem, ni¿sze organizmy rolinne i zwierzêce. Bior¹ udzia³ w nastêpuj¹cych procesach gospodarki rolnej: 1) uprzystêpnianie sk³adników pokarmowych dla rolin; 2) odnawianie próchnicy glebowej (rozk³ad i synteza); 3) oczyszczanie
gleby i wody ze zwi¹zków toksycznych; 4) dojrzewanie nawozów organicznych; 5) wywo³ywanie chorób rolin, 6) psucie siê produktów rolnych; 7) zakiszanie pasz, 8) wywo³ywanie fermentacji alkoholowej. [L.Z.]
Mikropoletko  powierzchnia dowiadczalna nie przekraczaj¹ca kilku m2: 1) na
naturalnym lub antropogenicznym gruncie; 2) w pojemniku bez dna na modelowym gruncie (pod³o¿u). Powierzchnia mikropoletek ma przewa¿nie wymiary: 1 ´ 1 m; l ´ 1,5 m; 2 ´ 2 m. G³êbokoci mikropoletek wynosz¹ przewa¿nie
1 i 1,5 m. [J.S.]
Mikropory  pory glebowe o rednicy < 0,2 mm zawieraj¹ce jedynie wodê niedostêpn¹ dla rolin. [L.Z.]
Miksja  zjawisko cyklicznego mieszania siê wody w jeziorze. [Z.M.]
Mineralizacja  rozk³ad substancji organicznych na proste zwi¹zki mineralne,
zachodz¹cy w glebie wskutek dzia³alnoci mikroorganizmów. Przyjmuje siê,
¿e ok. 3/44/5 substancji organicznych ulega procesom mineralizacji, natomiast 1/41/5 przekszta³ca siê w swoiste substancje próchniczne, zob. humifikacja. [L.Z.]
Mineralizacja substancji organicznej, rozk³ad substancji organicznej  ca³okszta³t procesów odbywaj¹cych siê w rodowisku (w glebach, wodach powierzchniowych i podziemnych), w wyniku których zwi¹zki organiczne ulegaj¹ rozk³adowi na zwi¹zki coraz prostsze, a¿ do form mineralnych. Mineralizacjê substancji organicznej traktowaæ mo¿na jako koñcowy etap biodegradacji i mo¿e
byæ uto¿samiana z tzw. biodegradacj¹ ca³kowit¹. W warunkach tlenowych mineralizacja przebiega w pe³niejszym zakresie. G³ównymi, koñcowymi produktami rozk³adu zwi¹zków organicznych s¹ wówczas pojawiaj¹ce siê w wodach m.in.
jony siarczanowe, jony azotanowe oraz dwutlenek wêgla i woda. W warunkach
beztlenowych produktami mineralizacji s¹ g³ównie siarkowodór, amoniak, metan
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i woda. Oprócz tego, niezale¿nie od warunków mineralizacji, do wód uwalniany
jest szereg pierwiastków biofilnych, w tym mikrosk³adników. [A.M.]
Mineralizacja wód  podstawowa cecha chemiczna wody, okrelana w badaniach
hydrogeochemicznych, m.in. przy ocenie jakoci wody i ró¿nego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza siê j¹, sumuj¹c stê¿enia wszystkich mineralnych sk³adników wód. Przybli¿onymi miarami mineralizacji wody mog¹ byæ; sucha pozosta³oæ, substancje rozpuszczone, przewodnoæ elektryczna w³aciwa, a nawet
twardoæ wody. Wyra¿ana jest w mg/dm3. [A.M.]
Minera³y ilaste  grupa wtórnych minera³ów drobnokrystalicznych o budowie
warstwowej, powsta³ych w wyniku chemicznego wietrzenia glinokrzemianów.
S¹ one zbudowane z wielu p³askich warstw u³o¿onych równolegle wzglêdem siebie, dziêki czemu maj¹ du¿¹ zdolnoæ sorbowania i wymiany kationów.
Do minera³ów ilastych nale¿¹ montmorylonit, muskowit, kaolinit i inne. [L.Z.]
Minizraszanie  odmiana nawadniania kroplowego polegaj¹ca na niskocinieniowym, pulsacyjnym zraszaniu powierzchni w promieniu do 1 m. Stosowane jest
w sadach oraz uprawach warzywnych i kwiaciarskich. [L.Z.]
Mocznik  dwuamid kwasu wêglowego, zwi¹zek organiczny dobrze rozpuszczalny
w wodzie. Stosowany jako doglebowy i nalistny nawóz azotowy (46% N) oraz
jako dodatek substancji azotowych przy zakiszaniu rolin niskobia³kowych.
Model symulacyjny kanalizacji deszczowej  kompleksowy model matematyczny, opisuj¹cy nieustalony sp³yw wód opadowych z powierzchni zlewni oraz
nieustalony przep³yw cieków deszczowych w przewodach kanalizacyjnych
(ujêty programem komputerowym ALFA). [I.W.]
Moder  w gleboznawstwie, typ próchnicy lenej, g³ównie siedlisk mezotroficznych, charakteryzuj¹cy siê redni¹ (mniejsz¹ ni¿ mull, lecz wiêksz¹ ni¿ mor)
aktywnoci¹ biologiczn¹ rozk³adu materii organicznej, w wyniku czego powstaje
poziom surowinowy i detrytusowy. [L.Z.]
Modermor  w gleboznawstwie, przejciowy typ próchnicy lenej wykazuj¹cy nak³adanie siê w jednej glebie cech charakterystycznych dla typów
moder i mor. [L.Z.]
Modyfikatory naturalne  w³aciwoci rodowiska biogeograficznego, które
wchodz¹ w sk³ad organizmu jako materia³y budulcowe lub energetyczne, nak³adaj¹c siê na t³o genowe. S¹ to przede wszystkim: powietrze atmosferyczne
w sensie jego sk³adu i stanu akustycznego, woda pitna i u¿ytkowa w sensie jej
sk³adu i wielkoci zasobów, gleba i ¿ywnoæ w sensie ich sk³adu, wartoci od¿ywczych i wielkoci zasobów, czynniki meteorologiczne, zasoby surowców mineralnych (porednio). [I.W.]
Mogilniki  obetonowane i zamykane podziemne do³y bêd¹ce sk³adowiskiem nieprzydatnych pestycydów i ich opakowañ oraz odpadów promieniotwórczych
i przedmiotów ska¿onych. Ze wzglêdu na z³y ich stan (nieszczelnoci), mogilni-
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ki mog¹ powodowaæ ska¿enie rodowiska. Obecnie mogilniki stanowi¹ niezwykle powa¿ne zagro¿enie dla rodowiska i ludnoci (ekologiczne bomby zegarowe),
a rozwi¹zanie problemu ich likwidacji nale¿y uznaæ za sprawê priorytetow¹.
Najlepszym rozwi¹zaniem tego problemu by³oby usuniêcie ich zawartoci i zlikwidowanie drog¹ spalenia. [L.Z.]
Moluskocydy  chemiczne rodki do zwalczania miêczaków. Na miêczaki zabójczo dzia³aj¹ substancje odwadniaj¹ce. Powoduj¹ one nadmierne wydzielanie
luzu. Aby zosta³ uzyskany dostateczny efekt, limak musi dwukrotnie zetkn¹æ
siê z substancj¹ odwadniaj¹c¹, gdy¿ pierwsza dawka zostanie zazwyczaj usuniêta przez nadmierne wydzielanie luzu. Dopiero powtórzenie zabiegu ma skutek miertelny. Stosuje siê azotniak i wapno palone lub zatrute przynêty (Pu¿omor, Mesurol Schneckenkorn). [L.Z.]
MONBADA  MONitoringowa BAza DAnych hydrogeologicznych zawartych
w systemie informatycznym, sk³adaj¹cym siê aktualnie z czterech g³ównych
dzia³ów: BAZA, ANALIZA, PREZENTACJA, OBS£UGA. Jêzykiem
macierzystym dla tego systemu jest FoxPro oraz pakiet graficzny FoxGraf, przy
wykorzystaniu systemu operacyjnego DOS. System zosta³ tak zaprojektowany,
by istnia³a zgodnoæ zbiorów istniej¹cego i pracuj¹cego od lat banku HYDRO
ze zbiorami systemu MONBADA (w celu poszerzenia mo¿liwoci analizy
danych terenowych). MONBADA jest systemem wielodostêpnym, mog¹cym
pracowaæ w sieci. [I.W.]
Monitor promieniowania  jest to przyrz¹d dozymetryczny do wykrywania, w sposób przybli¿ony, promieniowania jonizuj¹cego, nie wykrywalnego zmys³ami
cz³owieka. Sk³ada siê on z trzech czêci: sondy z detektorem promieniowania,
uk³adu pomiarowego oraz zasilacza. Okrela on rodzaj promieniowania (a, b 
korpuskularne, g  elektromagnetyczne) oraz moc dawek (iloæ energii, jak¹
niesie w jednostce czasu strumieñ promieniowania padaj¹cy na jednostkê masy
absorbenta, wyra¿ona w rentgenach lub radach albo w amperach lub watach na
kilogram). [I.W.]
Monitoring  okrelanie zmian w uk³adach ekologicznych zachodz¹cych pod wp³ywem czynników antropogennych, a szczególnie ska¿eñ rodowiska. Umo¿liwia
okrelanie kierunku i tempa przebiegu tych zmian oraz prognozowanie wyst¹pienia krytycznych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowotnego stanu ludzi, rolin i zwierz¹t. Wyró¿nia siê monitoring: 1) biologiczny (biomonitoring), polegaj¹cy na badaniu widocznych zmian morfologicznych ¿ywych organizmów
zwierz¹t (np. owadów) i rolin (np. porostów) oraz niewidocznych na zewn¹trz
zmian biochemicznych i fizjologicznych w organizmach ¿ywych; 2) techniczny, polegaj¹cy na ci¹g³ym, okresowym lub ca³kowitym okreleniu zawartoci
poszczególnych szkodliwych zwi¹zków chemicznych w powietrzu, wodzie
i glebie na podstawie pomiarów przyrz¹dami i analiz chemicznych. [L.Z.]
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Monitoring fauny glebowej  zgodnie z normami ISO obecny biomonitoring mo¿e
obejmowaæ nie tylko badanie jakoci powietrza i wody. Bada siê tak¿e wp³yw
antropopresji na jakoæ gleb. Umo¿liwiaj¹ to miêdzy innymi trzy normy z u¿yciem d¿d¿ownic (PN-ISO 1993, 1998, 1999). [J.K.]
Monitoring wód podziemnych  oparty na technikach komputerowych i informatycznych (do gromadzenia, przetwarzania i udostêpniania danych), system obserwacji wód podziemnych zwyk³ych, wykonywany w celu okrelania bie¿¹cej
strategii ochrony wód oraz racjonalnego nimi gospodarowania, realizowany na
podstawie periodycznych pomiarów reprezentatywnych parametrów i wskaników jakoci, mierzonych w przestrzeni geologicznej, w uk³adzie reprezentatywnej (dla danego zbiornika wód podziemnych) sieci lokalizacyjnej. Generalnie ró¿nie okrelone zadania uwarunkowa³y nastêpuj¹cy uk³ad strukturalny systemu: 1) monitoring krajowy, oparty na sieci krajowej, realizowany przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny, obejmuj¹cy wszystkie poziomy u¿ytkowe wód
podziemnych, ³¹cznie z wodami gruntowymi; 2) monitoring regionalny, tworzony w ramach województw i regionów wodno-gospodarczych zarz¹dzanych
przez RZGW (Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej), oparty na sieci regionalnej, której projektowanie, z uwagi na sieæ krajow¹, odbywa siê w cis³ym
kontakcie z Pañstwowym Instytutem Geologicznym, a którego zadaniem, podobnie jak monitoringu krajowego, jest okrelenie przestrzennej zmiennoci
sk³adu chemicznego i jakoci wód; 3) monitoring lokalny, maj¹cy za zadanie
lokaln¹ kontrolê jakoci wód podziemnych, przeznaczonych do zaopatrzenia
w wodê oraz okrelenie stopnia i zakresu zagro¿enia z poszczególnych ognisk
zanieczyszczeñ; wczesne ostrzeganie o zagro¿eniu g³ównych róde³ zaopatrzenia w wodê nale¿y tak¿e do zadañ monitoringu lokalnego, opartego na sieci
lokalnej, obejmuj¹cej ka¿de konkretne ognisko zanieczyszczeñ i/lub ujêcie (powi¹zanej jednak cile z sieci¹ monitoringu regionalnego). Monitoring wód podziemnych jest czêci¹ Systemu Pañstwowego Monitoringu rodowiska koordynowanego przez G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska. [I.W.]
Monitoring wód powierzchniowych p³yn¹cych (rzek)  system oparty na komputerowych technikach informatycznych, maj¹cy na celu pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych o jakoci zasobów wód rzek oraz o przyczynach zanieczyszczania tych wód. Jego uk³ad strukturalny w Polsce, z racji ró¿nych zadañ, przedstawia schemat: 1) monitoring krajowy, obejmuj¹cy przekroje pomiarowo-kontrolne sieci: a) reperowej, stanowi¹cej ród³o informacji
o stanie zanieczyszczenia wód g³ównych rzek kraju, dostarczaj¹cej danych do
obliczeñ bilansu zanieczyszczeñ odprowadzanych do g³ównych rzek Polski oraz
do Ba³tyku, a tak¿e umo¿liwiaj¹cej prognozowanie zmian jakoci wód w zale¿noci od warunków hydrologicznych; b) podstawowej, stanowi¹cej ród³o informacji o iloci i jakoci wód z rzek kraju wa¿nych z gospodarczego punktu
widzenia, dostarczaj¹cej niezbêdnych danych do w³aciwego zarz¹dzania ich
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zasobami; c) granicznej, stanowi¹cej ród³o informacji o stanie zanieczyszczenia
wód wp³ywaj¹cych lub wyp³ywaj¹cych z terytorium Polski, dostarczaj¹cej danych do dwu- lub wielostronnych uzgodnieñ z pañstwami s¹siednimi w ramach
rokowañ dotycz¹cych wód granicznych oraz nadzoru nad realizacj¹ umów miêdzynarodowych; 2) monitoring regionalny, obejmuj¹cy przekroje pomiarowokontrolne sieci rzek: a) stanowi¹cych ród³o zaopatrzenia w wodê na potrzeby
komunalne i przemys³owe w danym regionie; b) bêd¹cych odbiornikami cieków komunalnych i przemys³owych; c) przep³ywaj¹cych przez tereny wykorzystywane do celów rekreacyjnych oraz tereny o intensywnej gospodarce rolnej, dostarczaj¹ce informacji pozwalaj¹cych na ocenê jakoci wód p³yn¹cych na
obszarze RZWG (Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej) lub województwa i umo¿liwiaj¹cych, na tej podstawie, podejmowanie w³aciwych decyzji gospodarczych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem wód; oprócz wymienionych sieci
organizuje siê systemy ostrzegawczo-os³onowe ujêæ wody w aglomeracjach
miejskich; ich celem jest, po otrzymaniu informacji o zbli¿aj¹cej siê fali zanieczyszczenia, czasowe zamkniêcie ujêcia wody, by wyeliminowaæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia konsumentów tej wody; 3) monitoring lokalny,
obejmuj¹cy lokalne sieci stacji i stanowisk pomiarowych, dostarczaj¹cy danych o lokalizacji przestrzennej i obci¹¿eniach rodowiska powodowanych
odprowadzaniem zanieczyszczeñ przez zak³ady produkcyjne, a zw³aszcza te,
o szczególnej uci¹¿liwoci dla rodowiska, opracowany dla zapewnienia warunków do odpowiednio wczesnego identyfikowania nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska (NZ). Nadzór merytoryczny nad monitoringiem wód
powierzchniowych sprawuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu, natomiast koordynatorem ca³ego systemu ochrony rodowiska jest
G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska. [I.W.]
Monitoring zanieczyszczeñ atmosfery  oparty na technikach komputerowych
i aproksymacyjnych, system pomiarów wielkoci (w uk³adzie emisji) i rozk³adu
przestrzennego stê¿eñ poszczególnych zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego (w uk³adzie imisji), budowany w Polsce dwuetapowo. Na etapie pierwszym zaprojektowano dwa typy sieci pomiarowych: 1) monitoring bazowy, stanowi¹cy system pomiarów zanieczyszczeñ atmosfery na poziomie t³a krajowego i regionalnego, wype³nia zobowi¹zania Polski bior¹cej udzia³ w miêdzynarodowych programach badania t³a europejskiego i wiatowego; jego zadaniem
jest tak¿e weryfikacja wyników obliczeñ uzyskanych na podstawie wielkoskalowych modeli transportu zanieczyszczeñ atmosfery w kraju i w Europie;
2) monitoring miejski, stanowi¹cy system pomiarów sp³ywaj¹cych ze stacji pomiarowych usytuowanych w rejonach wystêpowania: a) maksymalnych stê¿eñ
zanieczyszczeñ; b) rednich stê¿eñ, lecz w rejonach o znacznej gêstoci zaludnienia;
c) maksymalnego wp³ywu specyficznych zanieczyszczeñ (np. okrelonych zak³adów przemys³owych) na tereny zamieszkane oraz tereny rekreacyjne. [I.W.]
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Monofagi  zwierzêta od¿ywiaj¹ce siê zwierzêtami lub rolinami jednego gatunku.
Przyk³adem monofagów s¹ poszczególne gatunki korników, ¿eruj¹ce w drewnie okrelonych drzew, zob. polifagi. [L.Z.]
Monokultura  wieloletnia uprawa jednego gatunku rolin na tym samym polu
(monokultura rolna), jednogatunkowy las (monokultura lena), jednogatunkowa plantacja drzew i krzewów. Stosowanie monokultur jest niekorzystne ekologicznie, powoduj¹ one jednostronne wyczerpanie sk³adników pokarmowych
z gleby, ci¹g³e pobieranie wody z tych samych poziomów, sprzyjaj¹ rozwojowi
chorób i szkodników rolin. D³u¿sze stosowanie monokultur ogranicza ró¿norodnoæ gatunkow¹ zwierz¹t i ptaków na danym terenie. [J.S.]
Monolit glebowy  jednolity s³up gleby pobrany z zachowaniem tekstury. Wykorzystywany jest do badañ (przepuszczalnoæ, podsi¹kanie). Pobrany cienkowarstwowo z powierzchni ciany odkrywki glebowej i utrwalony specjalnym klejem s³u¿y do celów badawczych, dydaktycznych i muzealnych. [L.Z.]
Mor  w gleboznawstwie, typ próchnicy lenej, g³ównie siedlisk oligotroficznych,
charakteryzuj¹cy siê ma³¹ intensywnoci¹ rozk³adu materii organicznej przy udziale
organizmów glebowych. Wskutek tego powstaje poziom organiczny sk³adaj¹cy
siê z podpoziomów: surowinowego, butwinowego i epihumusowego. [L.Z.]
Motyka obrotowa, ³opata mechaniczna  maszyna do uprawy podstawowej, do
mechanicznego kopania roli, której czêci robocze w kszta³cie zakrzywionych
zêbów odrywaj¹c kêsy gleby wykonuj¹ ruch obrotowy wraz z wa³em o poziomej osi obrotu, ustawionym prostopadle do kierunku jazdy. Mo¿e zastêpowaæ
glebogryzarkê lub p³ug na glebach zwiêz³ych i niezakamienionych. [L.Z.]
ms  w gleboznawstwie, warstwa torfu mszarnego torfowiska przejciowego i wysokiego. Stosuje siê do poziomu g³ównego O, np. Otprms lub Otwyms. [L.Z.]
Mulczowanie  pokrywanie gleby ró¿nymi substancjami organicznymi lub organiczno-mineralnymi (np. kompostem, s³om¹, trocinami, kor¹ drzew), w celu
zabezpieczenia przed czynnikami zewnêtrznymi, np. ochrony skarp i stoków
przed erozj¹ wodn¹ i wietrzn¹, ograniczenia bezu¿ytecznego parowania wody,
przeciwdzia³ania zaskorupianiu siê powierzchni gruntu, ograniczenia wzrostu
chwastów lub wzbogacenia gleby w sk³adniki pokarmowe dla rolin. Mulczowanie naladuje procesy rozk³adu materii organicznej w przyrodzie, gdzie obumar³a masa rolinna rozk³ada siê na powierzchni gleby. [L.Z.]
Mull  typ próchnicy lenej, g³ównie siedlisk eutroficznych, charakteryzuj¹cy siê
znaczn¹ intensywnoci¹ rozk³adu materii organicznej, uniemo¿liwiaj¹c¹ powstawanie poziomu organicznego na powierzchni gleby, z dobrze rozwiniêtym poziomem próchnicznym w powierzchniowej czêci profilu gleby mineralnej. [L.Z.]
Mu³owiska  hydrogeniczne siedliska glebotwórcze, w których wystêpuje sedentacja silnie zhumifikowanej masy organicznej przy pewnym udziale sedymentacji mineralnej zawiesiny z wody, co prowadzi do powstawania mu³ów. [L.Z.]
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Murawa  rolinnoæ trawiasta (darniowa) na gruntach suchych i umiarkowanie wilgotnych. Murawê tworzy rolinnoæ na pielêgnowanych i niepielêgnowanych trawnikach na terenach miejskich, osiedlowych, rekreacyjnych i przemys³owych oraz
pokrywaj¹ca suchogruntowe pastwiska i zadarniaj¹ca nieu¿ytki rolne. Przez d³ugi czas obawiano siê stosowania murawy w sadzie, poniewa¿ korzenie traw
konkuruj¹ z korzeniami drzew o wodê i sk³adniki pokarmowe. Obawy te by³y
przesadne, albowiem wiêkszoæ korzeni znajduje siê g³êboko, poni¿ej warstwy
ornej; korzenie traw rozwijaj¹ siê w warstwie 010 cm. Ponadto wiêkszoæ sk³adników zawartych w skoszonej trawie powraca do gleby. W miarê poprawy struktury powiêksza siê te¿ pojemnoæ wodna gleby. Murawê stanowi¹ pielêgnowane i niepielêgnowane trawniki na terenach miejskich, osiedlowych, rekreacyjnych, przemys³owych; rolinnoæ trawiasta pokrywaj¹ca nieu¿ytkowane grunty
piaskowe oraz zbocza i skarpy o du¿ych spadkach i ekspozycji dos³onecznej;
rolinnoæ pastwisk suchogruntowych i hal wysokogórskich. [J.S.]
Murszenie  fizyczne i biochemiczne przemiany torfowiska (torfu) w glebê murszow¹. Proces ten polega na humifikacji i mineralizacji z³o¿a torfowego, wynikiem czego, jest ubytek procentowej zawartoci substancji organicznej i wzrost
substancji mineralnej, mineralizacja azotu organicznego, przemiana w³óknistej
struktury torfu w gruze³kowat¹ strukturê murszu. Powolne murszenie z³o¿a torfu zmeliorowanego na cele rolnicze jest po¿¹dane, ale nasilenie tego procesu
nie daje oczekiwanych efektów produkcyjnych i degraduje glebê. [J.S.]
n  w gleboznawstwie, poziom namu³ów mineralnych rozdzielaj¹cych warstwy organiczne. [L.Z.]
na  w gleboznawstwie, poziom wzbogacony w sód wymienny, np. Bna. [L.Z.]
Naddatek bilansowy sk³adnika pokarmowego  ró¿nica iloci sk³adnika pobranego w maksymalnym plonie i dawki tego sk³adnika, jak¹ trzeba zastosowaæ
w nawozie mineralnym w celu uzyskania takiego plonu. [L.Z.]
Namuliska  hydrogeniczne siedliska glebotwórcze z dominuj¹cym oddzia³ywaniem procesu sedymentacji przyniesionej przez wodê zawiesiny, przewa¿nie
mineralnej, z której powstaj¹ namu³y pochodzenia aluwialnego lub deluwialnego. [L.Z.]
Namu³  drobne cz¹stki gleby niesione przez p³yn¹c¹ wodê i osadzaj¹ce siê na dnie
cieku lub na terenach zalewanych wskutek zmniejszania siê prêdkoci wody. [L.Z.]
Napiêcie powierzchniowe  si³y zmierzaj¹ce do zmniejszenia powierzchni cieczy,
które dzia³aj¹ wzd³u¿ powierzchni w ka¿dym jej punkcie. Zjawisko to powoduje podnoszenie siê cieczy zwil¿aj¹cej cianki kapilar. [L.Z.]
Napowietrzanie gnojowicy  nasycanie sprê¿onym powietrzem zbiornika z gnojowic¹ w celu jej wymieszania oraz przyspieszenia procesów mineralizacji i odwodnienia. Przeprowadza siê przy pomocy odpowiednich urz¹dzeñ mechanicznych. Zabieg ten hamuje biochemiczne procesy amonifikacji bia³ka i mocznika
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oraz redukcji azotanów do wolnego azotu (denitryfikacja). Korzystnie natomiast
ukierunkowuje proces nitryfikacji, co jest zwi¹zane z metabolizmem bakterii
tlenowych. Gnojowica fermentowana bez dostatecznego dostêpu powietrza, mo¿e
zawieraæ toksyczne dla rolin i gleby substancje oraz jest bardziej uci¹¿liwa dla
rodowiska przyrodniczego ni¿ napowietrzana. [L.Z.]
Narzêdzie uprawowe  narzêdzie do wykonywania zabiegów uprawowych, którego zespó³ roboczy dzia³aj¹cy na rolê jest bierny, a efekt jego pracy jest wynikiem ruchu postêpowego. [L.Z.]
Nasilenie ha³asu (intensywnoæ dwiêku)  energia fali dwiêkowej przep³ywaj¹cej w czasie 1 sekundy przez jednostkê powierzchni prostopad³ej do kierunku
rozchodzenia siê fali. O szkodliwoci ha³asu na narz¹d s³uchu, uk³ad nerwowy
i samopoczucie psychiczne cz³owieka decyduje, obok intensywnoci dwiêku,
jego czêstotliwoæ i czas trwania. Szkodliwoæ lub uci¹¿liwoæ ha³asu okrela
energia zawarta w tym pamie czêstotliwoci, w którym ha³as jest najg³oniejszy. Zgodnie z zaleceniami ISO (International Organisation for Standardization), ha³as okrela siê wskanikiem oceny ha³asu N, wyznaczaj¹c go przez
porównanie z opracowanym nomogramem rodziny krzywych N. Jednostk¹
okrelaj¹c¹ nasilenie ha³asu (w nomogramie znajduj¹c¹ siê na osi odciêtych)
jest decybel [dB]; 1 dB = 0,8 B (Bela jest logarytmiczn¹ jednostk¹ wielkoci
bezwymiarowej, okrela stosunek energii lub mocy dwóch sygna³ów). Dopuszczalne nasilenie ha³asu w rodowisku na ró¿nych stanowiskach pracy
okrela w Polsce odpowiednia norma. [I.W.]
Nasiona  ró¿ne organy rolin s³u¿¹ce do rozmna¿ania generatywnego, niezale¿nie
od tego jaki jest ich charakter botaniczny, np. ziarniaki zbó¿, nasiona str¹czkowych, k³êbki buraków, roz³upki marchwi, str¹ki esparcety. W obrocie rolniczym
wyró¿nia siê nasiona: 1) kwalifikowane  materia³ siewny odpowiadaj¹cy ustalonym normom jakoci pochodz¹cy z plantacji nasiennej; 2) niekwalifikowane
 nasiona handlowe nieznanej odmiany; 3) handlowe  materia³ siewny odpowiadaj¹cy ustalonym normom jakoci. [L.Z.]
Nastêpstwo  kolejnoæ rolin uprawianych na danym polu. W³aciwe nastêpstwo,
oparte na podstawach przyrodniczych i agrotechnicznych, tworzy zmianowanie. [L.Z.]
Naturalne pole naprê¿eñ masywu ska³  wytworzenie siê wokó³ wyrobiska górniczego kilku stref o ró¿nym stanie naprê¿eniowo-deformacyjnym, zale¿nym
zarówno od deformacyjno-wytrzyma³ociowych charakterystyk ska³, jak i od
wielkoci deformacji konturu wyrobiska (okrelanego parametrami podpornoci i podatnoci obudowy). Nowoczesne metody okrelania statecznoci ska³y
odkrytej w wyrobisku oraz przyjêcie hipotezy o mechanizmie wspó³pracy
obudowy z deformuj¹cym siê górotworem otaczaj¹cym wyrobisko, zadecydowa³y o opracowaniu wielu mechanicznych modeli wspó³pracy górotwór-obudowa, które stanowi¹ o schematach obliczeniowych wyrobisk górniczych. [I.W.]
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Nawadnianie  jeden z systemów melioracji wodnych polegaj¹cy na dostarczaniu
glebie wody w celu pokrycia jej niedoborów i zwiêkszenia jej produktywnoci.
ród³em wody mog¹ byæ zbiorniki wodne naturalne i sztuczne, wody powodziowe, rzeki, kana³y, studnie i cieki. Budowa i eksploatacja urz¹dzeñ nawadniaj¹cych jest kosztowna, dlatego op³acaj¹ siê one tylko w produkcji intensywnej. Niekiedy z wod¹ wprowadza siê równie¿ sk³adniki pokarmowe rolin, gdy
wykorzystuje siê cieki lub dodaje nawóz do wody deszczowanej. Przy deszczowaniu rolin nastêpuje zmywanie licznych szkodników, takich jak mszyce,
przêdziorki, pche³ki. Stopieñ tego zmywania zale¿y od gatunku roliny  najsilniejsze jest na bobiku, kapucie i burakach, znacznie s³absze na ziemniakach,
lucernie i koniczynie. Nawadnianie mo¿e mieæ tak¿e skutki ujemne, je¿eli wykonuje siê je zbyt czêsto, zbyt intensywnie (niszczenie struktury gleby podczas
deszczowania) lub dawki polewowe s¹ zbyt du¿e. Iloæ wody, która powinna
byæ dostarczona w ci¹gu okresu wegetacyjnego, zale¿y od potrzeb wodnych
rolin, planowanego plonu, iloci opadów i stanu uwilgotnienia gleby, a tak¿e
od systemu nawadniania; wynosi ona od kilku do kilkunastu tys. m3/ha. Jednorazowe dostarczenie takiej iloci wody przekracza³oby maksymaln¹ pojemnoæ wodn¹ czynnej warstwy gleby, dlatego normê dzieli siê na dawki polewowe i dostarcza je w odpowiednich odstêpach czasu, stosownie do potrzeb
rolin. Nieodpowiednie nawadnianie mo¿e spowodowaæ nadmierne uwilgotnienie gleby, a nawet doprowadziæ do zabagnienia. Ujemn¹ konsekwencj¹ nawadniania jest zubo¿enie naturalnych zbiorników wody, wymywania sk³adników pokarmowych i zagro¿enie chorobami przenoszonymi razem z wod¹ lub
ciekami oraz ska¿enie gleb wodami niedostatecznie czystymi. W zale¿noci od
sposobu rozprowadzania wody rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje nawadniania:
1) bruzdowe  gruntów ornych, polegaj¹ce na wprowadzaniu wody do specjalnie wykonanych bruzd, z których przesi¹ka ona do gleby; ten sposób bywa
stosowany przy utylizacji cieków miejskich; 2) deszczowniane deszczowanie;
3) grawitacyjne, przy którym woda nap³ywa samoczynnie na nawadniane pole;
4) kroplowe, polegaj¹ce na umiejscowieniu przy rolinach przewodów polietylenowych zaopatrzonych w dozatory kroplowe, przez które kroplami, grawitacyjnie lub niskocinieniowo, przecieka woda czysta lub z rozpuszczonym nawozem mineralnym; stosowane jest w uprawach szklarniowych i polowych oraz
intensywnych sadach; woda musi byæ dobrej jakoci, gdy¿ zanieczyszczona
powoduje pogorszenie wydatku wskutek czêciowego lub ca³kowitego zablokowania emiterów; 5) podsi¹kowe  stosowane do u¿ytków zielonych, polega
na spiêtrzaniu wody w rowach odwadniaj¹cych, wskutek czego woda przesi¹ka
do gleby powoduj¹c jej pe³ne nawil¿enie; 6) przesi¹kowe (wg³êbne)  doprowadzanie wody do g³êbszych warstw gleby za pomoc¹ specjalnych ruroci¹gów
porowatych lub zaopatrzonych w otwory, a niekiedy za pomoc¹ ci¹gów drenarskich lub drenów krecich; do tego procesu mo¿na stosowaæ wodê czyst¹ lub
wody ciekowe; 7) stokowe  wod¹ sp³ywaj¹c¹ cienk¹ warstw¹ po powierzchni
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o okrelonym spadku, wsi¹kaj¹c¹ po drodze w glebê; 8) zalewowe  zalewanie
warstw¹ wody ok. 20 cm pola podzielonego grobelkami na kwatery; stagnuj¹ca
woda w kwaterze wsi¹ka w glebê, a jej nadmiar zastaje odprowadzony do rowów odwadniaj¹cych; ten sposób stosuje siê prawie wy³¹cznie na u¿ytkach zielonych; 9) nawo¿¹ce, zasilaj¹ce glebê rozpuszczonymi w wodzie nawadniaj¹cej nawozami mineralnymi lub ¿yznymi namu³ami rozpuszczonymi w wodzie
nawadniaj¹cej; 10) ogrzewaj¹ce  wod¹ cieplejsz¹ ni¿ gleba w celu jej ogrzania i przyspieszenia rozwoju mikroorganizmów glebowych oraz przed³u¿enia
okresu wegetacji rolin; wykonuje siê wiosn¹ lub jesieni¹ u¿ywaj¹c ciep³ych
wód ciekowych z zak³adów przemys³owych albo ciep³ej wody wg³êbnej;
wiosenne deszczowanie sadu rozpylon¹ wod¹ chroni kwiaty i zawi¹zki owoców przed przymrozkami. [L.Z.]
Nawozy  substancje mineralne lub organiczne zawieraj¹ce sk³adniki pokarmowe
dla rolin, stosowane w celu zwiêkszenia ¿yznoci gleby i plonów rolin. Wyró¿nia siê nawozy: 1) organiczne, których podstawowym sk³adnikiem jest substancja organiczna; do grupy tej zalicza siê obornik, gnojowicê, gnojówkê, nawozy zielone, kompost, torf, fekalia i inne; zawieraj¹ makroelementy i mikroelementy; w glebie ulegaj¹ mineralizacji i przekszta³caj¹ siê w zwi¹zki próchniczne; 2) mineralne substancje stosowane doglebowo, dolistnie lub donasiennie, zawieraj¹ce co najmniej jeden sk³adnik pokarmowy w formie dostêpnej dla
rolin; dziel¹ siê na azotowe (saletrzak, saletra amonowa, mocznik, siarczan
amonu), fosforowe (superfosfaty, supertomasyna, fosforan amonowy), potasowe (sole potasowe, kainity, siarczan potasowy, kalimagnezja), magnezowe (siarczan magnezowy, kizeryt, dolomit, kalimagnezja), wapniowe (wapno tlenkowe,
wapno wêglanowe, wapno defekacyjne) oraz mikronawozy. Nawozy mineralne
mog¹ byæ: 1) fizjologicznie kwane  w postaci soli, z których roliny pobieraj¹
g³ównie kationy, a pozosta³a reszta kwasowa zakwasza glebê przy udziale wydzielanych przez roliny jonów H+, np. K2SO4  siarczan potasowy; 2) fizjologicznie zasadowe  w postaci soli, z których roliny pobieraj¹ g³ównie czêæ
anionow¹, a pozosta³e kationy alkalizuj¹ glebê przy udziale wydzielanych przez
roliny jonów OH, np. NaNO3  saletra sodowa; 3) fizjologicznie obojêtne 
niepowoduj¹ce zmian odczynu gleby, np. superfosfaty; 4) mieszane  wytwarzane przez mechaniczne zmieszanie nawozów w celu równoczesnego stosowania dwu lub wiêcej sk³adników (PK, NPK, NPKMg + mikroelementy); 5) wielosk³adnikowe  zawieraj¹ce dwa lub wiêcej sk³adników pokarmowych otrzymywane w procesie produkcyjnym przez chemiczne ich wi¹zanie. [L.Z.]
Nawozy U  nawozy dolistne utrudniaj¹ce rozwój chorób i szkodników rolin. Te
ich w³aciwoci U wykorzystuje siê przy opracowywaniu programu opryskiwania i dokarmiania dolistnego nimi rolin w integrowanej produkcji. Z punktu
widzenia dokarmiania wyró¿nia siê: 1) nawozy U kompletne, zawieraj¹ce
wszystkie sk³adniki potrzebne do wzrostu w stosunku zrównowa¿onym wzglê-
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dem wymagañ pokarmowych rolin; 2) nawozy U specjalistyczne, zawieraj¹ce jeden lub dwa sk³adniki pokarmowe wyranie dominuj¹ce, np. azot, potas,
wapñ, fosfor, za wszystkie pozosta³e sk³adniki w ma³ym udziale; nazwa tych
nawozów pochodzi od sk³adnika dominuj¹cego, np. nawóz U azotowy  jeli dominuje azot, nawóz U potasowy  jeli dominuje potas, itd. Z punktu
widzenia utrudniania rozwoju na rolinie patogenów nawozy U dzieli siê na:
1) mocno zasadowe; 2) mocno octanowe; 3) zawieraj¹ce odpowiednio du¿e
stê¿enie mikroelementów, toksyczne dla patogenów ale jeszcze nie fitotoksyczne dla rolin; 4) zawieraj¹ce koloidaln¹ krzemionkê; 5) forte, tj. jednoczenie
mocno zasadowe i mocno octanowe lub zawieraj¹ce du¿e stê¿enia mikroelementów b¹d koloidaln¹ krzemionkê. Nawozy U s¹ nieszkodliwe dla owadów doros³ych, w tym dla nalatuj¹cych, np. pszczó³, trzmieli, muchówek, natomiast uniemo¿liwiaj¹ one owadom przechodzenie cyklu rozwojowego na rolinie, gdy¿ niszcz¹ najm³odsze stadia, tj. jaja i m³ode larwy. W Polsce pierwszym
nawozem U zasadowym by³a Florogama O, a pierwszym nawozem U
octanowym by³ Ekolist. [L.Z.]
Nawozy zielone  wie¿a masa rolinna wprowadzona do gleby w celu podniesienia jej ¿yznoci. Do uprawy jako nawozy zielone najlepiej nadaj¹ siê
roliny motylkowe (np. ³ubin ¿ó³ty, seradela, peluszka), uprawiane w plonie lub
miêdzyplonie, które wzbogacaj¹ glebê w substancjê organiczn¹ i azot, a tak¿e
w inne sk³adniki pokarmowe. Ich wartoæ nawozowa zale¿y od iloci i sk³adu
chemicznego przyoranej masy; najlepiej dzia³aj¹ na glebach lekkich ubogich
w próchnicê. [L.Z.]
Nawo¿enie  zabieg agrotechniczny polegaj¹cy na dostarczaniu rolinom uprawnym sk³adników pokarmowych. Celem zabiegu jest zwiêkszenie iloci i jakoci
plonów oraz podniesienie ¿yznoci gleb. Wyró¿nia siê nawo¿enie: 1) donasienne  mieszanie materia³u siewnego, g³ównie rolin str¹czkowych, z nawozami
przed wysiewem; do tego celu u¿ywa siê nawozów sta³ych lub p³ynnych o stê¿eniu, które nie obni¿a zdolnoci kie³kowania nasion; 2) skomasowane (na zapas)  jednorazowe wprowadzenie do gleby zwiêkszonych dawek nawozów
fosforowych (gdy¿ fosfor nie jest wymywany z gleby), czasem tak¿e potasowych na glebach ciê¿kich pod roliny zbo¿owe i ziemniaki, dla kilku kolejno
uprawianych rolin; wa¿ny jest dobór pierwszej roliny, któr¹ najczêciej s¹
okopowe korzeniowe; nadmierna iloæ, np. fosforu i potasu w glebie powoduje
retrogradacjê tych sk³adników; zbyt wysoki poziom nawo¿enia potasowego na
glebach ubogich w wapñ i magnez mo¿e prowadziæ do ¿ywienia luksusowego
rolin i wystêpowania u zwierz¹t tê¿yczki pastwiskowej  stosunek K:(Mg +
Ca) w paszy nie powinien przekraczaæ 2; 3) przedsiewne  stosowanie nawozów (g³ównie fosforowych i potasowych) przed siewem lub przed sadzeniem
rolin; 4) pog³ówne (dokarmianie rolin)  nawo¿enie rolin w czasie ich wegetacji; celem tego zabiegu jest dostarczenie rolinom dodatkowych, ³atwo przy-
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swajalnych sk³adników pokarmowych, g³ównie azotu; mo¿e byæ stosowane
doglebowo lub dolistnie; 5) dolistne  opryskiwanie czêci nadziemnych rolin
wodnym roztworem nawozów mineralnych, stosowane jest jako uzupe³niaj¹ce
przy u¿yciu opryskiwaczy, samolotów lub deszczowni; szczególn¹ w³aciwoci¹ nawo¿enia dolistnego jest to, ¿e niektóre zawarte w nich sk³adniki pokarmowe wystêpuj¹ w ilociach i formach toksycznych dla patogenów i szkodników, a nietoksycznych dla rolin; nawozy dolistno-ochronne, dostarczaj¹ce sk³adników pokarmowych rolinom, chroni¹ je jednoczenie przed agrofagami, przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia zu¿ycia pestycydów syntetycznych, a tym samym
do ochrony rodowiska naturalnego i zdrowia cz³owieka; zalet¹ tych nawozów
jest mo¿liwoæ mieszania ich z syntetycznymi rodkami ochrony rolin. Wed³ug sposobu stosowania rozró¿nia siê nawo¿enie: 1) rzêdowe  w rzêdach specjalnym siewnikiem nawozowym lub zbo¿owo-nawozowym, którego celem jest
stworzenie rolinom, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie rozwoju, optymalnych
warunków od¿ywiania; 2) rzutowe  wysiew nawozów za pomoc¹ siewników
z poziomymi tarczami wysiewaj¹cymi, np. wysiew wapna na ciernisko; 3) tamowe  wysiew nawozów pasami w okrelonej odleg³oci od rzêdów wysianych nasion za pomoc¹ specjalnych urz¹dzeñ montowanych na siewnikach lub
kultywatorach; 4) piercieniowe  stosowane podczas wegetacji rolin, g³ównie
w sadownictwie, polegaj¹ce na piercieniowym umieszczeniu nawozów mineralnych poza obwodem korony drzew i krzewów, ale w zasiêgu systemu korzeniowego; 5) gniazdowe  w sadownictwie i warzywnictwie, umieszczanie nawozów organicznych i mineralnych w gniazdach przed siewem lub sadzeniem
rolin o du¿ej rozstawie rzêdów; 6) jednostronne  nawo¿enie jednym lub dwoma sk³adnikami pokarmowymi, mimo ¿e rolina do normalnego wzrostu i rozwoju potrzebuje ich wielu; 7) podstawowe  niezbêdne do utrzymania ¿yznoci
gleby i umo¿liwienia rolinom wydania najwy¿szych plonów (po zastosowaniu
nawo¿enia uzupe³niaj¹cego); u¿ywane s¹ nawozy organiczne jak obornik, gnojowica, nawóz zielony; 8) uzupe³niaj¹ce  dodatkowe stosowane oprócz nawo¿enia podstawowego w celu zaspokojenia wymagañ pokarmowych rolin; jest
ono stosowane przedsiewnie, powschodowo lub pog³ównie; 9) zrównowa¿one
 stosowanie kilku sk³adników pokarmowych w ilociach proporcjonalnych do
potrzeb nawozowych rolin, np. stosunek N:P:K dla pszenicy powinien wynosiæ 1:0,8:1, a dla buraków cukrowych 1:0,7:1,3; ustalaj¹c ów stosunek nale¿y
uwzglêdniæ zasobnoæ gleby w sk³adniki pokarmowe; 10) ¿ywieniowe  uwzglêdniaj¹ce potrzeby pokarmowe oczekiwanego plonu oraz niezbêdny naddatek bilansowy, zapewniaj¹cy utrzymanie wysokiej zawartoci w glebie stosowanego
sk³adnika. [L.Z.]
Nawóz mineralny  jedno- i wielosk³adnikowa substancja mineralna pochodzenia
naturalnego lub przemys³owego, s³u¿¹ca do u¿ynienia gleby i ¿ywienia rolin.
Do g³ównych nawozów mineralnych zalicza siê wszystkie kopalniane i przemy-
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s³owe formy nawozów fosforowych, potasowych, wapniowych i magnezowych
oraz azotowych oprócz mocznika. Ostatni jest produktem syntezy organicznej.
Saletra chilijska jest natomiast kopalin¹ mineraln¹ pochodzenia biologicznego,
powsta³¹ w procesie mineralizacji odchodów ptasich. [J.S.]
Nawóz organiczny  substancja organiczna o ró¿nym udziale czêci mineralnych,
stosowana do ulepszania fizycznych, chemicznych i biologicznych w³aciwoci
gleby oraz zasilania rolin w sk³adniki pokarmowe. Substancja organiczna jest
podstawowym czynnikiem glebotwórczym i dlatego nawozy organiczne nazywa siê naturalnymi. Do podstawowych nawozów organicznych zalicza siê obornik od zwierz¹t gospodarczych, gnojowicê z ferm zwierzêcych, nawozy zielone
 roliny przyorywane w stanie zielonym, komposty wytwarzane z odpadów
ró¿nej genezy, osady z oczyszczania cieków miejskich oraz biologicznego
oczyszczania cieków przemys³owych, torf surowy i uzdatniony. [J.S.]
Nekroza  obumieranie tkanek wskutek stosowania rodków ochrony rolin, uszkodzeñ przez patogeny, nadmiaru lub niedoboru sk³adników pokarmowych oraz
niskich lub wysokich temperatur. [L.Z.]
Nematocydy  chemiczne rodki nicieniobójcze. Wiêkszoæ z nich to fumiganty
niszcz¹ce jednoczenie inne szkodniki glebowe. Cechuje je wysoka fitotoksycznoæ, dlatego musz¹ byæ stosowane przed wysianiem lub wysadzeniem rolin.
Stosowanie nematocydów jest kosztowne, dlatego zabieg ten przeprowadza siê
wy³¹cznie na niewielkich powierzchniach uprawnych (szkó³ki, rozsadniki) oraz
w pomieszczeniach zamkniêtych (szklarnie, tunele foliowe). Aktualnie stosowane s¹ g³ównie do zwalczania niszczyka zjadliwego i mietki cebulanki. [L.Z.]
ni  w gleboznawstwie, torf niski, np. Otni. [L.Z.]
Niecki osiadania  obni¿enia powierzchni ziemi powsta³e w miejscach osiadania
gruntu na terenach podziemnej eksploatacji zasobów naturalnych (wêgla, rudy,
soli, wody) lub erozji podziemnej na terenach kresowych. Bezodp³ywowe niecki osiadania s¹ zawadniane, wtedy rolinnoæ suchogruntowa zmienia siê na
gruntowo-wodn¹ lub ginie pod wod¹. [J.S.]
Niekonwencjonalne ród³a energii, odnawialne noniki energii  noniki energii, z których mo¿na otrzymaæ energiê w sposób ci¹g³y. ród³em energii s¹ wiatr
(elektrownie wiatrowe, pompownie, kompresownie), woda (elektrownie wodne), s³oñce (kolektory p³askie, ogniwa fotowoltaiczne), ród³a geotermalne (energia wnêtrza ziemi) oraz biogaz, biomasa i biopaliwo. S¹ to ogromne zasoby,
stale odnawiaj¹ce siê, w du¿ym stopniu oparte na oddzia³ywaniu energii s³onecznej. Ich u¿ytkowanie nie powoduje zak³óceñ w rodowisku naturalnym,
poniewa¿ nie pozostawiaj¹ popio³ów i nie emituj¹ szkodliwych substancji. Mog¹
uzupe³niaæ, a nawet zastêpowaæ, potrzeby energetyczne ze róde³ tradycyjnych
(wêgiel, ropa, gaz). W rolnictwie istnieje znaczne zapotrzebowanie na ten rodzaj energii w celu wykorzystania m.in. do podgrzewania powietrza w suszar-
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niach ziarna, nasion i zielonek, do ogrzewania pod³o¿a oraz nawadniania rolin
w szklarniach i upraw warzyw gruntowych, do podgrzewania i napowietrzania
wody w zbiornikach, gnojowicy i hodowli ryb, a tak¿e do ogrzewania pomieszczeñ inwentarskich, budynków mieszkalnych oraz produkcji energii elektrycznej. [L.Z.]
Nieu¿ytek pokopalniany  grunt zniekszta³cony przez eksploatacjê kopaliny, wymagaj¹cy rekultywacji i ponownego zagospodarowania. [J.S.]
Nieu¿ytek popowodziowy  grunt o silnie zniekszta³conej budowie, rzebie terenu, szacie rolinnej lub warunkach wodnych i tlenowych wskutek przemieszczania mas ziemnych lub zawodnienia. [J.S.]
Nieu¿ytek poprzemys³owy  grunt zniekszta³cony lub zanieczyszczony przez dzia³alnoæ przemys³ow¹, wymagaj¹cy rekultywacji i ponownego zagospodarowania. [J.S.]
Nieu¿ytek porolny  grunt rolny wyja³owiony ze sk³adników pokarmowych i próchnicy glebowej, wskutek niew³aciwej uprawy lub z natury swej nie nadaj¹cy siê
do u¿ytkowania rolniczego (przewa¿nie bardzo kwany). [J.S.]
Nieu¿ytki  grunty nie nadaj¹ce siê do uprawy ani do innego zagospodarowania
rolniczego czy lenego. S¹ to grunty zbyt podmok³e, zabagnione lub zakrzaczone oraz suche, lune piaski, na których roliny uprawne nie maj¹ warunków do
wzrostu, g³ównie z braku wody. Do nieu¿ytków nale¿¹ tak¿e tereny zdewastowane, zob. od³óg. [L.Z.]
Nitragina  szczepionka zawieraj¹ca ¿ywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium o wysokiej aktywnoci, do zaprawiania nasion rolin motylkowatych, zwiêkszaj¹ca plony rednio o 1020% oraz wzbogacaj¹ca roliny w bia³ko
a glebê w azot. Stosowana jest doglebowo lub z materia³em siewnym w przypadku, gdy roliny motylkowate uprawia siê po raz pierwszy lub nie uprawiano
ich co najmniej od 4 lat, brak jest brodawek na korzeniach tych rolin mimo ich
uprzedniego uprawiania, albo gdy wystêpuje zmêczenie gleby. Dla ka¿dego
gatunku roliny motylkowatej produkuje siê nitraginê zawieraj¹c¹ specyficzne
bakterie, które mog¹ wspó³¿yæ z dan¹ rolin¹, zob. azotobakteryna. [L.Z.]
Nitrofity  roliny rosn¹ce na glebach szczególnie bogatych w przyswajalny azot,
np. komosa bia³a, ¿ó³tlica drobnokwiatowa, pokrzywa zwyczajna. [L.Z.]
Nitryfikacja  proces powszechnie zachodz¹cy w glebach i wodach w rodowisku
utleniaj¹cym. Polega na utlenianiu amoniaku (lub jonów amonowych) do azotynów i azotanów przez bakterie nitryfikuj¹ce (nitryfikacyjne). Proces ten mo¿e
przebiegaæ w ró¿ny sposób, w zale¿noci od warunków rodowiska i udzia³u
w nim okrelonych grup bakterii. Procesy nitryfikacji odgrywaj¹ ogromn¹ rolê
w kr¹¿eniu azotu w przyrodzie, maj¹ te¿ du¿e znaczenie we wzbogacaniu wód
powierzchniowych oraz w procesie ich samooczyszczaniu siê. W warunkach
utleniaj¹cych, po³owiczny czas przebiegu procesów nitryfikacji to 15 lat.
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Procesy nitryfikacji zachodz¹ szczególnie intensywnie w glebach lekkich oraz
w strefie dobrze natlenionych wód gruntowych. [A.M.]
Normy jakoci wody pitnej  obowi¹zuj¹ce przepisy normatywne b¹d sanitarne
ustalaj¹ce dopuszczalne dla wód pitnych stê¿enia ró¿nych (zw³aszcza niepo¿¹danych) substancji oraz zanieczyszczeñ bakteriologicznych. W polskich przepisach sanitarnych (Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
04.05.1990 r.) podano 43 chemiczne i fizykochemiczne wskaniki jakoci wody,
okrelaj¹c ich maksymalne dopuszczalne stê¿enia w wodach pitnych. W innych
pañstwach czêsto u¿ywa siê wiêcej wskaników tego typu. W poszczególnych
pañstwach s¹ ró¿ne dopuszczalne dla wód pitnych zakresy stê¿eñ wskaników
zanieczyszczenia wód. [A.M.]
Nonik narzêdzi  rodzaj ci¹gnika rolniczego, specjalnie przystosowanego do warunków uprawy miêdzyrzêdowej (w¹skie ko³a, zmienny przewit, przedni i tylny wa³ odbioru mocy o obrotach zale¿nych i niezale¿nych), którego o przednia
po³¹czona jest z tyln¹ dwigarem, umo¿liwiaj¹cym zawieszanie i nabudowywanie narzêdzi i maszyn miêdzy osiami nonika do pielêgnowania i dokarmiania rolin. [L.Z.]
Nowina  teren po raz pierwszy przeznaczony do u¿ytkowania jako grunt orny. [L.Z.]
Nowotwory glebowe  skupiska substancji mineralnej lub organiczno-mineralnej,
ró¿ni¹ce siê od otaczaj¹cej masy glebowej barw¹ i konsystencj¹. W glebach
Polski wystêpuj¹ najczêciej nowotwory ¿elaziste, ¿elazisto-manganowe i wêglanowe. Maj¹ one formy: 1) ró¿nokszta³tnych konkrecji, daj¹cych siê wypreparowaæ z otoczenia; 2) pasemek (przewa¿nie poziomych); 3) nacieków szczelinowych, pokorzeniowych itp. Nowotwory ¿elaziste powstaj¹ wskutek utleniania
rozpuszczonych w wodzie zwi¹zków ¿elaza. Na podstawie form i ich rozmieszczenia mo¿na okreliæ aktualne lub minione stosunki powietrzno-wodne i oglejenie gleby. Ma to du¿e znaczenie przy ocenie potrzeb melioracji gleb. [J.S.]
Obci¹¿enie pastwiska  liczba du¿ych sztuk albo ³¹czna masa zwierz¹t pas¹cych
siê jednoczenie na 1 ha pastwiska. Obci¹¿enie pastwiska powinno byæ du¿e,
aby ruñ by³a mo¿liwie szybko i dok³adnie wyjadana. Jednak przy nadmiernym
obci¹¿eniu zwierzêta bywaj¹ g³odne i niszcz¹ nadmiernie darñ racicami. Natomiast przy niedostatecznym obci¹¿eniu du¿o zielonki marnuje siê przez wydeptywanie, wypas trwa d³ugo, co powoduje skrócenie okresu odpoczynku pastwiska, a tym samym gorsz¹ jego wydajnoæ. Wydajnoæ pastwiska mo¿na znacznie poprawiæ przez zmniejszenie powierzchni kwater i zwiêkszenie ich obci¹¿enie. Przy intensywnym u¿ytkowaniu mo¿na przeznaczyæ 4060 sztuk doros³ych
na 1 ha pastwiska. Przy wypasie dawkowanym obci¹¿enie pastwiska mo¿e wynosiæ 30100 t masy cia³a, zob. obsada pastwiska. [L.Z.]
Obornik  nawóz naturalny sk³adaj¹cy siê z przefermentowanego ka³u, moczu
i ció³ki. Zawiera on wszystkie sk³adniki potrzebne do rozwoju rolin oraz po-
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prawia w³aciwoci fizyczne gleby. Wyró¿nia siê obornik: 1) wie¿y  niepoddany fermentacji, o niejednolitej strukturze i szerokim stosunku C:N; 2) przefermentowany  poddany fermentacji przez 45 miesiêcy; w tym czasie nastêpuje czêciowa mineralizacja materii organicznej i zawê¿enie stosunku C:N do
1520:1; 3) s³omiasty  zawieraj¹cy du¿o ció³ki ze s³omy i odznaczaj¹cy siê
szerokim stosunkiem C:N; 4) kompostowany  o du¿ym stopniu rozk³adu, kompostowany z dodatkiem nawozów mineralnych, torfu, fekaliów lub gliny; stosowany jest w ogrodnictwie; 5) sztuczny  nawóz organiczny otrzymywany przez
kompostowanie pociêtej s³omy z gnojowic¹, gnojówk¹, wod¹ gnojow¹ i nawozami mineralnymi (N, P, Ca) oraz specjalnymi preparatami; obornik sztuczny
w dzia³aniu nawozowym nie ustêpuje naturalnemu. [L.Z.]
Obsada  1) liczba sztuk zwierz¹t przypadaj¹cych na 100 ha u¿ytków rolnych lub
gruntów ornych; 2) liczba rolin rosn¹cych na powierzchni 1 m2 lub 1 ha. Wyró¿nia siê obsadê: 1) teoretyczn¹  liczba rolin na 1 m2, obliczona na podstawie iloci wysiewu, wartoci u¿ytkowej i masy 1000 sztuk; 2) minimaln¹ 
najni¿sza liczba rolin na 1 m2 gwarantuj¹ca zadowalaj¹cy plon, np. dla rzepaku ozimego na wiosnê wynosi ona 3540 o ile roliny s¹ silne i zdrowe, a dla
buraków cukrowych 3; 3) optymaln¹  liczba rolin na 1 m2 gwarantuj¹ca najwy¿szy plon, np. dla buraków cukrowych wynosi ona 8, rzepaku ozimego 60
80, ¿yta 300400, a pszenicy ozimej s³abo krzewi¹cej siê 500600; 4) rzeczywist¹  liczba rolin na 1 m2 rosn¹cych w ³anie. [L.Z.]
Obsada pastwiska  liczba sztuk du¿ych albo ³¹czna masa zwierz¹t jak¹ mo¿na
wy¿ywiæ na 1 ha pastwiska w ci¹gu ca³ego sezonu pastwiskowego. Wydajnoæ
pastwiska od wiosny do jesieni ulega zmianie, a wiêc obsada te¿ bêdzie inna
w poszczególnych miesi¹cach. Na bardzo dobrych, dobrych i rednich pastwiskach obsada powinna wynosiæ 1224 du¿ych sztuk przeliczeniowych na 1 ha
(12 t masy cia³a). Na pastwiskach racjonalnie u¿ytkowanych obsada jest zazwyczaj znacznie wiêksza ni¿ przy wypasie wolnym, zob. obci¹¿enie pastwiska. [L.Z.]
Obsypnik  narzêdzie z dwustronnym lemieszem i dwiema odk³adnicami s³u¿¹ce
do obsypywania rolin uprawnych. [L.Z.]
Obsypywanie, obredlanie, redlenie, okopywanie  nagarnianie ziemi na dolne
nadziemne czêci rolin, np. ziemniaków, kukurydzy, za pomoc¹ obsypnika.
Sprzyja to rozwojowi stolonów i korzeni przybyszowych. [L.Z.]
Obszar górniczy  pod wzglêdem prawnym jest to przestrzeñ, w granicach której
przedsiêbiorca jest uprawniony do wydobywania kopalni objêtej koncesj¹. Podstaw¹ wyznaczenia obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna. Obszar
górniczy wyznacza siê dla ka¿dej kopaliny, chocia¿by z³o¿a ró¿nych kopalin
wystêpowa³y w bezporednim s¹siedztwie. Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa prowadzi rejestr obszarów górniczych. [W.J.]
Obszar ochrony uzdrowiskowej  teren i strefa ochronna (otulina) uzdrowiska.
Do obszaru ochrony uzdrowiskowej zalicza siê: 1) teren zak³adu lecznictwa
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uzdrowiskowego wraz z jego urz¹dzeniami; 2) osiedle lub miasto, na terenie
którego znajduje siê uzdrowisko; 3) strefê ochronn¹. [J.S.]
Obszar przemys³owej degradacji rodowiska  obszar ukszta³towany przez jeden lub kilka zintegrowanych obiektów przemys³owych, stanowi¹cych skoncentrowane ród³o czynników degraduj¹cych niektóre lub wszystkie elementy
rodowiska przyrodniczego; rozró¿nia siê obiektowy obszar degradacji, kompleksowy obszar degradacji i aglomeracyjny obszar degradacji. [J.S.]
Ochrona fauny glebowej  wiadomoæ istotnego znaczenia ró¿norodnoci biologicznej gleb oraz jej ekologicznych, genetycznych, spo³ecznych, ekonomicznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i estetycznych
wartoci, powinna wp³ywaæ na poszukiwanie skutecznych form jej ochrony;
zgodnie z Konwencj¹ o ró¿norodnoci biologicznej (Dz.U. 2002 Nr 184, poz.
1532). [J.K.]
Ochrona gruntów  zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 79,
rozdz. 1), grunty rolne i lene podlegaj¹ ochronie oraz powinny byæ rekultywowane i zagospodarowywane w celu zachowania jak najwiêkszego obszaru tych
gruntów, poprawy ich wartoci oraz stworzenia mo¿liwoci pe³nego ich wykorzystania do produkcji rolinnej. Ochrona gruntów rolnych polega na: 1) ograniczeniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze; 2) nadawaniu nieu¿ytkom rolnym wartoci u¿ytkowych oraz przywracaniu tych wartoci zdegradowanym
gruntom rolnym; 3) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów
rolnych oraz szkodom w produkcji rolnej, powstaj¹cym wskutek dzia³alnoci
nierolniczej; 4) rolniczym ich wykorzystaniu, poprawianiu ich wartoci produkcyjnej oraz zapobieganiu spadkowi ich urodzajnoci. Ochrona gruntów lenych polega na: 1) ograniczeniu przeznaczania ich na cele nielene; 2) zapobieganiu procesom degradacji gruntów lenych oraz szkodom w drzewostanach
i produkcji lenej, powstaj¹cym wskutek dzia³alnoci nielenej; 3) przywracaniu wartoci u¿ytkowych gruntom, które utraci³y charakter gruntów lenych na
skutek dzia³alnoci nielenej; 4) poprawieniu ich wartoci u¿ytkowych oraz zapobieganiu ich produktywnoci. [J.S.]
Ochrona gruntów lenych  ograniczanie przeznaczenia tych gruntów na cele nielene, zapobieganie procesom ich degradacji oraz stratom w drzewostanach
i produkcji lenej, powstaj¹cym wskutek dzia³alnoci nielenej, przywracanie
wartoci u¿ytkowych gruntom, które utraci³y charakter gruntów lenych na skutek dzia³alnoci nielenej oraz poprawianie ich wartoci u¿ytkowych i zapobieganie zmniejszenia siê ich produktywnoci. [J.S.]
Ochrona gruntów rolnych  ograniczenie przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze, nadawanie nieu¿ytkom rolnym wartoci u¿ytkowych oraz przywracanie tych wartoci zdegradowanym gruntom rolnym, zapobieganie procesom
degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz stratom w produkcji rolnej powstaj¹cym wskutek dzia³alnoci nierolniczej, a tak¿e poprawianie wartoci pro-
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dukcyjnej gruntów rolnych oraz zapobieganie zmniejszania siê ich urodzajnoci. [J.S.]
Ochrona rolin  dzia³ produkcji rolinnej, którego celem jest zapobieganie obni¿aniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie ziemiop³odów w magazynach.
Ochrona rolin jest wspomagana przez fitopatologiê, entomologiê i herbologiê.
Stosuje siê metody chemiczne, agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane, integrowane i kwarantannê. Coraz wiêkszego znaczenia
nabiera integrowana ochrona rolin, polegaj¹ca na ³¹czeniu ww. metod przydatnych pod wzglêdem gospodarczym, ekologicznym i toksykologicznym, jak najlepiej powi¹zanych, w celu utrzymania liczebnoci agrofagów poni¿ej progu
ekonomicznej szkodliwoci, przy czym pierwszeñstwo ma wiadome wykorzystanie naturalnych czynników ograniczaj¹cych. Integrowana ochrona rolin ³¹czy
wszystkie dostêpne metody zwalczania agrofagów przy wykorzystaniu w jak
najwiêkszym zakresie naturalnych procesów samoregulacji zachodz¹cych
w agrobiocenozach i celowym wspomaganiu tych procesów. Podstawowy cel
ochrony rolin jakim jest ograniczenie strat plonów musi byæ ³¹czony z celem
minimalizacji zagro¿eñ dla konsumentów (pozosta³oci szkodliwych substancji
chemicznych), zwierz¹t gospodarskich i rodowiska przyrodniczego (ochrona
wód, gleby i powietrza). Praktyczne zastosowanie integrowanej ochrony rolin
wi¹¿e siê z wykorzystaniem wszelkich alternatywnych dla ochrony chemicznych metod zwalczania agrofagów. W integrowanej ochronie rolin wyró¿nia
siê dwa rodzaje dzia³añ: 1) porednie  opracowanie prawid³owego p³odozmianu, wykorzystanie w jak najwiêkszym zakresie odmian rolin odpornych i tolerancyjnych na patogeny i szkodniki, stosowanie mieszanin wewn¹trz- i miêdzygatunkowych, ochrona organizmów po¿ytecznych; 2) bezporednie  dobór ekologicznie bezpiecznych metod zwalczania agrofagów (biologicznych, mechanicznych, biotechnicznych), w chemicznej ochronie wybór technik wykonywania zabiegów o mo¿liwie najmniejszym zagro¿eniu dla otoczenia, wykonywanie
zabiegów chemicznych tylko po przekroczeniu ekonomicznych progów zagro¿enia (szkodliwoci), stosowanie selektywnych pestycydów, stosowanie pestycydów na ograniczonej powierzchni lub w ni¿szych dawkach. [L.Z.]
Oczka wodne  ma³e, przewa¿nie okr¹g³e jeziora, powsta³e w zag³êbieniach po
stopieniu siê bry³ lodu lodowcowego. W krajobrazie rolniczym s¹ one niezbêdne ze wzglêdów agrobiocenotycznych. [L.Z.]
Odciek  woda wraz z zawartymi w niej sk³adnikami (rozpuszczonymi i zawieszonymi), wyp³ywaj¹ca ze sk³adowiska odpadów (wysypisko, poletko osadowe,
wylewisko, osadniki, zwa³owisko, pryzmy obornika) lub ³atwo rozpuszczalnych
surowców i materia³ów. Odcieki s¹ zwykle bardzo obci¹¿one organicznymi
i mineralnymi sk³adnikami. Zalicza siê je wiêc do najbardziej szkodliwych cieków. Obornikowe odcieki nazywa siê gnojówk¹, a odcieki z kiszonkowych pryzm
sokami kiszonkowymi. [J.S.]
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Odczyn gleby  cecha roztworu glebowego uwarunkowana stosunkiem jonów
wodorowych do wodorotlenowych, któr¹ wyra¿a siê symbolem pH. Odczyn
kwany jest wtedy, gdy stê¿enie jonów H+ jest wiêksze od stê¿enia jonów OH,
obojêtny, gdy jony H+ i OH znajduj¹ siê w równowadze, a zasadowy, gdy jony
OH przewa¿aj¹ nad jonami H+. Odczyn jest jednym z podstawowych wskaników ¿yznoci gleby. Za optymalny uwa¿a siê taki odczyn, przy którym sk³adniki pokarmowe s¹ naj³atwiej dostêpne dla rolin, a gleba wykazuje po¿¹dane
w³aciwoci fizyczne. Dla wiêkszoci rolin uprawnych optymalne pH wynosi
67. Ponad 60% gleb Polski to gleby o du¿ej i bardzo du¿ej kwasowoci, czyli
ma³ej aktywnoci biologicznej i urodzajnoci. Zakwaszenie gleb spowodowane
jest m.in. zanieczyszczeniem rodowiska (kwane deszcze, nawozy fizjologicznie kwane). W rodowisku kwanym ronie przyswajalnoæ metali ciê¿kich
przez roliny, zatem na 60% powierzchni gleb wystêpuje ryzyko wiêkszego przenikania tych pierwiastków do rolin. Dlatego konieczne s¹ melioracje odkwaszaj¹ce oraz wapnowanie i magnezowanie gleb, które wp³yn¹ na wzrost plonów
i ogranicz¹ ska¿enie rolin metalami ciê¿kimi. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kategorie odczynu gleby i odpowiadaj¹ce im przedzia³y (liczby graniczne) dla pH
w l n KCl (bez nawiasów) i w wodzie (w nawiasach): 4,0 (5,0) bardzo kwany
(gleby b. kwane), 4,14,5 (5,15,5) kwany (gleby kwane), 4,55,0 (5,66,0)
rednio kwany (gleby rednio kwane), 5,16,0 (6,16,8) s³abo kwany (gleby
s³abo kwane), 6,16,5 (6,97,2) obojêtny (gleby obojêtne), 6,67,0 (7,28,0)
s³abo zasadowy (gleby s³abo alkaliczne), 7,17,5 (8,18,5) rednio zasadowy
(gleby rednio alkaliczne), 7,5 (8,5) zasadowy (gleby alkaliczne). [L.Z.]
Odkrywka glebowa  wykop wykonany w glebie do g³êbokoci najczêciej 1,5 m,
z jedn¹ cian¹ pionow¹ i wyrównan¹, s³u¿¹cy do badania i opisu morfologii
profilu glebowego. [L.Z.]
Odkwaszanie gleby  zabieg agrotechniczny, stosowany w celu zobojêtnienia gleby kwanej lub zmniejszenia jej kwasowoci, która wywiera szkodliwy wp³yw
na rozwój rolinnoci i drobnoustrojów ¿yj¹cych w glebie. Polega na stosowaniu wapnowania, zwiêkszaj¹cego koncentracjê jonów wapnia w roztworze glebowym i obni¿aj¹cego rozpuszczalnoæ zwi¹zków glinowych, wywieraj¹cych
ujemny wp³yw na rozwój rolin. Wapnowanie wp³ywa ponadto na poprawê w³aciwoci fizycznych gleby, zob. odwapnienie gleby. [L.Z.]
Odle¿enie siê roli  powolne osiadanie warstwy ornej po orce, maj¹ce na celu
uzyskanie korzystniejszych w³aciwoci roli. Proces ten polega na mechanicznym osiadaniu agregatów glebowych i zagêszczaniu tekstury roli. Jednoczenie
przebiegaj¹ce procesy biologiczno-fizyczno-chemiczne zmieniaj¹ uk³ady koloidalne i nadaj¹ roli stan sprawnoci. W czasie suszy rola osiada wolno, natomiast deszcze przyspieszaj¹ osiadanie; postêpuje ono wolniej na glebach ciê¿kich ni¿ na lekkich. Niektóre roliny, np. ¿yto, nale¿y siaæ w rolê odle¿a³¹, gdy¿
osiadanie zachodz¹ce dopiero po siewie powoduje uszkodzenia korzeni. Dlate-
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go te¿ po ka¿dej orce czy energicznym spulchnieniu powinien nast¹piæ okres
odle¿enia siê roli, a jest to szczególnie wa¿ne w okresie poprzedzaj¹cym siew
roliny. Po zbyt pónych orkach osiadanie roli przyspiesza siê wa³em Campbella. [L.Z.]
Od³ogowanie  pozostawianie pola od³ogiem w celu poprawienia naturalnej ¿yznoci
gleby. Obecnie od³ogowanie, bêd¹ce wynikiem kryzysu ekonomicznego i restrukturyzacji rolnictwa, dowodzi z³ego u¿ytkowania ziemi. Od³ogi w 1995 r.
zajmowa³y ok. 1,3 mln ha. Najwiêkszy udzia³ od³ogów odnotowano w woj.
zielonogórskim (37%), koszaliñskin (28%), s³upskim (28%), gorzowskim
(25%) i olsztyñskim (25%). S¹ to tereny pó³nocnej i zachodniej czêci kraju,
gdzie by³o najwiêcej PGR-ów. Najmniej od³ogów stwierdzono w woj. koniñskim (1,3%), ³om¿yñskim (1,7%) i w³oc³awskim (2%), gdzie przewa¿aj¹ gospodarstwa indywidualne. Odtwarzanie ¿yznoci gleby w od³ogach nastêpuje
bardzo powoli dziêki jej odpoczynkowi oraz kolejnym sukcesjom rolin, zob.
ugór. [L.Z.]
Od³óg  grunty porolne pozostawione bez ingerencji cz³owieka przez wiele lat,
które pocz¹tkowo zarastaj¹ rolinnoci¹ segetaln¹, a nastêpnie ruderaln¹, oraz
ma³o wartociowymi gatunkami krzewów i drzew jak je¿yna, wierzba, brzoza,
olcha. Stopieñ zarastania wieloletnich od³ogów mo¿e byæ tak¿e regulowany
i ograniczany odpowiednimi herbicydami. W glebach od³ogowanych zachodz¹
nastêpuj¹ce procesy: sukcesja wtórna, zmiany w³aciwoci fizycznych, przesuszenie gleby, degradacja próchnicy, wymywanie azotu, erozja, nagromadzanie
siê diaspor chwastów, chorób i szkodników. [L.Z.]
Odnawialne noniki energii  zob. niekonwencjonalne ród³a energii. [L.Z.]
Odnowa rodowiska  zespó³ dzia³añ przywracaj¹cych rodowisku przyrodniczemu aktywnoæ biologiczn¹ i równowagê ekologiczn¹ lub funkcje gospodarcze,
ekologiczne i kulturowe. Form¹ odnowy rodowiska jest rekultywacja, ale nie
jest jej odpowiednikiem. Przywrócenie rolinnoci lenej lub darniowej na gruntach ornych  najbardziej predysponowanych do tego  w celu poprawy warunków ekologicznych lub produkcyjnych, jest odnow¹ rodowiska. Odnawiany
mo¿e byæ te¿ wybrany element rodowiska na okrelonym terenie, np. gleba,
las, rolinnoæ darniowa, zbiornik wodny, rolinnoæ parkowa itp. [J.S.]
Odpad  niespo¿ytkowany i nie maj¹cy okrelonego przeznaczenia produkt bytowej lub gospodarczej dzia³alnoci cz³owieka, zwyczajowo nie zalicza siê do
odpadów cieków odprowadzanych do kanalizacji i wód powierzchniowych oraz
nieujmowanych gazów i py³ów emitowanych do atmosfery; w wyniku oczyszczania cieków otrzymuje siê odpad zwany osadem. [J.S.]
Odpady górnicze  nale¿¹ do odpadów masowych, tzn. wystêpuj¹ w szczególnie
du¿ych ilociach. Dziel¹ siê na odpady górnicze (kamieñ do³owy), powstaj¹ce
w trakcie eksploatacji z³o¿a oraz odpady przeróbcze, powstaj¹ce w trakcie prze-
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róbki kopaliny w zak³adzie przeróbczym kopalni. Czêæ odpadów górniczych
jest gospodarczo wykorzystywana jako dodatek do podsadzki, podk³ad do rekultywacji terenów oraz w drogownictwie. Znaczna jednak czêæ jest lokowana
na zwa³owiskach przykopalnianych lub centralnych. Du¿e iloci odpadów poprzeróbczych (poflotacyjnych) powsta³¹ przy eksploatacji rud miedzi oraz cynku i o³owiu. S¹ one lokowane transportem hydraulicznym na tzw. stawy osadowe zlokalizowane na powierzchni terenu. [W.J.]
Odpornoæ gleby na degradacjê  1) zdolnoæ do neutralizowania i unieruchamiania substancji fitotoksycznych i pogarszaj¹cych warunki ¿ycia rolin (odpornoæ chemiczna); 2) wytrzyma³oæ na niszcz¹ce dzia³anie opadów atmosferycznych, wiatru, sprzêtu technicznego oraz deptanie zwierz¹t i ludzi (odpornoæ mechaniczna). Odpornoæ gleby na zakwaszenie, naruszenie równowagi
sk³adników pokarmowych oraz zanieczyszczenie sk³adnikami toksycznymi jest
mniej wiêcej proporcjonalna do zawartoci koloidów, próchnicy i procentowego wysycenia kompleksu sorpcyjnymi kationami Ca2+ i Mg2+. Odpornoæ gleby
na zakwaszenie zale¿y ponadto od obecnoci lub braku CaCO3. Im wiêcej CaCO3
zawiera gleba, tym bardziej jest odporna na zakwaszenie. Odpornoæ gleby na
zakwaszenie mo¿na wiêc zwiêkszyæ przez intensywne wapnowanie. Odpornoæ
gleby na fizyczne i mechaniczne czynniki degradacji zwiêksza siê w miarê wzrostu zawartoci koloidów, ale poszczególne czynniki degradacji wykazuj¹ tu pewne odchylenia. Erozyjne dzia³anie wody jest najwiêksze w utworach py³owych
(szczególnie na lessach), a wiatru i deptania na piaskach. Gliny ciê¿kie i i³y s¹
bardzo odporne na erozjê, ale w stanie mokrym ³atwo trac¹ strukturê pod ko³ami i nogami, w stanie suchym s¹ natomiast bardzo odporne na ugniatanie. Chemiczna odpornoæ gleb Polski waha siê w bardzo szerokich granicach. Wed³ug
kryterium pojemnoci kompleksu sorpcyjnego i wysycenia go kationami Ca2+
i Mg2+ wyró¿niono 10 kategorii odpornoci gleb na degradacjê. Szacuje siê, ¿e
gleb bardzo s³abo odpornych w Polsce jest 34%, s³abo odpornych 17%, rednio
odpornych 20%, a gleb bardzo odpornych niespe³na 20%. [J.S.]
Odwadnianie  odprowadzanie nadmiaru wody gruntowej z podmok³ych terenów.
Mo¿e byæ prowadzone rowami lub drenami. Rozstaw drenów i rowów oraz ich
usytuowanie w profilu glebowym warunkowane jest hydrofizycznymi w³aciwociami warstw genetycznych gleby. [L.Z.]
Odwapnienie gleby  pozbawienie gleby zwi¹zków wapnia w wyniku ich pobrania
przez roliny i wymycia przez wody opadowe, któremu sprzyja zakwaszenie
powodowane stosowaniem nawozów mineralnych. Zakwaszenie powodowane
jest równie¿ przez kwasy organiczne i nieorganiczne w glebie oraz kwane
deszcze. W pierwszej fazie odwapniania nastêpuje wymycie wêglanu wapnia,
a w drugiej jonów wapnia z kompleksu sorpcyjnego. W przeciêtnych warunkach straty te wynosz¹ rocznie do 0,25 t CaO/ha, zob. odkwaszanie gleby. [L.Z.]
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Odwodnienie  1) zabieg lub system reguluj¹cy stosunki wodne (melioracja) powierzchni biologicznie czynnej na okrelonym terenie; 2) zabieg lub system
osuszaj¹cy ziemiê na potrzeby budownictwa lub górnictwa; 3) niezamierzony
zanik wód powierzchniowych lub podziemnych wskutek dzia³alnoci gospodarczej. [J.S.]
Odwodnienie gruntu  zabieg lub system reguluj¹cy stosunki wodne (melioracyjny) powierzchni biologicznie czynnej na okrelonym terenie, zabieg lub system
osuszaj¹cy ziemiê na potrzeby budownictwa lub górnictwa oraz niezamierzony
zanik wód powierzchniowych lub podziemnych wskutek dzia³alnoci gospodarczej. [J.S.]
Odwodnienie terenu  1) odprowadzenie wody powierzchniowej lub nadmiaru
wody podziemnej stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z okrelonego sposobu
u¿ytkowania terenu; 2) zanik wody powierzchniowej lub nadmierny odp³yw
wody gruntowej, stanowi¹cy niezamierzony skutek dzia³alnoci gospodarczej
w rodowisku lub bêd¹cy efektem naturalnych procesów geologicznych. Ka¿de
odwodnienie terenu powoduje znaczne lub bardzo du¿e zmiany ekologiczne.
Celowe osuszenie okrelonego gruntu powoduje czêsto przesuszenie, a tym samym degradacjê ekosystemów na terenach przyleg³ych. Dzia³ania odwadniaj¹ce powinny byæ wiêc podejmowane na podstawie dok³adnego rozpoznania skutków negatywnych. Dotyczy to g³ównie odwodnienia bagien dolin rzecznych,
terenów górniczych i przemys³owych oraz ujêæ wód podziemnych. Na skutek
zamierzonego i niezamierzonego odwodnienia oraz wynikaj¹cych z tego zmian
w sposobie u¿ytkowania gruntów malej¹ zasoby wody w glebie i w przyziemnej czêci atmosfery. Zjawisko ogólnego przesuszenia terenu jest znane w Polsce pod pojêciem stepowienia krajobrazu. [J.S.]
Odwrotka  wczesnojesienna orka p³ytka lub rednia, przykrywaj¹ca obornik, poprzedzona podorywk¹ i poprzedzaj¹ca orkê przedzimow¹. [L.Z.]
Odymianie  1) wytwarzanie dymów i mgie³ nad uprawami (np. drzew owocowych) chroni¹cych roliny przed przymrozkami; 2) zwalczanie szkodników
w zamkniêtym pomieszczeniu, np. w szklarni, przez spalanie preparatu wydzielaj¹cego z dymem substancje truj¹ce; 3) poddawanie pszczó³ dzia³aniu dymu
z podkurzacza, maj¹ce na celu os³abienie ich agresywnoci. Przed otwarciem
ula nale¿y wpuciæ przez wylot kilka k³êbów dymu, a po 12 min, po uspokojeniu siê pszczó³, przyst¹piæ do przegl¹du gniazda. W czasie pracy wpuszcza siê
od czasu do czasu dym na pszczo³y, jeli s¹ agresywne. [L.Z.]
Oglejenie  barwny przejaw dynamiki procesu oksydacyjno-redukcyjnego w gruncie o okresowym lub trwa³ym niedoborze tlenu. Niedobór ten jest powodowany
g³ównie przez rozk³ad substancji organicznej przy ograniczonym dop³ywie tlenu z atmosfery  w warunkach nadmiernego uwilgotnienia gruntu. W takich
warunkach tlen jest pobierany przez bakterie w drodze redukcji ¿elaza (III) do
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¿elaza (II). Tym samym rdzawa barwa wodorotlenków ¿elaza (III) przemienia
siê w zielon¹, niebiesk¹ lub szarozielon¹ barwê, charakterystyczn¹ dla ¿elaza
(II) i oglejenia. Efekt barwny oglejenia zale¿y nie tylko od koncentracji rozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza (II) i nasilenia procesów redukcyjnych, lecz tak¿e od odczynu rodowiska. W rodowisku bardzo kwanym nie wystêpuje zielona, a tym bardziej niebieska barwa oglejenia  niezale¿nie od natê¿enia procesów redukcyjnych i zawartoci ¿elaza (II). Gdy odczyn jest zbli¿ony do obojêtnego, to oglejenie ma barwê zielon¹. Niebieska barwa jest charakterystyczna
dla rodowiska alkalicznego. Wystêpuje ona najczêciej w ró¿nego rodzaju i³ach
i mu³kach pochodzenia wodnego (np. i³o³upki krakowieckie) i glebach aluwialnych (madowych). W miejscach dostatecznego natlenienia ¿elazo (II) utlenia
siê szybko do ¿elaza (III), daj¹c okrelon¹ formê wytr¹ceñ ¿elazistych. Stosownie do nasilenia i zmiennoci w czasie procesów oksydacyjno-redukcyjnych,
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹ce formy oglejenia: plamiste, zaciekowe, marmurkowate, strefowe, ca³kowite i punktowe. Wymienione formy oglejenia mog¹ wystêpowaæ w glebie: sporadycznie, okresowo lub permanentnie. [J.S.]
Ogniwo zmianowania  fragment zmianowania sk³adaj¹cy siê z przedprzedplonu,
przedplonu i roliny nastêpczej, zob. cz³on zmianowania. [L.Z.]
Ogólny wêgiel organiczny (OWO)  wskanik zanieczyszczenia wód substancj¹
organiczn¹, okrelaj¹c¹ iloæ wêgla zawartego w rozpuszczonych w wodzie
i wystêpuj¹cych w formie zawiesiny substancjach organicznych (naturalnych
i syntetycznych). [A.M.]
Ogrodnictwo  dzia³ produkcji rolinnej obejmuj¹cy warzywnictwo, sadownictwo
i kwiaciarstwo. [L.Z.]
Okopywanie  zob. obsypywanie.
Okres krytyczny  okres szczególnej wra¿liwoci rolin na okrelony czynnik rodowiskowy, np. na nisk¹ lub wysok¹ temperaturê, deficyt wody, niedobór sk³adników pokarmowych, choroby. Okresy te wystêpuj¹ w ró¿nych fazach rozwojowych, w zale¿noci od gatunku, a nawet odmiany. Zale¿nie od grupy rolin
okres krytyczny w stosunku do zaopatrzenia w wodê obejmuje ró¿ne fazy rozwojowe: 1) zbo¿a  strzelanie w db³o, k³oszenie, kwitnienie i wykszta³canie
ziarna; 2) str¹czkowe  formowanie siê kwiatostanów, kwitnienie i wykszta³canie str¹ków; 3) motylkowe pastewne  formowanie siê kwiatostanów i kwitnienie; 4) buraki  intensywne grubienie korzeni i przyrost lici; 5) ziemniaki 
formowanie siê kwiatostanów, kwitnienie oraz zawi¹zywanie i wykszta³canie
bulw. Pod wzglêdem temperatury okres krytyczny przypada u rolin uprawnych
przewa¿nie na fazê wi¹zania p¹ków kwiatowych, kwitnienie lub pocz¹tek wi¹zania nasion. Znajomoæ tego okresu u poszczególnych rolin pozwala na
stosowanie zabiegów agrotechnicznych i melioracyjnych (np. deszczowania)
w odpowiednich terminach lub na lepsze zharmonizowanie wymagañ rolin
z warunkami danego siedliska, co mo¿na osi¹gn¹æ przez stosowanie odpowied-
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niego terminu siewu lub dobór odmiany, której okres krytyczny przypada na
czas najmniejszej czêstotliwoci wystêpowania niekorzystnego zjawiska. [L.Z.]
Okres wegetacji  okres wzrostu i rozwoju rolin, obejmuj¹cy intensywne procesy
¿yciowe od siewu do zbioru uprawianej roliny. D³ugoæ okresu wegetacji zale¿y od gatunku roliny (a nawet od odmiany), warunków klimatycznych, nawo¿enia itp. Wysoka temperatura i brak wody oraz brak azotu skracaj¹ okres wegetacji, a niska temperatura i nadmiar opadów lub silne nawo¿enie azotowe przed³u¿aj¹ wegetacjê. W Polsce za pocz¹tek okresu wegetacji przyjmuje siê zakwitanie leszczyny, kaczeñca, podbia³u, a za koniec  opadanie lici kasztanowca
i brzozy. Najwczeniej okres ten rozpoczyna siê na po³udniowym zachodzie
(rejon Opola, Wroc³awia, G³ogowa) oraz w rejonie Tarnowa, a najpóniej na
Pojezierzu Mazurskim i w górach. Szybko koñczy siê na Pojezierzu Mazurskim
i w górach, a póniej w pasie biegn¹cym wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku, dolin¹
Odry, Kotlin¹ l¹sk¹ i Kotlinami Podkarpackimi. W wyniku tych ró¿nic okres
wegetacji waha siê od 190 dni na Mazurach do ponad 220 dni na Dolnym
l¹sku, a w górach 100150 dni. [L.Z.]
Okrêg zapowietrzony  obszar obejmuj¹cy jedno lub kilka gospodarstw, a nawet
ca³¹ miejscowoæ, w którym stwierdza siê chorobê zakan¹, np. pryszczycê.
Teren zapowietrzony podlega cis³ej kwarantannie. Jednoczenie zamyka siê
ruch zwierz¹t i produktów pochodzenia zwierzêcego oraz ogranicza siê ruch
ludnoci. [L.Z.]
Oligofagi  zwierzêta od¿ywiaj¹ce siê kilkoma gatunkami zwierz¹t lub rolin. [L.Z.]
Oligomiktyczne jezioro  jezioro, którego wody nie co roku ulegaj¹ pe³nemu wymieszaniu. [Z.M.]
Oligotroficzny zbiornik  zbiornik o niewielkiej zawartoci pierwiastków biogennych w wodzie. [Z.M.]
Opad roczny  ca³kowita wysokoæ opadów w ci¹gu roku. [Z.M.]
Opady atmosferyczne  opadaj¹ce na powierzchniê ziemi ciek³e lub sta³e produkty kondensacji pary wodnej w atmosferze. Nale¿¹ do nich deszcze, nieg, krupa
i grad. [Z.M.]
Opielacz, wypielacz  narzêdzie kilkurzêdowe do niszczenia chwastów i spulchniania roli w miêdzyrzêdziach rolin uprawnych, g³ównie okopowych, wyposa¿one w zestaw wymiennych elementów roboczych. [L.Z.]
Opielanie  wzruszanie miêdzyrzêdzi narzêdziami na polach obsianych lub obsadzonych w szerokie rzêdy, stosowane w celu zniszczenia chwastów, pokruszenia skorupy glebowej oraz spulchnienia i przewietrzenia gleby. [L.Z.]
Opryskiwacz  aparat lub maszyna do opryskiwania rolin lub powierzchni gleby
pestycydami, w celu zwalczenia agrofagów. Produkowane s¹ opryskiwacze rêczne, plecakowe, taczkowe, ci¹gnikowe przyczepiane lub zawieszane, a tak¿e
montowane na samolotach i mig³owcach. [L.Z.]

147

A
O

Leksykon ekoin¿ynierii
Opryskiwanie  pokrywanie powierzchni chronionych rolin lub gleby rozpylon¹
na krople ciecz¹ u¿ytkow¹, sporz¹dzon¹ z odpowiedniej iloci pestycydu i wody,
a tak¿e nanoszenie ciek³ych nawozów dolistnych na roliny. Wykonuje siê najczêciej w celu zapobie¿enia wystêpowania lub bezporedniego zwalczania
agrofagów, w zale¿noci od fizykochemicznych w³aciwoci pestycydów, ich
toksycznego i fitotoksycznego dzia³ania, oraz od rodzaju i fazy rozwojowej chronionej roliny, od sposobu od¿ywiania siê i ¿ycia agrofagów, warunków pogodowych, rozmiarów opryskiwanych powierzchni, a tak¿e od typu stosowanej
aparatury do opryskiwania mo¿na stosowaæ ró¿n¹ iloæ cieczy roboczej. Du¿a
iloæ cieczy umo¿liwia ca³kowite zwil¿enie rolin i pokrycie ich pestycydem.
Zmniejszenie objêtoci cieczy, przy takiej samej dawce pestycydu na jednostkê
powierzchni uprawnej, powoduje zwiêkszenie stê¿enia cieczy i wymaga wiêkszego rozdrobnienia kropel oprysku. Zale¿nie od wielkoci kropel rozró¿niamy
opryskiwanie grubo kropliste (rednica kropel 700150 mm), rednio kropliste
(rednica kropel 25050 mm) lub drobnokropliste (rednica kropel 12525 mm).
Wad¹ opryskiwania grubo kroplistego jest koniecznoæ zapewnienia znacznej iloci wody (w uprawach polowych zwykle 300600 l/ha, a w sadach
15002000 l/ha). Opryskiwanie drobnokropliste (ma³o objêtociowe) wi¹¿e siê
z wydatnym zmniejszeniem zu¿ycia wody do 150 l/ha w uprawach polowych
i do 300 l/ha w sadach. Opryskiwanie ultra ma³o objêtociowe polega na jeszcze wiêkszym rozdrobnieniu kropel cieczy roboczej i obni¿eniu zu¿ycia wody
do kilku l/ha w uprawach polowych i ok. 40 l/ha w sadach, lub na stosowaniu
p³ynnych preparatów nierozcieñczonych wod¹. Zabiegi takie wykonuje siê czêsto przy u¿yciu opryskiwaczy samolotowych. Zmniejszenie objêtoci cieczy
roboczej na jednostkê powierzchni i tym samym zmniejszenie wielkoci kropel
zwiêksza mo¿liwoci ich zwiewania poza obszar zabiegu. Uzyskanie odpowiedniej wielkoci kropel uzale¿nione jest od zastosowania odpowiednich urz¹dzeñ,
a w przypadku zamg³awiania równie¿ od specjalnych form u¿ytkowych rodków ochrony rolin. [L.Z.]
Optymalna wilgotnoæ uprawowa  wilgotnoæ gleby, przy której element roboczy narzêdzia czy maszyny uprawowej napotyka na najmniejsze opory gleby,
a efekt jego dzia³ania jest najlepszy. Na glebach ciê¿kich mieci siê ona w w¹skich granicach wilgotnoci, a na lekkich  w szerokich. [L.Z.]
Optymalny termin siewu  termin siewu korzystny pod wzglêdem termicznym,
wilgotnoci gleby oraz d³ugoci dnia, zapewniaj¹cy dobre wschody i wysokie
plonowanie rolin. Zbo¿a ozime zasiane w optymalnym terminie, powinny osi¹gn¹æ fazê krzewienia w warunkach normalnych przed nadejciem zimy, a rzepak ozimy wytwarza jesieni¹ krêp¹ rozetê liciow¹ i odpowiednio grub¹ szyjkê
korzeniow¹, co wp³ywa na dobre przezimowanie rolin. Roliny jare musz¹ byæ
siane z uwzglêdnieniem ich minimalnej temperatury kie³kowania i ryzykiem
wyst¹pienia przymrozków wiosennych. [L.Z.]
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Optymalny termin zbioru  najkorzystniejszy termin zbioru po osi¹gniêciu dojrza³oci roliny, zapewniaj¹cy uzyskanie maksymalnego plonu o najwiêkszej
wartoci technologicznej i minimalizuj¹cy jego straty. U zbó¿ przypada on na
fazê dojrza³oci pe³nej, u rzepaku na fazê dojrza³oci technicznej, a u okopowych po osi¹gniêciu dojrza³oci technologicznej. [L.Z.]
Opylacz  aparat lub maszyna do opylania rolin sproszkowanymi rodkami ochrony rolin w celu zwalczenia agrofagów. [L.Z.]
Opylanie  równomierne pokrywanie powierzchni chronionych rolin lub gleby
sproszkowanymi rodkami ochrony rolin w celu zwalczenia agrofagów. Proszek nanoszony jest za pomoc¹ ró¿nego rodzaju opylaczy wytwarzaj¹cych chmurê py³u, która osiada na chronionej powierzchni. Zalet¹ opylania jest szybkoæ
wykonania zabiegu i niezale¿noæ od wody, co zwi¹zane jest z mniejszymi wydatkami robocizny. Do wad nale¿y zaliczyæ: wiêksze zu¿ycie substancji aktywnej, du¿¹ zale¿noæ od pogody, szczególnie od wiatru (szybkoæ wiatru nie powinna przekraczaæ 2 m/s), mo¿liwoæ znoszenia rodka na s¹siednie pola nawet
przy s³abym wietrze (znoszenie mo¿e dochodziæ do 5080% dawki), niedok³adne pokrywanie powierzchni rolin, mo¿liwoæ strz¹sania rodka przez wiatr
i zmywania przez deszcz, mo¿liwoæ poparzenia rolin, uci¹¿liwy transport, magazynowanie itp. Opylanie jest bardzo niebezpieczne dla po¿ytecznej fauny,
zwierz¹t gospodarskich i ludzi. [L.Z.]
Orka  podstawowa uprawka wykonywana p³ugiem, maj¹ca na celu odwrócenie
i pokruszenie uprawianej warstwy roli. Ze wzglêdu na g³êbokoæ orkê dzieli siê
na: 1) p³ytk¹, wykonywan¹ do g³êbokoci 15 cm; jest to najczêciej podorywka;
2) redni¹, wykonywan¹ na g³êbokoæ 1525 cm; jest to najczêciej orka siewna, 3) g³êbok¹, wykonywan¹ na g³êbokoæ 2535 cm; jest to najczêciej orka
przedzimowa; 4) pog³êbion¹, wykonywan¹ sporadycznie w celu zwiêkszenia
mi¹¿szoci warstwy ornej; g³êbokoæ jest wiêksza o kilka centymetrów od orki
g³êbokiej; 5) z pog³êbiaczem, wykonywan¹ sporadycznie w celu spulchnienia
warstwy podornej, zw³aszcza gdy wytworzy siê podeszwa p³u¿na; 6) agromelioracyjn¹  bardzo g³êboka (4560 cm) wykonywana specjalnym p³ugiem
w celu poprawienia co najmniej na kilka lat niekorzystnych w³aciwoci profilu
glebowego. Pod wzglêdem terminu wykonania wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje orki: 1) podorywka  orka p³ytka rozpoczynaj¹ca zespó³ uprawek po¿niwnych, wykonywana latem bezporednio po zbiorze rolin; 2) siewna  orka zasadnicza wykonywana na redni¹ g³êbokoæ rozpoczynaj¹ca zespó³ uprawek
przedsiewnych pod roliny ozime; 3) przedzimowa (ziêbla)  g³êboka orka wykonywana jesieni¹ na polach przeznaczonych pod roliny jare; 4) wiosenna,
wykonywana wiosn¹ pod roliny jare; uznawana jest za zabieg z regu³y szkodliwy, powoduj¹cy nadmierne przesuszenie roli. [L.Z.]
Orsztyn  zob. ruda darniowa.

149

P
A

Leksykon ekoin¿ynierii
Osad  depozyt jednorodnych lub ró¿norodnych cz¹stek, powsta³y wskutek ich osiadania na dnie zbiornika wodnego lub naczynia z ciecz¹, na powierzchni ziemi
lub powierzchni przedmiotu; drobnoziarniste osady denne i osady ciekowe
nazywa siê szlamami. [J.S.]
Osad ciekowy  produkt mechanicznego, biologicznego, chemicznego oczyszczania (w tym podczyszczania) cieków bytowo-gospodarczych, przemys³owych,
rolniczych, opadowych; osady ciekowe mog¹ mieæ konsystencjê p³ynn¹, mazist¹ lub ziemist¹, zale¿nie od charakteru osadu surowego i jego obróbki (transformacji); chemiczne i biologiczne w³aciwoci osadów ciekowych zale¿¹ od
rodzaju cieków, sposobu ich oczyszczania i transformacji. [J.S.]
Osadnik  prawnie zlokalizowany i urz¹dzony basen przeznaczony do sk³adowania i odwadniania odpadów ciek³ych lub sypkich transportowanych hydraulicznie (z wod¹). Osadniki s¹ przeznaczone g³ównie do gromadzenia ró¿nego rodzaju osadów (szlamów) technologicznych, odpadów mokrej flotacji kopalin,
sypkich odpadów transportowanych hydraulicznie oraz osadów z oczyszczania
cieków i uzdatniania wody. [J.S.]
Otwór badawczy  otwór wiertniczy wykonany w celu zbadania stosunków geologicznych, hydrogeologicznych lub geologiczno-in¿ynierskich. [Z.M.]
Owicydy  w ochronie rolin, chemiczne rodki do niszczenia jaj owadów i przêdziorków. Stosowanie owicydów jest szczególnie wa¿ne przy zwalczaniu takich gatunków, które w jednym roku mog¹ dawaæ nawet kilkanacie pokoleñ,
np. przêdziorek chmielowiec wystêpuj¹cy w szklarni. [L.Z.]
ox  w gleboznawstwie, akumulacja pó³toratlenków. W poziomach scementowanych stosuje siê do poziomu B z orsztynem, rud¹ ³¹kow¹ itp., np. Box. [L.Z.]
p  w gleboznawstwie, poziom rozluniony, wzruszony przez orkê lub inny zabieg
uprawowy spulchniaj¹cy. Stosuje siê do poziomów znajduj¹cych siê przy powierzchni gleby, np. Ap. [L.Z.]
Paleopedologia  nauka o glebach ukszta³towanych w ró¿nych od dzisiejszych
warunkach klimatyczno-rolinnych (w tym o glebach kopalnych) oraz o reliktowych cechach gleb wspó³czesnych. [L.Z.]
Palikowanie  1) wytyczanie za pomoc¹ palików; 2) przywi¹zywanie rolin do
palików. Zabieg ten stosuje siê u rolin wytwarzaj¹cych d³ugie i wiotkie ³odygi,
jak pomidor, ogórek, fasola, groch. W szklarniach i wysokich tunelach foliowych nie stosuje siê palikowania, gdy¿ powodowa³oby to nadmierne zacienianie rolin; zamiast palików u¿ywa siê sznurków; 3) wypas zwierz¹t gospodarskich na uwiêzi. Umiejêtnie prowadzone palikowanie jest bardzo zbli¿one do
wypasu dawkowanego, choæby ze wzglêdu na mo¿liwoæ codziennego przydzielania nowej porcji zielonki. Zasadnicz¹ wad¹ tego sposobu wypasu jest jego
pracoch³onnoæ, polegaj¹ca na przepalikowaniu zwierz¹t co kilka godzin. [L.Z.]
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Panzootia  epizootia obejmuj¹ca swoim zasiêgiem kilka krajów lub kontynentów. [L.Z.]
Pararêdziny  typ gleb wapniowcowych wytworzonych ze ska³ klastycznych (³upki
ilaste, piaskowce ze spoiwem wêglanowym, niektóre osady zwa³owe m³odszych
faz zlodowacenia), zasobnych w wêglany w ca³ym profilu. W profilu pararêdziny wystêpuj¹ zasadniczo dwa poziomy: próchniczny oraz ska³y macierzystej,
zasobnej w okruchy ska³ wêglanowych i w rozproszone wêglany. Najczêciej
tworz¹ siê na sk³onach w terenie urzebionym. [L.Z.]
Pas zieleni izolacyjnej  pas drzew i krzewów (wzglêdnie samych drzew lub
samych krzewów) dziel¹cy otoczenie od uci¹¿liwego obiektu lub odwrotnie,
o szerokoci stosownej do charakteru zagro¿enia i wymogów ochronnych. Szerokoæ pasa zieleni izolacyjnej, zwanego te¿ pasem sanitarnym strefy ochronnej, wynosi przewa¿nie od kilkunastu do kilkudziesiêciu metrów. [J.S.]
Pastwisko  naturalny (czasem przemienny) u¿ytek zielony spasany w okresie wegetacyjnym przez zwierzêta. Racjonalnie u¿ytkowane pastwisko dzieli siê na kwatery lub stosuje siê wypas dawkowany. Du¿e potrzeby wodne rolin pastwiskowych powoduj¹, ¿e najlepsze warunki dla tych u¿ytków wystêpuj¹ na obszarach o
du¿ej iloci opadów lub na glebach dobrze zaopatrzonych w wodê. Pastwisko jest
najtañszym ród³em paszy, stanowi¹cej podstawê produkcji zwierzêcej. [L.Z.]
Patogeny  czynniki chorobotwórcze, np. wirusy, bakterie, grzyby. [L.Z.]
Pedologia  termin stosowany dla tych dzia³ów i kierunków nauki o glebie, które
zajmuj¹ siê przede wszystkim zagadnieniami teoretycznymi (ekopedologia, paleopedologia). Niektórzy traktuj¹ ten termin jako synonim gleboznawstwa. [L.Z.]
Pedon  najmniejsza, jednorodna pod wzglêdem genetycznym objêtoæ gleby,
wystarczaj¹ca do okrelenia zespo³u jej elementów sk³adowych i w³aciwoci.
W praktyce przyjmuje siê, ¿e jest to graniastos³up o wysokoci równej mi¹¿szoci gleby, którego wierzchnia p³aszczyzna wynosi od 1 do kilku metrów.
W odró¿nieniu od profilu glebowego, zwi¹zanego z dwuwymiarowym przedstawieniem przekroju gleby, pedon ujmuje glebê trójwymiarowo  jako bry³ê. [L.Z.]
Pehametr  przyrz¹d do oznaczania pH przez pomiar si³y elektromotorycznej odpowiedniego ogniwa, najczêciej zbudowanego z elektrody szklanej i elektrody
kalomelowej. [L.Z.]
Pelety  sprasowana biomasa (pêdy wierzby, trociny, cinki drzewne, wióry) w postaci cylindrycznych minibrykietów o rednicy 610 mm i d³ugoci 2030 mm.
Pelety s¹ pe³nowartociowym materia³em opa³owym. [L.Z.]
Peletyzacja  produkcja pelet polegaj¹ca na poddaniu biomasy trzem kolejnym
procesom: suszeniu, mieleniu i prasowaniu. [L.Z.]
Pelosole, gleby inicjalne ilaste  typ gleb w pocz¹tkowej fazie rozwoju wytworzonych ze zwiêz³ych ska³ macierzystych gliniastych lub ilastych. Budowa profilu:
AC-C. [L.Z.]
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Permakultura  system projektowania zrównowa¿onych siedlisk ludzi (ogrodów,
domów, wiosek, miast, kultur). Rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych,
Europie Zachodniej i Australii. Naczeln¹ ide¹ permakultury jest przywrócenie
harmonijnego wspó³istnienia cz³owieka, zwierz¹t i rolin na Ziemi, w obliczu
postêpuj¹cego za³amania równowagi naturalnej w wyniku dzia³ania agrobiznesu, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych i rozwoju cywilizacji konsumpcyjnej. [L.Z.]
Persystencja  trwa³oæ pestycydu w rodowisku wyra¿ona d³ugoci¹ okresu rozpadu na zwi¹zki nieszkodliwe dla biocenozy. Pod wzglêdem persystencji w glebie pestycydy mo¿na podzieliæ na: 1) bardzo trwa³e, utrzymuj¹ce siê powy¿ej
18 miesiêcy (arsenian o³owiu, DDT, aldryna); 2) trwa³e, do 18 miesiêcy (herbicydy mocznikowe i triazynowe); 3) umiarkowanie trwa³e, do 12 miesiêcy (herbicydy amidowe, pochodne kwasu benzoesowego, insektycydy fosforoorganiczne); 4) nietrwa³e, do 6 miesiêcy (herbicydy toluidynowe, nitrylowe i pochodne
fenoksykwasów) oraz 5) szybko zanikaj¹ce, do 3 miesiêcy (herbicydy karbaminianowe i pochodne kwasów alifatycznych). Du¿e pozosta³oci pestycydów w glebie na ogó³ obni¿aj¹ jej aktywnoæ biologiczn¹, a w konsekwencji
i urodzajnoæ. Zanikanie pestycydów w glebie zachodzi w nastêpstwie procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Sporód procesów fizycznych
nale¿y wymieniæ wp³yw wiat³a, wymywania i adsorpcji. Do najwa¿niejszych
procesów biologicznych, odpowiedzialnych za zanikanie pestycydów, zalicza
siê przemiany przy udziale mikroorganizmów i rolin. Podstawowymi reakcjami chemicznymi rozk³adaj¹cymi pestycydy s¹: utlenianie, redukcja i hydroliza.
Du¿y wp³yw na szybkoæ zanikania pestycydu ma uziarnienie gleby, jej sk³ad
chemiczny i wilgotnoæ. [L.Z.]
Pestycydy  substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepo¿¹danych, u¿ywane do ochrony rolin uprawnych,
zwierz¹t, ludzi, produktów ¿ywnociowych itp. Dzia³anie pestycydów nie ogranicza siê tylko do organizmów szkodliwych, ale niszcz¹ one tak¿e wszystkie
organizmy (po¿yteczne) bytuj¹ce na danym obszarze. W niektórych przypadkach mo¿e nast¹piæ przerwanie ³añcucha pokarmowego dla wrogów naturalnych szkodnika. W efekcie po zabiegu najpierw nastêpuje silne zniszczenie
szkodnika. Gatunki po¿yteczne i drapie¿ne gin¹ z powodu braku pokarmu lub
opuszczaj¹ pole. W nastêpstwie pole zasiedlane jest przez nowy gatunek szkodnika, który na danym polu przewa¿nie nie ma wrogów naturalnych i w bardzo
szybkim czasie dochodzi do jego gradacji. W wyniku znoszenia pestycydów
przez wiatr lub sp³ukiwania ich przez ulewne deszcze dochodzi do ska¿enia
zbiorników i cieków wodnych. W koñcowym efekcie trafiaj¹ do gleby. Zmiany,
jakie zachodz¹ w glebie s¹ d³ugotrwa³e i ma³o zauwa¿alne. Jednak wiadomo, ¿e
pestycydy mog¹ powodowaæ zmiany w powi¹zaniach miêdzy elementami biotycznymi gleby. Zmiany te mog¹ wp³ywaæ na wysokoæ i jakoæ plonu. Innym
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ujemnym skutkiem masowego stosowania pestycydów jest uodpornienie siê
agrofagów na trucizny. Prawdopodobieñstwo wytwarzania siê odpornoci jest
tym wiêksze, im czêciej stosuje siê dany preparat oraz im wiêcej odpornych
osobników znajduje siê pocz¹tkowo w populacji. Aby temu przeciwdzia³aæ nale¿y przemiennie stosowaæ preparaty oparte na ró¿nych substancjach aktywnych, wprowadzaæ preparaty kombinowane (mieszane) oraz zmniejszaæ ogóln¹
liczbê zabiegów przez stosowanie pestycydów we w³aciwym terminie i w odpowiednim stê¿eniu. Pestycydy stanowi¹ tak¿e bezporednie zagro¿enie dla
zdrowia, a niekiedy i ¿ycia cz³owieka. Zapobieganiu bezporednim zatruciom,
czy te¿ gromadzeniu siê pestycydów w organizmie ludzi i zwierz¹t pomaga przestrzeganie okresów karencji i prewencji. W zale¿noci od dzia³ania na poszczególne grupy organizmów pestycydy dziel¹ siê na: insektycydy (rodki owadobójcze), herbicydy (rodki chwastobójcze), fungicydy (rodki grzybobójcze),
moluskocydy (rodki limakobójcze), nematocydy (rodki nicieniobójcze), rodentycydy (rodki gryzoniobójcze), akarycydy (rodki roztoczobójcze), bakteriocydy (rodki bakteriobójcze), atraktanty (rodki przywabiaj¹ce), repelenty
(rodki odstraszaj¹ce), defolianty (rodki usuwaj¹ce licie rolin), desykanty
(rodki powoduj¹ce zasychanie rolin). [L.Z.]
pF, wspó³czynnik pF  okrelenie si³y ss¹cej gleby, odpowiadaj¹cej cinieniu,
z jakim woda jest zwi¹zana w glebie. Wskanik ten wyra¿a siê logarytmem
dziesiêtnym z wysokoci s³upa wody w cm, równowa¿¹cego si³ê ss¹c¹ gleby. Na podstawie wyników pomiarów iloci wody ods¹czaj¹cej siê z gleby
przy wywieraniu na ni¹ okrelonego cinienia mo¿na wykreliæ krzyw¹ pF,
obrazuj¹c¹ funkcyjn¹ zale¿noæ pomiêdzy wilgotnoci¹ a cinieniem. Graniczne wartoci pF, odpowiadaj¹ce ró¿nym formom zwi¹zania wody wynosz¹:
pF > 4,7  higroskopowoæ maksymalna. pF 02,0  woda grawitacyjna szybko przesi¹kaj¹ca, tylko w minimalnej iloci pobierana przez roliny, pF 2,02,2
 woda wolna grawitacyjna powoli przesi¹kaj¹ca, pobierana przez roliny
w ci¹gu 34 dni po opadach, pF 2,02,5  wilgotnoæ odpowiadaj¹ca polowej pojemnoci wodnej, pF 2,53,0  woda kapilarna ³atwo dostêpna dla
rolin, pF 3,04,2  woda kapilarna trudno dostêpna dla rolin, pF = 4,2 
punkt trwa³ego wiêdniêcia. [L.Z.]
pH  ujemny logarytm ze stê¿enia jonów wodorowych. pH jest miar¹ odczynu gleby, czyli stê¿enia jonów wodorowych w roztworze glebowym. Roztwór glebowy ma odczyn kwany przy pH < 6,6, obojêtny przy pH 6,67,2 a zasadowy
przy pH > 7,2. Do rolin dodatnio reaguj¹cych na odczyn zasadowy nale¿y np.
koniczyna, lucerna, burak cukrowy i rzepak, a do znosz¹cych zakwaszenie gleby, np. ¿yto, owies, ziemniaki i kukurydza. Za pomoc¹ pomiaru pH mo¿na okreliæ te¿ odczyn spermy, gdy istnieje podejrzenie jego zaka¿enia w przypadkach
stanów zapalnych lub gdy nasienie jest zanieczyszczone, np. ka³em lub moczem. [L.Z.]
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Piasek  w gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o rednicy cz¹stek 1,00,1 mm.
Wyró¿nia siê piasek drobny (0,250,1 mm), redni (0,50,25 mm) i gruby (1,0
0,5 mm). [L.Z.]
Piaski ruchome  przemieszczane przez wiatr masy piasku na terenach bezrolinnych lub z ubog¹ szat¹ rolinn¹, która nie chroni gruntu piaskowego przed erozj¹
wietrzn¹. Piaski ruchome wystêpuj¹ g³ównie w klimacie suchym i gor¹cym oraz
na piaszczystych pobrze¿ach mórz i rzek nizinnych. Efektem eolicznej sedymentacji piasku s¹ wydmy. W Polsce piaski ruchome wystêpuj¹ wzd³u¿ ca³ego
pobrze¿a Ba³tyku, w dolinach wiêkszych rzek oraz na pozosta³ych bezrolinnych gruntach piaskowych lunych i s³abogliniastych. Do najwiêkszych obszarów trwa³ego wystêpowania piasków ruchomych w Polsce nale¿¹ wydmy piaskowe w okolicy £eby (S³owiñski Park Narodowy) i Pustynia B³êdowska. Okresowe wystêpowanie piasków ruchomych ma najwiêksze nasilenie na terenach
odkrywkowej eksploatacji piasku oraz budowy du¿ych obiektów przemys³owych i hydrotechnicznych. Piaski ruchome s¹ tak¿e bardzo uci¹¿liwe na terenach rolnych, zw³aszcza wczesn¹ wiosn¹, kiedy to piaskowe grunty orne nie
zosta³y jeszcze pokryte szat¹ rolinn¹. [J.S.]
Piaskowanie  pokrywanie powierzchni gleby torfowej warstw¹ piasku gruboci
510 cm, w celu poprawy ich w³aciwoci. Zastosowanie piaskowania na sfilcowanych trawnikach, po uprzedniej wertykulacji lub aeracji, przynosi efekty
w postaci pojawienia siê nowych korzeni, roz³ogów i pêdów. [L.Z.]
Piaskownia  kopalnia odkrywkowa piasku, lub miejsce pozyskiwania piasku sposobem gospodarczym na lokalne potrzeby ludnoci. Najwiêksze piaskownie
znajduj¹ siê na terenie aglomeracji l¹skiej. Dostarczaj¹ one piasku do zape³niania (podsadzania) wyrobisk pokopalnianych w górnictwie wêgla kamiennego. Area³ niektórych kopalñ piasku podsadzkowego wynosi kilkaset hektarów.
Ma³e kopalnie eksploatuj¹ piasek bez osuszenia z³o¿a. Nie schodz¹ poni¿ej górnego poziomu wody podziemnej i dlatego wyrobisko poeksploatacyjne jest gruntem piaskowym. Ukszta³towanie dobrej jakoci gleby z gruntu piaskowego jest
trudne i bardzo kosztowne. £atwiej jest stworzyæ warunki glebowe dla drzew
i krzewów, st¹d te¿ suchogruntowe piaskownie maj¹ przewa¿nie leny kierunek
rekultywacji. [J.S.]
Pielenie  rêczne lub mechaniczne usuwanie chwastów w uprawach ogrodniczych
i polowych. [L.Z.]
Pielnik  jedno lub dwuko³owe narzêdzie do uprawy miêdzyrzêdowej, zw³aszcza
w ogrodnictwie, poruszane rêcznie energicznymi pchniêciami do przodu. [L.Z.]
Pierwiastki biofilne  pierwiastki uczestnicz¹ce w budowie organizmów ¿ywych,
spe³niaj¹ce istotn¹ rolê fizjologiczn¹, niezbêdne dla normalnego rozwoju organizmów. Kr¹¿enie ich w przyrodzie opanowane jest przez procesy biologiczne,
g³ównie mikrobiologiczne. Jest to grupa pierwiastków bardzo zró¿nicowana
pod wzglêdem w³aciwoci chemicznych i roli w procesach biologicznych.
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Nale¿¹ do niej miêdzy innymi: H, C, N, O, S, P oraz Na, K, Ca, Si, Mn, Fe,
Cu, Zn, B, J, Cl. Antropogeniczne zmiany stê¿eñ pierwiastków biofilnych
w rodowisku mog¹ wywo³ywaæ zak³ócenia przemian metabolicznych w organizmach ¿ywych. [A.M.]
Pierwiastki ladowe  1) pierwiastki chemiczne, wystêpuj¹ce w tak ma³ych ilociach (poni¿ej 1 ppm), ¿e daj¹ siê wykryæ jedynie specjalnymi metodami, np.
Rb, Au, Hg; 2) pierwiastki, których zwi¹zki s¹ dla rolin niezbêdne do rozwoju,
aczkolwiek w bardzo ma³ych ilociach, np. Fe, Mn, Cu, B, Zn, Mo. Niekiedy s¹
potrzebne dla zwierz¹t i ludzi, a mniej dla rolin, np. Co, J, F. Ich brak w glebie
powoduje choroby lub niedorozwój organizmów, zob. mikroelementy, metale
ciê¿kie. [L.Z.]
Plantacja  1) pole obsiane rolinami kontraktowanymi, np. plantacja buraka cukrowego; 2) zasiew rolin o specjalnym przeznaczeniu, np. plantacja nasienna,
dostarczaj¹ca materia³u siewnego lub plantacja trwa³a (chmielnik, sad, winnica). [L.Z.]
Plon  masa w tonach u¿ytecznych czêci rolin zebrana z 1 ha, np. plon ziarna
pszenicy wynosz¹cy 6 t/ha. [L.Z.]
Plon biologiczny  masa okrelonego sk³adnika (np. cukru, skrobi, t³uszczu, bia³ka) wytworzona przez roliny. Oblicza siê mno¿¹c plon rolniczy przez procentow¹ zawartoæ danego sk³adnika. [L.Z.]
Plon g³ówny  1) rolina zajmuj¹ca pole przez wiêksz¹ czêæ okresu wegetacyjnego. Miêdzy plonami g³ównymi mo¿na uprawiaæ miêdzyplony; 2) czêci rolin,
dla których g³ównie uprawia siê dan¹ rolinê, np. ziarno zbó¿, korzenie buraków. [L.Z.]
Plon handlowy  masa bulw odpowiadaj¹ca bie¿¹cym wymaganiom rynkowym
w okrelonym kierunku u¿ytkowania. Udzia³ plonu handlowego w plonie ogólnym ziemniaka jadalnego w Polsce szacuje siê na 6570%. [L.Z.]
Plon na pniu  plon nie zebrany, nie skoszony. [L.Z.]
Plon przeliczeniowy  wyra¿ony w wartociach porównywalnych, np. jednostkach
zbo¿owych, jednostkach owsianych, suchej masie. [L.Z.]
Plon rolniczy  plon organów roliny maj¹cych wartoæ u¿ytkow¹, np. ziarno,
licie tytoniu. [L.Z.]
Plon technologiczny  plon biologiczny pomniejszony o straty powstaj¹ce w procesie przetwarzania surowca na produkt koñcowy. [L.Z.]
Plon uboczny  czêæ biomasy rolinnej, nie stanowi¹ca plonu g³ównego, przeznaczana zazwyczaj na paszê, np. s³oma zbó¿, licie buraków cukrowych, nasiona
lnu w³óknistego. [L.Z.]
Plon wtóry  rolina, bêd¹ca plonem g³ównym, uprawiana bezporednio po zbiorze miêdzyplonu ozimego, np. ziemniaki, kukurydza, kapusta pastewna. [L.Z.]
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Plonowanie  zdolnoæ gatunku lub odmiany do wyprodukowania okrelonej biomasy plonu g³ównego z jednostki powierzchni, w odpowiednich warunkach
agroekologicznych i agrotechnicznych. Potencjalne plonowanie gatunku lub
odmiany okrela siê na podstawie najwy¿szych plonów uzyskanych w optymalnych warunkach agroekologicznych. [L.Z.]
P³odozmian  zmianowanie zaplanowane z góry na szereg lat na okrelone pola
gospodarstwa, uwarunkowane czynnikami ekologicznymi, ekonomicznymi, technicznymi i kulturowymi, realizowane w gospodarstwach w celu otrzymania
wysokoci plonów z zachowaniem równowagi bioenergetycznej agroekosystemu. Celem p³odozmianu jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb uprawianych
rolin, paszowych potrzeb zwierz¹t gospodarskich i zabezpieczenie gleby przed
degradacj¹. Nastêpstwo rolin w p³odozmianie jest tak dobrane, aby zapewniæ
utrzymanie ¿yznoci gleby i zarazem uzyskaæ mo¿liwie najlepsze wyniki produkcyjne. Podstawowe zadania p³odozmianu s¹ nastêpuj¹ce: 1) optymalne wykorzystanie warunków glebowo-klimatycznych przez dobór gatunków i odmian;
2) optymalne wykorzystanie okresu wegetacyjnego przez stosowanie plonów
wtórnych i miêdzyplonów; 3) optymalne wykorzystanie nawozów organicznych
i mineralnych; 4) zapobieganie agrofagom oraz ich zwalczanie; 5) zapobieganie
ujemnym skutkom technizacji i chemizacji oraz podnoszenie ¿yznoci i kultury
gleby; 6) zapewnienie harmonijnej organizacji pracy i racjonalnego wykorzystania wszystkich rodków trwa³ych i obrotowych w gospodarstwie; 7) umo¿liwienie stosowania uprzemys³owionych metod pracy; 8) uzyskanie jak najwiêkszej produkcji i dochodu. Zale¿nie od struktury zasiewów i zadañ, jakie ma
spe³niæ w gospodarstwie dany p³odozmian, wyró¿nia siê trzy podstawowe ich
rodzaje: 1) polowe, w których uprawiane s¹ g³ównie roliny towarowe, np. zbo¿a, przemys³owe, str¹czkowe na nasiona, okopowe (zbo¿owy, okopowy, przemys³owy); 2) paszowe, w których roliny pastewne uprawiane w plonie g³ównym zajmuj¹ ponad 50% powierzchni; 3) specjalne, w których uprawia siê roliny o specjalnym przeznaczeniu (rekultywacyjny, przeciwerozyjny, nasienny,
warzywny). [L.Z.]
P³ug  narzêdzie do wykonywania orki. W Polsce najliczniejsz¹ grupê stanowi¹
p³ugi zagonowe, które dziel¹ siê na: 1) zawieszane, charakteryzuj¹ce siê du¿¹
zwrotnoci¹ i lekkoci¹, s¹ najczêciej stosowane; korpusy p³u¿ne, a tak¿e kroje i przedp³u¿ek umocowane s¹ do ramy; za pomoc¹ trójpunktowego zawieszenia ³¹czone s¹ z ci¹gnikiem; 2) przyczepiane, maj¹ce zwykle 25 korpusów
p³u¿nych, przymocowanych do ramy, która jest oparta na ko³ach; 3) pó³zawieszane, które s¹ poredni¹ konstrukcj¹ miêdzy przyczepianymi a zawieszanymi;
³¹cz¹ w sobie zalety narzêdzi przyczepianych (umo¿liwiaj¹ stosowanie du¿ej
liczby korpusów) i zalety narzêdzi zawieszanych. Wad¹ p³ugów zagonowych
jest niemo¿liwoæ wykonania orki jednostronnej (du¿a liczba bruzd i grzbietów), a tak¿e dzia³anie erozyjne na stoku w przypadku wykonywania orki za-
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gonowej. P³ugi obracalne s¹ w Polsce ma³o rozpowszechnione, podczas gdy
w krajach o wysokim poziomie mechanizacji s¹ w powszechnym u¿yciu. Konstrukcja tego typu umo¿liwia odk³adanie skiby zawsze w jednym kierunku. P³ugi najnowszej generacji, tj. wahad³owe, maj¹ cechy p³ugów obracalnych i charakteryzuj¹ siê zwart¹ i trwa³¹ konstrukcj¹. Najwa¿niejsze ich zalety to zmniejszenie o ok. 30% ceny w stosunku do cen p³ugów obracalnych dziêki wyeliminowaniu podwójnych korpusów p³u¿nych, zmiana ustawienia zespo³u korpusów p³u¿nych do pracy prawo- i lewostronnej za pomoc¹ uk³adu hydraulicznego. Zastosowanie p³ugów talerzowych ograniczone jest do orki nowin, od³ogów
oraz gleb zakamienionych, gdy¿ efekt ich pracy jest nieco gorszy ni¿ p³ugów lemieszowych, a koszt wykonania wiêkszy. W trudnych warunkach glebowych u¿ycie
tych p³ugów jest o tyle uzasadnione, ¿e lepiej ni¿ lemieszowe przecinaj¹ korzenie,
a w przypadku natrafienia na kamienie zelizguj¹ siê z nich i przetaczaj¹. Ponadto
zu¿ycie talerzy jest mniej odczuwalne ni¿ lemieszy, gdy¿ d³ugoæ ich ostrza jest
wiêksza ni¿ ostrza lemieszy  ostrzenie talerzy jest zbêdne, poniewa¿ ostrz¹ siê
samoczynnie podczas pracy, a zalepianie siê na glebach ciê¿kich jest mniejsze ni¿
p³ugów lemieszowych. Dno bruzdy po orce p³ugiem talerzowym jest nierówne,
co uniemo¿liwia tworzenie siê podeszwy p³u¿nej. [L.Z.]
P³ugofrezarka  maszyna uprawowa, która tym ró¿ni siê od p³uga, ¿e zamiast
skrzyd³a odk³adnicy ma wiruj¹cy pionowy wa³ek. Ze wzglêdu na ma³¹ wydajnoæ i du¿¹ energoch³onnoæ wycofana z produkcji. [L.Z.]
P³yn celomatyczny  p³yn wype³niaj¹cy wór pow³okowo-miêniowy d¿d¿ownic
o z³o¿onym sk³adzie. Plemiona pierwotne stosowa³y go do leczenia ropotoku,
ospy, ¿ó³taczki i reumatyzmu, a wspó³czeni hodowcy próbuj¹ go wykorzystaæ
np. do produkcji kremów odm³adzaj¹cych. Chiñscy badacze twierdz¹, ¿e ekstrakty z cia³a d¿d¿ownic dzia³aj¹ hamuj¹co na rozwój niektórych komórek rakowych. [J.K.]
Podeszwa p³u¿na  nadmiernie zagêszczona górna czêæ warstwy podornej powsta³a wskutek ugniatania zbyt wilgotnego dna bruzdy ko³ami ci¹gnika, p³ozami p³ugów itp. Na tak ubitym dnie zatrzymuj¹ siê drobne cz¹stki glebowe, wymywane z górnej warstwy gleby przez wodê opadow¹, a po pewnym czasie
tworzy siê silnie zbita warstwa, która utrudnia kr¹¿enie wody i powietrza oraz
przenikanie korzeni. Obecnoæ podeszwy p³u¿nej mo¿na stwierdziæ za pomoc¹
próby szpadlowej. Mo¿na j¹ zlikwidowaæ poprzez dooranie ugniecionej warstwy do warstwy ornej lub pog³êbiaczem, albo w sposób biologiczny uprawiaj¹c roliny g³êboko korzeni¹ce siê (np. motylkowate) lub stosuj¹c nawozy zielone, zob. g³êboszowanie. [L.Z.]
Podglebie  czêæ profilu glebowego zalegaj¹ca miêdzy warstw¹ orn¹ a ska³¹ macierzyst¹. Warunkuje w³aciwoci fizyczne, chemiczne i biologiczne poziomu
próchnicznego. Czasami bywa spulchniane g³êboszem. [L.Z.]
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Pod³o¿e mineralne, D  w gleboznawstwie, pod³o¿e nielite (ska³y lune, ¿wir, piasek) gleb organicznych. [L.Z.]
Pod³o¿e skalne, R  w gleboznawstwie, lita lub spêkana ska³a zwiêz³a (magmowa,
przeobra¿ona, osadowa) wystêpuj¹ca w pod³o¿u. [L.Z.]
Podmokliska  hydrogeniczne siedliska glebotwórcze, w których powstaj¹ utwory
wytworzone z mineralnego pod³o¿a i zawartej w nim masy organicznej. [L.Z.]
Podorywka  orka p³ytka rozpoczynaj¹ca zespó³ uprawek po¿niwnych, wykonywana latem bezporednio po zbiorze rolin. Mo¿e byæ wykonana p³ugiem podorywkowym, kultywatorem podorywkowym lub bron¹ talerzow¹. [L.Z.]
Podpoziom  w gleboznawstwie, czêæ poziomu w profilu glebowym, wyró¿niaj¹ca siê barw¹, konsystencj¹, sk³adem chemicznym itp. od pozosta³ej masy poziomu. Podpoziomy oznacza siê dodaj¹c po symbolu poziomu g³ównego liczby
arabskie w ci¹g³ej sekwencji, wykazuj¹ce ró¿nice cech i w³aciwoci poziomów, które mog¹ byæ obserwowane w profilu glebowym, np. A1, A2, A3.
Dok³adniejsze okrelenie cech i w³aciwoci zwi¹zanych z genez¹ danego podpoziomu oznacza siê ma³ymi literami po cyfrze okrelaj¹cej podpoziomy, np.
A2g, B3h, lub te¿ bezporednio po du¿ej literze okrelaj¹cej poziom g³ówny,
np. Ap, Bt, Cca. [L.Z.]
Podsi¹kalnoæ  zdolnoæ gleby do podnoszenia wody ku górze dziêki si³om kapilarnym. Wysokoæ podsi¹kania kapilarnego oraz iloæ wody, jaka w jednostce
czasu mo¿e zostaæ przemieszczona z g³êbszych warstw gleby do p³ytszych, uzale¿nione s¹ przede wszystkim od uziarnienia i struktury gleby. Podnoszenie siê
wody w kapilarach ma olbrzymie znaczenie dla wegetacji rolin, gdy¿ ubytki
wody ze strefy korzeniowej mog¹ byæ czêciowo lub nawet ca³kowicie uzupe³niane przez podsi¹kanie z warstw g³êbszych. Mo¿liwoci pokrycia tych ubytków zale¿¹ od charakterystycznej dla ka¿dej gleby wysokoci i szybkoci podsi¹kania kapilarnego. [L.Z.]
Podsi¹kanie wody  wstêpuj¹cy ruch wody kapilarnej do poziomu wody gruntowej ku górnej czêci gleby. Wysokoæ podsi¹ku wody zale¿y od sk³adu granulometrycznego gleby i wynikaj¹cej st¹d struktury porów kapilarnych. W piasku lunym i s³abogliniastym podsi¹k jest bardzo ma³y, w glinach i py³ach
du¿y, a w i³ach bardzo du¿y. Bezporednio nad wod¹ gruntow¹ wszystkie kapilary s¹ nape³niane wod¹. Wy¿ej woda podnosi siê tylko w kapilarach o mniejszej rednicy. Podsi¹k kapilarny wody ma bardzo du¿e znaczenie dla rolin,
poniewa¿ ubytki wody w strefie korzeniowej mog¹ byæ czêciowo lub ca³kowicie uzupe³niane. Gleby lessowe maj¹ bardzo korzystn¹ strukturê porów kapilarnych, poniewa¿ zalegaj¹ przewa¿nie na przepuszczalnych ska³ach wapiennych,
nie kontaktuj¹ siê bezporednio z wod¹ gruntow¹. St¹d te¿ w latach suchych
gorzej zaspokajaj¹ potrzeby wodne rolin ni¿ pozosta³e gleby o takim samym
sk³adzie granulometrycznym. [J.S.]
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Podskibie  warstwa podorna. [L.Z.]
Podtopienie gleby (gruntu)  podwy¿szenie poziomu wody gruntowej pogarszaj¹ce ekologiczne lub ekologiczno-produkcyjne w³aciwoci powierzchni biologicznie czynnej. [J.S.]
Podtyp gleby  jednostka systematyczna w obrêbie typu, wyró¿niana wówczas,
gdy na cechy g³ównego procesu glebotwórczego nak³adaj¹ siê dodatkowo cechy innego procesu glebotwórczego, modyfikuj¹ce w³aciwoci biologiczne,
fizyczne, chemiczne i zwi¹zane z nimi cechy morfologiczne profilu glebowego.
Na przyk³ad w typie rêdzin wyró¿nia siê nastêpuj¹ce podtypy: rêdziny inicjalne, rêdziny w³aciwe, rêdziny czarnoziemne, rêdziny brunatne, rêdziny próchniczne górskie, rêdziny butwinowe górskie. [L.Z.]
Pog³êbiacz  dodatkowy element roboczy p³uga, montowany za korpusem p³u¿nym, s³u¿¹cy do spulchniania warstwy podornej. [L.Z.]
Pog³owie  ogó³ zwierz¹t jednego rodzaju, gatunku, rasy, p³ci lub wieku, wystêpuj¹cych w danym okresie na okrelonym terenie. [L.Z.]
Pojemnoæ nawozowa gleb  przeciêtna dawka azotu, fosforu i potasu, w przeliczeniu na jednostkê powierzchni gruntów rolnych, jaka mo¿e byæ stosowana
bez szkody dla rodowiska, w okrelonych warunkach glebowych, p³odozmiennych i agrotechnicznych. Pojemnoæ nawozowa gleb nie jest wielkoci¹ sta³¹
w czasie. W miarê doskonalenia agrotechniki, modyfikowania warunków agroekologicznych i wprowadzania do uprawy rolin bardziej plennych, pojemnoæ
nawozowa mo¿e siê wydatnie zwiêkszyæ. Natomiast czynniki degraduj¹ce rodowisko pojemnoæ tê zmniejszaj¹. Ró¿ne gatunki rolin wykazuj¹ du¿e wahania potrzeb nawozowych w stosunku do przeciêtnej pojemnoci nawozowej.
St¹d te¿ przy pojemnoci 250 kg NPK/ha, pod poszczególne roliny stosuje siê
czêsto znacznie mniejsze lub znacznie wiêksze dawki wymienionych sk³adników  w postaci nawozów mineralnych. Do pojemnoci nawozowej nie wlicza
siê NPK wprowadzanych do gleby z nawozami organicznymi i azotu pobieranego z atmosfery przez roliny motylkowate. Gleby rolniczo najlepsze maj¹ najwiêksz¹, a rolniczo najs³absze najmniejsz¹ pojemnoæ nawozow¹. [J.S.]
Pojemnoæ rodowiska (wydolnoæ)  maksymalne osi¹galne zagêszczenie populacji w okrelonych warunkach. [Z.M.]
Pojemnoæ wodna gleby  zdolnoæ do zatrzymywania przez glebê pewnej iloci
wody, w cile okrelonych warunkach. Zale¿y od ich uziarnienia, zawartoci
substancji organicznej, iloci koloidów, struktury gleby i zró¿nicowania efektywnej porowatoci. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce podstawowe rodzaje pojemnoci wodnej: 1) maksymaln¹ (pe³n¹)  stan nasycenia gleby, przy którym wszystkie przestwory wype³nione s¹ wod¹ (pF = 0); 2) kapilarn¹  stan uwilgotnienia
gleby, w którym wszystkie przestwory kapilarne wype³nione s¹ wod¹ (pF < 0,4);
najwiêksz¹ pojemnoæ posiadaj¹ gleby organiczne, sporód gleb mineralnych
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wysok¹ pojemnoæ. maj¹ gleby wytworzone z lessów, a najni¿sz¹ wytworzone z piasków; 3) polow¹  iloæ wody, któr¹ gleba mo¿e zatrzymaæ po odciekniêciu wody grawitacyjnej z próbki ca³kowicie nasyconej wod¹ w warunkach
braku kontaktu z wod¹ gruntow¹ i wyeliminowania parowania powierzchniowego (pF = 2,02,5); jest wielkoci¹ retencji bardzo charakterystyczn¹ z punktu widzenia praktyki rolniczej, gdy¿ okrela zdolnoæ magazynowania wody
w danej glebie. [L.Z.]
Pokos  1) pas skoszonej trawy, koniczyny, lucerny itp. uk³adaj¹cy siê na ³¹ce lub
polu za kosiark¹; 2) odrost trawy, koniczyny, lucerny itp. zebrany w jednym
sianokosie. [L.Z.]
Pokrywa glebowa  gleby wystêpuj¹ce na okrelonym terenie. Ró¿norodnoæ budowy gruntu i zmiennoæ stosunków wodnych powoduj¹ zró¿nicowanie podstawowych jednostek glebowych na okrelonym terenie. Mówi siê wiêc o glebach, a nie o glebie danego terenu. Pojêcie pokrywa glebowa obejmuje wszystkie gleby na okrelonym terenie. Pokrywa glebowa ka¿dego terenu ma okrelon¹ zmiennoæ przestrzenn¹, któr¹ nazwano struktur¹ przestrzenn¹ pokrywy
glebowej. [J.S.]
Pole  1) obszar ziemi przeznaczony pod uprawê rolin, najczêciej obsiany jedn¹
rolin¹, np. ¿ytem, kukurydz¹; 2) sekcja brony zêbowej sporz¹dzona z p³askowników, do których przykrêcone s¹ stalowe zêby. [L.Z.]
Pole dowiadczalne  area³ w miarê jednorodnego gruntu, przeznaczony do prowadzenia agroekologicznych, uprawowych i hodowlano-rolinnych badañ. Pola
dowiadczalne stanowi¹ eksperymentaln¹ i dydaktyczn¹ bazê zak³adów naukowo-badawczych, szkó³ wy¿szych i rednich, specjalistycznych stacji dowiadczalnych i hodowli rolin. [J.S.]
Pole intensywnej produkcji pasz  powierzchnia gruntu ornego, na której uzyskuje siê w jednym roku co najmniej dwa plony zielonej masy, np. miêdzyplon
ozimy + mieszanka zbo¿owo-str¹czkowa na zielon¹ masê + miêdzyplon cierniskowy. Takie pole umo¿liwia zmniejszenie pow. paszowej przypadaj¹cej na
jedn¹ sztukê du¿¹. [L.Z.]
Pole wypadaj¹ce  zajête przez rolinê wieloletni¹, np. lucernê, wy³¹czone z p³odozmianu na okres jej u¿ytkowania. [L.Z.]
Poletko  okrelona powierzchnia pola przeznaczona pod uprawê danego gatunku
rolin w celach dowiadczalnych i traktowana przy obliczaniu wyników jako
jednostka. [L.Z.]
Polifagi  zwierzêta ¿ywi¹ce siê wieloma gatunkami zwierz¹t lub rolin, zob. monofagi. [L.Z.]
Polifoska  przedsiewny nawóz kompleksowy trójsk³adnikowy (N, P, K) z grupy
amofosek. Produkowany jest nawóz jesienny (8% N, 24% P2O5, 24% K2O),
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stosowany jesieni¹ pod oziminy oraz wiosenny (17-17-17 lub 19-19-19), stosowany wiosn¹ pod roliny jare. [L.Z.]
Polikultura  1) uprawa ró¿nych gatunków rolin na danym obszarze, np. mieszanek rolin uprawnych, drzew z rolinami uprawnymi (agrolenictwo). Polikultura jest najszerzej rozumian¹ upraw¹ mieszan¹; 2) wspólny chów w jednym
stawie lub innym wspólnym rodowisku ryb w ró¿nym wieku i/lub o ró¿nym
sk³adzie gatunkowym. [L.Z.]
Polimiktyczne jezioro  jezioro, którego wody ulegaj¹ pe³nemu mieszaniu czêciej ni¿ dwukrotnie w ci¹gu roku. [Z.M.]
Pomologia  nauka o morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych oraz u¿ytkowych w³aciwociach odmian drzew i krzewów owocowych. [L.Z.]
Poplony  1) w warzywnictwie, roliny o krótkim okresie wegetacji uprawiane po
zbiorze plonu g³ównego, np. rzodkiewka po ogórkach; 2) zob. miêdzyplon. [L.Z.]
Populacja  zespó³ osobników jednego gatunku wystêpuj¹cy w okrelonym rodowisku. [L.Z.]
Porowatoæ gleby  przestrzeñ miêdzy cz¹steczkami sta³ej fazy gleby zape³niona
powietrzem i wod¹. Objêtoæ tej przestrzeni wynosi od oko³o 28% do 95%.
W glebach mineralnych suma porów wynosi przewa¿nie 2550%, w organiczno-mineralnych 5075%, a w organicznych 7595% objêtoci. Wyró¿nia
siê porowatoæ gleby: 1) ogóln¹, definiowan¹ jako stosunek objêtoci wszystkich porów do ca³kowitej objêtoci gleby; 2) niekapilarn¹ (aeracyjn¹)  jako suma
porów o rednicy powy¿ej 30 µm; 3) kapilarn¹  jako udzia³ porów o rednicy
równowa¿nej 300,2 µm, utrzymuj¹c¹ wodê dostêpn¹ dla rolin. Porowatoæ
gleby zale¿y g³ównie od jej uziarnienia, mikrostruktury i struktury, iloci
¿ywych organizmów i materii organicznej, a w glebach uprawnych  tak¿e od
sposobów uprawy i melioracji. Od porowatoci zale¿y jej przewiewnoæ, zbitoæ, przepuszczalnoæ i pojemnoæ wodna. Najwiêksz¹ porowatoæ wykazuj¹ torfy wysokie. W miarê mineralizacji torfu maleje jego porowatoæ, zale¿nie od rednicy porów dzieli siê je na mikropory (od 0,2 m), mezopory
(0,230 m) i makropory (wiêksze od 30 m). W glebie wilgotnej mikropory s¹
zape³nione g³ównie wod¹, która mo¿e przemieszczaæ siê w dowolnym kierunku. Szczególnie istotne jest kapilarne podsi¹kanie wody gruntowej do strefy
systemu korzeniowego rolin. Mezo- i makropory s¹ przewa¿nie zape³nione
powietrzem, co ma bardzo istotne znaczenie dla oddychania gleby i korzeni
rolin. W glebach ilastych dominuj¹ pory kapilarne przy wyranym niedoborze porów napowietrzaj¹cych. W glebach piaskowych przewa¿aj¹ makroi mezopory, tote¿ wykazuj¹ one nadmiern¹ przepuszczalnoæ i bardzo ma³¹
retencjê wody. Zmieniaj¹c rodkami agrotechnicznymi niekorzystny stosunek
mikroporów do mezo- i makroporów w glebie, poprawia siê jej gospodarkê
wodn¹ i tlenow¹. [J.S.]
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Potorfie  wyrobisko po eksploatacji torfu wraz z glebami zdegradowanymi bezporednio i porednio przez jego eksploatacjê. Potorfia stanowi¹ jedn¹ z g³ównych form degradacji rodowiska, wymagaj¹ wiêc rekultywacji technicznej
polegaj¹cej na melioracji wodnej umo¿liwiaj¹cej ich ³¹kowe lub rybackie zagospodarowanie. [J.S.]
Potrzeby nawozowe  iloæ sk³adników pokarmowych, jak¹ nale¿y zastosowaæ na
danym polu, aby uprawiana rolina mog³a wydaæ maksymalny, mo¿liwy do uzyskania, plon. Okrelane s¹ na podstawie wymagañ pokarmowych rolin, zasobnoci gleby, wspó³czynników wykorzystania nawozów, zdolnoci rolin do przyswajania sk³adników pokarmowych z gleby oraz w³aciwoci gatunku i odmiany roliny uprawnej. [L.Z.]
Powierzchnia asymilacyjna  sumaryczna powierzchnia organów roliny bior¹ca
udzia³ w fotosyntezie. U wiêkszoci rolin stanowi j¹ przede wszystkim powierzchnia lici; mniejsze znaczenie ma powierzchnia zielonych czêci ³odyg,
ogonków liciowych, kwiatów i owoców. Wielkoæ powierzchni asymilacyjnej
i jej trwa³oæ jest jednym z najwa¿niejszych czynników produktywnoci fotosyntetycznej rolin. [L.Z.]
Powierzchnia biologicznie czynna  grunt (ziemia) pokryty szat¹ rolinn¹ lub stwarzaj¹cy warunki do rozwoju rolinnoci oraz ródl¹dowe i morskie wody zasiedlone przez roliny, drobnoustroje i zwierzêta. Do powierzchni biologicznie
czynnych nie zalicza siê gruntów zabudowanych technicznie, piasków ruchomych, bardzo trudno wietrzej¹cych ska³, gleb ca³kowicie zniszczonych przez
substancje chemiczne. [L.Z.]
Powierzchnia biologicznie zagospodarowana  ziemia pokryta szat¹ rolinn¹ lub
wod¹ wraz z rolinami i zwierzêtami, niezale¿nie od gospodarczej funkcji terenu. [J.S.]
Powierzchnia dowiadczalna  wyznaczony area³ gruntu do badania wp³ywu glebowo-klimatycznych, agrotechnicznych, degradacyjnych czynników na ¿ycie
i plonowanie rolin oraz na zmiany w trwa³ej szacie rolinnej. Powierzchnia
dowiadczalna s³u¿y do badania zmian w³aciwoci chemicznych, biologicznych i fizycznych, zachodz¹cych pod wp³ywem u¿ytkowania ziemi oraz zewnêtrznych czynników degradacji. Powierzchnie takie wyznacza siê zwykle do
wieloletnich badañ i obserwacji w rolnictwie, lenictwie i monitoringu rodowiska. [J.S.]
Powierzchnia monitoringu sta³a  wyznaczony area³ gruntu (ekosystemu) do ci¹g³ych pomiarów i obserwacji funkcjonowania i zmian okrelonych parametrów
rodowiska. [J.S.]
Powierzchnia paszowa  area³ u¿ytków rolnych przeznaczony pod uprawê rolin
pastewnych. W sk³ad powierzchni paszowej wchodz¹ zarówno grunty orne u¿ytkowane pod uprawê rolin pastewnych, jak i trwa³e u¿ytki zielone. Wyró¿nia
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siê nastêpuj¹ce rodzaje powierzchni: 1) g³ówn¹, obejmuj¹c¹ area³ trwa³ych u¿ytków zielonych oraz bêd¹cy pod upraw¹ rolin pastewnych w plonie g³ównym;
2) dodatkow¹, obejmuj¹c¹ area³ przeznaczony pod uprawê miêdzyplonów oraz
rolin towarowych daj¹cych plon uboczny w postaci paszy (ze wzglêdu na ró¿ne plony uzyskiwane przy uprawie ró¿nych rolin przelicza siê j¹ na hektary
pe³nopaszowe); 3) pozagospodarcz¹, jako hipotetyczny area³, jaki gospodarstwo musia³oby przeznaczyæ na produkcjê pasz, gdyby wszystkie pasze zakupione nale¿a³o wyprodukowaæ we w³asnym gospodarstwie; oblicza siê j¹ dziel¹c iloæ (kg) zakupionych pasz treciwych przez redni plon zbó¿ uzyskiwany
w danym gospodarstwie; w odniesieniu do wys³odków, pulpy ziemniaczanej
itp., stosuje siê odpowiednie przeliczniki na plon buraków lub ziemniaków. [L.Z.]
Powierzchnia w³aciwa gleby  sumaryczna powierzchnia cz¹stek zawartych
w 1 gramie masy gleby. W miarê wzrastania stopnia rozdrobnienia okrelonej
masy gleby, zwiêksza siê jej powierzchnia w³aciwa. Zale¿y ona od kszta³tu
cz¹stek wchodz¹cych w sk³ad fazy sta³ej oraz od zawartoci i jakoci zwi¹zków
próchnicznych. Jest ona najmniejsza w przypadku cz¹stek kulistych, ronie za
w przypadku cz¹stek wystêpuj¹cych w formie p³ytek. Kszta³t cz¹stek glebowych mo¿liwy jest do okrelenia dopiero podczas badañ specjalnych. Z tego te¿
wzglêdu cecha ta i jej wp³yw na w³aciwoci gleb okrela siê zazwyczaj w sposób poredni przez odpowiedni¹ interpretacjê wyników oznaczeñ uziarnienia
i sk³adu mineralnego gleby. [L.Z.]
Powierzchnia wy¿ywieniowa  zob. powierzchnia ¿ywieniowa.
Powierzchnia zabudowana technicznie  ziemia, która wskutek zabudowy technicznej utraci³a glebê i szatê rolinn¹. [J.S.]
Powierzchnia ¿ywieniowa, powierzchnia wy¿ywieniowa  iloæ u¿ytków rolnych
wyra¿ona w ha w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Dla Polski powierzchnia ¿ywieniowa w roku 1960 wynosi³a 0,68, a w roku 1990  0,48. [L.Z.]
Powietrznie sucha masa  masa materia³u po wysuszeniu na powietrzu, w warunkach aktualnej temp. i wilgotnoci otoczenia. [L.Z.]
Poziom glebowy  mineralna, organiczna lub organiczno-mineralna czêæ profilu
glebowego, w przybli¿eniu równoleg³a do powierzchni gleby, odró¿niaj¹ca siê
od powierzchni s¹siednich stosunkowo jednorodn¹ barw¹, konsystencj¹, uziarnieniem, sk³adem chemicznym, iloci¹ i jakoci¹ materii organicznej i innymi
w³aciwociami. W³aciwoci te mog¹ byæ rozpoznawane i oceniane bezporednio w profilu glebowym w terenie. W wielu przypadkach dla jednoznacznej
identyfikacji poziomu glebowego potrzebne s¹ laboratoryjne badania sk³adu
i w³aciwoci pobranych próbek. W³aciwoci poziomu glebowego ukszta³towane s¹ g³ównie przez procesy glebotwórcze. Poziom glebowy mo¿e mieæ charakter: 1) poziomu g³ównego, wyró¿nianego na podstawie dominuj¹cych form
i intensywnoci przeobra¿eñ utworu macierzystego przez procesy glebotwór-
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cze, a oznaczanego du¿ymi literami alfabetu ³aciñskiego; 2) mieszany  czêæ
profilu glebowego, w którym morfologiczne zmiany miêdzy s¹siednimi poziomami obejmuj¹ pas szerszy ni¿ 5 cm, a cechy przyleg³ych poziomów s¹ wyrane i istnieje ci¹g³oæ miêdzy wcinaj¹cymi siê jêzykami i poziomami im odpowiadaj¹cymi; oznacza siê du¿ymi literami, stosowanymi do okrelenia przyleg³ych
poziomów g³ównych, oddzielonymi ukon¹ kresk¹, np. A/E, E/B, A/C, B/C;
3) przejciowy  czêæ profilu glebowego, w którym równoczenie s¹ widoczne
morfologiczne cechy dwóch s¹siednich poziomów; oznacza siê du¿ymi literami
w³aciwymi dla poziomów g³ównych, np. AE, EC, BC, przy czym pierwsza
litera oznacza ten poziom, do którego poziom przejciowy jest bardziej podobny. W glebach mineralnych i mineralno-organicznych wyró¿nia siê nastêpuj¹ce
poziomy g³ówne: 1) bagienny, P  czêæ profilu gleby organicznej objêta bagiennym procesem glebotwórczym; 2) glejowy, G  mineralny wykazuj¹cy cechy silnej lub ca³kowitej redukcji w warunkach beztlenowych; ma on zwykle
barwê stalowoszar¹, odcieñ niebieskawy lub zielonkawy i nie ma cech diagnostycznych poziomów A, E lub B; g³ównym procesem jest silna redukcja; w przypadku gdy pe³ne oglejenie spowodowane jest wodami gruntowymi, u¿ywa siê
symbolu G, a gdy wodami opadowymi  Gg; 3) murszenia, M  czêæ profilu
gleby organicznej objêta procesem murszenia; 4) organiczny, O  zawieraj¹cy
> 20% wie¿ej lub czêciowo roz³o¿onej materii organicznej; w glebach mineralnych i mineralno-organicznych tworzy siê na powierzchni utworu mineralnego, zwykle przy pe³nym dostêpie powietrza; 5) próchniczny, A  górny poziom
mineralnej czêci gleby o ciemnym zabarwieniu, dziêki zawartoci zhumifikowanej materii organicznej w ró¿nym stopniu zwi¹zanej z mineralnymi sk³adnikami gleby; zawiera < 20% materii organicznej; 6) ska³y macierzystej, C  górna czêæ (zwykle zwietrza³a) ska³y, z której wytworzy³a siê gleba; w profilu
glebowym jest to zwykle najni¿szy poziom, sk³adaj¹cy siê z materia³u mineralnego nieskonsolidowanego, nie wykazuj¹cego cech innych poziomów; mo¿e
on równie¿ wykazywaæ cechy cementacji przez wymyte wêglany, rozpuszczalne sole, krzemionkê, ¿elazo, a tak¿e cechy oglejenia; 7) wymywania (eluwialny), E  wytworzony bezporednio pod poziomem O lub A (jeli poziom A jest
obecny), zawieraj¹cy mniej materii organicznej ni¿ poziom A (lub O, jeli poziom A nie wystêpuje) oraz mniej pó³toratlenków i frakcji ilastej od poziomu
bezporednio pod nim zalegaj¹cego; charakteryzuje siê janiejsz¹ barw¹ ni¿
poziomy s¹siednie oraz wiêksz¹ zawartoci¹ kwarcu i krzemionki lub innych
minera³ów odpornych na wietrzenie; 8) wzbogacania, B  le¿¹cy pomiêdzy poziomem A lub E (jeli poziom E jest obecny) a poziom C, G lub R, charakteryzuj¹cy siê nagromadzeniem pó³toratlenków i materii organicznej na skutek
wmywania lub akumulacji rezydualnej, oraz frakcji ilastej w wyniku wmywania lub rozk³adu minera³ów pierwotnych i tworzenia siê wtórnych minera³ów
ilastych; mo¿e tak¿e wykazywaæ wtórne nagromadzenie wêglanów wapnia,
wêglanów magnezu, gipsu lub innych soli. [L.Z.]
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Poziom powierzchniowy, epipedon  powierzchniowa warstwa gleby, charakteryzuje siê ciemnym zabarwieniem dziêki zawartoci materii organicznej. Zawiera
silnie zwietrza³y materia³, niekiedy mocno przemyty. Mo¿e byæ przykryta cienk¹
warstw¹ wie¿ych aluwiów, osadów eolicznych lub innych. Mi¹¿szoæ tych przykrywaj¹cych osadów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 30 cm. [L.Z.]
Poziom próchniczy  naturalnie lub agrotechnicznie ukszta³towana biologicznie
czynna wierzchnia warstwa ziemi, zawieraj¹ca substancjê organiczn¹  zwan¹
próchnic¹ glebow¹. Zale¿nie od zawartoci próchnicy barwa poziomu próchniczego zmienia siê od jasnoszarej do ciemnoszarej (a w stanie wilgotnym czarnej). Mi¹¿szoæ poziomu próchnicznego waha siê od kilu do kilkudziesiêciu
centymetrów. Ze wzglêdu na nagromadzon¹ próchnicê poziom ten nazwano
poziomem akumulacyjnym. [J.S.]
Po¿niwne spalanie s³omy  najprostszy, ale i najgorszy sposób zagospodarowania
s³omy pozostawionej na cierniskach. Pomijaj¹c niebezpieczeñstwo po¿arów,
spalanie powoduje szkody ekologiczne (np. niszczenie po¿ytecznej fauny), zanieczyszcza atmosferê szkodliwymi dymami i gazami oraz rakotwórczymi tlenkami azotu. Pozostaj¹ce w popiele sole mineralne tworz¹ zwi¹zki chemiczne
trudno dostêpne dla rolin. Spalanie s³omy pozbawia biomasê, która stanowi
mulcz i poprawia w³aciwoci gleby (bilans próchnicy). [L.Z.]
Pó³enklawa gruntowa  obszar gruntów o okrelonym charakterze u¿ytkowania
lub w³adania, otoczony z trzech stron gruntami o innym charakterze u¿ytkowania lub w³adania, zob. enklawa gruntowa. [L.Z.]
ppm  jednostka oznaczaj¹ca jedn¹ milionow¹ czêæ (ang. part per million), np. 7 ppm
od 1 kg wynosi 7 mg. S³u¿y do wyra¿enia iloci zwi¹zków chemicznych (np.
pestycydów, metali ciê¿kich, nitrozoamin) w po¿ywieniu, rolinach, zwierzêtach, wodzie, glebie lub powietrzu, a tak¿e do okrelania LC i LD. Na przyk³ad dopuszczalna zawartoæ metali ciê¿kich w glebach lekkich oraz ciê¿kich
(w nawiasie) wynosi: Pb  50 (100), Cd  3 (3), Cr  100 (300), Cu  50 (100),
Ni  30 (100), Hg  1 (2), Zn  200 (300). Najwy¿sze dopuszczalne pozosta³oci
azotanów w rolinnych rodkach spo¿ywczych takich jak: sa³ata, rzodkiewka,
burak, koper, szpinak  2000 ppm NaNO, kapusta, szczypior  31000, marchew,
pietruszka, czosnek, ogórek, kalafior, por, seler  500, pomidor, ziemniak, cebula, papryka, fasola  250. Najwy¿sze dopuszczalne pozosta³oci pestycydów w rodkach spo¿ywczych: parakwat w owocach i warzywach  0,05 ppm,
MCPA w ziarnie  0,1 i glifosat w owocach i warzywach  0,1. [L.Z.]
pr  w gleboznawstwie, torf przejciowy, np. Otpr. [L.Z.]
Pratotechnika  zespó³ racjonalnie stosowanych zabiegów przy uprawie, pielêgnowaniu i u¿ytkowaniu ³¹k i pastwisk, w celu stworzenia korzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju runi. [L.Z.]
Prawo maksimum  prawo nawozowe sformu³owane przez Voisina nadmiar
substancji przyswajalnej w glebie ogranicza skutecznoæ dzia³ania innych sub-
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stancji i w nastêpstwie powoduje obni¿kê plonów oraz zmniejszenie ich wartoci biologicznej. Zastosowane do jednego sk³adnika pokarmowego (np. fosforu) natychmiast wywo³uje dzia³anie prawa minimum w stosunku do innego
(miedzi), na który ten pierwszy dzia³a antagonistycznie. Prawo to odgrywa zasadnicz¹ rolê w okrelaniu wartoci biologicznej produktów rolniczych, poniewa¿ nadmiar w glebie formy przyswajalnej jednej substancji niweczy wp³yw
innych i, co za tym idzie  ogranicza biosyntezê zwi¹zków organicznych, np.
witamin, przez roliny. [L.Z.]
Prawo minimum  sformu³owane w 1841 r. przez J. Liebiga, podstawowe prawo
fizjologiczne ¿ywienia rolin niedostatek jednego czynnika w rodowisku rozwoju roliny ogranicza dzia³anie innych czynników i w nastêpstwie powoduje
obni¿kê plonów. Je¿eli np. zastosujemy wysokie nawo¿enie NPK a nie zapewnimy dostatecznej iloci wody, to brak wody w rodowisku ograniczy wzrost
plonu. Zastosowane do jednego sk³adnika pokarmowego (np. miedzi), natychmiast wywo³uje dzia³anie prawa maksimum w stosunku do innego (fosforu), na
który ten pierwszy dzia³a antagonistycznie. Poprzez stosowanie nawozów przywraca siê równowagê mineraln¹ w glebie, aby uzyskaæ wysokie plony o wysokiej wartoci biologicznej. Prawo to zosta³o rozszerzone w 1913 r. przez H.
Shelforda, który stwierdzi³, ¿e zarówno niedobór, jak i nadmiar danego czynnika mo¿e stanowiæ ograniczenie wystêpowania organizmów w okrelonym rodowisku. Shelford okreli³ tak¿e strefê tolerancji ekologicznej. Ostatnie badania wykaza³y, ¿e ma ono ograniczony zakres stosowalnoci. [L.Z.]
Prawo nadwy¿ek mniej ni¿ proporcjonalnych  prawid³owoæ, wed³ug której
w miarê wprowadzania do gleby wzrastaj¹cych dawek jakiego sk³adnika pokarmowego plony zwiêkszaj¹ siê w coraz mniejszym stopniu. [L.Z.]
Prawo sta³oci plonu  prawid³owoæ, wed³ug której plon nie zale¿y od obsady
rolin w okrelonym jej przedziale, w którym masa pojedynczej roliny zmienia
siê w sposób odwrotnie proporcjonalny do zmiany tej obsady. [L.Z.]
Prawo zwracania glebie utraconych sk³adników pokarmowych  prawid³owoæ,
wed³ug której dla utrzymania ¿yznoci gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich substancji przyswajalnych, które pobra³y roliny, lub które sta³y siê nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrotechnicznych. [L.Z.]
Precypitat, dwufosfat  nawóz fosforowy zawieraj¹cy 13,2% P w postaci fosforanu wapniowego dwuzasadowego CaHPO4 2H2O, który nie rozpuszcza siê
w wodzie, jest natomiast rozpuszczalny w 2% kwasie cytrynowym. [L.Z.]
Preparaty biodynamiczne  odpowiednio spreparowane produkty pochodzenia
rolinnego, zwierzêcego i mineralnego wykorzystywane w rolnictwie biodynamicznym do opryskiwania gleby i rolin oraz przy tworzeniu kompostów, np.
preparat z krowieñca, krzemionkowy, z krwawnika, rumianku, pokrzywy, mniszka. [L.Z.]
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Prewencja  okres, w ci¹gu którego ludzie i zwierzêta nie powinni stykaæ siê
z rolinami, na których stosowano rodki ochrony rolin, oraz przebywaæ wród
rolin i w obiektach, gdzie stosowano te rodki. W czasie prewencji nie wolno
dopuciæ do oblotu rolin przez pszczo³y. Okrelana jest w godzinach lub dniach,
zob. karencja. [L.Z.]
Procent objêtociowy  procent okrelaj¹cy stosunek objêtoci danego sk³adnika
do objêtoci ca³oci. [L.Z.]
Procent wagowy  procent okrelaj¹cy stosunek masy danego sk³adnika do masy
ca³oci. [L.Z.]
Proces glebotwórczy  dzia³anie zespo³u czynników fizycznych, chemicznych
i biologicznych, przekszta³caj¹ce powierzchniowy utwór geologiczny w glebê
o okrelonych biogeochemicznych i morfologicznych w³aciwociach. Podstawowymi czynnikami przekszta³caj¹cymi powierzchniowe utwory geologiczne
w glebê s¹: klimat, woda, rzeba terenu, mikroorganizmy, roliny wy¿sze, zwierzêta, cz³owiek i czas. Do podstawowych procesów glebotwórczych zalicza siê:
1) wietrzenie utworu geologicznego; 2) akumulacjê substancji organicznej,
wnosz¹cej do gruntu odpowiednio du¿e zasoby azotu, wêgla organicznego
i energii; 3) biochemiczne przemiany substancji organicznej, nasilaj¹ce obieg
materii i energii; 4) przemieszczanie do warstw g³êbszych roztworów i cz¹stek
koloidalnych  w klimacie lub warunkach lokalnych o przewadze przesi¹ku
wody nad jej parowaniem; 5) przemieszczanie (podsi¹kanie) od do³u do góry
roztworów soli  w klimacie lub warunkach lokalnych o przewadze parowania
wody nad jej przesi¹kiem do gruntu; 6) poziome (powierzchniowe) przemieszczanie mas ziemnych i soli (rozpuszczalnych) za porednictwem wody i wiatru.
W warunkach klimatycznych Polski w³aciwoci gleb s¹ ukszta³towane przez
proces bagienny, akumulacji i humifikacji substancji organicznej, przemywania, bielicowania, brunatnienia, i murszenia. [J.S.]
Proces glebowy  zmiany zachodz¹ce w uformowanej glebie pod wp³ywem czynników glebotwórczych. Na proces glebowy sk³adaj¹ siê: bilans i dynamika wody,
powietrza, ciep³a, roztworu glebowego i sk³adników pokarmowych, oraz dynamika w³aciwoci biologicznych, fizycznych i morfologicznych gleby. [L.Z.]
Produkcyjnoæ gleby, produktywnoæ gleby  zdolnoæ gleby do wytwarzania
biomasy w jednostce czasu, na jednostkê powierzchni lub objêtoci gleby. Uwarunkowana jest ¿yznoci¹ gleby, jej po³o¿eniem i agroklimatem, a kszta³towana
przez zabiegi agrotechniczne, jak nawo¿enie, nawadnianie. Podniesienie produkcyjnoci gleby jest mo¿liwe przez poprawê w³aciwoci gleby fizycznych,
chemicznych i biologicznych, a tak¿e na drodze kosztownych zabiegów agromelioracyjnych. [L.Z.]
Produkcyjnoæ rolin, produktywnoæ rolin  intensywnoæ gromadzenia przez
roliny energii w postaci biomasy, wyra¿ana w jednostkach masy na jednostkê
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powierzchni w jednostce czasu. Wyró¿nia siê produkcyjnoæ potencjaln¹ (zdolnoæ rolin do wytwarzania ogólnej biomasy w warunkach optymalnych) oraz
rzeczywist¹ (zdolnoæ rolin do wytwarzania ogólnej biomasy w okrelonych
warunkach agroekologicznych). [L.Z.]
Produktywnoæ ekologiczna  zdolnoæ okrelonego rodowiska do biologicznej
(rolinnej i zwierzêcej) produkcji; produktywnoæ ekosystemów zrównowa¿onych (zbli¿onych do naturalnych) jest wzglêdnie trwa³a, tote¿ pokrywa siê
z rzeczywist¹ produkcj¹ biomasy; produktywnoæ agrocenoz (u¿ytków rolnych)
zale¿y nie tylko od naturalnych w³aciwoci rodowiska, lecz równie¿ od agrotechnicznego modyfikowania ekologicznych warunków ¿ycia i doboru rolin;
ekologiczna produktywnoæ okrelonej powierzchni ziemi mo¿e byæ znacznie
wiêksza od rzeczywistej produkcji (osi¹ganej wydajnoci), produkcja biomasy
w rolnictwie mo¿e byæ wydatnie powiêkszona przez agrotechniczne dostosowanie wodno-powietrznych i pokarmowych w³aciwoci gleby do potrzeb uprawianych rolin o du¿ej produktywnoci; mo¿liwoci te s¹ jednak ograniczone
przez neutralne czynniki rodowiska; zasadne jest wiêc wyró¿nienie rzeczywistej (aktualnej) i potencjalnej produktywnoci u¿ytków rolnych. [J.S.]
Produktywnoæ gleby  zob. produkcyjnoæ gleby.
Produktywnoæ rolin  zob. produkcyjnoæ rolin.
Profil glebowy  pionowy przekrój gleby pozwalaj¹cy na okrelenie i opis jej cech
morfologicznych, na którym widaæ uk³ad poziomo u³o¿onych warstw, tzw. poziomów genetycznych. Poziomy te stanowi¹ najwa¿niejsz¹ cechê rozpoznawcz¹,
odzwierciedlaj¹c¹ etap rozwoju gleby. Wyró¿nia siê profile glebowe: 1) wykszta³cone, sk³adaj¹ce siê z okrelonych dla ka¿dego typu lub rodzaju gleby,
charakterystycznych i wyranie wykszta³conych poziomów; 2) niewykszta³cone, o ma³ej mi¹¿szoci z powodu braku niektórych poziomów w rodkowej lub
dolnej czêci profilu. Profile mog¹ byæ: 1) ca³kowite  na ca³ej g³êbokoci profilu, nie mniejszej ni¿ 1,5 m, wystêpuje materia³ mineralny z tej samej ska³y
macierzystej; 2) nieca³kowite  utworzone ze ska³ macierzystych, których mi¹¿szoæ jest mniejsza ni¿ 1,5 m. [L.Z.]
Profilaktyka przed szkodami górniczymi  zminimalizowanie albo nawet ca³kowite unikniêcie szkód górniczych. Wyró¿nia siê: 1) profilaktykê górnicz¹, tj.
metody zmniejszenia szkód przez okrelone prowadzenie eksploatacji górniczej, np. eksploatacja z podsadzk¹ zamiast zawa³owej, czy odpowiednie usytuowanie frontów eksploatacji w stosunku do obiektów na powierzchni terenu;
2) profilaktykê in¿ynieryjno-budowlan¹, polegaj¹c¹ na odpowiednim zabezpieczeniu konstrukcji i fundamentów budynków przed deformacjami pod³o¿a.
W ramach niej wyró¿nia siê profilaktykê dalek¹, czyli budownictwo na terenach górniczych, tzn. wdra¿anie metod budowy nowych obiektów na niestabilnym (górniczym) pod³o¿u, oraz profilaktykê blisk¹, tj. metody zabezpieczenia
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ju¿ istniej¹cych obiektów poprzez wzmocnieni ich konstrukcji (np. kotwienie
budynków). [W.J.]
Prognoza hydrogeologiczna  przewidywanie zmian warunków hydrogeologicznych (hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych) w czasie i przestrzeni, zachodz¹cych pod wp³ywem okrelonych czynników. Najczêciej prognozy hydrogeologiczne wykonywane s¹ przy ocenach wp³ywu czynnika antropogenicznego, czyli wp³ywu dzia³alnoci cz³owieka na rodowisko. [A.M.]
Prognozowanie  w ochronie rolin ustalanie terminu pojawienia siê oraz liczebnoci populacji agrofagów a tak¿e przewidywanie ich rozprzestrzeniania geograficznego. Celem prognozowania jest okrelenie optymalnych warunków
zwalczania szkodników i chorób oraz przekazywanie tych informacji osobom
i instytucjom, wykonuj¹cym zabiegi ochrony rolin. Prognozowanie oraz sygnalizacjê wa¿niejszych gospodarczo chorób i szkodników rolin prowadz¹ stacje
kwarantanny i ochrony rolin na podstawie instrukcji opracowanej przez Instytut Ochrony Rolin w Poznaniu. Prognozy dzielimy na d³ugo- i krótkoterminowe. Prognoza d³ugoterminowa to przewidywanie rozwoju szkodnika lub patogenu, ich zasiêgu geograficznego, a tak¿e nasilenia wystêpowania na ró¿nych
rolinach ¿ywicielskich w najbli¿szym roku albo w ci¹gu kilku nastêpnych lat.
W prognozie takiej nale¿y te¿ ustaliæ tendencje do wzrostu lub spadku liczebnoci zarówno szkodników, jak i patogenów. Przy opracowywaniu prognozy
pomocne jest przeledzenie gradacji szkodnika na przestrzeni d³u¿szego czasu.
Musz¹ byæ one uzupe³niane w odpowiednim czasie prognozami krótkoterminowymi. Prognoza krótkoterminowa polega na okreleniu dnia, w którym pojawi
siê choroba lub szkodnik, z uwzglêdnieniem stadium rozwojowego oraz podaniem terminu zalecanego zabiegu. Prognozê tak¹ mo¿na ustaliæ z kilkudniowym wyprzedzeniem. W tym celu zbierane s¹ materia³y przez pracowników
s³u¿by rejestracji, którzy prowadz¹ sta³¹ obserwacjê wystêpowania i rozprzestrzeniania siê chorób oraz szkodników i ich nasilenia, a tak¿e obserwacjê wyrz¹dzonych szkód. [L.Z.]
Program rolnorodowiskowy  instrument finansowy s³u¿¹cy do zachêcania rolników do stosowania praktyk rolniczych prowadz¹cych do ekologizacji produkcji rolniczej, która powinna byæ czym wiêcej ni¿ dobr¹ praktyk¹ rolnicz¹.
Programy te maj¹ zapewniæ integracjê rozwoju gospodarki rolnej z ochron¹
rodowiska poprzez minimalizowanie negatywnych skutków i maksymalizowanie pozytywnych efektów dzia³alnoci rolniczej. System produkcji rolniczej
przyjaznej dla rodowiska obejmuje: 1) ograniczenie negatywnych skutków dla
rodowiska naturalnego wynikaj¹cych z procesu produkcyjnego; 2) dba³oæ
o walory przyrodnicze i kulturowe na terenie gospodarstwa; 3) wprowadzenie
ograniczeñ odnonie do stosowania rodków produkcji, tak by wykorzystaæ naturalny potencja³ produkcyjny agrocenoz. Program rolnorodowiskowy sk³ada
siê z czterech podprogramów: 1) ochrona ró¿norodnoci biologicznej obszarów
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wiejskich; 2) ochrona rodowiska przyrodniczego i krajobrazu; 3) rolnictwo
ekologiczne; 4) ochrona zasobów genowych w rolnictwie. [L.Z.]
Propagacja zanieczyszczeñ  proces rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ. [I.W.]
Protektanty  insektycydy kontaktowe o d³ugim okresie owadobójczego dzia³ania.
Stosuje siê je do zwalczania szkodników magazynowych. [L.Z.]
Próbka reprezentatywna  próbka reprezentuj¹ca pewn¹ czêæ pola, ³anu, partii
nasion itp., sporz¹dzona z próbek jednostkowych. [L.Z.]
Próchnica glebowa  organiczne i mineralno-organiczne produkty biochemicznej
przemiany martwych czêci rolinnych i zwierzêcych w powierzchniowej warstwie ziemi. Próchnica glebowa jest kompleksem ró¿norodnych zwi¹zków organicznych i mineralno-organicznych, których w³aciwoci i procentowy udzia³
zale¿¹ od wielu czynników, w tym petrograficznych, powietrzno-wodnych, klimatycznych, szaty rolinnej, sposobu u¿ytkowania terenu. Wyró¿nia siê swoiste i nieswoiste substancje próchniczne. Do nieswoistych substancji próchnicznych zalicza siê produkty czêciowego i daleko posuniêtego rozk³adu resztek
rolinnych i zwierzêcych oraz obumar³e cia³a organizmów, bêd¹ce produktami
resyntezy substancji organicznej. Wród nieswoistych substancji próchnicznych
s¹: wêglowodany, bia³ka, t³uszcze, wêglowodory oraz ich pochodne. Swoiste
substancje próchniczne to kompleks bezpostaciowej masy organicznej barwy
¿ó³tej, brunatnej i czarnej. Mo¿na je wyekstrahowaæ z gleby roztworami alkali
i soli obojêtnych oraz rozpuszczalnikami organicznymi. Substancje te stanowi¹
w³aciw¹ próchnicê gleby. Zawiera ona nastêpuj¹ce grupy zwi¹zków: 1) kwasy
fulwowe; 2) kwasy huminowe; 3) huminy. W rozumieniu potocznym, ca³a zawartoæ substancji organicznej w glebie mineralnej stanowi próchnicê. Jest to
o tyle s³uszne, ¿e nieroz³o¿one jeszcze szcz¹tki rolin i zwierz¹t w najbli¿szym
czasie bêd¹ podlegaæ humifikacji. Proces humifikacji resztek rolinnych i zwierzêcych oraz akumulacja próchnicy to podstawowe czynniki przekszta³cania
martwego gruntu w biologicznie czynn¹ glebê. Przejawem akumulacji próchnicy jest stopieñ wykszta³cenia poziomu próchnicznego, a cilej mówi¹c zawartej w niej próchnicy. Poziom próchniczny to strefa najwiêkszej aktywnoci biologicznej mikroorganizmów, systemu korzeniowego rolin, zwierz¹t glebowych,
procesów fizykochemicznych, wymiany gazów i kr¹¿enia wody. Chemiczne,
energetyczne i fizyczne w³aciwoci próchnicy nadaj¹ jej walor podstawowego
czynnika glebotwórczego. Bez próchnicy nie ma gleby. [J.S.]
Próchnica, humus  specyficzna dla gleby postaæ substancji organicznej, powsta³a
w wyniku humifikacji, stanowi¹ca 8090% wszystkich zwi¹zków organicznych
w glebie. Bierze udzia³ w biologicznym obiegu pierwiastków oraz utrwalaniu
i dostarczaniu rolinom makro- i mikroelementów, przyczynia siê do o¿ywienia
¿yznoci gleby, dzia³a ochronnie w stosunku do substancji biologicznie czynnych, ma zdolnoæ wi¹zania pozosta³oci pestycydów i metali ciê¿kich, obni¿aj¹c ich toksycznoæ, hamuje rozwój patogenów rolinnych i poprawia odpor-

170

A
P

Leksykon ekoin¿ynierii
noæ gleby na degradacjê. Korzystnie oddzia³uje na w³aciwoci fizyczne i chemiczne gleby, nadaje glebie strukturê gruze³kowat¹, a dziêki po¿¹danym w³aciwociom sorpcyjnym i buforuj¹cym wp³ywa na stabilnoæ odczynu gleby.
Wymywanie próchnicy jest jednym z podstawowych skutków erozji gleby. Rodzaje próchnicy: 1) pokarmowa  w której przewa¿aj¹ sk³adniki ³atwo przyswajalne dla rolin; tworz¹ j¹ g³ównie wydaliny i produkty przemiany materii organizmów glebowych; sprzyja aktywnoci biologicznej gleby i utrzymywaniu struktury gruze³kowatej; zawiera wiele cennych substancji, jak antybiotyki, hormony, witaminy i enzymy, spe³niaj¹cych w glebie wa¿n¹ rolê, np. brak
antybiotyków sprzyjaæ mo¿e rozwojowi wielu patogennych mikroorganizmów;
wystêpuje m.in. w dojrza³ym kompocie; 2) s³odka  adsorpcyjnie nasycona
kationami wapnia i magnezu, wystêpuje w ¿yznych glebach i dojrza³ym kompocie; jest optymalnym buforem i rezerwuarem sk³adników pokarmowych rolin
oraz stabilizatorem równowagi biologicznej gleby; 3) s³ona  adsorpcyjnie nasycona jonami sodu; 4) trwa³a  z³o¿ona z trudnych do roz³o¿enia cz¹steczek substancji organicznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê produkty czêciowo przekszta³cone
w kwasy huminowe; czêæ z nich stanowi rezerwê pokarmow¹ w glebie, z której
sk³adniki pokarmowe s¹ stopniowo udostêpniane rolinom; jest jednym z najsilniejszych uk³adów sorpcyjnych i buforowych gleby, jej znaczenie polega nie tylko na regulowaniu stê¿eñ roztworów glebowych, ale i na niedopuszczeniu do
wiêkszych wahañ odczynu glebowego, zob. kwasy humusowe. [L.Z.]
Próchnicowanie gleby  jednorazowe bardzo intensywne lub wieloletnie intensywne nawo¿enie gleby kompostem, osadem z oczyszczalni cieków, torfem
dobrze roz³o¿onym, mu³em organicznym lub mineralno-organicznym. Próchnicowanie stosuje siê w celu zwiêkszenia zawartoci sk³adników pokarmowych,
zwiêkszenia pojemnoci wodnej i poprawy struktury gleby, zabieg ten ³¹czy siê
przewa¿nie ze zwiêkszeniem gruboci warstwy próchnicznej co najmniej do 30 cm.
Zwiêkszenie próchnicznoci gleby mo¿na te¿ osi¹gn¹æ przez stosowanie zwiêkszonych dawek nawozów organicznych i systematycznego pog³êbiania warstwy
uprawnej. Przyk³adem skutecznoci takiego dzia³ania s¹ próchniczne gleby ogrodowe, zwane kulturoziemami. Próchnicowaniem gleby jest tak¿e jej torfowanie
do g³êbokoci ponad 25 cm. [J.S.]
Próg op³acalnoci  w ochronie rolin, najni¿sze zagêszczenie agrofaga, przy którym op³aca siê go zwalczaæ, tzn. ¿e koszty zabiegu s¹ mniejsze od przewidywanych strat. [L.Z.]
Próg szkodliwoci  w ochronie rolin, zagêszczenie populacji agrofaga, przy którym w razie niewykonania zabiegu straty przekroczy³yby wartoæ tolerowan¹.
Okrelenie progu ekonomicznego szkodliwoci uwzglêdnia wartoæ utraconego plonu i koszty ochrony  je¿eli koszty s¹ wy¿sze, zabieg nale¿y przerwaæ.
Zabieg chemicznej ochrony uzasadniony jest wówczas, gdy przewidywana strata
wartoci plonu jest wiêksza od kosztów chemicznej ochrony. [L.Z.]
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Próg zagro¿enia  w ochronie rolin, najni¿sza liczebnoæ populacji agrofaga gro¿¹ca przy dalszym wzrocie stratami wy¿szymi ni¿ strata tolerowana dla danej
uprawy. [L.Z.]
Przecinka  1) czêciowe wycinanie siewek, np. buraków, marchwi, w poprzek
rzêdów z pozostawieniem kêpek, które nastêpnie bêd¹ przerwane; wykonuje siê
rêcznie motyk¹ lub mechanicznie przecinakiem; 2) wczeniej zebrany pas plantacji buraków cukrowych miêdzy zagonami obejmuj¹cy przewa¿nie dziewiêæ
rzêdów w celu u³atwienia zbioru kombajnowego. [L.Z.]
Przeciwerozyjne zabiegi  techniczne i biologiczne sposoby zmniejszania powierzchniowego sp³ywu wód opadowych oraz zwiêkszanie odpornoci gruntu
na dzia³anie wody i wiatru. Zalicza siê tu g³ównie: 1) p³odozmiany przeciwerozyjne; 2) zadarnienie lub zadrzewienie i zakrzewienie stoków i skarp o du¿ych
spadkach oraz gruntów piaskowych podlegaj¹cych erozji wietrznej; 3) orkê prostopad³¹ do kierunku sp³ywu wody; 4) budowê dróg zmniejszaj¹cych prêdkoæ
sp³ywu wody w potokach sta³ych i sezonowych; 5) budowê tarasów na stokach;
6) budowê wa³ów, sieci kana³ów i rowów reguluj¹cych odp³yw wody z miejsc
zagro¿onych erozj¹. Stosowanie przeciwerozyjnych zabiegów jest ustawowym
obowi¹zkiem ka¿dego u¿ytkownika gruntu który jest zagro¿ony przez erozjê
wodn¹ i wietrzn¹. Kompleksowy program ochrony gruntów przed erozj¹ powinien byæ opracowany dla ka¿dej gminy. [J.S.]
Przedplon  roliny poprzedzaj¹ce uprawê daj¹c¹ plon g³ówny; stosuje siê w celu
poprawy warunków siedliska (u¿ynienia gleby, mikroklimatu) lub uzyskania
dodatkowego plonu. Przedplonem mog¹ byæ tak¿e roliny pionierskie na gruntach rekultywowanych. [J.S.]
Przedprzedplon  rolina uprawiana bezporednio przed przedplonem, wp³ywaj¹ca istotnie na wartoæ stanowiska dla roliny nastêpczej. [L.Z.]
Przegony  g³êbsze bruzdy wyorywane w celu odprowadzenia wód roztopowych
z zag³êbieñ na polach obsianych oziminami lub zaoranych przed zim¹. [L.Z.]
Przemys³owa degradacja rodowiska  wszystkie zniekszta³cenia (niekorzystne
zmiany) struktury przestrzennej i równowagi ekologicznej, spowodowane przez
nierolnicz¹ i nielen¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Oprócz górnictwa, energetyki
i produkcji przemys³owej do czynników zalicza siê tak¿e budownictwo, motoryzacjê i transport. [J.S.]
Przenawo¿enie  zastosowanie nadmiernych dawek nawozów w stosunku do potrzeb rolin. Czêæ sk³adników pokarmowych, niepobranych przez roliny, mo¿e
wp³ywaæ ujemnie na ich jakoæ (N, K), ulec retrogradacji (P) lub wyp³ukaniu
z gleby zatruwaj¹c wody rzek (N). [L.Z.]
Przepusty  zbyt du¿e odstêpy miêdzy rolinami w rzêdzie, np. dla buraków cukrowych wynosz¹ one ponad 0,5 m. [L.Z.]
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Przepuszczalnoæ  zdolnoæ gleby do poch³aniania wody i przes¹czania jej w g³¹b.
[L.Z.]
Przes¹cze  infiltrat wody z opadowego lub technicznego przemywania gleby
w warunkach naturalnych lub modelowych; przes¹cze powstaje tak¿e przy przemywaniu innych (nie glebowych) modelowych z³o¿y, na przyk³ad w badaniach
uci¹¿liwoci odpadów dla rodowiska. Pomiar objêtoci i chemizmu przes¹czy
lizymetrycznych daje podstawê do bilansowania gospodarki wodnej i sk³adników mineralnych; analiza sk³adu chemicznego przes¹cza ujmowanego z odpowiednich warstw (poziomów) gleby jest pomocna w ocenie przemieszczania siê
sk³adników mineralnych i organicznych w glebie. [J.S.]
Przesiewanie  zespó³ zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w celu powtórnego wysiewu nasion na wczeniej za³o¿onej plantacji, która ze wzglêdu na
s³abe wschody nie zapewnia zadowalaj¹cej obsady i wysokoci plonu. [L.Z.]
Przestwory glebowe  zob. porowatoæ gleby.
Przesuszenie gleby  nadmierne odwodnienie gruntu, powoduj¹ce zmianê charakteru gleby i szaty rolinnej, wymuszaj¹ce sposób u¿ytkowania terenu lub pogarszaj¹ce ekologiczno-produkcyjne w³aciwoci powierzchni biologicznie czynnej. [J.S.]
Przewapnowanie  zastosowanie nadmiernych dawek wapna, powoduj¹ce gwa³towny wzrost pH, do wartoci > 7,2. W wyniku przewapnowania, wiele sk³adników pokarmowych (¿elazo, mangan, mied, cynk) staje siê niedostêpna
dla rolin, nastêpuje spadek pobierania boru i spadek przyswajalnoci fosforu.
W glebach przewapnowanych zak³ócone jest pobieranie magnezu, g³ównie
z powodu jego uwstecznienia. [L.Z.]
Przymrozek  spadek temp. poni¿ej 0 °C w przygruntowej warstwie powietrza,
wystêpuj¹cy wieczorem, noc¹ lub wczesnym rankiem, w okresie dodatnich temp.
dziennych. W Polsce przymrozki szkodz¹ przede wszystkim warzywom i drzewom owocowym, ale tak¿e innym rolinom uprawnym. Przymrozki poni¿ej
minus 1,5°C u rolin ciep³olubnych i poni¿ej minus 56 °C u odporniejszych na
ujemne temperatury na ogó³ obni¿aj¹ plony. Szkodliwy wp³yw przymrozków
mo¿na ograniczaæ metodami: 1) fizycznymi, jak przykrywanie rolin, deszczowanie rolin (dostarczaj¹ce im ciep³a, wyzwalaj¹cego siê przy zamarzaniu wody),
wytwarzanie dymów i mgie³ (zmniejszaj¹ce nocne straty ciep³a rolin oraz gleby), ogrzewanie przygruntowej warstwy powietrza (poprzez spalanie ró¿nych
materia³ów), mieszanie przygruntowej warstwy powietrza (za pomoc¹ migie³);
2) fitotechnicznymi (lokalizacja plantacji ciep³olubnych uwzglêdniaj¹ca rzebê
terenu, pasy zadrzewieñ, s¹siedztwo zbiorników wodnych); 3) agrotechnicznymi (dobór odpowiednich gatunków i odmian, w³aciwe nawo¿enie, zwiêkszanie mrozoodpornoci rolin poprzez oddzia³ywanie specjalnymi rodkami na
ich komórki). [L.Z.]
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Przyoranie  przykrycie obornika, nawozu zielonego, s³omy, gnojowicy itp. skibami zaoranej roli. G³êbokoæ przyorania zale¿y od rodzaju gleby; na glebach
lekkich i rednio zwiêz³ych nie powinna przekraczaæ 1520 cm, a na ciê¿kich
1015 cm. [L.Z.]
Przyrodnicze zagospodarowanie odpadów  zastosowanie odpadów do nawo¿enia, u¿ynienia i rekultywacji gleb na terenach rolnych, lenych, osiedlowych,
wypoczynkowych, przemys³owych itp., oraz do zape³niania wyrobisk pokopalnianych, ukszta³towania celowych form rzeby terenu, do budowy nasypów
w drogownictwie, hydrotechnice itp., a tak¿e takie sk³adowanie odpadów do
gruntu, które koñczy siê rekultywacj¹ terenu i nie powoduje degradacji ekologiczno-produkcyjnych walorów rodowiska. [J.S.]
Psammofity  roliny siedlisk piaszczystych. [L.Z.]
Punkt trwa³ego wiêdniêcia  wilgotnoæ gleby, przy której wiêkszoæ gatunków
rolin wiêdnie nieodwracalnie (pF = 4,2). Wilgotnoæ ta jest tym wiêksza, im
wiêcej drobnych cz¹stek i próchnicy zawiera gleba; wyra¿ona jest w procentach suchej masy gleby. [L.Z.]
Pustka poeksploatacyjna  pusta przestrzeñ w górotworze, po wyeksploatowanej
kopalinie, dotyczy tylko kopalñ podziemnych i otworowych. W zale¿noci od
parametrów wytrzyma³ociowych otaczaj¹cych pustkê ska³, mo¿e ona: utrzymaæ siê bez zmian nawet bardzo d³ugo (ponad 100 lat), ulec stopniowemu, powolnemu zaciniêciu przez otaczaj¹cy górotwór, ulec gwa³townemu zawa³owi
i wype³nieniu nadleg³ymi spêkanymi ska³ami. Dla powierzchni terenu szczególnie grone s¹ pustki po³o¿one p³ytko, gdy¿ trudno jest przewidzieæ ich nag³y
zawa³, który grozi powstaniem na powierzchni terenu deformacji nieci¹g³ej
w postaci leja lub zapadliska. [W.J.]
Py³  frakcja granulometryczna o rednicy cz¹stek od 0,1 do 0,01 mm lub 0,02 mm.
W zale¿noci od metody analizy wyró¿nia siê py³ drobny (od 0,05 do 0,01 mm
lub 0,02 mm) oraz gruby (0,10,05 mm). [L.Z.]
r  w gleboznawstwie, nieiluwialne nagromadzenie ¿elaza, glinu, manganu, próchnicy, niekiedy wzbogacone we frakcjê ilast¹, pylast¹. Stosuje siê do poziomu
g³ównego B w glebach uprawnych, np. Br. [L.Z.]
R  zob. pod³o¿e skalne.
Rafia  w³ókna z lici palm, g³ównie z rafii w³óknodajnej, u¿ywane przy szczepieniu drzew owocowych. [L.Z.]
Rankery  typ gleb w pocz¹tkowej fazie rozwoju, bezwêglanowych, s³abo wykszta³conych ze ska³ masywnych o mi¹¿szoci 1030 cm. Budowa profilu: AC-C.
W glebach tych poziom AC o barwie doæ ciemnej le¿y bezporednio na niezwietrza³ej skale masywnej, która zalega nie g³êbiej ni¿ 50 cm od powierzchni.
Granica miêdzy poziomem próchnicznym a poziomem ska³y macierzystej jest
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zazwyczaj wyranie zaznaczona. S¹ to gleby kwane o bardzo niskim stopniu
wysycenia zasadami. [L.Z.]
Refugia  ostoje, w których wystêpuj¹ rzadkie, gin¹ce, zagro¿one gatunki rolin
lub zwierz¹t czy zanikaj¹ce typy ekosystemów. Warunki w refugiach pozwalaj¹
na prze¿ycie i ich rozmna¿anie siê. Refugiami s¹ zarola ródpolne, lasy bagienne, ogrody botaniczne. [L.Z.]
Refulowanie  hydromechaniczne pobieranie i transportowanie masy ziemnej
z dna zbiornika wodnego do miejsca przeznaczenia. Refulowanie ma du¿e zastosowanie do pog³êbiania dna zbiorników wodnych, regulacji rzek, zal¹dowywania akwenów, pozyskiwania piasku ze z³ó¿ podwodnych itp. Grunt Portu Pó³nocnego zbudowano niemal w ca³oci z piasku dna morskiego  refulowanego
do wydzielonej kwatery w przybrze¿nej czêci Zatoki Gdañskiej. [J.S.]
Rekultywacja  przywrócenie wartoci u¿ytkowych rodowisku przyrodniczemu,
zdegradowanemu (lub zdewastowanemu) przez gospodarcz¹ i bytow¹ dzia³alnoæ cz³owieka, powodzie, masowe ruchy ziemi i po¿ary. Rekultywacja rzadko
przywraca wyjciowy stan rodowiska i sposób jego u¿ytkowania. Przyk³adem
tego jest rekultywacja terenu w górnictwie odkrywkowym, gdzie wyrobiska
i zwa³owiska kopalniane tworz¹ zupe³nie nowe warunki geomorfologiczne, gruntowe, wodne i mikroklimatyczne. Rekultywacja w dzia³alnoci górniczej powinna byæ prowadzona pocz¹wszy od lokalizacji kopalni przez kolejne fazy
projektowania, budowy i eksploatacji obiektów do pogórniczego zagospodarowania terenu w³¹cznie. Tak szeroko rozumiana rekultywacja obejmuje równie¿
ochronê zasobów naturalnych i przeciwdzia³anie degradacji rodowiska. W górnictwie wyró¿nia siê: 1) rekultywacjê podstawow¹, polegaj¹c¹ na technicznym
ukszta³towaniu gruntu, rzeby terenu, warunków hydrogeologicznych i odbudowie lub budowie podstawowej sieci dróg; 2) rekultywacjê szczegó³ow¹, polegaj¹c¹ na ukszta³towaniu gleby, wykonaniu niezbêdnych melioracji, zbudowaniu dróg dojazdowych; 3) zagospodarowanie rekultywowanego terenu.
Rekultywacji wymagaj¹ wszystkie grunty i wody ródl¹dowe, które utraci³y
czêciowo (w ró¿nym stopniu zdegradowane) lub ca³kowicie (zdewastowane)
wartoci u¿ytkowe. Do nich zalicza siê wyrobiska pokopalniane, zwa³owiska
odpadów przemys³owych i miejskich, stawy osadowe, górnicze niecki osiadania, strefy degraduj¹cego dzia³ania zanieczyszczeñ wydzielanych do rodowiska, silnie zanieczyszczone zbiorniki i cieki wodne, grunty rozmyte i namyte
przez wodê, gleby o naruszonej równowadze jonowej i zanieczyszczone substancjami toksycznymi. Rekultywacja mo¿e byæ rozumiana jako: 1) przywrócenie u¿ytecznoci obszarowi o z³o¿onej strukturze przestrzennej (np. terenowi
górniczemu); 2) przywrócenie u¿ytecznoci okrelonemu gruntowi lub zbiornikowi wodnemu; 3) odtworzenie lub ukszta³towanie gleby i szaty rolinnej na
terenie zdegradowanym przez zanieczyszczenia przemys³owe, przesuszenie gruntów, wyja³owienie gleb ze sk³adników pokarmowych, niekorzystny odczyn.
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Pod pojêciem rekultywacji rozumie siê ukszta³towanie w³aciwoci gruntu, rzeby terenu i stosunków wodnych tak, aby spe³nia³y one wymogi funkcji ekologicznych i gospodarczych danego terenu. Sposób rekultywacji gruntu zale¿y w pierwszym rzêdzie od jego przeznaczenia (funkcji docelowej). Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kierunki rekultywacji i sposoby porekultywacyjnego zagospodarowania terenu: rolny, leny, wodny, rekreacyjny, mieszkaniowy i przemys³owy. [J.S.]
Rekultywacja gruntów  zespó³ zabiegów technicznych, agrotechnicznych, chemicznych i biologicznych, maj¹cych na celu przywrócenie terenom zdewastowanym i zdegradowanym mo¿liwoci ich gospodarczego u¿ytkowania. Rekultywacjê dzieli siê na techniczn¹, chemiczn¹ i biologiczn¹. Rekultywacja techniczna (podstawowa) polega na ukszta³towaniu rzeby terenu, uregulowaniu
stosunków wodnych, odtworzeniu gleby metodami technicznymi (pokrycie gruntów toksycznych warstw¹ gleby), budowie dróg dojazdowych, umocnieniu skarp
itp. Celem rekultywacji chemicznej jest zmiana niekorzystnych w³aciwoci
chemicznych gleb zdegradowanych, przez uregulowanie odczynu (wapnowanie) neutralizuj¹cego równoczenie inne czynniki ska¿aj¹ce. Rekultywacja biologiczna polega na przeprowadzeniu prac i zabiegów w celu wytworzenia warstwy gleby o mo¿liwie du¿ej aktywnoci biologicznej. Uzyskuje siê j¹ poprzez:
nawo¿enie organiczne (obornik, kompost, torf, s³oma, nawozy zielone, gnojowica), stosowanie szczepionek glebowych (nitraginy, azotobakteryny), wprowadzanie rolin próchnicotwórczych (motylkowych i traw). [J.S.]
Rekultywacja zbiorników wodnych  dzia³ania zmierzaj¹ce do ³agodzenia skutków dop³ywu pierwiastków biogennych. [Z.M.]
Remediacja  naprawienie, ulepszenie, oczyszczenie gleby (gruntu) lub rodowiska. [J.S.]
Renaturalizacja  proces przywracania rodowisku stanu naturalnego, mo¿liwie
bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez cz³owieka, zob. rewitalizacja. [L.Z.]
Retencja  zatrzymanie wody w jej obiegu w przyrodzie. [Z.M.]
Rewitalizacja  1) przywracanie sk³adnikom rodowiska funkcji ekologicznych,
zmienionych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, np. o¿ywienie rzeki przez wprowadzenie istniej¹cych w niej wczeniej gatunków lub odtworzenie jej w³aciwoci wp³ywaj¹cych na ¿ycie i rozwój organizmów. Rewitalizacja nastêpuje
jako pierwszy etap renaturalizacji, np. obszarów poprzemys³owych lub powojskowych; 2) proces przemian przestrzennych, spo³ecznych i ekonomicznych
w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniaj¹cy siê do poprawy jakoci
¿ycia mieszkañców, przywrócenia ³adu przestrzennego oraz do o¿ywienia gospodarczego i odbudowy wiêzi spo³ecznych. [L.Z.]
Rok nasienny  rok o korzystnych warunkach wegetacji do wytworzenia materia³u
siewnego o wyj¹tkowo dobrych cechach u¿ytkowych. [L.Z.]
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Rolnictwo  jedna z podstawowych dziedzin gospodarki cz³owieka, której celem
jest uzyskiwanie produktów rolinnych i zwierzêcych w wyniku uprawy i hodowli rolin oraz chowu i hodowli zwierz¹t gospodarskich. Produkcja rolinna
i zwierzêca realizowana w otwartym terenie i w odpowiednio urz¹dzonych pomieszczeniach, na gruntach uprawnych, trwa³ych u¿ytkach zielonych, w wodach ródl¹dowych i na pod³o¿ach ukszta³towanych technicznie. Tak ujmowane rolnictwo ma nastêpuj¹ce dzia³y: hodowla i uprawa rolin (w tym sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo), hodowla i chów zwierz¹t (w tym drobiarstwo), rybactwo. Wyró¿nia siê rolnictwo: 1) konwencjonalne (tradycyjne) 
oparte na ogólnie przyjêtych zasadach agro- i zootechniki, wykorzystuj¹ce nowoczesne rodki produkcji pochodzenia biologicznego, chemicznego, mechanicznego i elektronicznego; 2) alternatywne  przeciwstawne rolnictwu tradycyjnemu, dopuszczaj¹ce ró¿ne formy gospodarowania z ograniczeniem lub pominiêciem rodków chemicznych, maj¹ce na celu produkcjê ¿ywnoci wysokiej jakoci, ograniczaj¹ce ska¿enie rodowiska i zu¿ycie nieodnawialnych róde³
energii; 3) biodynamiczne  polegaj¹ce na wykorzystywaniu energii kosmosu,
stosowaniu specjalnych kompostów i preparatów biodynamicznych oraz
uwzglêdniaj¹ce w p³odozmianie s¹siedztwo rolin; 4) biologiczne  w którym
do nawo¿enia u¿ywa siê wy³¹cznie nawozów organicznych uprzednio przetworzonych przez mikroorganizmy; metodami biologicznymi oraz zabiegami agrotechnicznymi zwalcza siê agrofagi; 5) ekologiczne (ekorolnictwo)  oparte na
zasadzie wykorzystywania naturalnych zasobów energii, kierowaniu procesami produkcyjnymi zgodnie z prawami natury, ograniczaniu ingerencji cz³owieka w ekosystem oraz chroni¹ce ¿yznoæ gleby i naturalne rodowisko; 6) integrowane  maksymalizuj¹ce produkcjê, stosuj¹ce precyzyjn¹ agrotechnikê
i wydajny chów zwierz¹t przy ograniczeniu ska¿eñ produktów i rodowiska;
stosowane s¹ nawozy mineralne i pestycydy w sposób kontrolowany, a pasze,
g³ównie gospodarskie  z dodatkiem pasz treciwych; 7) precyzyjne  polegaj¹ce na dostosowywaniu intensywnoci zabiegów agrotechnicznych (zw³aszcza
chemizacji) do lokalnej zmiennoci glebowej; dziêki precyzyjnym informacjom
o mozaikowatoci pól i zmiennoci przestrzennej plonu mo¿na unikaæ nadmiernego i niepotrzebnego nawo¿enia, a wiêksze nak³ady na chemizacjê kierowaæ
w te rejony, gdzie roliny zareaguj¹ na nie najlepiej; rezultatem s¹ oszczêdnoci
dla rolnika oraz ulga dla rodowiska; 8) wielofunkcyjne  oparte na metodach
gospodarowania, które ³¹cz¹ zasady rolnictwa ekologicznego z wymogami ochrony
bioró¿norodnoci; obok produkcji ¿ywnoci wytwarza równie¿ biomasê na cele
energetyczne. Wed³ug stopnia intensywnoci wyró¿nia siê rolnictwo: 1) ekstensywne  system produkcji rolniczej oparty na gospodarstwach stosuj¹cych ponad
miarê nawo¿enie mineralne lub pestycydy okresowo albo rezygnuj¹cych z nawo¿enia w ogóle; uzyskiwane wyniki produkcyjne s¹ z regu³y niskie, przy znacznym, zw³. okresowym, ska¿eniu ¿ywnoci i rodowiska; 2) intensywne  system
produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osi¹gany dziêki du¿ej
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wydajnoci przy wysokich nak³adach na rodki produkcji. Mechanizacja, nawo¿enie i koncentracja uprawy rolin oraz chowu zwierz¹t i drobiu naruszaj¹ równowagê ekologiczn¹, przejawiaj¹c¹ siê w postêpuj¹cej degradacji rodowiska i malej¹cej efektywnoci produkcji. Przyk³adem jest niszczenie gleb przez erozjê wodn¹
i wietrzn¹, wyja³owienie gleb ze sk³adników pokarmowych wskutek niepe³nosk³adnikowego nawo¿enia mineralnego oraz degradacja gleb przenawo¿onych
gnojowic¹. Rolnictwo, jak ka¿da inna masowa produkcja dóbr materialnych,
modyfikuje rodowisko. Skala negatywnego wp³ywu zale¿y od stopnia dostosowania agrotechniki do warunków ekologicznych. Dok³adne poznanie warunków
agroekologicznych jest wiêc niezbêdne do podejmowania decyzji o radykalnych
zmianach w sposobie produkcji rolinnej i zwierzêcej. [L.Z.]
Rolnicza degradacja struktury ekologicznej  nadmierne wylesienie terenu na
rzecz nieefektywnych gruntów rolnych; stopieñ zdegradowania struktury ekologicznej ocenia siê w zale¿noci od procentowego udzia³u na okrelonym terenie (np. w gminie) gruntów klas V, Vi, VIz i N; do 10% tych gruntów stanowi
t³o, 10,120,0% wiadczy o degradacji ma³ej, 20,130,0% o degradacji redniej, wiêcej ni¿ 30,1% o degradacji du¿ej. [J.S.]
Rolnicza degradacja rodowiska  zniekszta³cenie struktury ekologicznej przez
nadmierne wylesienie i nieefektywne urolniczenie gleb piaskowych oraz gleb
zagro¿onych erozj¹ wodn¹ i wietrzn¹, zniekszta³cenie stosunków wodnych wskutek wadliwej melioracji i nieracjonalnego u¿ytkowania gruntowo-wodnych (bagiennych i pobagiennych) ekosystemów, odpróchniczenie i wyja³owienie gleb
wskutek nieracjonalnego nawo¿enia, zniekszta³cenie fizycznych w³aciwoci
gleb przez maszyny rolnicze, zanieczyszczenie gleby i rolin przez chemizacjê i technizacjê produkcji, zob. degradacja gleby. [J.S.]
Rolnicza przestrzeñ produkcyjna  grunty rolne i rolniczo u¿ytkowane wody powierzchniowe na terenie okrelonej jednostki gospodarczej, przyrodniczej lub
administracyjnej. Rolnicza przestrzeñ produkcyjna mo¿e byæ w ró¿nym stopniu
zalesiona lub wystêpowaæ p³atowo wród kompleksów lenych. [J.S.]
Rolinnoæ pionierska  zasiedlaj¹ca w pierwszej kolejnoci powierzchnie utworów geologicznych i antropogenicznych, zapocz¹tkowuj¹c proces glebotwórczy rolinnoæ ta stwarza warunki niezbêdne do ¿ycia rolin o wiêkszych wymaganiach ekologicznych. W procesie naturalnego rozwoju szaty rolinnej i gleby, rolinnoæ pioniersk¹ tworz¹ g³ównie porosty i mchy, a nastêpnie trawy o ma³ych wymaganiach pokarmowych i wodnych. Na utworach pochodzenia antropogenicznego, sk³ad gatunkowy rolinnoci pionierskiej oraz intensywnoæ jej
wzrostu zale¿¹ od chemicznych i powietrzno-wodnych w³aciwoci pod³o¿a.
Sk³adowiska odpadów zasobnych w substancjê organiczn¹ s¹ zasiedlane przez
roliny azotolubne (nitrofilne), zwa³y i wyrobiska gruntów zwiêz³ych, zasobnych w sk³adniki pokarmowe oprócz azotu  przez roliny motylkowate, zwa³y
i wyrobiska piaskowe  przez mchy i trawy o bardzo ma³ych potrzebach pokar-
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mowych. W rolniczej i lenej rekultywacji gruntów rolinami pionierskimi s¹
roliny, które uprawia siê g³ównie w celu nagromadzenia substancji organicznej
i sk³adników pokarmowych w glebie. G³ównym zadaniem rolinnoci pionierskiej mo¿e byæ te¿ osuszenie gleby, odsolenie gleby oraz zmniejszenie koncentracji sk³adników niepo¿¹danych w rekultywowanym gruncie. [J.S.]
Roliny energetyczne  gatunki rolin przeznaczone na produkcjê sta³ych, p³ynnych lub gazowych surowców energetycznych. Roliny te maj¹ zdolnoæ do
intensywnego gromadzenia oleju, wêglowodanów lub biomasy. Kryteria idealnych upraw energetycznych: 1) wydajna zamiana energii promieniowania s³onecznego na biomasê; 2) wysoka zawartoæ suchej masy; 3) wydajne zu¿ycie
sk³adników mineralnych i wody; 4) w³aciwy bilans energetyczny; 5) dobra
odpornoæ na choroby i warunki rodowiskowe. Do rolin energetycznych zalicza siê: wierzba krzewiasta  wiklina (Salix viminalis), miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus), lazowiec pensylwañski (Sida hermaphrodita), topola (Populus), rzepak (Brassica napus), topinambur (Helianthus tuberosus) i in. [L.Z.]
Roliny funkcjonalne  roliny, które maj¹ zastosowanie nie tylko w rolnictwie i przemyle spo¿ywczym, ale tak¿e mog¹ byæ wykorzystane w dziedzinach
takich jak: kosmetyka, medycyna, farmacja, przemys³ chemiczny i paliwowy.
Przyk³adem jest rzepak, szar³at, lnianka siewna, konopie siewne. [L.Z.]
Roztwór glebowy  woda zawarta w glebie wraz z rozpuszczonymi w niej sk³adnikami; chemizm wody glebowo-gruntowej w tym samym czasie jest zbli¿ony do
chemizmu roztworu glebowego. [J.S.]
Ruch rumowiska w ciekach  unoszenie do rzeki cz¹stek gruntu, w wyniku wystêpuj¹cych w przyrodzie zjawisk wietrzenia, denudacji i erozji wystêpuj¹cych w dorzeczu; ich iloæ jest zwykle bardzo znaczna (rumowisko unoszone
i wleczone). [Z.M.]
Ruda darniowa  rudawiec, orsztyn; poziom rdzawobrunatnej barwy w glebie pochodzenia bagiennego o bardzo du¿ym skupieniu wytr¹ceñ ¿elazistych. Wystêpuje przewa¿nie w podpowierzchniowej czêci gleb torfowych i piaskowych  zatorfionych w czêci górnej. Rudê darniow¹ tworz¹ g³ównie wodorotlenki ¿elaza,
uwodnione tlenki ¿elaza i syderyt  osadzone na powierzchni cz¹stek i w porach
torfu lub innego utworu glebowego. Obecnoæ rudy darniowej w glebie pogarsza
jej fizyczne i chemiczne w³aciwoci; utrudnia a czêsto uniemo¿liwia przenikanie
korzeni drzew i krzewów do g³êbszych warstwy gleby. Rudê darniow¹ eksploatowano dawniej do wytopu ¿elaza oraz na inne cele gospodarcze. [J.S.]
Rzeka  naturalne koryto wype³nione stale lub okresowo wod¹, p³yn¹c¹ w okrelonym kierunku. [Z.M.]
Samooczyszczanie gleb  zespó³ naturalnych procesów fizycznych, chemicznych
i biologicznych prowadz¹cych do poprawy jakoci gleby w warunkach dop³ywu zanieczyszczeñ z zewn¹trz. Jest ono funkcj¹ biologicznej sprawnoci i ch³on-
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noci w przyjmowaniu oraz rozk³adzie substancji obcych lub naturalnych lecz
wniesionych w nadmiernych ilociach z opadami atmosferycznymi, ruchami
wiatru itp. Samooczyszczanie gleby wiadczy o elastycznoci zmian rodowiska glebowego pod wp³ywem dzia³ania zwi¹zków wystêpuj¹cych w nadmiarze
lub zwi¹zków toksycznych. [J.S.]
Samooczyszczanie wody  zespó³ naturalnych procesów (niekiedy wspomaganych
przez cz³owieka) zachodz¹cych w wodach powierzchniowych i podziemnych,
prowadz¹cych do poprawy jakoci wody. S¹ to procesy biologiczne, fizyczne
i chemiczne, zachodz¹ce podczas przep³ywu wód i filtracji w orodku skalnym.
W samooczyszczaniu siê wód podstawowe znaczenie maj¹ procesy biodegradacji substancji organicznej, adsorbcji oraz rozcieñczania wód zachodz¹cego na
przyk³ad przy mieszaniu siê wód zanieczyszczonych z dop³ywaj¹cymi wodami
czystymi, a ponadto wytr¹caniu substancji wystêpuj¹cych zw³aszcza w formie
zawiesin (sedymentacja). Udzia³ poszczególnych procesów w samooczyszczaniu jest ró¿ny dla wód powierzchniowych i podziemnych. Zmienia siê te¿
w zale¿noci od warunków rodowiska w którym zachodz¹ te procesy. Szybkoæ procesu samooczyszczania oraz pe³niejszy jego przebieg uzale¿niony jest
w znacznym stopniu od iloci dop³ywaj¹cego tlenu oraz rodzaju i ³adunku zanieczyszczeñ. Przy znacznych ³adunkach zanieczyszczeñ przekraczaj¹cych pojemnoæ rodowiska, zw³aszcza zanieczyszczeñ toksycznych dla flory bakteryjnej, procesy samooczyszczania zanikaj¹. [A.M.]
Sanitacja gleby (gruntu)  oczyszczanie gleby w stopniu zapewniaj¹cym spe³nianie wymagañ jakociowych stawianych ¿ywnoci i wodzie do picia. Sanitacja
gleby jest identyfikowana niekiedy z rekultywacj¹ gleby (gruntu). W wielu przypadkach stanowi ona najwy¿sze stadium rekultywacji. Wiêkszoæ gruntów rolnych zanieczyszczonych chemicznie lub biologicznie nie podlega rekultywacji,
ale wymaga sanitacji. [J.S.]
Scalanie gruntów  zmniejszenie liczebnoci dzia³ek ziemi w ramach istniej¹cych gospodarstw rolnych na okrelonym terenie w celu poprawy struktury
obszarowej tych gospodarstw, przyrodniczo-technicznej racjonalizacji roz³ogów lub dostosowania granic nieruchomoci do systemu dróg i urz¹dzeñ
melioracji wodnych, struktury przestrzennej wód powierzchniowych, lesistoci i rzeby terenu. Zasady scalania gruntów okrela ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów (Dz.U. 1984, nr 11, poz. 80). W procesie scalania gruntu nastêpuje likwidacja licznych miedz, zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i ród³¹kowych, zadarnieñ przeciwerozyjnych itp. Przebudowuje siê
te¿ drogi dojazdowe. le zaprojektowane scalanie gruntów mo¿e byæ powodem nadmiernego wyniszczenia drzew, krzewów oraz zadrzewieñ ochronnych,
a tym samym nasilenia erozji wodnej i wietrznej. Projekt scalenia gruntów
powinien byæ zarazem programem przeciwerozyjnego i fitomelioracyjnego
zagospodarowania terenu. [J.S.]
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Sedymentacja  proces oddzielania siê cia³ ciê¿szych od l¿ejszych za pomoc¹ p³ukania w odpowiedniej cieczy, w której cia³o l¿ejsze p³ywa, ciê¿sze za opada. [Z.M.]
Sejfner  substancja zabezpieczaj¹ca, dodawana do rodków ochrony rolin w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia dzia³ania fitotoksycznego substancji aktywnej. Dzia³anie sejfnera opiera siê na wykorzystaniu nastêpuj¹cych efektów: 1) redukcji pobierania i przemieszczania herbicydu przez rolinê; 2) zak³ócaniu biochemicznej strony dzia³ania herbicydu; 3) usprawnianiu degradacji
herbicydu w tkankach rolin. [L.Z.]
Sezonowanie s³omy  pozostawianie s³omy, przeznaczonej na biopaliwo, na pokosie w celu uzyskania tzw. szarej s³omy o lepszej wartoci opa³owej. Ma na
celu zniszczenia przez wilgoæ ¿ó³tej, woskowatej warstewki zawieraj¹cej
wiêksz¹ czêæ soli mineralnych. W wyniku tego zmniejsza siê znacz¹co zawartoæ w s³omie popio³u oraz zwi¹zków chloru i potasu. Jeli ze wzglêdu na
terminy przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych sezonowanie jest niemo¿liwe, s³oma zbierana jest bezporednio po ciêciu jako tzw. ¿ó³ta. [L.Z.]
Siedlisko  ca³okszta³t warunków, w których wystêpuje gatunek lub biocenoza. [Z.M.]
Siedlisko marginalne  siedlisko o cechach odmiennych od preferowanych przez
okrelone gatunki lub zespo³y organizmów, zajmowane przez nie w sytuacji
braku dostêpu lub nadmiernego zagêszczenia w siedliskach optymalnych. Przyk³adami mog¹ byæ oczka wodne i zadrzewienia ródpolne w przypadku utrzymywania siê w nich gatunków preferuj¹cych odpowiednio siedliska wodnob³otne lub lene. [L.Z.]
Skalpowanie  zbyt niskie cinanie trawy ods³aniaj¹ce glebê. Trawa koszona tu¿
nad wêz³em krzewienia ma s³aby aparat asymilacyjny szybko zanika. Trawa
golfowa powinna byæ koszona na 34 mm, a futbolowa na 23 mm. [L.Z.]
Ska³a glebotwórcza  wierzchnia warstwa ziemi, której fizyczne i chemiczne w³aciwoci tworz¹ warunki niezbêdne do ¿ycia rolin i powstania gleby. Jest ni¹
ka¿dy utwór geologiczny i ukszta³towany technicznie, je¿eli dostarcza rolinom
niezbêdnych do ¿ycia iloci wody i sk³adników pokarmowych. Najlepszymi
ska³ami glebotwórczymi s¹ utwory zasobne we wszystkie sk³adniki pokarmowe, np. organiczno-mineralne, torfy niskie, a jednoczenie wykazuj¹ce du¿¹
pojemnoæ wodn¹ i dobr¹ aeracjê. [J.S.]
Ska¿enie wód  porednie lub bezporednie odprowadzenie materia³ów lub energii
do wód, które zagra¿a ludzkiemu zdrowiu, szkodzi ¿ywym zasobom i ekosystemowi wód, wp³ywa ujemnie na mo¿liwoci wypoczynku lub utrudnia inne, prawid³owe wykorzystanie wód. [I.W.]
Sk³ad chemiczny wód, chemizm wód  sk³ad rozpuszczonych (zdysocjowanych
i niezdysocjowanych) substancji wystêpuj¹cych w wodzie, a nie samej wody jako
zwi¹zku chemicznego. Decyduje o w³aciwociach fizycznych, chemicznych
i organoleptycznych wody  z wyj¹tkiem jej temperatury. Dla poznania sk³adu
chemicznego wody wykonuje siê jakociow¹ i ilociow¹ analizê wody. [A.M.]
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Sk³ad granulometryczny, mechaniczny  sk³ad ziarnowy (uziarnienie) masy ziemnej (gleby lub gruntu bezglebowego). Decyduje on w bardzo du¿ym stopniu
o chemicznych w³aciwociach gleby. Gruboziarniste piaski i ¿wiry s¹ bardzo
dobrze przepuszczalne dla wody. W miarê jak maleje rednica cz¹stek (ziarn)
masy ziemnej, zwiêksza siê jej pojemnoæ wodna, a maleje przepuszczalnoæ wody.
Wiêkszoæ utworów glebowych w Polsce ma wielowymiarowy sk³ad granulometryczny  od cz¹stek koloidalnych (i³owych) do piasku, ¿wiru i kamieni. Stosunkowo niewielki procent powierzchni kraju stanowi¹ utwory o wzglêdnie jednorodnym uziarnieniu. Nale¿¹ do nich utwory sedymentacji wodnej i eolicznej (i³y,
py³y i piaski). Elementarne cz¹stki (ziarna) dzieli siê na zbiory wed³ug ustalonych
przedzia³ów ich rednic. Zbiory te nazwano frakcjami mechanicznymi. Wyró¿nia
siê frakcje: 1) kamienie  grube, rednie, drobne; 2) ¿wir  gruby, drobny;
3) piasek  gruby, redni, drobny; 4) py³  gruby, drobny; 5) czêci sp³awiane
(i³owe)  i³ py³owy gruby, py³owy drobny, koloidalny. Zbiorowoæ frakcji o ró¿nych wzajemnych proporcjach tworzy grupê mechaniczn¹, która zale¿nie od procentowej zawartoci ¿wiru i kamieni (tzw. czêci szkieletowych) lub ich nieobecnoci jest szkieletowa (ponad 50% ¿wiru i kamieni), szkieletowa (do 50%) lub
bezszkieletowa. Norma BN-78/9180-11 wyró¿nia nastêpuj¹ce grupy mechaniczne: 1) piaski  luny (pl), luny pylasty (plp), s³abogliniasty (ps), s³abogliniasty
pylasty (psp), gliniasty lekki (pgl), gliniasty lekki pylasty (pglp), gliniasty mocny
(pgm), gliniasty mocny pylasty (pgmp); 2) gliny  piaszczysta (gp), piaszczysta
pylasta (gpp), lekka (gl), lekka pylasta (glp), rednia (gs), rednia pylasta (gsp),
ciê¿ka (gc), ciê¿ka pylasta (gcp), bardzo ciê¿ka (gcb); i³y: pylasty (ip), i³ (i);
3) py³y  piaszczysty (p³p), zwyk³y (p³z), gliniasty (p³g), ilasty (p³i). [J.S.]
Sk³adniki kwasotwórcze  zwi¹zki chemiczne i siarka rodzima, które wskutek utleniania i reakcji z wod¹ daj¹ kwasy mineralne lub organiczne. Do najbardziej
kwasotwórczych sk³adników nale¿¹ siarczki metali (g³ównie piryt), siarka rodzima, dwutlenek siarki i siarkowodór. Kwasotwórcze s¹ te¿ liczne zwi¹zki organiczne, zw³aszcza wêglowodany i t³uszcze. [J.S.]
Sk³adniki pokarmowe rolin  pierwiastki chemiczne niezbêdne do ¿ycia i zachowania gatunku rolin. [J.S.]
Sk³adowanie odpadów  deponowanie poprodukcyjnych lub pou¿ytkowych, sta³ych lub ciek³ych bezu¿ytecznych mas na okrelonej powierzchni ziemi, zob.
sk³adowisko odpadów. [J.S.]
Sk³adowisko odpadów  prawnie zlokalizowany i urz¹dzony obiekt zorganizowanego deponowania odpadów o znanych w³aciwociach. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje sk³adowisk: zwa³owisko, wysypisko, osadnik i wylewisko. [J.S.]
Soliter  osobno rosn¹ce drzewo lub krzew. W ogrodzie stanowi element kompozycyjny o du¿ych walorach estetycznych. [L.Z.]
Sorpcja  1) poch³anianie (absorpcja) przez cia³o sta³e jonów i niezdysocjowanych
cz¹steczek z roztworów oraz gazów i par; 2) zatrzymywanie na powierzchni
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(adsorpcja) cia³a sta³ego gazów, par, silnie zdyspergowanych koloidów, niezdysocjowanych cz¹steczek z roztworów. Wyró¿nia siê sorpcjê wymienn¹ (fizykochemiczn¹), sorpcjê fizyczn¹, sorpcjê biologiczn¹, sorpcjê chemiczn¹ i sorpcjê
mechaniczn¹. Sorpcja wymienna polega na równowa¿nej wymianie jonów (kationów lub anionów) pomiêdzy roztworem a sorbentem. Ma ona bardzo du¿e
znaczenie dla ¿yznoci gleb, efektywnoci nawo¿enia mineralnego, czystoci
wód powierzchniowych i podziemnych. Gleby gliniaste (ilaste) i próchniczne
maj¹ du¿¹, a piaskowe bardzo ma³¹ sorpcjê wymienn¹. Sorbenty jonowe (wêgiel aktywowany, wêgiel brunatny, torf, bentonit, koks, szlaka, jonity syntetyczne) stosuje siê do uzdatniania wody, oczyszczania cieków, odzyskiwania cennych sk³adników chemicznych z roztworów naturalnych i cieków odpadowych.
Sorpcja fizyczna (adsorpcja) jest to zagêszczanie na powierzchni cia³a sta³ego
cz¹steczek z roztworów i silnie zdyspergowanych koloidów. Ma ona bardzo
du¿e znaczenie w gospodarce tlenowej gleby i rolin. Wilgotnoæ hydroskopowa gleby jest uwarunkowana jej sorpcj¹ fizyczn¹. Ogranicza ona lub uniemo¿liwia przenikanie do g³êbszych warstw gleby rozpuszczalnych w wodzie sk³adników organicznych. Ma to podstawowe znaczenie dla ¿yznoci gleb i czystoci
wód podziemnych. Sorpcja biologiczna polega na pobieraniu przez roliny zielone i mikroorganizmy sk³adników z wody, gleby i atmosfery. Polega ona na
zasadzie równowa¿nej wymiany jonów pomiêdzy organizmem, a jego rodowiskiem oraz pobieraniu niezdysocjownych cz¹steczek chemicznych (CO2, O2,
H2O, N2, proste cukry). Sorpcji biologicznej zawdziêcza siê kumulacjê w rodowisku organicznych zwi¹zków wêgla i azotu. Sorpcja chemiczna polega na
przemianach rozpuszczalnych zwi¹zków chemicznych w nierozpuszczalne, które
kumuluj¹ siê w glebie, np. wêglany, fosforany, siarczany, wodorotlenki ¿elaza
i manganu. Sorpcja mechaniczna dzia³a na zasadzie filtru, który zatrzymuje
w powierzchniowej czêci gleby silnie zdyspergowane koloidy organiczne i mineralne oraz bakterie, chroni¹c g³êbsze jej czêci i wody podziemne przed zanieczyszczeniem. [J.S.]
Sorpcja gleby  ca³okszta³t warunków abiotycznych danego obszaru warunkuj¹cych rozwój organizmów ¿ywych, w których proces poch³aniania cz¹stek, jonów z fazy sta³ej, p³ynnej i gazowej gleby, wch³aniania powierzchniowego (adsorpcja) i objêtociowego (absorpcja), zachodz¹cych równoczenie w danym
uk³adzie. Pojêcie to okrela ca³oæ procesów adsorpcji i absorpcji w glebie.
Dziêki temu zjawisku sk³adniki pokarmowe nie ulegaj¹ wymyciu. Sorpcja gleby zale¿y od iloci i jakoci koloidów mineralnych i organicznych. Zwiêkszenie
zdolnoci sorpcyjnych gleb jest jednym z podstawowych warunków utrzymania ¿yznoci gleby i pe³nego wykorzystania nawozów mineralnych. Uzyskuje
siê to przez stosowanie nawozów organicznych, przyoruj¹c resztki po¿niwne,
torfowanie gleb itp. Miar¹ zdolnoci sorpcji gleby do wymiennego wi¹zania
jonów jest pojemnoæ wyra¿ana w milirównowa¿nikach na 100 g gleby, obli-
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czana jako suma zasorbowanych kationów zasadowych i kwasowoci hydrolitycznej. Pojemnoæ ta decyduje o buforowoci gleby. Wyró¿nia siê sorpcjê gleby: 1) mechaniczn¹  mechaniczne zatrzymywanie zawiesin i drobnoustrojów
w mniejszych od nich przestworach glebowych, zapobiegaj¹ce ich wymywaniu; 2) fizyczn¹  zagêszczanie (sorpcja dodatnia) lub rozpraszanie (sorpcja
ujemna) niezdysocjowanych moleku³ zwi¹zków mineralnych i organicznych oraz
gazów wokó³ powierzchni sta³ych cz¹stek glebowych; 3) chemiczn¹  wytr¹canie nierozpuszczalnych soli z roztworu glebowego i zatrzymywanie ich w glebie jako zwi¹zków niedostêpnych dla rolin; 4) biologiczn¹  pobieranie sk³adników pokarmowych z roztworu glebowego i powietrza przez drobnoustroje
glebowe i korzenie rolin; 5) wymienn¹  wi¹zanie przez koloidy glebowe
jonów (g³ównie kationów) z roztworu glebowego z jednoczesnym wydzielaniem do roztworu równowa¿nych iloci innych jonów. Dziêki zjawiskom sorpcji gleby wymiennej kationy potasu, wapnia, magnezu i amonu s¹ zatrzymywane i nie ulegaj¹ wymyciu z gleby. Dlatego nawozy potasowe, wapniowe
oraz amonowe i amidowe s¹ dobrze sorbowane przez glebê, inne za ³atwo
ulegaj¹ wymyciu; zwi¹zki fosforowe nie s¹ wprawdzie sorbowane wymiennie, ale chemicznie, dlatego te¿ nie ulegaj¹ wyp³ukaniu. Metale ciê¿kie mog¹
byæ sorbowane (unieruchamiane) w glebie przez niektóre nawozy, np. Immobil
WK-2, Eko-Lignite. [L.Z.]
Sozoekonomia, ekoekonomia  dzia³ ekonomii zajmuj¹cy siê kosztami produkcji
wraz z nak³adami na ochronê rodowiska. [L.Z.]
Stacja badawcza  1) okrelony teren wraz z wyposa¿eniem, s³u¿¹cy do d³ugookresowego analizowania przyrodniczych i antropogenicznych procesów ewolucji rodowiska; 2) zespó³ specjalistów wraz z wyposa¿eniem, prowadz¹cy
badania na okrelonym terenie. [J.S.]
Stacja dowiadczalna  obiekt s³u¿¹cy do badania procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych w warunkach kontrolowanego rodowiska. Najczêciej
spotyka siê stacje dowiadczalne: 1) hodowli i aklimatyzacji rolin; 2) hodowli
zwierz¹t; 3) agrometeorologiczne; 4) uprawy i nawo¿enia rolin; 5) gospodarki
wodno-ciekowej; 6) wp³ywu zanieczyszczenia atmosfery na rodowisko; 7) rekultywacji. Stacje dowiadczalne s³u¿¹ g³ównie do badañ stosowanych. [J.S.]
Stacja kompleksowego (zintegrowanego) monitoringu  okrelony teren wraz
z wyposa¿eniem, s³u¿¹cy do d³ugotrwa³ego, ci¹g³ego kontrolowania biologicznych, chemicznych i fizycznych w³aciwoci gleb, rolin, zwierz¹t, wód powierzchniowych i podziemnych, atmosfery oraz do badania i prognozowania
zmian w strukturze ekologicznej pod wp³ywem lokalnych i odleg³ych czynników antropogenicznej presji. [J.S.]
Sta³a powierzchnia monitoringu  wyznaczony area³ gruntu (ekosystemu) do ci¹g³ych pomiarów i obserwacji funkcjonowania i zmian w czasie okrelonych
parametrów rodowiska. [J.S.]
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Staw osadowy  basen urz¹dzony technicznie do wydzielania (sedymentowania)
czêci sta³ych (mechanicznych) z odpadów p³ynnych i ze cieków. Gromadzony osad mo¿e byæ usuwany z basenu lub pozostawiony w nim, tworz¹c grunt
wspomagaj¹cy do rekultywacji. Stawy osadowe nazywa siê te¿ lagunami, osadnikami, sk³adowiskami odpadów. [J.S.]
Straty plonu naturalne  ubytki rolin spowodowane brakiem wschodów, nieprzyjêciem rolin do gruntu w wyniku niekorzystnych czynników siedliskowych
oraz nieodpowiedni¹ jakoci¹ materia³u siewnego, rozsady i sadzonek; za straty
naturalne plonu uwa¿a siê równie¿ roliny, które wzesz³y lub przyjê³y siê do
gruntu, lecz z powodu niesprzyjaj¹cych czynników siedliskowych ich wzrost
i rozwój nie odbywa siê prawid³owo, a efektem jest brak rozwoju kwiatostanu
i niewykszta³cenie plonu. Straty te okrela siê w procentach lub sztukach policzonych rolin. [L.Z.]
Straty plonu podczas zbioru  ubytek plonu podczas zbioru; uzale¿niony jest od
stosowanej technologii zbioru oraz rodzaju i jakoci u¿ytego sprzêtu. Straty te
okrela siê procentowo. [L.Z.]
Strefa bezlena  obszar, na którym warunki klimatyczne, wodne lub chemiczne
wykluczaj¹ mo¿liwoæ ukszta³towania trwa³ej rolinnoci lenej. Strefa bezlena mo¿e byæ zjawiskiem naturalnym lub skutkiem antropogenicznej degradacji rodowiska. Stref¹ bezlen¹ nazwano obszar wymar³ego lasu w otoczeniu
Zak³adów Azotowych Pu³aw, gdzie za pomoc¹ zabiegów rekultywacyjnych przywraca siê aktywnoæ biologiczn¹ gleby i szatê rolinn¹, lecz bez mo¿liwoci
uprawy drzew i krzewów. [J.S.]
Strefa bezrolinna  obszar, na którym toksyczne zanieczyszczenie atmosfery, gruntu
lub wody uniemo¿liwia wzrost i rozwój rolin. W warunkach ci¹g³ego emitowania do atmosfery zanieczyszczeñ zabiegi rekultywacyjne mog¹ przekszta³ciæ
strefê bezrolinn¹ w strefê bezlen¹ z rolinnoci¹ nisk¹. [J.S.]
Strefa ochronna  obszar oddzielaj¹cy obiekt szkodliwy dla rodowiska od terenu
chronionego przed ujemnym wp³ywem tego obiektu, obszar pomiêdzy szczególnie chronionym obiektem przyrody (np. parkiem narodowym, rezerwatem
przyrody), a terenem dzia³alnoci gospodarczej, w tym rolnictwa, obszar chroni¹cy wody powierzchniowej lub podziemnej przed zanieczyszczeniami. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 wrzenia 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych stwierdza, ¿e strefê ochronn¹ ustala siê dla obiektów budowlanych lub terenów nieruchomoci, które ze wzglêdu
na swoje przeznaczenie, sposób u¿ytkowania lub wykonywan¹ dzia³alnoæ, szkodliwie oddzia³uj¹ lub mog¹ oddzia³ywaæ na rodowisko, gdy tych oddzia³ywañ
nie mo¿na wyeliminowaæ lub skutecznie ograniczyæ z u¿yciem rodków technicznych. Strefê ochronn¹ ustanawia siê przez okrelenie obszaru wokó³ ród³a
szkodliwego oddzia³ywania na rodowisko i odpowiednie zagospodarowanie
tego obszaru. Na terenie strefy ochronnej zabroniona jest budowa domów miesz-
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kalnych, wypoczynkowych, budynków u¿ytecznoci publicznej i innych
obiektów budowlanych, przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, a nie zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podstawow¹ wykonywan¹ w obiektach budowlanych lub
na terenie nieruchomoci, dla których wyznacza siê strefê ochronn¹ oraz lokalizacjê pracowniczych ogrodów dzia³kowych, urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych. Wed³ug prawa wodnego strefa ochronna i ród³a wody to obszar poddany
zakazom i ograniczeniom dotycz¹cym u¿ytkowania gruntów i korzystania z wody,
obejmuj¹cy wody, zbiorniki wody stanowi¹ce ród³o wody dla jej poboru lub
jego czêci oraz tereny przyleg³e do ujêcia i zbiornika. Strefê dzieli siê na teren
ochrony bezporedniej i poredniej. Strefê ochronn¹ dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego nazywa siê otulin¹. Obszar ochrony
uzdrowiskowej jest odpowiednikiem strefy ochronnej (otuliny) terenów szczególnie chronionych. [J.S.]
Struktura ekologiczna  uk³ad wszystkich powierzchni biologicznie czynnych na
terenie miasta, osiedla, obiektu przemys³owego lub innego obiektu o du¿ym
udziale powierzchni zabudowanych technicznie. Przeciwieñstwem struktury (infrastruktury) ekologicznej jest struktura (infrastruktura) techniczna. Stopieñ
synchronizacji obu struktur ma bardzo du¿e znaczenie dla funkcjonowania zieleni i higieny rodowiska. [J.S.]
Struktura gleby  rodzaj i sposób wzajemnego powi¹zania oraz przestrzenny uk³ad
agregatów glebowych. O strukturze gleby decyduj¹ przede wszystkim koloidy
glebowe i po³¹czenia organiczno-mineralne powsta³e g³ównie w wyniku oddzia³ywania organizmów glebowych, takich jak d¿d¿ownice, mikroorganizmy.
Na strukturê gleby wp³ywa aktywnoæ biologiczna gleby i penetracja korzeni
w g³¹b oraz w³aciwoci wodne, powietrzne i cieplne. Wyró¿nia siê strukturê
gleby naturaln¹, wystêpuj¹c¹ w glebach nie bêd¹cych w uprawie oraz agrotechniczn¹, ukszta³towan¹ na polach uprawnych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka.
Struktura agrotechniczna jest bardziej luna, zawiera wiêcej przestworów powietrznych, ma agregaty glebowe wiêkszych rozmiarów i z regu³y jest mniej
trwa³a; z chwil¹ zaprzestania uprawy rola traci swoj¹ gruze³kowatoæ i powraca
do stanu naturalnego. Wytworzenie odpowiedniej struktury stanowi niezbêdny
warunek wysokich plonów, które mog¹ byæ na takiej glebie o 40100% wy¿sze.
Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju rolin zapewnia struktura gruze³kowata. Jest ona najbardziej charakterystyczna dla gleb rednio zwiêz³ych o du¿ej
zawartoci próchnicy, g³ównie czarnoziemów. Struktura gleby decyduje o sprawnoci roli i mo¿e byæ wskanikiem jej ¿yznoci. [L.Z.]
Struktura u¿ytkowania terenu  udzia³ gruntów zagospodarowanych wed³ug ich
podstawowych funkcji na okrelonym terenie; rozmieszczenie i wzajemne powi¹zanie wszystkich sposobów u¿ytkowania gruntów na okrelonym terenie
(struktura przestrzenna u¿ytkowania terenu). [J.S.]
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Substancja u¿yniaj¹ca  masa organiczna lub mineralna s³u¿¹ca do zwiêkszenia
¿yznoci gleby lub ukszta³towania gleby z gruntu bezglebowego. Do najczêciej stosowanych substancji u¿yniaj¹cych zalicza siê obornik, nawozy zielone, komposty, torf, osady ciekowe, nawozy mineralne (w tym wapniowe), i³y,
gliny, lessy i py³y nielessowego pochodzenia. [J.S.]
Sucha pozosta³oæ  oznaczany laboratoryjnie wskanik jakoci wody, powszechnie wykorzystywany w hydrogeologii. Odpowiada masie osadu pozostaj¹cego
po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze 150°C. Sucha pozosta³oæ jest
miar¹ mineralizacji wody, wyra¿an¹ w mg/dm3. [A.M.]
Sufozja  wyp³ukiwanie drobnych cz¹stek gruntu i transportowanie ich przez strumieñ filtracyjny. [Z.M.]
Suma sk³adników sta³ych (ca³kowita zawartoæ substancji sta³ych)  wskanik
jakoci wód rozumiany jako suma substancji sta³ych rozpuszczonych i wystêpuj¹cych w wodzie w formie zawiesin. [A.M.]
Surowce mineralne  naturalne wytwory przyrody, pochodz¹ce z g³êbi litosfery
lub jej powierzchni, u¿ytkowane przez cz³owieka dla ró¿nych celów. W geologii i górnictwie surowce, które podlegaj¹ eksploatacji górniczej nazywamy kopalinami. Obecnie praktycznie wszystkie surowce mineralne s¹ kopalinami, tzn.
s¹ przedmiotem wykorzystywania przez cz³owieka. Kopaliny dzieli siê na kopaliny pospolite, wystêpuj¹ce powszechnie na terenie ca³ego kraju i maj¹ce
znaczenie lokalne (¿wiry, piaski  z wyj¹tkiem formierskich i szklarskich, niektóre gliny, i³y itp.) oraz kopaliny podstawowe, maj¹ce istotne znaczenie dla
gospodarki kraju, w tym rzadko wystêpuj¹ce oraz unikatowe. Ze wzglêdu na
stan skupienia, surowce mineralne dzielimy na ciek³e (ropa naftowa, solanki,
wody lecznicze i termalne), sta³e (ska³y i minera³y) oraz gazowe (gaz ziemny,
metan). Klasyfikacja surowców mineralnych: 1) surowce energetyczne, s³u¿¹ce
przede wszystkim do wytwarzania energii (wêgiel kamienny i brunatny, ropa
naftowa, gaz ziemny, metan, uran); 2) surowce metaliczne, wykorzystywane
przede wszystkim w przemyle metalurgicznym, obejmuj¹ce wszystkie metale,
g³ównie ¿elazo, aluminium, mied, cynk i o³ów; 3) surowce chemiczne wykorzystywane przede wszystkim w przemyle chemicznym (sól kamienna, sole
potasowe, siarka, baryt); 4) surowce skalno-budowlane, s³u¿¹ce do szeroko rozumianego budownictwa i drogownictwa (granity, bazalty, marmury, ¿wiry, piaski, gliny). [W.J.]
Susza fizjologiczna  warunki, które mimo obecnoci wody w pod³o¿u, powoduj¹
niemo¿noæ jej pobrania przez rolinê, np. wysokie zasolenie gleby (przenawo¿enie) lub niska temperatura. Wystêpuje najczêciej pón¹ jesieni¹, zim¹ i wczesn¹
wiosn¹. Niektóre roliny s¹ odpowiednio przystosowane do radzenia sobie
w czasie suszy (kseromorfizm). [L.Z.]
Synantropizacja  ca³oæ przemian zachodz¹cych w szacie rolinnej pod wp³ywem dzia³alnoci cz³owieka i wzrostu zaludnienia. Gatunki rodzime zastêpo-

187

S
A

Leksykon ekoin¿ynierii
wane s¹ przez kosmopolityczne obcego pochodzenia, a swoiste, o w¹skiej
skali ekologicznej (tolerancja ekologiczna gatunku), przez wszêdobylskie, o szerokiej skali ekologicznej. Synantropizacja jest przedmiotem badañ fitosocjologii. [L.Z.]
Synergetyk  substancja poprawiaj¹ca dzia³anie substancji aktywnej w rodkach
ochrony rolin, zob. sejfner. [L.Z.]
System bioagrotechniczny  system dzia³aniowy s³u¿¹cy do instrumentalizacji (intensyfikacji dzia³añ zmniejszaj¹cych wysi³ek cz³owieka) procesów bioagrotechnicznych, tj. dzia³añ zwi¹zanych z pozyskiwaniem surowców rolinnych
i zwierzêcych, ich przetwarzaniem do postaci produktów i utrzymywaniem
w nale¿ytym stanie infrastruktury tych dzia³añ. O specyfice systemu bioagrotechnicznego przes¹dzaj¹ elementy techniczne, biologiczne i agrotechniczne. [L.Z.]
System uprawy roli  sposób uprawy oparty na odpowiednim doborze narzêdzi
i maszyn oraz kolejnoci ich stosowania w cyklu rocznym lub d³u¿szym, uwarunkowany czynnikami przyrodniczymi i agrotechnicznymi; wyró¿nia siê trzy
systemy uprawy roli: tradycyjny (p³u¿ny), bezorkowy (bezp³u¿ny) oraz uprawa
zerowa (siew bezporedni). [L.Z.]
System uprawy roli bezorkowy  sposób uprawy mechanicznej, w której nie wykorzystuje siê p³uga (orki); w systemie tym powierzchniowe lub wg³êbne spulchnianie gleby nastêpuje w wyniku kultywatorowania, talerzowania, g³êboszowania
lub uprawy maszynami aktywnymi (rotacyjnymi, wahad³owymi, wibracyjnymi, kombinowanymi). [L.Z.]
System uprawy roli tradycyjny  uprawa wykonywana narzêdziami biernymi,
polegaj¹ca na stosowaniu orek jako zabiegów podstawowych i szeregu uprawek doprawiaj¹cych rolê do siewu (sadzenia), np. bronowania, kultywatorowania oraz pielêgnowania rolin podczas ich wegetacji. [L.Z.]
Systemy rolnicze  ró¿norodne sposoby rolniczego u¿ytkowania ziemi, dostosowane do rozmaitych warunków przyrodniczych. W Polsce dominuj¹cym systemem gospodarowania jest system konwencjonalny (tradycyjny) o ró¿nym stopniu intensywnoci. Oprócz tego jest rolnictwo integrowane i ekologiczne. [L.Z.]
Szata rolinna  naturalna i uprawiana rolinnoæ porastaj¹ca powierzchniê ziemi,
w tym wszelkiego rodzaju wykopy, wyrobiska górnicze i sk³adowiska odpadów. [J.S.]
Szczepienie gleby  zabieg agrotechniczny, polegaj¹cy na wprowadzeniu do gleby
grzybów mikoryzowych, bakterii lub innych organizmów glebowych, w celu
zwiêkszenia produktywnoci gleby. [L.Z.]
Szkody górnicze  uszkodzenia naturalnych i sztucznych elementów rodowiska,
zwi¹zane z bezporednimi lub porednimi wp³ywami robót górniczych. Wyró¿nia siê: 1) szkody in¿ynieryjno-budowlane, tzn. wystêpuj¹ce w obiektach in¿ynieryjnych, spowodowane przede wszystkim deformacjami powierzchni terenu
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(ci¹g³ymi i nieci¹g³ymi); 2) szkody hydrologiczne (wodne); 3) szkody przyrodnicze, zw³aszcza w plonach rolinnych i lasach, g³ownie jako skutek przekszta³ceñ hydrologicznych (osuszeñ lub zawodnieñ). Wiêkszoæ szkód górniczych
jest nieuchronna, to znaczy w obecnym stanie techniki niemo¿liwa do ca³kowitego unikniêcia. Mo¿na je jedynie minimalizowaæ i naprawiaæ. Za szkody górnicze odpowiada kopalnia, na której terenie górniczym szkody wyst¹pi³y. [W.J.]
rodowisko przyrodnicze  ca³okszta³t przyrody ¿ywej i martwej na okrelonym
terenie. G³ównymi sk³adnikami rodowiska przyrodniczego s¹: ziemia, woda,
atmosfera, energia s³oneczna, roliny (w tym mikroorganizmy) i zwierzêta. [J.S.]
wiadczenia ekosystemów (ecosystem services)  korzyci, które ludzie czerpi¹
z ekosystemów. S¹ to miêdzy innymi: ¿ywnoæ, woda pitna, drewno, regulacja
klimatu, ochrona przed naturalnymi zagro¿eniami, kontrola erozji gleby, sk³adniki farmaceutyczne, miejsce rekreacji i wiele innych. Mog¹ byæ w pe³ni realizowane jedynie przy pe³nym i zró¿nicowanym sk³adzie gatunkowym ekosystemów. [J.K.]
Techniczna degradacja struktury ekologicznej  technicznie zabudowana powierzchnia ziemi. Stopieñ technicznej degradacji okrela siê w zale¿noci od
procentowego udzia³u powierzchni technicznie zabudowanej. Udzia³ powierzchni
technicznie zabudowanej w procencie stopnia degradacji wynosi: do 5,0  t³o;
5,110,0  degradacja ma³a; 10,115,0  degradacja rednia; 15,120,0  degradacja du¿a; powy¿ej 20,0  degradacja bardzo du¿a, zob. degradacja gleby,
degradacja szaty rolinnej. [J.S.]
Techniczno-rolnicza degradacja struktury ekologicznej  ³¹czny efekt technicznej zabudowy ziemi oraz nadmiernego wylesiania i nieefektywnego urolniczenia rodowiska. [J.S.]
Technologia rolnicza, agrotechnologia  nauka o sposobach stosowania i wykorzystywania maszyn i narzêdzi w procesie produkcji rolinnej, cile powi¹zanej ze rodowiskiem glebowym. Podporz¹dkowana jest zasadom ekonomii dzia³ania, zw³aszcza zasadzie trzech minimów: czasu, energii i kosztu. [L.Z.]
Technologia wermikultury  sposób postêpowania przy prowadzeniu hodowli
d¿d¿ownic na skalê techniczn¹. Polega g³ównie na odpowiednim przygotowaniu odpadu organicznego, który jednoczenie stanowi pod³o¿e hodowlane i pokarm d¿d¿ownic, a tak¿e na odpowiednio czêstym podawaniu d¿d¿ownicom
kolejnych warstw utylizowanego odpadu organicznego. Tempo podawania nowych warstw odpadu nie mo¿e przewy¿szaæ tempa ¿erowania d¿d¿ownic. Technologia obejmuje tak¿e rozmna¿anie stanowisk. [J.K.]
Tempo wermikultury  tempo zamiany odpadu organicznego w wermikompost
i namna¿ania biomasy d¿d¿ownic. Zale¿y od zarodowego zagêszczenia d¿d¿ownic, ich kondycji, przestrzegania zaleceñ technologicznych. Du¿y wp³yw na tempo zamiany odpadu w gruze³kowate koprolity d¿d¿ownic ma temperatura i wil-
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gotnoæ pod³o¿a. Przedstawiane jest najczêciej w odniesieniu do jednostki powierzchni standardowego siedliska, które ma wymiary 1 ´ 2 m. Mo¿na przyj¹æ,
¿e w ci¹gu roku w poprawnie prowadzonej wermikulturze ka¿da powierzchnia
2 m2 stanowiska rozszerzona zostanie dwukrotnie, a ka¿da 1 tona odpadu organicznego (np. obornika) przerobiona zostanie na 0,4 tony wermikompostu. Ka¿de
prawid³owo nasadzone stanowisko powinno zawieraæ 100 tys. osobników
d¿d¿ownic ró¿nych klas wiekowych. [J.K.]
Teren górniczy  powierzchnia objêta przewidywanymi wp³ywami robót górniczych, zawieraj¹ca wewn¹trz obszar górniczy. Teren górniczy jest zwykle wiêkszy, a nawet znacznie wiêkszy od obszaru górniczego, ale w szczególnych przypadkach mo¿e siê z nim pokrywaæ (ca³kowicie lub czêciowo). Granice terenu
górniczego s¹ wyznaczone na mapie powierzchni terenu, a ca³y teren ujêty jest
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tzw. obszar funkcjonalny. Ustalenia tego planu maj¹ zapewniæ zarówno mo¿liwie pe³n¹ eksploatacjê objêtego koncesj¹ z³o¿a, jak i funkcjonowanie innych podmiotów gospodarczych po³o¿onych na terenie górniczym. Z chwil¹ zatwierdzenia zagospodarowania obszaru funkcjonalnego, eksploatacja górnicza uzyskuje jednak priorytet nad inn¹ dzia³alnoci¹ w tym obszarze i nie mo¿e byæ zaskar¿ona, jeli
prowadzona jest zgodnie z warunkami koncesji na wydobycie kopaliny. Natomiast wszelkie szkody górnicze w trakcie prowadzenia eksploatacji musz¹ byæ
naprawiane lub rekompensowane przez przedsiêbiorcê eksploatuj¹cego z³o¿e.
W razie sporów rozstrzygaj¹ o tym s¹dy powszechne. Pewnego rodzaju priorytet eksploatacji z³ó¿, zw³aszcza podstawowych, w stosunku do innej dzia³alnoci gospodarczej, w obecnym prawie jednak bardzo ograniczony, jest s³uszny
i wynika z nastêpuj¹cych faktów: 1) z³o¿a kopalin s¹ surowcami nieodnawialnymi i raz zu¿yte s¹ bezpowrotnie stracone, dlatego musz¹ byæ szczególnie racjonalnie wykorzystywane; 2) z³o¿a kopalin nale¿¹ czêsto do rzadko wystêpuj¹cych, a nawet unikatowych i s¹ bardzo wa¿ne dla gospodarki kraju; 3) przekszta³cenia terenu zwi¹zane z eksploatacj¹ z³ó¿ s¹ nieuchronne, ale s¹ tylko
okresowe, choæ niekiedy d³ugotrwa³e, a teren poeksploatacyjny mo¿e byæ skutecznie zrekultywowany dla nowej dzia³alnoci gospodarczej, natomiast z³o¿e
zostanie przedtem wykorzystane. [W.J.]
Teren przemys³owy  obszar, na którym dominuje dzia³alnoæ przemys³owa lub
skutki dzia³alnoci przemys³owej. Do terenu przemys³owego zalicza siê strefê
ochronn¹ w czêci wy³¹czonej z normalnej produkcji rolnej i lenej. Oprócz
zieleni klimatyzacyjnej i krajobrazowej na terenie przemys³owym mo¿e byæ
prowadzona ubocznie produkcja rolna, je¿eli nie stoi ona w sprzecznoci z wymogami sanitarnymi. [J.S.]
Teren zalewowy  czêæ doliny po obu stronach koryta rzecznego, zalewany w okresie wezbrania rzeki. [Z.M.]
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Termoklina  warstwa skoku termicznego. [Z.M.]
T³o hydrogeochemiczne  zakres stê¿eñ badanych substancji (lub pierwiastków)
albo zakres wartoci cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego
rodowiska, jednostki lub fragmentu jednostki hydrogeologicznej, jednolitej pod
wzglêdem hydrogeochemicznym. Ograniczone jest doln¹ i górn¹ granic¹ stê¿eñ, poza którymi wystêpuj¹ wartoci anomalne traktowane jako anomalie hydrogeochemiczne. Rozró¿nia siê t³o ogólne, obejmuj¹ce zespó³ badanych substancji (cech hydrogeochemicznych) oraz t³o cz¹stkowe, dotycz¹ce jednej substancji lub cechy np. t³o chlorkowe, lub t³o mineralizacji wody. U¿ywa siê te¿
nastêpuj¹ce pojêcia: t³o hydrogeochemiczne regionalne, lokalne, pierwotne (naturalne) oraz wspó³czesne (zmienione antropopresj¹). [A.M.]
Torf  organiczna lub organiczno-mineralna ska³a osadowa pochodzenia bagiennego. Z³o¿e torfu sk³ada siê z obumar³ych, s³abo roz³o¿onych czêci rolin gromadzonych sukcesywnie od pocz¹tku do koñca rozwoju torfowiska. Zawartoæ
czêci organicznych w torfie wynosi co najmniej 50% suchej masy. Zale¿y ona
od typu torfowiska oraz stopnia rozk³adu i zamulenia torfu w z³o¿u lub w poszczególnych jego warstwach. Masa organiczna torfu zawiera ok. 60% C, 5,5%
H, 35% O i 1-3% N. Torf wykazuje bardzo du¿¹ pojemnoæ wodn¹, w stanie
naturalnym zawiera przeciêtnie 8595% wody. Z³o¿e torfowe (torfowisko) jest
zasobnikiem wody, dzia³aj¹cym stabilizuj¹co na gospodarkê wodn¹ w glebach
przyleg³ych terenów. Energetyczne, nawozowe i lecznicze walory torfu s¹ powodem prowadzonej od dawna eksploatacji jego z³ó¿ na cele gospodarcze.
Wyrobiska po eksploatacji torfu (potorfia) stanowi¹ liczne nieu¿ytki we wszystkich czêciach kraju. Odwodnienie torfowiska przerywa proces torfotwórczy
i zapocz¹tkowuje proces  murszenia torfu; który dominuje w zmeliorowanych
i rolniczo u¿ytkowanych glebach torfowych. Torf zalegaj¹cy na gruntach przeznaczonych pod zabudowê techniczn¹ i dzia³alnoæ górnicz¹ lub bêd¹cy w zasiêgu przesuszaj¹cego wp³ywu leja depresji powinien byæ wykorzystany do ulepszenia i rekultywacji gleb lub produkcji kompostu. [J.S.]
Torfowisko  ekosystem bagienny (gruntowo-wodny) o ujemnym bilansie tlenowym. Gromadzi on martwe czêci rolin w postaci z³o¿a torfowego. W warunkach deficytu tlenu rozk³ad martwych rolin jest mocno ograniczony. Storfia³e
roliny lub ich czêci zachowuj¹ bardzo d³ugo sw¹ budowê anatomiczn¹. Stanowi to czytelny zapis historii warunków geobotanicznych w rozwoju torfowiska. Gruboæ z³ó¿ torfowych w Polsce wynosi przewa¿nie oko³o 1,5 m, ale nierzadko osi¹ga 10 m. G¹bczasta struktura torfu czyni go bardzo wodoch³onnym,
tote¿ w miarê narastania i wypiêtrzania siê z³o¿a powy¿ej otaczaj¹cego terenu,
równoczenie nastêpuje spiêtrzenie siê wody, co przed³u¿a ¿ycie torfowiska.
W warunkach naturalnych rozwój torfowiska koñczy siê sukcesj¹ fitocenoz lenych. Radykalne odwodnienie torfowiska (np. lej depresyjny k. Be³chatowa)
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zmienia gwa³townie charakter szaty rolinnej i przerywa proces torfotwórczy.
Ruchliwoæ wody oraz zawartoæ w niej sk³adników pokarmowych decyduj¹
o sk³adzie gatunkowym rolin i typie torfowiska. Wyró¿nia siê torfowiska niskie, przejciowe i wysokie. Torfowiska niskie stanowi¹ oko³o 90% wszystkich
torfowisk w Polsce. Wystêpuj¹ we wszystkich czêciach kraju, ale najwiêksze
ich kompleksy s¹ w czêci pó³nocnej. Torfowiska niskie i wysokie dziel¹ siê na
bezlene, zarolowe i lene. Torfowisko wysokie jest niezale¿ne od wód gruntowych, mo¿e korzystaæ wy³¹cznie z wód opadowych i wypiêtrzaæ siê ponad otaczaj¹cy teren. Stanowi wiêc specyficzny element krajobrazu. W Polsce torfowiska wysokie wystêpuj¹ na pó³nocy w strefie nadmorskiej i na po³udniu w pasie
górskim. Torfowiska maj¹ du¿e znaczenie ekologiczne, gospodarcze i naukowe. Wiêkszoæ torfowisk w Polsce odwodniono i przemieniono na ³¹ki, pastwiska i grunty orne lub wyeksploatowano na cele opa³owe i nawozowe. Torfowiska pozostaj¹ce w stanie mniej lub bardziej naturalnym nale¿y chroniæ jako
zasób przyrody i czynnik równowagi ekologicznej. [J.S.]
Transformacja odpadu  przekszta³cenie odpadowej masy do postaci mniej uci¹¿liwej dla rodowiska oraz stanowi¹cej u¿yteczny produkt lub wtórny surowiec.
G³ówne sposoby transformacji odpadów to odwodnienie, neutralizacja odczynu, odsolenie, chemiczna dezaktywacja, detoksykacja, mineralizacja substancji
organicznej oraz sterylizacja, zob. uzdatnianie odpadu. [J.S.]
Trofia (¿yznoæ)  zasobnoæ wód jeziornych w pierwiastki biogenne, która decyduje o wielkoci produkcji pierwotnej oraz o zawartoci materii organicznej
w wodzie i osadach dennych. [Z.M.]
Trwa³y u¿ytek zielony  grunt rolny u¿ytkowany jako ³¹ka lub pastwisko o trwa³ym zadarnieniu. Kilkuletnie zadarnienie gleby po³¹czone z wypasem zwierz¹t
nie zmienia gruntu ornego w trwa³y u¿ytek zielony. Trwa³ym u¿ytkiem zielonym w znaczeniu ogólnym jest ka¿dy grunt zadarniony, zalesiony, zadrzewiony
i zakrzewiony o okrelonej funkcji gospodarczej i ekologicznej. Lasy oraz powierzchnie zadrzewione i zadarnione na terenach miejskich stanowi¹ przyk³ady
pozarolniczych trwa³ych u¿ytków zielonych. [J.S.]
Twardoæ wody  w³aciwoæ chemiczna wody zwi¹zana z obecnoci¹ rozpuszczonych soli wapnia i magnezu oraz glinu, ¿elaza manganu, strontu, baru, cynku i innych pierwiastków wystêpuj¹cych w mniejszych stê¿eniach. Tradycyjnie
definiowana jest jako zdolnoæ do pienienia siê wody z myd³em. Wspó³czenie
oznaczana analitycznie jako suma wapnia i magnezu. Wyró¿nia siê twardoæ
wêglanow¹ oraz niewêglanow¹. Suma obydwu twardoci nazywana jest twardoci¹ ogóln¹. Obowi¹zuj¹c¹ jednostk¹ jest stopieñ twardoci wody. Dla wód
podziemnych stosuje siê jednostki: mg CaCO3/dm3, mval Ca/dm3 oraz °N (stopnie niemieckie). Twardoæ wody ma istotne znaczenie dla jakoci i u¿ytecznoci
wód pitnych i przemys³owych. Wody o ni¿szej twardoci ni¿ 100 mg CaCO3/dm3
dzia³aj¹ koroduj¹co na przewody wodoci¹gowe, natomiast z wód o twardoci
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ponad 500 mg CaCO3/dm3 wytr¹caj¹ siê osady stopniowo zmniejszaj¹ce przepustowoæ przewodów. [A.M.]
Typologia jezior  klasyfikacja oparta na wskanikach dotycz¹cych lokalizacji
i u¿ytkowania (antropopresji), morfometrii, podatnoci jeziora na degradacjê
oraz jakoci wód jeziora. [I.W.]
Ugór  pole wy³¹czone z rolniczego u¿ytkowania na okres 12 lat, na którym wykonywana jest odpowiednia pielêgnacja mechaniczno-chemiczna (ugór czarny) lub pole pozostawione bez uprawy mechanicznej, zarastaj¹ce samoistnie
chwastami segetalnymi i samosiewkami zbó¿ (ugór zielony). Ugór jest podstaw¹ ugorowego systemu rolniczego, który stosuje siê w celu oczyszczenia
gleby. [L.Z.]
Uodpornienie gleby na degradacjê  zabieg techniczny lub techniczno-biologiczny maj¹cy na celu wzmocnienie gleby nara¿onej na degraduj¹ce dzia³anie czynników zewnêtrznych. Najczêciej spotykanymi i po¿¹danymi zabiegami uodparniaj¹cymi glebê na degradacjê s¹: wapnowanie gleb kwanych i zagro¿onych przez substancje kwane, próchnicowanie gleb zagro¿onych przez ró¿ne
czynniki degradacji (w tym erozjê wodn¹ i wietrzn¹), zadarnienie i zakrzewienie gleb zagro¿onych przez erozjê wodn¹ i wietrzn¹, przebudowa profilu glebowego w celu poprawy wodnych i pokarmowych w³aciwoci, zwiêkszenie zasobnoci gleb w sk³adniki niedoborowe w celu zapobie¿enia naruszeniu równowagi jonowej, utrwalenie powierzchni gleby w celu przeciwdzia³ania erozji
wodnej i wietrznej w okresie, gdy gleba nie jest pokryta rolinnoci¹. [J.S.]
Urz¹dzenia upustowe  urz¹dzenie s³u¿¹ce do regulowania przep³ywu wody przez
stopieñ piêtrz¹cy zbiorników retencyjnych oraz przep³ywowych. Do regulacji
przep³ywu wykorzystuje siê przelewy powierzchniowe lub spusty. [Z.M.]
Ustrój termiczny powietrza  ustrój powstaj¹cy nad zbiornikiem wodnym i w jego
otoczeniu, wp³ywaj¹cy na mikroklimat w nastêpstwie odbijania i absorbowania
promieni s³onecznych przez powierzchniê wody, charakteryzuj¹cy siê zmian¹
wilgotnoci (wzglêdnej i bezwzglêdnej) oraz temperatury powietrza. [Z.M.]
Utlenialnoæ  jedna z form wyra¿ania chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest
oznaczanym laboratoryjnie wskanikiem zawartoci w wodzie substancji organicznych, utleniaj¹cych siê w umownych warunkach pod wp³ywem KMnO4.
Oznaczana zwykle w wodach podziemnych, niezanieczyszczonych. Wartoæ
jej nie przekracza wówczas 4 mg O2/dm3. Wysoka utlenialnoæ wód mo¿e
byæ spowodowana obecnoci¹ zwi¹zków organicznych pochodzenia rolinnego lub zwierzêcego. Gdy w wodzie nie wystêpuje nadmierna iloæ zanieczyszczeñ organicznych bogatych w azot i zanieczyszczenia te ³atwo podlegaj¹ biodegradacji, wartoæ utlenialnoci zbli¿ona jest do wartoci BZT5.
Obecnie obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy sanitarne nie normuj¹ wartoci
utlenialnoci dopuszczalnej dla wód pitnych. Uprzednio dopuszczalne by³y
wartoci do 5 mg O2/dm3. [A.M.]
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Utylizacja odpadu organicznego w wermikulturze  kompostowanie odpadu organicznego prowadz¹ce do powstania wermikompostu. Kompostowanie w wermikulturze jest dwa razy szybsze ni¿ przy tradycyjnych metodach kompostowania. Powoduje utratê uci¹¿liwego dla otoczenia zapachu gnicia odpadów.
Pozwala zaoszczêdziæ miejsce na sk³adowanie, bo w trakcie utylizacji nastêpuje bardzo istotna redukcja objêtoci o 5080% i prowadzi do powstania
uszlachetnionego nawozu, bez uci¹¿liwego odwracania pryzmy. Funkcje ¿yciowe ¿eruj¹cych w odpadzie d¿d¿ownic powoduj¹ wzrost konsumpcji tlenowej osadu
i spadek rozk³adu beztlenowego, a tak¿e wzrost procesu mineralizacji. Poszukuje
siê nowych zastosowañ wermikultur do rozk³adu ró¿nego typu odpadów organicznych; zootechnicznych, komunalnych, rolniczo-ogrodniczo-sadowniczych,
domowych, przetwórstwa rolniczego i osadów ciekowych. Wermikultura umo¿liwia rozwi¹zanie lub ograniczenie problemu przetwarzania mas tych odpadów
stanowi¹cych czêsto zagro¿enie dla rodowiska przyrodniczego. [J.K.]
Uzdatnianie odpadu  przekszta³cenie odpadowej masy do postaci mniej uci¹¿liwej dla rodowiska albo stanowi¹cej produkt u¿yteczny lub surowiec wtórny.
G³ówne sposoby transformacji odpadów: odwodnienie, neutralizacja odczynu,
odsolenie, chemiczna dezaktywacja, detoksykacja, mineralizacja substancji organicznej i sterylizacja. [J.S.]
U¿ytek ekologiczny  naturalna lub antropogenicznie ukszta³towana biologicznie
czynna powierzchnia ziemi (w tym zawodniona), pe³ni¹ca funkcjê ekologiczn¹,
krajobrazow¹ i edukacyjn¹. U¿ytek ekologiczny, tak jak ka¿dy inny, powinien
mieæ gospodarza odpowiedzialnego za jego ochronê i funkcjonowanie. [J.S.]
U¿ytki rolne  obszary wykorzystywane rolniczo. Nale¿¹ tu grunty orne, sady, ogrody, plantacje trwa³e (np. chmielniki, szkó³ki drzew owocowych) oraz trwa³e
u¿ytki zielone. [L.Z]
U¿ytki zielone  ³¹ki i pastwiska trwa³e, tak¿e zak³adane na gruntach ornych na
okres kilku lat. Ich funkcje w rodowisku: 1) produkcyjna (paszowa); 2) hydrologiczna; 3) klimatyczna; 4) fitosanitarna; 5) ochronna; 6) zdrowotna; 7) rekreacyjna; 8) krajobrazowa; 9) kulturotwórcza. [L.Z]
U¿yniacz glebowy  ekstrakt ze specjalnego kompostu s³u¿¹cy do nawo¿enia
i biologicznej regeneracji gleby. Zawarte mikroorganizmy przetwarzaj¹ resztki
po¿niwne, s³omê, obornik i nawozy organiczne, podnosz¹c ich wartoæ od¿ywcz¹
dla rolin i wraz ze sk³adnikami mineralnymi gleby tworz¹ próchnicê. U¿yniacz stwarza warunki lepszego rozwoju rolin poprzez: ich od¿ywienie i wzmocnienie, przyspieszenie rozk³adu masy organicznej, poprawê struktury i pulchnoci gleby oraz jej ch³onnoci i zdolnoci do magazynowania wody, u³atwienie mechanicznej uprawy roli i zbiór p³odów rolnych, wspomaganie rozwoju
systemu korzeniowego i penetracjê g³êbszych warstw gleby, uruchamianie sk³adników pokarmowych z form niedostêpnych dla rolin oraz wi¹zanie wolnego
azotu z powietrza. [L.Z]
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U¿ynienie gleby  wzbogacenie gleby w próchnicê i sk³adniki przyswajalne przez
roliny, po³¹czone na ogó³ ze wzrostem retencji wody opadowej i efektywnoci¹ jej biologicznego wykorzystania. Próchnicotwórcze substancje organiczne
zwiêkszaj¹ zasobnoæ gleby we wszystkie sk³adniki niezbêdne do ¿ycia rolin,
poprawiaj¹ strukturê gleby, zwiêkszaj¹ jej pojemnoæ wodn¹, nasilaj¹ aktywnoæ biologiczn¹ i higienê rodowiska glebowego. S¹ wiêc uniwersalnymi substancjami u¿yniaj¹cymi. Substancje gliniaste (w tym i³y), poprawiaj¹ g³ównie
retencjê wodn¹ gleb piaskowych oraz zwiêkszaj¹ ich zasobnoæ w sk³adniki
pokarmowe. Zwiêkszaj¹ te¿ pojemnoæ gleby w stosunku do nawozów mineralnych. I³y, gliny i py³y maj¹ w³aciwoci u¿yniaj¹ce tylko w stosunku do
gleb piaskowych. Nie mog¹ natomiast u¿yniæ gleb o podobnym uziarnieniu
i sk³adzie chemicznym. £atwo rozpuszczalne nawozy mineralne, w tym g³ównie azotowe, nie zmieniaj¹ w³aciwoci gleby, tote¿ w procesie melioracyjnego u¿yniania mog¹ byæ tylko czynnikiem uzupe³niaj¹cym. Nawo¿enie organiczne i mineralne w dawkach dostosowanych do potrzeb pokarmowych rolin mo¿e powodowaæ stopniowy wzrost ¿yznoci gleby, ale nie traktuje siê
go jako zabiegu u¿yniaj¹cego. Bardzo wysokie dawki nawozów fosforowych
i potasowych (stosowane np. w procesie rekultywacji) maj¹ charakter u¿yniaj¹cy. [J.S.]
Wapnowanie gleby  wprowadzenie do gleby odpowiedniej iloci CaCO3 lub CaO,
wzglêdnie mieszaniny CaCO3 i CaO w celu czêciowego lub ca³kowitego zneutralizowania kwasowoci aktualnej, czy te¿ przeciwdzia³ania kwasowoci potencjalnej. Zale¿nie od w³aciwoci gleby i celu stosuje siê ma³e, du¿e i bardzo
du¿e dawki wapna. Wyró¿nia siê wapnowanie: nawozowe, melioracyjne, profilaktyczne (zapobiegawcze) i rekultywacyjne. Do wapnowania gleby stosuje siê
nawozy wyprodukowane specjalnie oraz ró¿nego rodzaju odpady kopalniane
i przemys³owe zasobne w CaCO3 lub CaO. Nawozowe i melioracyjne dawki
wapna ustala siê na podstawie oznaczeñ kwasowoci hydrolitycznej. Us³ugi
dla rolnictwa wiadcz¹ w tym zakresie okrêgowe stacje chemiczno-rolnicze.
W Polsce oko³o 70% gleb ornych wykazuje nadmierne zakwaszenie, st¹d te¿
potrzeby wapnowania s¹ bardzo du¿e. Wzrost zasiarczenia rodowiska oraz intensyfikacja nawo¿enia NPK nasilaj¹ zakwaszenie gleby, a tym samym zwiêkszaj¹ potrzebê wapnowania. Najwiêksze dawki wapna nawozowego (do kilkuset t/ha) stosuje siê do rekultywacji gleb bardzo silnie zakwaszonych na terenach otworowej eksploatacji siarki oraz w s¹siedztwie bazy prze³adunku siarki
Siarkopol w Gdañsku. [J.S.]
Warstwa próchniczna  synonim ornej warstwy w glebie uprawnej, która ró¿ni siê
wyranie barw¹ od podobnej czêci gleby. Na³o¿enie próchnicznej ziemi na
rekultywowany bezglebowy grunt tak¿e tworzy warstwê próchniczn¹. [J.S.]
Warunki geomorfologiczne  typ ukszta³towania powierzchni terenu oraz intensywnoæ rzeby w zwi¹zku z budow¹ geologiczn¹ badanego wycinka terenu. [Z.M.]
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Warunki gruntowo-wodne  okrelenie obejmuj¹ce wszystkie warunki dotycz¹ce
sposobu u³o¿enia, cech fizycznych i mechanicznych oraz nawodnienia warstw
geologicznych. [Z.M.]
Warunki wodne rodowiska przyrodniczego  zasoby wodne pokrywy glebowej
i wody powierzchniowe, stanowi¹ce o ekologicznych i biologiczno-produkcyjnych w³aciwociach ziemi. [J.S.]
Wazon dowiadczalny  pojemnik o objêtoci od kilku do kilkunastu dm3, przeznaczony do badania wp³ywu ró¿nych czynników ekologicznych na wzrost, rozwój, plonowanie i chemizm rolin w kontrolowanych warunkach; dowiadczenia wazonowe prowadzi siê zwykle w halach wegetacyjnych i w fitotronach,
wazony maj¹ te¿ zastosowanie do eksponowania rolin na dzia³anie przemys³owych zanieczyszczeñ atmosfery. [J.S.]
Wazon gruntowy  cylindryczny pojemnik bez dna s³u¿¹cy do prowadzenia dowiadczenia wegetacyjnego na otwartej przestrzeni. Wazon wprowadza siê do
ziemi i nape³nia go okrelon¹ (badan¹) mas¹ ziemn¹, która wraz z gruntowym
pod³o¿em tworzy modelow¹ glebê. Kontakt ziemi w wazonie z gruntowym pod³o¿em pozwala na prowadzenie dowiadczenia bez koniecznoci podlewania
rolin. G³êbokoæ i rednica wazonu gruntowego wynosz¹ 50 i 30 cm. Mo¿na
stosowaæ tak¿e wazony o wiêkszej g³êbokoci i szerokoci. Dowiadczenie prowadzone w tego rodzaju wazonach nazywa siê wazonowo-gruntowym. [J.S.]
Wermikompost  jednoznacznie okrela produkt ¿erowania zagêszczonych populacji d¿d¿ownic (Oligochaeta, Lumbricidae) w biotechnologii przetwarzania
odpadów organicznych. Jest koncentratem koprolitów d¿d¿ownic. Dziêki du¿ej
zasobnoci w mikroorganizmy ma znaczenie glebotwórcze. Cechuje go trwa³a
struktura gruze³kowata, du¿a pojemnoæ wodna i powietrzna, a tak¿e du¿a zasobnoæ w sk³adniki pokarmowe rolin i witaminy. Wermikompost pierwszej klasy to
praktycznie same odchody d¿d¿ownic. Nazywany bywa tak¿e humusem koprolitowym (co jednak nie wskazuje jednoznacznie na koprolity d¿d¿ownic). [J.K.]
Wermikompostowanie  1) produkcja wermikompostu; 2) nawo¿enie wermikompostem. [L.Z.]
Wermikultura  hodowla zagêszczonych populacji d¿d¿ownic na odpadach organicznych w warunkach kontrolowanych przez cz³owieka. Jest specyficzn¹ biotechnologi¹ prowadz¹c¹ do rozk³adu materii organicznej i produkcji wermikompostu. Rozpowszechniona w Czechach, na S³owacji, w Chinach, Szwecji,
Indiach, Hiszpanii, USA, Kanadzie i wielu innych krajach. [J.K.]
Wêgiel ogólny (C og.)  wskanik zanieczyszczenia wody okrelany jako suma
ogólnego wêgla organicznego i nieorganicznego, a wiêc zwi¹zków wêgla wystêpuj¹cych w wodzie w formie rozpuszczonej i w postaci zawiesin. Zwi¹zki
podwy¿szaj¹ce stê¿enie wêgla ogólnego mog¹ byæ pochodzenia naturalnego
i antropogenicznego. [A.M.]
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Wieloczynnikowa degradacja rodowiska  wystêpuje g³ównie w rejonach przemys³owych i w aglomeracjach miejskich; w strukturze przestrzennej degradacji
atmosfery, gleby, szaty rolinnej, wód powierzchniowych i wód podziemnych
trudno jest zidentyfikowaæ udzia³ elementarnych podmiotów sprawczych, zob.
degradacja rodowiska. [J.S.]
Woda drena¿owa  nadmiar wody gruntowej ujmowany i odprowadzany systemem przewodów podziemnych. [J.S.]
Woda glebowo-gruntowa  stale lub okresowo wystêpuj¹ca woda gruntowa w bezporednim zasiêgu systemu korzeniowego rolin. Decyduje ona o sezonowej zmiennoci powietrzno-wodnych i pokarmowych w³aciwociach gleby. [J.S.]
Woda pitna (woda do picia, woda konsumpcyjna)  jeden z rodzajów wód u¿ytkowych. Woda o okrelonych w³aciwociach fizycznych, chemicznych, organoleptycznych oraz stanie bakteriologicznym, zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi dotycz¹cymi wód pitnych. Cechy konsumpcyjne mo¿e mieæ
woda w stanie surowym, jak i nabyæ je po przeprowadzeniu procesów uzdatniaj¹cych. Woda pitna mo¿e byæ zarówno wod¹ powierzchniow¹ (np. rzeczn¹), jak
i podziemn¹ (ródlan¹, studzienn¹). [A.M.]
Wody kopalniane  wody podziemne otaczaj¹ce przeznaczone do eksploatacji
z³o¿e, odpompowywane na powierzchniê w celu udostêpnienia z³o¿a i umo¿liwienia jego eksploatacji (wprowadzenie sprzêtu i ludzi). Wiêkszoæ tych
wód jest zrzucana do powierzchniowej sieci hydrograficznej. Ze wzglêdu
na stopieñ zmineralizowania (zasolenie), wody kopalniane dzielimy na cztery
grupy: I) wody pitne (po uzdatnieniu) o zawartoci jonów Cl+ SO4 mniejszej
od 0,6 g/dm3; II) wody przemys³owe o zasoleniu od 0,61,8 g/dm3; III) wody
miernie zasolone o zasoleniu 1,842 g/dm3; IV) wody s³one (solanki) o zasoleniu wiêkszym od 42 g/dm3. Z regu³y im g³êbszy poziom wodonony,
tym zasolenie jest wiêksze, ale s¹ od tego liczne wyj¹tki. Najbardziej zasolone wody pochodz¹ z podziemnych kopalñ wêgla kamiennego, a w szczególnoci kopalni Piast, Ziemowit i Czeczott. £¹czny dop³yw wód grupy
III i IV z tych kopalñ wynosi oko³o 100 tys. m3/dobê. Prawie ca³oæ wód
silnie zasolonych jest zrzucana do cieków zlewni Wis³y i Odry. Jedynie wody
zasolone kopalni Dêbieñsko, w iloci oko³o 1800 m3 /dobê, s¹ odsalane
w przykopalnianym zak³adzie odsalania (metod¹ wyparkow¹). Zrzuty wód
zasolonych do Wis³y i Odry s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zanieczyszczeñ tych rzek
i to ju¿ w górnym biegu, wp³ywaj¹ one tak¿e niekorzystnie na biocenozê
wód, ze wzglêdu na zaburzenia osmoregulacji organizmów wodnych. Obecnie niektóre kopalnie podejmuj¹ próby ponownego zat³aczania wód zasolonych do górotworu. [W.J.]
Wór pow³okowo-miêniowy  okrywa cia³o d¿d¿ownic, w jego wnêtrzu znajduj¹
siê narz¹dy. Zbudowany z licznych segmentów. [J.K.]
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Wskaniki biologiczne zanieczyszczenia wód  to przede wszystkim miano Coli
i indeks saprobowoci. Miano Coli to oznaczenie okrelaj¹ce najmniejsz¹ iloæ
wody wyra¿on¹ w cm3, w której znajduje siê jedna bakteria Coli. [L.Z.]
Wspó³czynnik biokoncentracji  stosunek stê¿enia substancji chemicznej w organizmie zwierzêcia do stê¿enia tej samej substancji w otaczaj¹cym rodowisku. [L.Z.]
Wspó³czynnik biokumulacji  stosunek stê¿enia substancji chemicznej w organizmie do stê¿enia tej samej substancji w po¿ywieniu. [L.Z.]
Wstrz¹sy górnicze (t¹pania)  wstrz¹sy o charakterze sejsmicznym, wywo³ane
nag³ymi odprê¿eniami (i zawa³ami) ska³ górotworu w rejonie eksploatacji lub
zainicjowane naturalnym wstrz¹sem tektonicznym w rejonie potencjalnie sejsmicznym. Nale¿¹ do przekszta³ceñ geomechanicznych i s¹ przyczyn¹ szkód
in¿ynieryjno-budowlanych. S¹ to wstrz¹sy raczej o ma³ej sile, ale ze wzglêdu
na p³ytkie po³o¿enie ogniska wstrz¹su, s¹ grone dla obiektów budowlanych.
Najsilniejsze wstrz¹sy górnicze w Polsce (4,5° w skali Richtera), zanotowano
w LGOM oraz w kopalni odkrywkowej Be³chatów. Du¿a iloæ wstrz¹sów,
ale o mniejszej sile, wystêpuje w trakcie eksploatacji w filarze ochronnym miasta Bytom. [W.J.]
Wydma  wyniesienie terenu zbudowane z piasku luno nasypanego przez wiatr
(piaski ruchome). Wydmy powstaj¹ na terenach pustynnych, na wybrze¿ach mórz,
a tak¿e w g³êbi l¹dów klimatu umiarkowanie wilgotnego. G³ównym czynnikiem wydmotwórczym jest wiatr o sta³ym kierunku. Na terenach wystêpowania
piasków ruchomych wiatr taki tworzy wydmê o zmiennym po³o¿eniu, zwan¹
wydm¹ wêdruj¹c¹. Nawietrzne zbocze wydmy ma k¹t spadku 310°. Wiatr przesuwa po nim ziarnka piasku do góry grzbietu, gdzie grawitacyjnie zsuwaj¹ siê
na stronê podwietrzn¹. Nachylenie tego stoku (k¹t zsypu) wynosi 30°. Zale¿nie
od warunków terenowych i klimatycznych powstaj¹ specyficzne formy wydm.
Na wybrze¿ach morskich przewa¿aj¹ wydmy poprzeczne (zwane diunami), których o zorientowana jest prostopadle do kierunku dominuj¹cych wiatrów.
Wydmy pod³u¿ne, o osi zgodnej z kierunkiem wiatrów, powstaj¹ zwykle w warunkach pustynnych. Wydmy o kszta³cie sierpowatym, których rogi zorientowane s¹ zgodnie z kierunkiem wiatru nazwano barchanami. Wydmy o kszta³cie
sierpowatym, których rogi zorientowane s¹ pod wiatr i których rodkowa czêæ
wêdruje nazwano parabolicznymi. Najlepiej wykszta³cone wydmy wêdruj¹ce
w Polsce znajduj¹ siê w S³owiñskim Parku Narodowym, gdzie podlegaj¹ cis³ej
ochronie. [J.S.]
Wyja³owienie gleby  nadmierne wyczerpanie z gleby wszystkich lub czêci sk³adników pokarmowych. Ostry niedobór sk³adników pokarmowych wystêpuje przewa¿nie w parze z silnym zakwaszeniem i ma³¹ próchnicznoci¹ gleby. W najwiêkszym stopniu wyja³owieniu i zakwaszeniu ulegaj¹ gleby piaskowe, które
z natury swej s¹ bardzo ma³o zasobne w sk³adniki pokarmowe. Brakuje w nich
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wszystkich albo prawie wszystkich sk³adników, w tym wapnia i magnezu. St¹d
te¿ do odkwaszenia takich gleb nale¿y stosowaæ wapno magnezowe, poniewa¿
stosowanie samego wapna narusza stosunek Ca:Mg, zwiêkszaj¹c niedobór magnezu. Nawo¿enie organiczne ³agodzi ujemne skutki wyja³owienia gleby, poniewa¿ zwiêksza w glebie zawartoæ wszystkich sk³adników niezbêdnych do
¿ycia rolin. Gleby silnie wyja³owione staj¹ siê nieu¿ytkami rolniczymi. W celu
przywrócenia im u¿ytecznoci rolniczej, niezbêdne jest ich melioracyjne u¿ynienie odpowiednimi substancjami mineralnymi i organicznymi. [J.S.]
Wykwity soli  osad wêglanów, siarczanów i chlorków na powierzchni ziemi lub
na powierzchni jej grudek i prze³omów. Bia³e wykwity na powierzchni ziemi
wiadcz¹ o bardzo du¿ym zasoleniu gleby. S¹ one charakterystyczne dla klimatu suchego i gor¹cego, gdzie parowanie wody przewy¿sza znacznie wielkoæ
opadów atmosferycznych. Najlepiej wykszta³cone nie¿nobia³e wykwity soli
spotyka siê w dolinach rzecznych oraz w miejscach o p³ytko zalegaj¹cym poziomie wody gruntowej. W Polsce wykwity soli spotyka siê przewa¿nie na sk³adowiskach odpadów przemys³owych i górniczych oraz w bezporednim ich otoczeniu, wzd³u¿ solonych ulic i szlaków komunikacyjnych, w dolinach rzek nadmiernie zasolonych oraz w otoczeniu niektórych zak³adów przemys³owych.
Wykwity soli siarczanowych spotyka siê czêsto na glebach pochodzenia bagiennego i podmok³ych, gdzie podobnie jak w klimacie suchym parowanie wody
jest wiêksze od sumy opadów atmosferycznych. Wykwity o barwie brunatnordzawej utworzone s¹ przez wodorotlenki ¿elaza i kwasy próchniczne. Wystêpuj¹ one najliczniej na glebach okresowo podmok³ych, zw³aszcza w miejscach
ugniecionych (udeptanych), na powierzchni grudek i na cianach kanalików
pokorzeniowych. [J.S.]
Wylewisko  miejsce sk³adowania i odwadniania odpadów p³ynnych, g³ównie
bytowo-gospodarczych i osadów z oczyszczalni cieków; wylewiska urz¹dzone
i prawid³owo eksploatowane nazywa siê osadnikami i basenami; wiêkszoæ istniej¹cych wylewisk nie spe³nia elementarnych wymogów ochrony rodowiska;
powinny byæ one likwidowane, a zdegradowane przez nie tereny zrekultywowane. [J.S.]
Wysypisko  prawnie usankcjonowany obiekt do sk³adowania odpadów bytowogospodarczych, usuwanych z miast, osiedli wiejskich i orodków rekreacyjnych.
Istniej¹ te¿ wysypiska dzikie i wysypiska zaniechane. Tereny wysypisk dzikich i zaniechanych nale¿y koniecznie poddaæ rekultywacji. [J.S.]
Wytr¹cenia ¿elaziste  ró¿ne formy wtórnej koncentracji zwi¹zków ¿elaza, ³atwo
dostrzegalne na tle przekroju lub prze³omu gleby. Rozró¿nia siê wytr¹cenia niekonkrecyjne (nie daj¹ce siê wydzieliæ z otoczenia) i konkrecyjne (daj¹ce siê
wydzieliæ z otoczenia). Powstanie danej formy wytr¹ceñ ¿elazistych jest uwarunkowane okrelonym uk³adem stosunków powietrzno-wodnych i specyficzn¹
dynamik¹ procesów biogeochemicznych. Formy niekonkrecyjne stanowi¹ po-
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cz¹tkowe stadium rozwoju form konkrecyjnych, ale ich rozwój mo¿e byæ zahamowany w dowolnej fazie. Obecnoæ, forma i usytuowanie wytr¹ceñ ¿elazistych w profilu stanowi¹ swego rodzaju zapis minionych lub obecnych warunków powietrzno-wodnych w glebie. [J.S.]
Zabagnienie gruntu  zawodnienie gleby lub gruntu bezglebowego w stopniu powoduj¹cym rozwój rolinnoci bagiennej. Mówi siê o zabagnieniu: ³¹k, pastwisk,
lasu, gruntów rolnych, niecek osiadania na terenach górniczych, wyrobisk pokopalnianych, gruntów przyleg³ych do zaporowych zbiorników wody, nadpoziomowych sk³adowisk odpadów, w miejscach uszkodzenia wodoci¹gów podziemnych i systemów odwadniaj¹cych na gruntach rolnych itp. [J.S.]
Zabiegi przeciwerozyjne  techniczne i biologiczne sposoby zmniejszania powierzchniowego sp³ywu wód opadowych oraz zwiêkszenia odpornoci gruntu
na dzia³anie wody i wiatru. Do zabiegów przeciwerozyjnych zalicza siê przede
wszystkim p³odozmiany przeciwerozyjne, zadarnianie, zadrzewianie lub zakrzewianie stoków i skarp o du¿ych spadkach oraz gruntów piaskowych podlegaj¹cych erozji wietrznej, orkê prostopad³¹ do kierunku sp³ywu wody, budowê dróg
zmniejszaj¹cych prêdkoæ sp³ywu wody w potokach sta³ych i sezonowych, budowê tarasów na stokach, budowê wa³ów, sieci kana³ów i rowów reguluj¹cych
odp³yw wody z miejsc zagro¿onych erozj¹. Stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych jest ustawowym obowi¹zkiem ka¿dego u¿ytkownika gruntu zagro¿onego erozj¹ wodn¹ i wietrzn¹. Kompleksowy program ochrony gruntów przed
erozj¹ powinien byæ opracowany dla ka¿dej gminy. [J.S.]
Zadrzewienia  pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska nie stanowi¹ce zbiorowisk lenych wraz z zajmowanym terenem oraz pozosta³ymi sk³adnikami jego
szaty rolinnej. Zadrzewienia pe³ni¹ funkcje mikroklimatyczn¹, biocenotyczn¹,
produkcyjn¹ i rekreacyjn¹. Przyjmuj¹ one formy: pojedyncz¹, rzêdow¹, pasow¹,
grupow¹, kêpow¹ oraz powierzchniow¹. Wyró¿nia siê zadrzewienia: u¿ytków
rolnych, terenów komunikacyjnych, przywodne, terenów przemys³owych i wysypisk mieci oraz wiejskich terenów budowlanych. [L.Z.]
Zak³ad górniczy  wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie zespó³ rodków
s³u¿¹cych przedsiêbiorcy do bezporedniego wydobywania kopalin ze z³o¿a,
w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie zwi¹zane z nim obiekty i urz¹dzenia przetwórcze. [J.S.]
Zak³ad przeróbczy  niezbêdna czêæ technologiczna kopalni, zajmuj¹ca siê przerobem wydobytej kopaliny na produkt handlowy. Przeróbka polega przede
wszystkim na wzbogacaniu kopaliny, tj. zwiêkszeniu sk³adnika u¿ytecznego
w wydobytej kopalinie. Na przyk³ad dla wêgla oznacza to usuniêcie z niego
czêci niepalnych, które przy spalaniu wêgla powoduj¹ powstawanie py³ów oraz
ewentualnie  odsiarczanie (odpirytowanie) wêgla, tj. usuniêcie z wêgla siarki
nieorganicznej stanowi¹cej oko³o 50% zawartoci ca³ej siarki w wêglu (pozosta³a siarka jest siark¹ organiczn¹  trudno usuwaln¹). W przeróbce rud i wêgla
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stosuje siê przede wszystkim metodê flotacji, tj. rozdzielania ró¿nych substancji w cieczy. W rezultacie flotacji powstaj¹ mokre odpady poflotacyjne,
zwykle transportowane hydraulicznie na sk³adowisko odpadów, tzw. stawy
osadowe. Dla surowców skalnych przeróbka polega przede wszystkim na kruszeniu i przesiewaniu ska³y przez sita, w celu otrzymania ró¿nych asortymentów handlowych. [W.J.]
Zamulenie gleby  przykrycie gleby warstw¹ mu³u lub piasku osadzonego przez
wody powodziowe i erozyjne sp³ywy wód opadowych. Zamulenie niszczy roliny jednoroczne i wieloletnie oraz degraduje glebê w stopniu zale¿nym od
w³aciwoci namu³u i gruboci jego warstwy. Grunty rolne w dolinach rzecznych zamulone silnie przez wody powodziowe wymagaj¹ rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Namulenie ³¹k i pastwisk podczas krótkotrwa³ego
i niezbyt intensywnego zawodnienia gruntu wzbogaca glebê w sk³adniki pokarmowe dla rolin, nie naruszaj¹c ci¹g³oci wegetacji. [J.S.]
Zanieczyszczenie chemiczne gleby  kumulacja chemicznego sk³adnika(ów) pogarszaj¹ca aktywnoæ biologiczn¹ i higienê rodowiska, sk³ad gatunkowy szaty
rolinnej, wzrost i plonowanie rolin uprawnych oraz u¿ytkowe (od¿ywcze, technologiczne) i estetyczne walory rolin. [J.S.]
Zanieczyszczenie gleby  niekorzystny dla ¿ycia i plonowania rolin lub jakoci
plonów wzrost zawartoci jednego lub wielu sk³adników chemicznych, a tak¿e
ponadnormatywna obecnoæ chorobotwórczych organizmów, wzrost promieniotwórczoci, obecnoæ obcych czêci pogarszaj¹cych fizyczne, chemiczne, biologiczne i estetyczne w³aciwoci rodowiska; rozró¿nia siê zanieczyszczenie:
chemiczne, biologiczne, fizyczne i mechaniczne. Synonimem zanieczyszczenia
jest ska¿enie; nies³usznie uwa¿a siê, ¿e ska¿enie stanowi najwy¿szy stan zanieczyszczenia; ka¿dy rodzaj zanieczyszczenia stanowi formê degradacji gleby;
wyja³owienie gleby ze sk³adników pokarmowych dla rolin jest tak¿e chemiczn¹
degradacj¹. [J.S.]
Zanieczyszczenie powietrza  zniekszta³cenie uk³adu proporcjonalnego sk³adników powietrza lub wzbogacenie go w sk³adniki toksyczne (na drodze uwalniania i odprowadzania do atmosfery m.in. substancji lotnych i py³ów). [I.W.]
Zanieczyszczenie rolin  fizjologiczne (wewnêtrzne) lub mechaniczne (zewnêtrzne) nagromadzenie w rolinach sk³adników pogarszaj¹cych rozwój oraz plonowanie rolin lub ich ekologiczne i u¿ytkowe (od¿ywcze, technologiczne) wartoci, fizjologiczne zanieczyszczenie rolin metalami ciê¿kimi mo¿e nie ograniczaæ plonowania rolin, ale pogarsza lub dyskwalifikuje ich przydatnoæ paszow¹ i pokarmow¹, to samo dotyczy mechanicznego zanieczyszczenia (zabrudzenia) powierzchni nadziemnych czêci rolin. [J.S.]
Zanieczyszczenie wód podziemnych  zmiana stanu lub sk³adu wód ograniczaj¹ca lub uniemo¿liwiaj¹ca wykorzystywanie ich do celów, jakim mog³yby s³u¿yæ
przed wyst¹pieniem zanieczyszczenia. Wyró¿niamy zanieczyszczenia geoge-
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niczne  gdy substancja zanieczyszczaj¹ca wodê pochodzi z orodka skalnego
oraz zanieczyszczenia antropogeniczne, gdy substancja zanieczyszczaj¹ca wodê
zosta³a doprowadzona przez cz³owieka. Zanieczyszczenia wód podziemnych
mog¹ nast¹piæ w wyniku bezporedniej lub poredniej dzia³alnoci cz³owieka,
dzia³alnoci celowej lub niewiadomej. Mog¹ byæ wywo³ane czynnikami geogenicznymi, zaktywizowanymi dzia³alnoci¹ cz³owieka, np. wywo³anie eksploatacj¹ ascencji wód zasolonych lub ingresji wód morskich. Wyró¿niamy zanieczyszczenia fizyczne (np. zrzuty podgrzanych lub radioaktywnych wód), zanieczyszczenia chemiczne (np. infiltracja do wód podziemnych cieków przemys³owych), zanieczyszczenia biologiczne (np. przenikanie do wód podziemnych
cieków bytowych zawieraj¹cych bakterie i wirusy). Zwykle w wodach podziemnych wspó³wystêpuj¹ dwa lub trzy rodzaje zanieczyszczeñ. [A.M.]
Zapobieganie degradacji rodowiska  techniczne, biologiczne, prawne i organizacyjne rodki ochrony ziemi, wody, atmosfery, rolin i zwierz¹t przed niekorzystnymi zmianami. Program przeciwdzia³ania degradacji mo¿e obejmowaæ
wszystkie lub kilka elementów rodowiska na okrelonym terenie przemys³owym, miejskim, rekreacyjnym, rolnym itp. Mo¿e te¿ obejmowaæ okrelony element rodowiska, nara¿ony na jeden lub wiele czynników degradacji na ma³ym
lub du¿ym obszarze: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, wody
podziemne, las, naturalne zbiorowisko rolinnoci, glebê, uprawy polowe, zieleñ osiedlow¹, plantacje specjalne itp. [J.S.]
Zapory ziemne  konstrukcje wykonane z gruntu rodzimego, kamienia ³amanego
lub rumoszu skalnego, przystosowane do ci¹g³ego (sta³ego, d³ugookresowego)
piêtrzenia wody. [Z.M.]
Zaskorupienie gleby  tworzenie siê zwartej skorupy wskutek wysychania silnie
uwodnionej i zagêszczonej powierzchniowej warstwy ziemi uprawnej. Najbardziej podatne na zaskorupienie s¹ gleby o du¿ej zawartoci cz¹stek ilastych
i ma³ej zawartoci próchnicy. Obfite, zw³aszcza burzowe opady atmosferyczne
uwadniaj¹ nadmiernie warstwê powierzchniow¹, a uderzenia kropel i sp³yw wody
niszcz¹ jej gruze³kowat¹ strukturê i korzystn¹ porowatoæ gleby. Zaskorupienie
wierzchniej warstwy gleby utrudnia kie³kowanie i wzrost rolin, nasila bezu¿yteczne parowanie wody, ogranicza wymianê gazow¹ miêdzy gleb¹ i atmosfer¹.
Zaskorupieniu gleby mo¿na przeciwdzia³aæ przez ulepszenie w³aciwoci gleby,
g³ównie przez nawo¿enie organiczne i wapnowanie oraz uprawê odpowiednich
rolin  os³aniaj¹cych powierzchniê ziemi w stopniu maksymalnym przed destrukcyjnym dzia³aniem kropel deszczu i powierzchniowego sp³ywu wody. [J.S.]
Zasolenie  nadmierna koncentracja ³atwo rozpuszczalnych soli (chlorków, siarczanów, wêglanów) w rodowisku glebowym lub wodnym, a tak¿e w odpadach,
z których sole s¹ lub mog¹ byæ wyp³ukiwane do gleby, wód powierzchniowych,
wód podziemnych. Zasolenie gleby stanowi jeden z najgroniejszych czynników degradacji rodowiska w klimacie suchym. Nawadnianie upraw rolnych

202

Z
A

Leksykon ekoin¿ynierii
w tym klimacie prowadzi czêsto do toksycznej koncentracji soli, a tym samym
do zamierania agrocenoz. W klimacie umiarkowanie wilgotnym, naturalne zasolenie gleby spotyka siê rzadko, poniewa¿ jest uwarunkowane tylko chemizmem powierzchniowych utworów geologicznych. Rozwój górnictwa, przemys³u chemicznego i energetycznego (spalanie wêgla), chemizacja produkcji rolinnej oraz chemiczne zapobieganie liskoci na drogach ruchu ko³owego
i pieszego stanowi¹ nowe, coraz groniejsze czynniki zasolenia gleby. W wyniku tego wegetacja przyulicznych drzew w miastach jest bardzo s³aba i krótkotrwa³a. Silnie zasolone s¹ gleby ukszta³towane na sk³adowiskach odpadów
z elektrowni (popio³u), hutniczych, górniczych, chemicznych, a tak¿e niektóre
gleby nawadniane ciekami z przemys³u rolno-spo¿ywczego lub gnojowic¹. Intensywne nawo¿enie mineralne, zw³aszcza rolin warzywnych, powoduje czêsto nadmiern¹ koncentracjê soli w roztworze glebowym. Zasolenie wód powierzchniowych stanowi jeden z g³ównych czynników ich zanieczyszczenia.
Wody do³owe górnictwa podziemnego, cieki przemys³u chemicznego i gospodarki komunalnej to najwiêksze ród³a soli kierowane do wód powierzchniowych. Nawo¿enie mineralne ma równie¿ znaczny i stale rosn¹cy wp³yw na zasolenie wód powierzchniowych. Zasolenie wód podziemnych jest powodowane
infiltracj¹ zanieczyszczonych wód powierzchniowych, soli wymywanych ze
sk³adowisk odpadów przemys³owych i komunalnych, nawozów mineralnych
wymywanych z gleby. [J.S.]
Zastosowania wermikultury  utylizacja odpadów organicznych przez produkcjê
cennego nawozu naturalnego zwanego wermikompostem. W zale¿noci od cech
sanitarnych znajduje on ró¿ne zastosowania: 1) jako karma dla ryb akwariowych i zwierz¹t w ZOO, lub dodatek do pasz dla drobiu i ryb w stawach rybnych (odpady organiczne bogate w bia³ko biomasy d¿d¿ownic); 2) do przyspieszenia rekultywacji gleb oraz zwiêkszenia ich ¿yznoci; 3) jako sk³adnik leku
o dzia³aniu antyrakowym, a tak¿e w przemyle kosmetycznym, winiarskim, browarniczym i w³ókienniczym. [J.K.]
Zastosowania wermikultury  utylizacja odpadów organicznych poprzez produkcjê cennego nawozu naturalnego zwanego wermikompostem. W zale¿noci od
cech sanitarnych znajduje on ró¿ne za-stosowania: 1) jako karma dla ryb akwariowych i zwierz¹t w ZOO, lub dodatek do pasz dla drobiu i ryb w stawach
rybnych (odpady organiczne bogate w bia³ko biomasy d¿d¿ownic); 2) do przyspieszenia rekultywacji gleb oraz podniesienia ich ¿yznoci; 3) jako sk³adnik
leku o dzia³aniu antyrakowym, a tak¿e w przemyle kosmetycznym, winiarskim, browarniczym i w³ókienniczym. [J.K.]
Zatopienie powierzchni ziemi  trwa³e lub przejciowe zawodnienie terenu, przekszta³caj¹ce grunt suchy w bagienny lub w zbiornik wody. [J.S.]
Zawa³ pustki  samoczynne (czêciej) lub wymuszone (rzadziej), gwa³towne rozkruszanie siê ska³ stropowych nad pustk¹ poeksploatacyjn¹. Ska³a krusz¹c siê
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powiêksza swoj¹ objêtoæ i w rezultacie ca³kowicie wype³nia pustkê. Jest to
tzw. samopodsadzanie pustki poeksploatacyjnej. [W.J.]
Zawodnienie gleby  podwy¿szenie poziomu wody gruntowej pogarszaj¹ce warunki ekologiczne dla rolinnoci naturalnej stanu wyjciowego lub zmniejszaj¹ce rolnicz¹ przydatnoæ gleby, okresowe lub trwa³e zatopienie terenu, powoduj¹ce czêciowe lub ca³kowite zniszczenie pokrywy glebowo-rolinnej. Zawodnienie gleby jest oddolne lub odgórne. Zale¿nie od stopnia nasilenia, zawodnienie odgórnie dzieli siê na: podmok³oæ gleby, podtopienie gleby oraz
zatopienie. Zawodnienie odgórne wystêpuje najczêciej w naturalnych i antropogenicznych nieckach bezodp³ywowych i na terenach o utrudnionym odp³ywie wód opadowych i dzieli siê na sporadyczne, sezonowe i trwa³e. Podmok³oæ gleby zmniejsza ekologiczno-produkcyjne walory rodowiska, ale nie
zmusza jeszcze do zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu.
W przypadku gruntu ornego zmienia siê przydatnoæ z kompleksu zbo¿owego
na kompleks zbo¿owo-pastewny. Podtopienie gleby, je¿eli ma charakter trwa³y, czyni j¹ nieprzydatn¹ dla dotychczasowego sposobu u¿ytkowania. Grunt
orny mo¿e byæ natomiast przemieniony w ³¹kê. Zatopienie sporadyczne
wystêpuje przewa¿nie w dolinach rzecznych, w s¹siedztwie jezior i bagien,
w obni¿eniach terenu o p³ytkim zaleganiu wody gruntowej lub ma³ej przepuszczalnoci gruntu. Orne u¿ytkowanie gleby zatapianej sezonowo jest nieuzasadnione bez przeprowadzenia odpowiedniej melioracji. Korzystniej jest
zmieniæ jej u¿ytkowanie na ³¹kê lub pastwisko. Zatopienie trwa³e (wzglêdnie
trwa³e) niszczy pokrywê glebowo-rolinn¹ oraz wyklucza mo¿liwoæ rolnego
i lenego u¿ytkowania terenu bez przeprowadzenia odpowiedniej rekultywacji.
Trwa³e zatopienie gleb wystêpuje przewa¿nie w nieckach osiadania na terenach górnictwa podziemnego i otworowego, w zasiêgu up³ywu wód ze zbiorników zaporowych, w s¹siedztwie nadpoziomowych stawów osadowych i sk³adowisk odpadów sta³ych. [J.S.]
Zbiornik wodny  zbiornik gromadz¹cy stale lub okresowo wodê, która mo¿e byæ
wykorzystywana do celów gospodarczych i przyrodniczych. Zbiorniki naturalne to jeziora i stawy, natomiast sztuczne powstaj¹ przez wybudowanie budowli
piêtrz¹cych. [Z.M.]
Zieleñ miejska  ca³okszta³t rolinnoci w strukturze miasta lub miejskiego osiedla, rolinnoæ ta spe³nia g³ównie funkcjê ekologiczno-sanitarn¹, krajobrazow¹
i ozdobn¹, mo¿e równie¿ spe³niaæ funkcje produkcyjne i dydaktyczne. [J.S.]
Zieleñ przemys³owa  ca³okszta³t rolinnoci na terenie obiektu przemys³owego,
rolinnoæ ta spe³nia g³ównie funkcjê ekologiczno-sanitarn¹, krajobrazow¹
i ozdobn¹. [J.S.]
Zielone pola  roliny ozime uprawiane w plonie g³ównym oraz miêdzyplony ozime
i cierniskowe, pozostaj¹ce na powierzchni pola w okresie jesieni i zimy. [L.Z.]
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Ziemia próchniczna  gleba zasobna w próchnicê z dobrze wykszta³conym poziomem akumulacyjnym (próchnicznym). Ziemi¹ próchniczn¹ jest te¿ masa dobrze wykszta³conego poziomu próchnicznego, stosowana do rekultywacji bezglebowych gruntów, ulepszania gleb s³abej jakoci oraz inspektowej lub doniczkowej uprawy rolin. [J.S.]
Ziemia sp³awiakowa  ziemia pochodz¹ca z mycia buraków gromadzona w osadnikach cukrowni. Mo¿na j¹ z powodzeniem u¿ywaæ do: 1) rekultywacji gruntów bezglebowych, a tak¿e pokrywania urodzajn¹ warstw¹ wyrobisk wype³nionych odpadami przemys³owymi i komunalnymi; 2) melioracji gleb lekkich
i kwanych; 3) nawo¿enia gruntów torfowych i murszowych w celu zwiêkszenia ich nonoci umo¿liwiaj¹cej zak³adanie konych ³¹k i pastwisk; 4) zagospodarowania terenów ze zdegradowan¹ warstw¹ próchniczn¹, np. wokó³ placów
budowy; 5) tworzenia kompostów z dodatkiem materia³u organicznego. [L.Z.]
Z³o¿a wtórne  nagromadzone wczeniej odpady, które przy obecnym stanie techniki i przeróbki op³aca siê reeksploatowaæ (np. stare ha³dy górnicze lub nawet
wysypiska wymieszanych odpadów). Ma to wa¿ne znaczenie dla oszczêdzania
z³ó¿ naturalnych. [W.J.]
Z³o¿e kopaliny  naturalne nagromadzenie minera³ów, ska³ oraz innych substancji
sta³ych, gazowych i ciek³ych, których wydobywanie mo¿e przynieæ korzyæ
gospodarcz¹. Z³o¿a dzielimy na jednosurowcowe oraz wielosurowcowe, tj. takie,
w których wspólnie wystêpuj¹ ró¿ne kopaliny. [W.J.]
Zmarzlina  warstwa zmarzniêtego gruntu, której gruboæ i czas trwania zale¿y od
warunków klimatycznych. W Polsce zmarzlina wystêpuje zim¹ i na przedwioniu. W górach i pó³nocno-wschodniej czêci kraju trwa d³u¿ej ni¿ w czêci
centralnej. W miarê zbli¿ania siê do krêgu polarnego jej gruboæ i d³ugotrwa³oæ ronie, a nastêpnie przechodzi w zmarz³oæ wieczn¹. Jej negatywne skutki
w Polsce przejawiaj¹ siê g³ównie na gruntach ornych w postaci wzmo¿onej
erozji wodnej powierzchniowej i soliflukcji podczas wiosennych roztopów.
Utrudnia ona lub uniemo¿liwia wsi¹kanie wody do g³êbszych warstw gruntu.
Rozmarzniêta powierzchniowa warstwa gleby jest przesycona wod¹, tote¿ rozp³ywa siê lub pe³za masowo ku podstawie zboczy. [J.S.]
Zniekszta³cenie gruntu  niekorzystne zmiany budowy i w³aciwoci utworu geologicznego, rzeby i stosunków wodnych na okrelonym terenie. Do zniekszta³conych zalicza siê grunty wyrobisk i zwa³owisk pokopalnianych, sk³adowisk
odpadów przemys³owych i miejskich, zapadniête (g³ównie niecki osiadania na
terenach górniczych) i wypiêtrzone, rozmyte i namyte przez wodê, zawodnione,
osuwiskowe, przemieszczone technicznie, zanieczyszczone mechanicznie i chemicznie oraz rozdeptane przez masowe wêdrówki zwierz¹t i ludzi. Rekultywacja eliminuje lub ³agodzi negatywne cechy gruntu stosownie do jego przeznaczenia. [J.S.]
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Zoologia gleby  w glebie znajduj¹ siê nie tylko bakterie, promieniowce i grzyby,
ale tak¿e liczna i zró¿nicowana fauna glebowa (mikro-, mezo- i makrofauna).
Zoologowie gleby podejmuj¹ badania nad jej udzia³em w szeroko pojêtych procesach glebotwórczych. Ma to znaczenie dla ochrony wiadczeñ ekosystemów
glebowych. [J.K.]
Zwa³owisko  obiekt s³u¿¹cy do sk³adowania odpadów górnictwa podziemnego
oraz nadk³adu górnictwa odkrywkowego; okrelenie zwa³owisko stosuje siê tak¿e
do innych odpadów przemys³owych i budowlanych. [J.S.]
Zwa³owisko nadk³adu górniczego  prawnie zlokalizowany i urz¹dzony obiekt
deponowania mas gruntu przemieszczanych w toku budowy i eksploatacji kopalni odkrywkowej; rozró¿nia siê zwa³owiska zewnêtrzne i wewnêtrzne. [J.S.]
Zwa³owisko odpadów  prawnie zlokalizowany i urz¹dzony obiekt zorganizowanego deponowania odpadów kopalnianych lub innych masowych odpadów
o sta³ej konsystencji. [J.S.]
¯ywa ció³ka  w warzywnictwie, rolina okrywowa rosn¹ca wspó³rzêdnie z plonem g³ównym (kapustne), po zbiorze którego jest przyorywana, np. koniczyna
bia³a, ¿ycica trwa³a, wyka ozima. Zalety ¿ywych ció³ek: ograniczenie zachwaszczenia, spadek populacji szkodników, zapobieganie erozji, zaskorupieniu, nadmiernej zbitoci gleby i wyp³ukiwaniu sk³adników pokarmowych (zw³aszcza
azotanów), ród³o substancji organicznej zwiêkszaj¹cej retencjê wody i sk³adników pokarmowych. [L.Z.]
¯ywicielski ekosystem  ekologiczno-techniczna i spo³eczna przestrzeñ (struktura) wytwarzania rolinnych i zwierzêcych rodków ¿ywnoci. Do ekosystemów ¿ywicielskich zalicza siê du¿e gospodarstwa rolne, so³ectwa i zespo³y
so³ectw. Ekosystemami ¿ywicielskimi s¹ równie¿ osiedla miejskie i ogrody
dzia³kowe. [J.S.]
¯yznoæ gleby  zespó³ fizycznych, chemicznych i biologicznych w³aciwoci gleby, zapewniaj¹ce rosn¹cym na niej rolinom uprawnym optymalne warunki
wzrostu i rozwoju, pozwalaj¹ce na uzyskanie wysokich i sta³ych plonów tych
rolin. Decyduje ona o glebowych warunkach ¿ycia i plonowania rolin. Zawartoæ sk³adników pokarmowych jest uwa¿ana za g³ówny czynnik ¿yznoci
gleby. Wp³yw cz³owieka na ¿yznoæ gleby mo¿e byæ pozytywny lub negatywny.
Do zabiegów korzystnie dzia³aj¹cych zalicza siê regulacjê stosunków wodnych,
nawo¿enie, prawid³owo wykonane zabiegi agrotechniczne i stosowanie w³aciwego zmianowania. Wp³yw negatywny to przesuszenie gleb, niew³aciwa agrotechnika, degradacja gleb i le zastosowane p³odozmiany. Rozró¿nia siê ¿yznoæ
naturaln¹, agrotechnicznie ukszta³towan¹ i potencjaln¹. [J.S.]
¯yznoæ rodowiska, eutrofia  zawartoæ substancji od¿ywczych w rodowisku. [L.Z.]
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