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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono model ewapotranspiracji łąki trzykośnej, w którym zastosowano współ-
czynniki roślinno-glebowe. Na podstawie wyników badań lizymetrycznych prowadzonych w latach 
1973-1995 na użytkach zielonych w dolinie górnej Noteci przeprowadzono kalibrację i weryfikację 
modelu. Wpływ warunków siedliskowych na parametry modelu ewapotranspiracji zbadano w dwu 
zróżnicowanych siedliskach glebowo-wodnych, na glebie torfowo-murszowej i mineralno-murszo-
wej. Wykazano, że założenia opracowanego modelu były prawidłowe i może być on stosowany do 
wyznaczania zużycia wody przez użytki zielone w siedliskach gleb hydrogenicznych. Do obliczania 
ewapotranspiracji można stosować uśrednione parametry wyrażające zależność ewapotranspiracji od 
fazy rozwojowej roślin i warunków meteorologicznych. Są one zbliżone w dwóch badanych siedli-
skach łąkowych. Parametr wyrażający wpływ wilgotności gleby na ewapotranspirację, przyjmuje 
wartości zróżnicowane w zależności od właściwości wodnych gleby. Mniejsze wartości osiąga on na 
glebach o dobrych właściwościach podsiąkowych i retencyjnych, a większe na glebach słabszych pod 
tym względem. 
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WSTĘP  

Zasoby wodne Polski na tle Europy i świata są małe. Najtrudniej zaspokoić za-
potrzebowanie na wodę w centralnym pasie kraju, zwłaszcza na obszarze od Warty 
do Wisły. W tym rejonie są położone obszary rolnicze zlewni górnego biegu Note-
ci. Opady atmosferyczne są tam niskie, parowanie (ewapotranspiracja) duże, 
a współczynnik odpływu mniejszy niż 0,2. 

Ewapotranspiracja jest istotnym składnikiem bilansu wodnego zlewni. Zmienia 
się ona w ciągu lat i w czasie okresu wegetacji. Dokładność oszacowania ewapo-
transpiracji jest szczególnie ważna w przypadku operacyjnego gospodarowania 
wodą. Poszukuje się metod miarodajnej oceny ewapotranspiracji w krótkich okre-
sach (np. dekadowych). Jednym z powszechnie stosowanych sposobów obliczania 
ewapotranspiracji rzeczywistej, zwłaszcza w praktyce melioracyjnej, jest metoda 
współczynników roślinno-glebowych [ŁABĘDZKI, 1997]:  

 ET = k ETo = kc ks ETo  (1) 

gdzie:  
ET – ewapotranspiracja, mm, 
k – współczynnik roślinno-glebowy,  
kc – współczynnik roślinny,  
ks – współczynnik glebowo-wodny,  
ETo – ewapotranspiracja wskaźnikowa, mm.  

Z badań lizymetrycznych prowadzonych na glebie torfowo-murszowej wynika, 
że ewapotranspiracja użytków zielonych jest silnie związana z plonem końcowym 
oraz zależy od takich współzależnych czynników jak: wilgotność gleby, aktualna 
masa roślin i warunki meteorologiczne [KASPERSKA, 1998; ROGUSKI, GABRYCH, 
ŁABĘDZKI, 1986; ROGUSKI, ŁABĘDZKI, WEYNA, 1990].  

Do opisu zmienności dekadowej wartości ewapotranspiracji łąki trzykośnej za-
stosowano hipotetyczną zależność utworzoną z iloczynu współczynnika roślinnego 
kc i współczynnika glebowo-wodnego ks w danej dekadzie. Współczynnik roślinny 
kc wyraża wpływ aktualnej masy i fazy rozwoju roślin na wartość ewapotranspira-
cji w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby (pFa < pF < 3,0, gdzie pFa jest 
wskaźnikiem potencjału wody glebowej w warunkach wilgotności początku anae-
robiozy): 

 kc = f(Y) (2) 

W takich warunkach często przyjmuje się, że zależność ewapotranspiracji od 
plonu jest prostoliniowa [FEDDES, LENSELINK, 1994; KOWALIK, 1995]. Z uwagi na 
to, że masa rośliny i powierzchnia liści nie są znane przyjęto, że wskaźnikiem tych 
wielkości w bieżącej dekadzie może być suma ewapotranspiracji rzeczywistej, 
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a przyrost plonu (Yi) można opisać sumą ewapotranspiracji w okresie od początku 
odrostu pokosu do dekady bieżącej: 
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gdzie: 
Yi – plon na końcu i-tej dekady, t⋅ha–1, 
ETj – ewapotranspiracja w j-tej dekadzie, mm, 
c0, c1 – empiryczne parametry równania, stałe dla danego odrostu traw, 
i – numer dekady bieżącej, 
j – numer kolejnej dekady (j ≤ i). 

Wobec tego współczynnik kc można zapisać w postaci równania: 

   dla i = 1, 2, 3, ..., n  (4) ∑
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gdzie: 
kci – współczynnik roślinny w i-tej dekadzie, 
a, b – empiryczne parametry równania, stałe dla danego odrostu traw, 
i – numer dekady bieżącej, 
j – numer kolejnej dekady w pokosie (j ≤ i), 
n – liczba dekad w pokosie, 
ETj – ewapotranspiracja w dekadzie j, mm. 

Zakładając prostoliniową zależność wartości współczynnika roślinnego kc dla 
danej dekady od sumarycznej wartości ewapotranspiracji od początku odrostu traw 
do końca danej dekady oraz wykładniczą zależność wartości współczynnika gle-
bowo-wodnego ks od potencjału wody w glebie (ciśnienia ssącego gleby), sformu-
łowano matematyczny model ewapotranspiracji [KACA, KASPERSKA, 2000; KAS-
PERSKA, 1998; KASPERSKA, KACA, ŁABĘDZKI, 1999]: 
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  (5) 

dla: i = 1, 2, 3, ..., n  i  pFa < pFi < pFwtw

gdzie: 
EToi − ewapotranspiracja wskaźnikowa w i-tej dekadzie, mm, 
pFi − wskaźnik potencjału wody glebowej w warunkach średniej w i-tej 

dekadzie wilgotności korzeniowej warstwy gleby (0–30 cm), 
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pFa − wskaźnik potencjału wody glebowej w warunkach wilgotności po-
czątku anaerobiozy, 

pFwtw − wskaźnik potencjału wody glebowej w warunkach wilgotności trwa-
łego więdnięcia roślin (pF = 4,2), 

a, b, c − empiryczne parametry równania, stałe dla danego odrostu traw. 

Parametry empiryczne a i b wyrażają wpływ stanu pokrywy roślinnej, warun-
ków rozwoju w okresie poprzedzającym i warunków meteorologicznych na wiel-
kość ewapotranspiracji. Parametr c jest związany z właściwościami wodnymi gleby 
i wyraża wpływ wilgotności gleby na ewapotranspirację. Jest miarą stanu uwilgot-
nienia korzeniowej warstwy gleby, w warunkach którego następuje istotne zmniej-
szenie ewapotranspiracji spowodowane malejącą wilgotnością gleby.  

W pracy wytyczono dwa cele. Pierwszym z nich jest weryfikacja założenia 
przyjętego w modelu ewapotranspiracji użytków zielonych, że przyrost masy ro-
ślinnej można opisać sumą ewapotranspiracji w okresie od początku odrostu poko-
su do dekady bieżącej (równ. 3). Drugim celem pracy jest zbadanie wpływu wa-
runków siedliskowych na parametry a, b, c modelu ewapotranspiracji łąki trzyko-
śnej (równ. 5). Przedstawiono wyniki kalibracji modelu (identyfikacji parametrów) 
i weryfikacji niezależnej w dwóch zróżnicowanych hydrogenicznych siedliskach 
wilgotnościowych w dolinie górnej Noteci.  

MATERIAŁ I METODY 

Założenie, że miarą przyrostu masy roślinnej może być suma ewapotranspiracji 
w okresie od początku odrostu pokosu do dekady bieżącej, zweryfikowano na pod-
stawie badań prowadzonych w okresach wegetacji (IV–IX) lat 2000–2001 na po-
letku doświadczalnym Wielkopolsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego IMUZ 
w Bydgoszczy, w 24 lizymetrach o powierzchni 6500 cm2 każdy i głębokości 120 
cm, wypełnionych glebą torfowo-murszową MtIIbb. Zapas wody w profilu glebo-
wym 0–100 cm wynosił: 854 mm (pF = 0), 636 mm (pF = 2,2) i 258 mm (pF = 
4,2). W 1999 r. lizymetry obsiano mieszanką traw łąkowych o składzie gatunko-
wym: życica trwała (Lolium perenne L.) – 25%, życica mieszańcowa (L. hybridum 
Hausskn.) – 10%, życica wielokwiatowa (L. multiflorum Lam.) – 10%, kostrzewa 
łąkowa (Festuca pratensis Huds.) – 25%, kostrzewa czerwona (F. rubra L.) – 10%, 
kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) – 10%, wiechlina łąkowa (Poa pra-
tensis L.) – 7%, lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.) – 7%, koniczyna biała 
(Trifolium repens L.) – 3%.  

Doświadczenie prowadzone w 2000 r. obejmowało dwa warianty położenia lu-
stra wody gruntowej – na głębokości 40–60 cm oraz 60–80 cm, każdy z nich 
w dwóch powtórzeniach. W 2001 r. utrzymywano zmienny poziom lustra wody 
gruntowej, jednakowy we wszystkich lizymetrach, nie niższy niż 70 cm pod po-
wierzchnią terenu. Doświadczenie prowadzono w czterech powtórzeniach. Wpro-
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wadzenie jednego wariantu uwilgotnienia gleby ze zmiennym poziomem lustra 
wody gruntowej uzasadniono tym, że w warunkach rzeczywistych (na łące) po-
ziom ten zmienia się w zależności od prowadzenia nawodnień i wielkości opadu 
atmosferycznego. 

Nawożenie NPK stosowano w ilości 240 kg⋅ha–1 (60:80:100). Co 8–10 dni 
określano ewapotranspirację ET łąki (na podstawie bilansu wodnego lizymetrów) 
i przyrost plonu Y. Zbierano trzy pokosy traw (I – kwiecień–maj, II – czerwiec–
lipiec, III – sierpień–wrzesień), odrost każdego z nich trwał 6 dekad kalendarzo-
wych. Przyrost plonu podczas odrostu kolejnego pokosu szacowano ścinając syste-
matycznie w każdej dekadzie ruń z kolejnych czterech lizymetrów. W obydwu 
latach badań 10 kwietnia po raz pierwszy ścięto ruń z pierwszych czterech lizyme-
trów i określono jej masę. W 6. dekadzie w każdym pokosie ścinano ruń z ostat-
nich czterech lizymetrów oraz koszono pozostałe lizymetry. Określano świeżą 
i suchą masę odrostu pokosu. Schemat doświadczenia przedstawiono na rysunku 1. 

 
11 22 33 44 55 66 17 28 39 410 511 612

 124  223  322  421  520  619  118  217  316 415 514 613

Rys. 1. Schemat doświadczenia lizymetrycznego; 1–6 – kolejne terminy ścinania runi w trakcie odro-
stu pokosu; 1–24 – numery poszczególnych lizymetrów 

Fig. 1. Scheme of the lysimeter experiment; 1–6 – successive terms of grass cutting during the re-
growth of the cut; 1–24 – numbers of lysimeters 

Codziennie mierzono wilgotność gleby metodą reflektometryczną (TDR) mier-
nikiem TRIME oraz głębokość lustra wody gruntowej, którą regulowano przez 
dolewanie bądź odlewanie wody ze studzienek lizymetrów. Wilgotność gleby 
utrzymywano w zakresie od stanu polowej pojemności wodnej (PPW) do wilgot-
ności odpowiadającej pF = 2,5.  

Pomiary meteorologiczne (opadu atmosferycznego, temperatury i wilgotności 
powietrza, temperatury i wilgotności gleby, prędkości wiatru oraz promieniowania 
słonecznego) prowadzono za pomocą automatycznej stacji z krokiem czasowym 5 
minut i uśrednianiem co 1 godzinę.  

Wpływ warunków siedliskowych na parametry a, b, c modelu ewapotranspira-
cji łąki trzykośnej (równ. 5) badano w dolinie górnej Noteci na dwóch stacjach 
lizymetryczno-meteorologicznych we Frydrychowie i Prądkach. Na pierwszej, 
położonej w siedlisku łąkowym podsiąkowym posusznym Pc na glebie torfowo- 
-murszowej MtIIIbb, badania prowadzono w latach 1973–1995, a na drugiej – 
w siedlisku podsiąkowym suchym Pd na glebie mineralno-murszowej Mr11 – 
w latach 1975–1995. Na stacjach znajdowało się po 20 lizymetrów ważonych po-
rośniętych roślinnością łąkową. Powierzchnia każdego lizymetru wynosiła 2000 
cm2, a głębokość – 120 cm. Wypełnione były monolitem gleby w stanie nienaru-
szonym ze stacji lizymetryczno-meteorologicznej. W każdym lizymetrze znajdo-
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wała się studzienka, w której regulowano poziom wody. Teren wokoło lizymetrów 
i wokół stacji był pokryty roślinnością łąkową o tym samym składzie gatunkowym. 
Sezon pomiarowy trwał od 1 kwietnia do 30 września. 

Nawożenie NPK stosowano trzykrotnie w ciągu sezonu pomiarowego: wiosną 
po ruszeniu wegetacji i kolejno po sprzęcie pierwszego i drugiego pokosu. Było 
ono zróżnicowane w obydwu siedliskach i w poszczególnych latach, większe daw-
ki nawozowe stosowano we wcześniejszych latach prowadzenia badań. Na glebie 
MtIIIbb nawożenie NPK w sezonie wegetacji wynosiło od 540 do 360 kg⋅ha–1, na 
glebie Mr11 – od 720 do 350 kg⋅ha–1. Doświadczenie zaprogramowano w kilku 
wariantach uwilgotnienia gleby, w czterech powtórzeniach każdy. Uwilgotnienie 
profilu glebowego było różnicowane poziomem wody gruntowej. Poziom ten 
utrzymywano na głębokościach: 90, 60, 40 i 20 cm oraz na głębokości zmiennej 
jak na łące obok lizymetrów lub zmiennej – regulowanej według modelu matema-
tycznego bieżącego prognozowania nawodnień podsiąkowych i optymalnego po-
ziomu wody gruntowej [ŁABĘDZKI, 1997]. 

Do identyfikacji parametrów a, b, c równania ewapotranspiracji (5), czyli we-
ryfikacji zależnej modelu, wykorzystano materiał pomiarowy i obliczeniowy z lat 
1973–1992 w siedlisku na glebie torfowo-murszowej we Frydrychowie oraz z lat 
1975–1992 w siedlisku na glebie mineralno-murszowej w Prądkach. Były to: 
– sumy ewapotranspiracji rzeczywistej dekadowej łąki trzykośnej ET pomierzo-

ne w lizymetrach, 
– opad atmosferyczny P pomierzony na standardowej stacji meteorologicznej, 
– dekadowe wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo, obliczone według 

wzoru Penmana na podstawie pomierzonych wartości podstawowych czynni-
ków meteorologicznych, 

– wartości wskaźnika potencjału wody glebowej pFi w korzeniowej warstwie 
gleby, odpowiadającego średnim w i-tej dekadzie zapasom wody w glebie, ob-
liczonym według modelu WATSIM [ŁABĘDZKI, 1997]. 
Wartości parametrów a, b i c równania ewapotranspiracji określono metodą 

najmniejszych kwadratów. Następnie przeprowadzono weryfikację modelu na nie-
zależnym materiale obserwacyjnym z lat 1993–1995 w tych samych siedliskach. 
Do oceny zgodności wartości obliczonych w okresach dekadowych według równa-
nia (5) z pomierzonymi, zastosowano wskaźnik korelacji R i błąd standardowy 
oceny SEE. Obliczono również miarę rozproszenia wartości mierzonych ewapo-
transpiracji wokół wartości średniej w postaci odchylenia standardowego SD. 

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY PRZYROSTEM PLONU  
A EWAPOTRANSPIRACJĄ ŁĄKI TRZYKOŚNEJ 

Przyjęto, według klasyfikacji Marcilonka [MARCILONEK, KOSTRZEWA, PŁY-
WACZYK, 1980], że opady o prawdopodobieństwie wystąpienia 20% i niższym 
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w stosunku do wielolecia charakteryzują lata suche, a o prawdopodobieństwie 80% 
i wyższym – lata mokre. Takie samo kryterium zastosowano do wydzielenia lat 
ciepłych i chłodnych na podstawie temperatury powietrza. Stan atmosfery i jej 
zdolność ewaporacyjną przedstawiono w postaci klimatycznego niedoboru opadu 
N, obliczonego jako różnica między ewapotranspiracją wskaźnikową według wzo-
ru Penmana ETo i opadem atmosferycznym P. 

Obydwa lata badań różniły się pod względem warunków meteorologicznych 
(tab. 1). Okres wegetacyjny w 2000 r. był suchy (P = 259 mm) i ciepły. Szczegól-
nie suche były kwiecień, maj i czerwiec, kiedy wystąpiła susza meteorologiczna 
i glebowa. W trzeciej dekadzie kwietnia oraz w maju panowała upalna, letnia po-
goda i wystąpił duży klimatyczny niedobór opadu, lipiec natomiast był chłodny 
i deszczowy. Okres wegetacyjny w 2001 r. był mokry (P = 469 mm) i przeciętny 
pod względem temperatury powietrza. 

Tabela 1. Warunki meteorologiczne w czasie odrostu 3 pokosów łąki i w okresie wegetacji (IV–IX)  

Table 1. Meteorological conditions during the regrowth of 3 cuts and in the growing season (IV–IX) 

P T N P T N Miesiące  
Months 2000 r. 2001 r. 
IV–V   40 14,3 148   84 11,4   77 

VI–VII 117 17,2   92 235 18,0 –18 
VIII–IX 102 15,8   41 150 16,1 –13 
IV–IX 259 15,8 281 469 15,2   46 

Objaśnienia: P – opad (mm), T – temperatura powietrza (°C), N – klimatyczny niedobór opadu (mm). 
Explanations: P – precipitation (mm), T – air temperature (°C), N – climatic rainfall deficit (mm). 

Przebieg warunków meteorologicznych wpłynął na rozwój i wzrost roślin 
w odrostach poszczególnych pokosów. W trakcie odrostu pierwszego pokosu 
w 2000 r., mimo dużego klimatycznego niedoboru opadu, zaopatrzenie gleby 
w wodę było dobre (poziom lustra wody gruntowej nie spadał poniżej 60 cm i wil-
gotność gleby na głębokości 15–20 cm nigdy nie była mniejsza od wilgotności 
krytycznej dla roślin), a plon siana wynosił 7 t⋅ha–1. Szybkiemu przyrostowi runi 
w pierwszej dekadzie maja towarzyszyła duża ewapotranspiracja (6,5–8,5 mm⋅d–1) 
oraz bardzo wysoka temperatura powietrza. W pierwszym pokosie w 2001 r. plon 
siana wynosił 4 t⋅ha–1 przy takim samym nawożeniu i poziomie lustra wody grun-
towej. W obydwu latach badań roślinność osiągała największy plon w pierwszym 
pokosie, natomiast w trakcie odrostu drugiego i trzeciego pokosu przyrost runi był 
bardziej równomierny niż w trakcie odrostu pierwszego pokosu (rys. 2).  

Dla trzech pokosów określono zależność liniową między plonem Y na koniec 
danej dekady a sumą ewapotranspiracji rzeczywistej ET w okresie od początku 
odrostu pokosu do bieżącej dekady  w danym pokosie  (równanie (3), rys. 3a, b, c).  
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Rys. 2. Średni przyrost suchej masy roślinności łąkowej (w % plonu w pokosie) w kolejnych deka-

dach odrostu pokosów w latach 2000–2001; I, II, III – pokosy; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – dekady 

Fig. 2. Mean increase in the dry mass of meadow vegetation (in % of yield in a cut) in successive ten-
day periods of the regrowth of cuts in the years 2000–2001; I, II, III – cuts; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ten-day 

periods  

Oszacowano również zależność liniową Y(ET) dla całego okresu wegetacji (rys. 
3d). Plon siana Y na koniec danej dekady obliczano jako przyrost od początku od-
rostu pierwszego pokosu do bieżącej dekady w okresie wegetacji. Podobnie była 
liczona suma ewapotranspiracji. Określono również zależność między Y a sumą 
ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo według Penmana (równanie (3), rys. 4). War-
tości parametrów co i c1 liniowych równań regresji określono metodą najmniej-
szych kwadratów wykorzystując wszystkie pomierzone wartości, nie uśredniano 
wartości z kolejnych powtórzeń. Otrzymano wysokie (na poziomie istotności α = 
0,05) wartości współczynnika korelacji r.  

Wartości współczynnika korelacji zależności między plonem Y na koniec danej 
dekady a sumą ewapotranspiracji ET dla odrostu pierwszego i drugiego pokosu 
były większe od 0,94, co oznaczało, że zmienność plonu w ponad 88% była deter-
minowana zmiennością ewapotranspiracji. Tylko w 12% wpływały na to inne 
czynniki. W przypadku odrostu trzeciego pokosu otrzymano mniejszą wartość 
współczynnika r. Wpłynęły na to duże różnice między wartościami plonu w po-
szczególnych lizymetrach a wartością średnią podczas odrostu tego pokosu 
w 2000 r. Wyraz wolny co równań statystycznych opisujących zależność między 
plonem a ewapotranspiracją na ogół osiągał wartości dodatnie, lecz mniejsze od 
jedności. Oznacza to, że w warunkach ewapotranspiracji równej zero następuje 
przyrost masy roślin. Jest to możliwe, szczególnie w okresie mokrym, z wysokimi 
opadami oraz w okresie późnego lata w czasie występowania mgły i dużej konden-  
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Rys. 3. Plon Y łąki trzykośnej w zależności od sumy ewapotranspiracji rzeczywistej ET w latach 

2000–2001: a) I pokos, b) II pokos, c) III pokos, d) okres wegetacji 

Fig. 3. Yield Y of the 3-cut meadow in dependence on the sum of actual evapotranspiration ET in the 
years 2000–2001: a) I cut, b) II cut, c) III cut, d) the growing season 

sacji pary wodnej w powietrzu. Ponadto wegetacja roślin łąkowych i przyrost ich 
masy rozpoczyna się wcześniej niż w kwietniu, od kiedy rozpoczynane są pomiary 
ewapotranspircji. Współczynnik kierunkowy c1 osiągał w poszczególnych zależno-
ściach zbliżone wartości, największe rozproszenie jego wartości od średniej wystą-
piło w odroście trzeciego pokosu w 2000 r. 

Mimo dużej różnicy przebiegu warunków meteorologicznych, wysokości plonu 
i ewapotranspiracji łąki trzykośnej w obydwu latach, aktualna masa plonu i suma 
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ewapotranspiracji były mocno skorelowane. Parametry równania co i c1 były zaw-
sze wysoce istotne przy α < 0,05. Oznacza to, że zależność między plonem a sumą 
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Rys. 4. Plon Y łąki trzykośnej w zależności od sumy ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo wg Penma-
na w latach 2000–2001: a) I pokos, b) II pokos, c) III pokos, d) okres wegetacji 

Rys. 4. Yield Y of the 3-cut meadow in dependence on the sum of reference evapotranspiration ETo 
according to Penman in the years 2000–2001: a) I cut, b) II cut, c) III cut, d) the growing season 

ewapotranspiracji od początku odrostu pokosu do dekady bieżącej można opisać 
jednym równaniem dla obydwu lat. Wartości współczynników r, co i c1 wskazują 
na silną korelację między aktualnym plonem i sumą ewapotranspiracji. Oznaczają 
one, że suma ewapotranspiracji od początku odrostu pokosu do dekady bieżącej 
bardzo dobrze charakteryzuje i opisuje przyrost plonu łąki trzykośnej od początku 
odrostu pokosu do końca bieżącej dekady.  
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Zależności przedstawione na rysunku 3. mogą być stosowane do obliczania 
plonu użytku zielonego na glebie torfowo-murszowej na koniec danej dekady 
w zależności od sumy ewapotranspiracji od początku odrostu danego pokosu do 
bieżącej (aktualnej) dekady w poszczególnych pokosach (rys. 3a, b, c), a także do 
szacowania aktualnego plonu łąki 3-kośnej, osiągniętego od początku odrostu 
pierwszego pokosu do bieżącej dekady w okresie od kwietnia do września (rys. 3d).  

W zależności między aktualnym plonem Y a sumą ewapotranspiracji wskaźni-
kowej ETo, charakteryzującej aktualne warunki meteorologiczne, wartości współ-
czynnika korelacji były mniejsze, niż w przypadku zależności od sumy ewapotran-
spiracji ET. W odrostach poszczególnych pokosów korelacja między przyrostem 
plonu i ETo przekraczała 83%. Ewapotranspiracja wskaźnikowa, obok masy i stanu 
rozwoju roślin oraz warunków glebowo-wodnych, jest jednym z czynników wpły-
wających na wartość ewapotranspiracji rzeczywistej i na przyrost plonu. Parametry 
równań opisujących zależności między przyrostem plonu a przyrostem ewapotran-
spiracji wskaźnikowej mogą mieć istotne znaczenie w przypadku szacowania przy-
rostu plonu i ewapotranspiracji łąki w warunkach, gdy nie ma możliwości prowa-
dzenia pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej.  

WERYFIKACJA MODELU EWAPOTRANSPIRACJI ŁĄKI 3-KOŚNEJ  
W DWU SIEDLISKACH HYDROGENICZNYCH 

CHARAKTERYSTYKA SIEDLISK 

Stacja lizymetryczno-meteorologiczna we Frydrychowie jest położona w otwa-
rtej, płaskiej dolinie górnej Noteci w rejonie Łąk Łabiszyńskich, w pobliżu Kanału 
Górnonoteckiego. Łąki są zmeliorowane, użytkowane kośnie. Jest to siedlisko pod-
siąkowe posuszne Pc na glebie torfowo-murszowej silnie zmurszałej, podścielonej 
torfem turzycowiskowym średnio rozłożonym (MtIIIbb). Siedlisko jest zasilane 
wodami gruntowymi z Kanału i systemu rowów. Wiosenny zapas wody w warst-
wie 0–100 cm tej gleby wynosi 840–870 mm, a wilgotność krytyczna określona 
w okresie hamowania przyrostu traw – 770 mm. Zapas wody łatwo dostępnej wy-
nosi 60–80 mm. Wiosną i w czasie nawodnień poziom wody gruntowej podnosi się 
do 40–50 cm od powierzchni. W okresie suchym woda znajduje się na głębokości 
90–100 cm. Silne zmurszenie gleby powoduje w okresie posuchy atmosferycznej 
przesychanie poziomu darniowego do wilgotności niedostępnej dla traw i wtedy 
zostaje przerwany podsiąk kapilarny od wód gruntowych. W tym czasie widać 
spękanie gleby i wyraźne zahamowanie przyrostu traw. Krzywe retencyjności 
(krzywe pF) i krzywe przewodnictwa kapilarnego (k) trzech warstw gleby oraz 
rozkład wilgotności krytycznej (na podstawie pomiarów) w 10-centymetrowych 
warstwach profilu glebowego [BIEŃKIEWICZ, ROGUSKI, ŁABĘDZKI, 1983] przed-
stawiono na rysunku 5.  
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Stacja lizymetryczno-meteorologiczna w Prądkach znajduje się również w do-
linie górnej Noteci w odległości 7 km od Frydrychowa, na obiekcie „Kanał Kru-
szyński”. Jest to siedlisko podsiąkowe suche Pd na glebie mineralno-murszowej na 
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Rys. 5. Krzywe a) retencyjności (pF) i b) przewodnictwa kapilarnego (k w mm⋅d–1) trzech warstw 
gleby oraz c) krytyczna dla roślin zawartość wody w 10-centymetrowych warstwach profilu gleby 

MtIIIbb w dolinie górnej Noteci 
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Fig. 5. a) Water retention curves (pF) and b) unsaturated hydraulic conductivity curves (k in mm⋅d–1) 
in three soil layers and c) critical water content in 10-centimeter layers of the MtIIIbb soil profile in 

the upper Noteć river valley 

piasku luźnym (Mr11). Zwierciadło wody gruntowej jest tu zwykle położone głę-
boko – poniżej 120 cm. Tylko w okresie wiosennym i w czasie nawodnień układa 
się na głębokości 60 cm od powierzchni gleby. Zapas wody w warunkach polowej 
pojemności wodnej wynosi 245–290 mm, a wilgotność krytyczna oznaczona 
w okresie hamowania przyrostu traw – 188 mm. Zapas wody łatwo dostępnej dla 
roślin wynosi 60 mm. Z powodu małego zapasu wody w okresach bezopadowych 
wilgotność gleby w poziomie darniowym często spada poniżej wilgotności kry-
tycznej dla roślin. Podczas dłuższych okresów posusznych i braku nawodnień pod-
siąkowych roślinność zasycha. Krzywe retencyjności (krzywe pF) i krzywe prze-
wodnictwa kapilarnego k dwóch warstw gleby oraz rozkład wilgotności krytycznej 
(na podstawie pomiarów) w 10-centymetrowych warstwach profilu glebowego 
[BIEŃKIEWICZ, ROGUSKI, ŁABĘDZKI, 1983] przedstawiono na rysunku 6.  

KALIBRACJA I WERYFIKACJA NIEZALEŻNA MODELU 

W wyniku weryfikacji zależnej i niezależnej modelu ewapotranspiracji łąki 
trzykośnej (równ. 5) uzyskano wartości parametrów a, b i c dla dwu różnych sie-
dlisk łąkowych oraz wartości miar zgodności i zależność ewapotranspiracji obli-
czonej i pomierzonej (tab. 2, rys. 7). 

Zbliżone w obu siedliskach wartości parametrów a i b, wyrażających wpływ 
warunków meteorologicznych i stanu pokrywy roślinnej na ewapotranspirację, 
świadczą o braku zróżnicowania tego wpływu w badanych siedliskach łąkowych.  

Wartości parametru c, wyrażającego wpływ wilgotności warstwy korzeniowej 
gleby na ewapotranspirację uzyskane w dwu siedliskach, były różne. Większe war-
tości parametru c wskazują, że istotne ograniczenie ewapotranspiracji zachodzi już 
w warunkach stosunkowo dużej wilgotności gleby (pF = 2,4–2,6), mniejsze – że 
ograniczenie to następuje po większym wyczerpaniu zapasów wody glebowej (pF 
= 3,4–3,6) [KASPERSKA, KACA, ŁABĘDZKI, 1999]. Wynika to ze zróżnicowania 
właściwości retencyjnych i podsiąkowych badanych gleb i wskazuje na różny cha-
rakter zależności ewapotranspiracji od wilgotności gleby. Na glebie o dobrych 
właściwościach retencyjnych i podsiąkowych parametr ten przyjmuje małe warto-
ści, a wpływ wilgotności gleby na ewapotranspirację jest niewielki. Na glebach 
o słabszych właściwościach retencyjnych i podsiąkowych parametr ten przyjmuje 
większe wartości, ponieważ wpływ wilgotności gleby na redukcję ewapotranspira-
cji jest duży.  

W siedlisku suchym na glebie mineralno-murszowej, mimo małego zapasu 
wody użytecznej (łatwo dostępnej dla roślin) wartości parametru c były małe 
(≤0,01). Wynika z tego, że krytyczne uwilgotnienie warstwy korzeniowej gleby 
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odpowiada pF = 3,2–3,4. Gleba ta charakteryzuje się stosunkowo dobrymi właści-
wościami podsiąkowymi dzięki znacznej zawartości części pylastych oraz stałym 
niskim poziomem wody gruntowej,  stwarzającym  warunki  do rozwoju głębszego  
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Rys. 6. Krzywe a) retencyjności (pF) i b) przewodnictwa kapilarnego (k w mm⋅d–1) dwóch warstw 
gleby oraz c) krytyczna dla roślin zawartość wody w 10-centymetrowych warstwach profilu gleby 

Mr11 w dolinie górnej Noteci 
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Fig. 6. a) Water retention curves (pF) and b) unsaturated hydraulic conductivity curves (k w mm⋅d–1) 
for two soil layers and c) critical water content in 10-centimeter layers of the Mr11 soil profile in the 

upper Noteć river valley 

Tabela 2. Parametry i wyniki weryfikacji modelu 

Table 2. Parameters and results of calibration and validation of the model  

Parametry modelu  
Model parameters  

Weryfikacja zależna 
Calibration 

Weryfikacja niezależna 
Validation 

Pokos 
Cut 

a b c 
SD 

R SEE r SEE 
 Siedlisko posuszne Pc   Drying site Pc 
I 0,479 0,006 0,2 18,4 0,87 8,9 0,92 9,7 
II 0,593 0,003 0,1 18,8 0,69 13,7 0,79 18,9 
III 0,587 0,008 0,1 16,5 0,77 10,4 0,82 11,3 
 Siedlisko suche Pd   Dry site Pd 
I 0,664 0,004 0,01 21,9 0,80 13,2 0,89 9,2 
II 0,702 0,004 0,001 23,7 0,78 14,9 0,79 14,5 
III 0,596 0,008 0,001 14,1 0,61 11,2 0,71 10,1 

Objaśnienia: SD – odchylenie standardowe pomierzonych wartości ET (mm) w dekadzie, R – wskaźnik korelacji 
równania regresji (5), r – współczynnik korelacji liniowej regresji między ET pomierzoną i obliczoną, SEE – błąd 
standardowy oceny, a, b, c – empiryczne parametry równania (5). 

Explanations: SD – standard deviation of ET measured values (mm) in a ten-day period, R – correlation coefficient 
of the regression equation (5), r – correlation coefficient of the linear regression between measured and calculated 
ET, SEE – standard error of estimation, a, b, c – parameters of equation (5). 
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Rys. 7. Zależność sum dekadowych ewapotranspiracji łąki trzykośnej (mm) pomierzonej ETm i obli-

czonej ETc w latach 1993–1995 na glebie: a) MtIIIbb, b) Mr11 

Fig. 7.The relationship between measured ETm and calculated ETc evapotranspiration (mm) of a 3-cut 
meadow in ten-day periods in the years 1993–1995 on the soil: a) MtIIIbb, b) Mr11 
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systemu korzeniowego traw. W siedlisku posusznym na glebie torfowo-murszowej 
parametr c przyjmował wartości 0,1–0,2, co wskazywałoby na istotną redukcję 
ewapotranspiracji w warunkach zmniejszenia wilgotności poniżej wartości odpo-
wiadającej pF = 3,0–3,2. Potwierdzają to wartości wilgotności krytycznej wyzna-
czone empirycznie w badanych siedliskach przez BIEŃKIEWICZA, ROGUSKIEGO 
i ŁABĘDZKIEGO [1983]. 

Z porównania wartości odchylenia standardowego SD mierzonych wartości 
ewapotranspiracji ET i błędu standardowego SEE (tab. 2) wynika, że równanie (5) 
umożliwiło dokładniejsze oszacowanie ET niż stosowanie wartości średnich wielo-
letnich. Równanie to, będące równaniem regresji wartości ET względem sumy 
ewapotranspiracji ΣETj i wskaźnika ciśnienia ssącego gleby pF, wyjaśnia pokoso-
wą zmienność wartości ET w 37–76%. 
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Rys. 8. Sumy dekadowe ewapotranspiracji łąki trzykośnej (mm) pomierzone ETm i obliczone ETc 
według równania (5) w warunkach poziomu wody gruntowej na głębokości 60 cm na glebie: a) 

MtIIIbb w 1995 r. i b) Mr11 w 1994 r.; 1 – pierwsza dekada kwietnia 

Fig. 8. Ten-day period sums of evapotranspiration (mm) of 3-cut meadow measured ETm and calcu-
lated ETc according to the equation (5) at the ground water table depth of 60 cm in the soil: a) MtIIIbb 

in 1995, b) Mr11 in 1994; 1 – the first ten-day period of April  

Stosując parametry a, b i c, wyznaczone na podstawie wieloletnich pomiarów 
lizymetrycznych, uzyskano duże wartości miar weryfikacji modelu na materiale 
niezależnym z lat 1993-1995 (tab. 2, rys. 7). Współczynnik r korelacji liniowej 
między dekadowymi wartościami ewapotranspiracji obliczonymi i pomierzonymi 
wynosił 0,71–0,92. Największą zgodność wartości ET obliczonych i pomierzonych 
stwierdzono w pierwszym pokosie. Przykładowy przebieg tych wartości w obydwu 
siedliskach w wybranych latach przedstawiono na rysunku 8. 

Dekadowe sumy ewapotranspiracji łąki pomierzone w lizymetrach przekracza-
ły czasem wartość 80 mm. Wartości te mogą być zawyżone nawet o 20% ze 
względu na błędy, jakie popełnia się w badaniach lizymetrycznych. Podstawowy 
problem, który występuje podczas prowadzenia doświadczeń lizymetrycznych 
dotyczy reprezentatywności uzyskanych wyników, tzn. na ile wartości pomierzone 
w lizymetrach reprezentują rzeczywiste wartości w łanie roślin na otaczającym 
lizymetr w polu. Bardziej szczegółowo problem ten omówiono w zamieszczonej 
w niniejszym zeszycie pracy ŁABĘDZKIEGO, ROGUSKIEGO I KASPERSKIEJ [2003] 
dotyczącej ewapotranspiracji łąki dwukośnej.  

PODSUMOWANIE 

Uzyskane wartości miar weryfikacji modelu ewapotranspiracji świadczą o tym, 
że model ten umożliwia dobre oszacowanie ewapotranspiracji łąki trzykośnej 
w dwu zróżnicowanych siedliskach łąkowych w dolinie Noteci. Pozytywne wyniki 
weryfikacji modelu ewapotranspiracji użytków zielonych wskazują, że założenia 
opracowanego modelu były prawidłowe i może być on stosowany do wyznaczania 
zużycia wody przez użytki zielone w siedliskach na glebie torfowo-murszowej 
i mineralno-murszowej. Do obliczania ewapotranspiracji w różnych siedliskach 
można stosować uśrednione parametry wyrażające zależność ewapotranspiracji od 
fazy rozwojowej roślin i warunków meteorologicznych. Są one zbliżone w dwóch 
badanych siedliskach łąkowych. Parametr wyrażający wpływ wilgotności gleby na 
ewapotranspirację przyjmuje wartości zróżnicowane w zależności od właściwości 
wodnych gleby. Mniejsze wartości osiąga on na glebach o dobrych właściwościach 
podsiąkowych i retencyjnych, a większe – na glebach słabszych pod tym  
względem. 
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Wykazano, że aktualny plon roślin, będący istotnym czynnikiem wpływającym 
na wielkość ewapotranspiracji, można opisać dla potrzeb modelowania sumą ewa-
potranspiracji od początku odrostu pokosu do dekady bieżącej. Określanie aktual-
nego przyrostu masy roślinnej i plonu za pomocą prostego modelu matematyczne-
go może być wykorzystane do bieżącej oceny przyrostu biomasy na użytkach zie-
lonych. 
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An evapotranspiration model where the crop-soil coefficients were used is presented in the paper. 
The model was calibrated and validated upon lysimeter investigations carried out in the years 1973– 
–1995 in grasslands in the upper Noteć river valley. The influence of habitat conditions on the model 
parameters was examined in two different soil-water sites in the peat-moorsh soil (MtIIIbb) and min-
eral-moorsh soil (Mr11). It was shown that the assumptions of the analysed model were correct and 
the model can be used to estimate water consumption by grasslands in the hydrogenic soil sites. To 
calculate evapotranspiration one can use the average parameters that express the dependence of 
evapotranspiration on the stage of plant growth and on meteorological conditions. They are similar in 
both examined meadow sites. The parameter expressing the influence of soil moisture on evapotran-
spiration assumed different values in relation to soil water properties: lower values were found in 
soils of efficient capillary raising and good retention properties and higher values – in soils of worse 
properties. 

Key words: evapotranspiration, yield, 3-cut meadow, hydrogenic sites 
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