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Zbigniew Staszewski

AZOT W GLEBIE I JEGO WP�YW NA �RODOWISKO

Streszczenie

Najwi!ksza ilo"# azotu w glebach mineralnych wyst!puje w poziomach próchnicznych gleb. W Polsce 

w warstwie ornej gleb uprawnych ca$kowita ilo"# azotu wynosi od 0,02% do 0,035%, przy za$o&eniu, 

ze masa gleby na 1 ha wynosi 3 mln kg, to znajduje si! w niej od 600 do 10500 kg azotu. Azot jest 

potrzebny ro"linom jako materia$ budulcowy bia$ek. Azot w formie chemicznie zwi'zanej dostaje si! 

do atmosfery g$ównie w formie amoniaku i tlenków azotu, na skutek ich ulatniania si! z gleb i "cieków. 

Azot w glebie jako sk$adnik bardzo ruchliwy, ulega: zbia$czaniu, amoni( kacji, nitry( kacji, denitry( kacji 

oraz sorpcji. Wymywanie azotu z gleby jest wi!ksze przy du&ych opadach i l&ejszych glebach oraz w 

przypadku stosowania wi!kszych dawek tego sk$adnika, zale&y równie& od szaty ro"linnej. Zwi'zki 

azotowe niekorzystnie wp$ywaj' na "rodowisko a mianowicie na: jako"# wód powierzchniowych i 

podziemnych, zmian! stosunków biologicznych w glebie, ska&enie "rodowiska nitrozoaminami, utle-

nianie &elaza znajduj'cego si! w hemoglobinie.

S owa!kluczowe:!azot, gleba, atmosfera, ro"liny, "rodowisko, wody gruntowe.

WPROWADZENIE

Doprowadzanie azotu do gleby odbywa si! zarówno poprzez nawo&enie mineralne 

jak i organiczne )obornik*, resztki ro"linne, a tak&e na drodze naturalnej w wyniku biolo-

gicznego wi'zania azotu elementarnego przez symbiotyczne )Rhizobium* i wolno &yj'ce 

bakterie )Azotobacter, Arthrobacter, Beijerinckia, Derxia i Clostridium*, które s' zdolne 

do rozerwania potrójnego wi'zania cz'steczki azotu, przy obecno"ci katalizatora, jakim 

jest wspólny dla wspomnianych mikroorganizmów enzym nitrogeneza a tak&e wskutek 

wyst!powania jego mineralnych form w opadach atmosferycznych.. Cz'steczka azotu 

jest nadzwyczaj trwa$a i chemicznie nieaktywna i dlatego do jej rozerwania potrzebny 

jest bardzo du&y udzia$ energii, której +ród$em w tym procesie jest ATP, Wi!kszo"# 

azotu bo a& 99%, znajduje si! w formie organicznych zwi'zków azotowych, g$ównie 

wchodz'cych w sk$ad substancji organicznej. 

St'd te& najwi!ksza jego ilo"# w glebach mineralnych wyst!puje w poziomach 

próchnicznych gleb, zmniejszaj'c si! gwa$townie id'c w g$'b pro( lu glebowego. W 

warstwie ornej wa&niejszych gleb uprawnych Polski ca$kowita ilo"# azotu wynosi od 

0,02 do 0,035%, przy za$o&eniu, ze masa gleby na 1 ha wynosi 3 mln kg, to znajduje si! 

w niej od 600 do 10500 kg azotu. Z tej ilo"ci tylko niewielka cz!"# )1 do 2% ogólnej 

ilo"ci*, wyst!puj'ca w zwi'zkach nieorganicznych jest dost!pna dla ro"lin, których 

mgr in!. Zbigniew STASZEWSKI � Instytut Badawczo-Rozwojowy In!ynierii L�dowej i Wodnej 

�Euroexbud� w Kaliszu.
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zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest du!e. St"d pomimo znacznych zapasów azotu 

w glebach, konieczne jest stosowanie nawozów azotowych. 

ZNACZENIE AZOTU W �YWIENIU RO�LIN

Azot jest potrzebny ro#linom jako materia$ budulcowy bia$ek, wchodzi te! w sk$ad 

witamin, nukleotydów, kwasów nukleinowych, alkaloidów, chloro% lu itp. Pobudza wzrost 

cz&#ci nadziemnych ro#lin, którym nadaje barw& intensywnie zielon", reguluje zu!ycie 

potasu, fosforu i innych sk$adników pokarmowych. Gdy ilo#' azotu jest niedostatecz-

na, wówczas ro#liny kar$owaciej", ich li#cie !ó$kn" i opadaj", system korzeniowy jest 

s$abo wykszta$cony. Pierwiastek ten wprowadzony do gleby z nawozami mineralnymi 

lub dolistnie szybko przywraca ro#linom zdrowy wygl"d, poprzez popraw& czynno#ci 

% zjologicznych. Istnieje jednak niebezpiecze(stwo przenawo!enia azotem, co powoduje 

Tabela 1. Przeci&tne ilo#ci azotu dostarczane do gleby z ró!nych )róde$ *wg Fotymy i Mercika+

Rys. 1. Przybli!ony udzia$ azotu, fosforu i potasu w mineralnej 

 i organicznej cz&#ci gleby *wg Lity(skiego+

!ród"o Ilo#$ w kg/ha rocznie
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nadmierny wzrost ro!lin, podatno!" na wyleganie i choroby, opó#nienie dojrzewania, 

a tak$e pogorszenie ich warto!ci biologicznej na skutek akumulacji azotu i niekorzyst-

nej zmiany sk%adu zwi&zków azotowych w ro!linie. Ro!liny mog& wykorzystywa" 

jedynie azot w postaci jonów NH+
4
 i NO-

3
 zawartych w podstawowych zwi&zkach 

mineralnych, takich jak sole amonowe i azotanowe (saletry), które s& substratami b&d# 

produktami wielu przemian azotu w glebie, które sk%adaj& si' na ma%y i du$y obieg 

azotu w przyrodzie.

 Sole azotanowe znajduj& si' w roztworze glebowym, sole amonowe s& cz'!ciowo 

zwi&zane z kompleksem sorpcyjnym, wymiennie lub trwale, w przestrzeniach mi'dzy-

pakietowych niektórych minera%ów ilastych. Minera%y ilaste o budowie typu 2:1, jak we-

rmikulit i illit, wykazuj& zdolno!" silnego wi&zania w przestrzeniach mi'dzypakietowych 

kationów NH+
4 
i K+ . Jony te s& trwale zatrzymywane przez sie" krystaliczn& minera%ów. 

Ma%y obieg azotu ma miejsce w litosferze i biosferze. Przemiany azotu zachodz&ce wy-

%&cznie w litosferze stanowi& obieg wewn'trzny ma%ego obiegu azotu czyli tzw. obieg 

heterotro* czny. Obieg autotro* czny (zewn'trzny) uwzgl'dnia równie$ udzia% ro!lin w 

ma%ym obiegu. Du$y obieg azotu obejmuje atmosfer', biosfer', litosfer' i hydrosfer'. 

Przemieszczanie si' azotu z du$ego do ma%ego obiegu jest mo$liwe dzi'ki biologicznej 

i chemicznej redukcji (rzadko utlenianiem) atmosferycznego N
2
. Natomiast ulatnianie 

si' do atmosfery gazowych produktów przemian azotu oraz wymywanie azotu z gleby 

do hydrosfery zamyka obieg tego pierwiastka w przyrodzie, %&cz&c obieg ma%y z du$ym.

Analizuj&c schemat obiegu azotu w przyrodzie, nale$y zwróci" uwag' na to, $e 

wiele procesów w nim uwzgl'dnionych prowadzi do zmiany stopnia utlenienia tego 

pierwiastka. Procesy te polegaj& na redukcji (np. wi&zanie azotu atmosferycznego, re-

Rys. 2. Du$y obieg azotu w przyrodzie (wg Sosulskiego)
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dukcja metaboliczna w komórkach ro!lin, denitry" kacja, redukcja chemiczna N
2
, b#d$ 

utlenianiu (np. nitry" kacja, utlenianie N
2
 do NO

2
 podczas wy%adowa& atmosferycznych).

Azot w formie chemicznie zwi#zanej dostaje si' do atmosfery g%ównie w formie 

amoniaku i tlenków azotu, a na skutek ich ulatniania si' z gleb i !cieków, w czasie 

gromadzenia i przechowywania odchodów zwierz'cych oraz spalania paliw kopalnych, 

przemys%owej syntezy i przetwarzania zwi#zków azotowych, podczas pracy silników 

spalinowych, oraz pod wp%ywem burzowych wy%adowa& elektrycznych. W atmosferze 

tlenki azotu reaguj# z par# wodn# i powstaj# kwasy azotowe � jedne z g%ównych sk%ad-

ników kwa!nych deszczy. 

Natomiast azot w glebie jest sk%adnikiem bardzo ruchliwym, ulega szeregowi 

przemian a mianowicie zbia%czaniu, amoni" kacji (mo*e przebiega+ zarówno w warun-

kach tlenowych jak i beztlenowych), nitry" kacji (w warunkach dobrego natlenienia, 

odpowiedniej wilgotno!ci, temperatury i odczynu gleby), denitry" kacji (zachodz#ca w 

g%'bszych warstwach gleb lub w wierzchnich, gdy odci'ty jest dost'p tlenu), sorpcji.

Zbia%czanie azotu to pobieranie go przez ro!liny i mikroorganizmy oraz wykorzy-

stanie przez nie do syntezy organicznych zwi#zków azotowych. Zbia%czanie przez mi-

kroorganizmy jest tym intensywniejsze, im wi'cej w'glowodanów znajduje si' w glebie.

Proces rozk%adu bia%kowych i niebia%kowych zwi#zków azotu w glebie do form 

mineralnych (tzw. mineralizacja) prowadzi w pierwszym etapie do przekszta%cenia 

zwi#zków organicznych azotu do amoniaku (NH
3
) (tzw. proces amoni" kacji) 

Pojawiaj#cy si' w !rodowisku amoniak m. in. czy to w wyniku procesów geolo-

giczno-atmosferycznych, czy te* w wyniku procesów gnilnych i dostarczany przez 

azobakterie jest przekszta%cany w jony azotanowe przez bakterie nitry" kacyjne. Proces 

ten polega w wielkim uproszczeniu na utlenianiu amoniaku do jonów azotynowych i 

dalej do azotanów.

NH
3
 / O

2
 0 NO

2
- / 3H/ / 2e (bakterie z rodzaju Nitrosomonas)

NO
2

- / H
2
O 0 NO

3
- / 2H/ / 2e (bakterie z rodzaju Nitrobacter)

Do normalnego przebiegu procesu potrzebna jest dostateczna ilo!+ w glebie P, Ca i 

innych makrosk%adników oraz odpowiedni stosunek Mn do Cu. 

Natomiast denitry" kacja jest procesem przekszta%cania nadmiaru azotanów pocho-

dz#cych z procesu nitry" kacji do gazowego azotu, realizowana przez liczne mikroorga-

nizmy, *yj#ce g%ównie w wodzie, takie jak bakterie Pseudomonas � uorescens. 

Denitry" kacja w%a!ciwa, wymagaj#ca warunków !ci!le beztlenowych, polega na 

redukcji azotanów do produktów gazowych N
2 

i N
2
O; ca%y azot redukowany w tych 

reakcjach ulatnia si' z gleby. 

2NO-
3
 0 O

2
 / 2NO

-2
 0 2O

2
 / N

2

2HNO
2
 0 O

2 
/ H

2
O / N

2
O

Denitry" akcja cz'!ciowa jest redukcj# azotanów do azotynów lub amoniaku 

2HNO
3
 02HNO

2
 / O

2

HNO
3
 / H

2
O 0 NH

3
 / 2O
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Proces ten jest bardziej powszechny i przebiega w warunkach wzgl!dnie beztleno-

wych i nie prowadzi do strat azotu, je"li nie zachodz# wtórne reakcje chemiczne lub 

ulatnianie si! NH
3
.

Procesy amoni$ kacji i nitry$ kacji s# korzystne, gdy% w ich wyniku nieprzyswajalne 

dla ro"lin zwi#zki azotowe przekszta&caj# si! w &atwo dost!pne (NH
4
+, NO

3
-). Je%eli nie 

zostan# one zasorbowane przez kompleks sorpcyjny gleby (NH
4
+) lub pobrane przez 

ro"liny (NO
3

-), &atwo ulegaj# wymyciu z pro$ lu glebowego, zanieczyszczaj#c wody 

gruntowe. Proces denitry$ kacji jest niepo%#dany, gdy% powoduje straty azotu wskutek 

ulatniania si!. 

Wi#zane przez kompleks sorpcyjny jony mog# by' sorbowane wymiennie przez 

substancj! organiczn# lub mineraln#. Jony NH
4
+, podobnie jak jony K+, maj# promie* 

jonowy zbli%ony do odleg&o"ci mi!dzypakietowych krzemianów warstwowych, co 

powoduje, %e mog# one by' sorbowane trwale (niewymiennie) i nie mog# opuszcza' 

przestrzeni mi!dzypakietowych. W takim przypadku jony amonowe mog# by' sorbowane 

wymiennie tylko na powierzchniach zewn!trznych. Jony NH
4
+ i NO

2
- mog# by' w&#czone 

w glebow# materi! organiczn# i tworzy' organiczne zwi#zki azotowe. W&#czenie tych 

jonów zachodzi w szerokim zakresie pH. Przy pH >7.0 faworyzowane s# jony NH
4
+, 

natomiast jony NO
2

- przy pH 5,5.\

UBYTKI AZOTU W GLEBIE

Wymywanie azotu z gleby jest wi!ksze przy intensywnych deszczach i l%ejszych gle-

bach , w przypadku stosowania wi!kszych dawek tego sk&adnika, zale%y równie% od szaty 

ro"linnej. G&ównie wymywany jest azot azotanowy, amonowy mo%e by' zatrzymywany 

przez kompleks sorpcyjny gleby. Straty azotu z gleby mog# wyst#pi' przez wymycie 

rozpuszczalnych w wodzie zwi#zków azotu w g&#b pro$ lu glebowego. G&ównym czyn-

nikiem zmniejszaj#cym zawarto"' azotu w glebie jest pobieranie tego sk&adnika przez 

ro"liny uprawne, pó/niej zbierane z pola (wynos). Na zawarto"' azotu mineralnego w 

glebie maj# wp&yw nie tylko warunki meteorologiczne i rolnicza dzia&alno"' cz&owieka, 

ale przede wszystkim w&a"ciwo"ci samej gleby. Zawarto"' tej formy azotu zale%y w 

du%ej mierze od zawarto"ci substancji organicznej i przebiegu jej mineralizacji, a tak%e 

od sk&adu granulometrycznego i kompleksu przydatno"ci rolniczej gleby. 

ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ 
WYBRANE PRZEDSI!WZI!CIA POPRAWIAJ"CE JAKO�$ WÓD

Podstawow# zasad# przy ograniczaniu zanieczyszczeniami obszarowymi wód po-

wierzchniowych jest spowolnienie i zamykanie obiegu wody oraz materii w ró%nych 

cz!"ciach zlewni. Obieg biogenów w tym azotu kszta&towany jest przez: wielko"' 

obszaru zlewni, rze/b! terenu, rodzaj gleby, wyst!powanie i rodzaj punktowych /róde& 

zanieczyszcze*, poziom zawarto"ci azotu i fosforu w opadzie atmosferycznym, wiel-

ko"' opadu atmosferycznego, sposób u%ytkowania i zabiegi agrotechniczne. Podczas 
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sp!ywów powierzchniowych wód, uaktywnia si" zjawisko erozji powierzchniowej gleb 

powoduj#ce wnoszenie do wód powierzchniowych rumowiska unoszonego zawieraj#ce-

go znaczne ilo$ci i!u koloidalnego (np. w Wielkopolsce i!y pstre tzw. pozna%skie), jako 

frakcji najbardziej rozdrobnionej zwietrza!ych minera!ów i ska! o $rednicy poni&ej 0,002 

mm. Frakcja ta jako lepiszcze warunkuje tworzenie si" struktury glebowej: zwi"ksza 

pojemno$' wodn# i decyduje o w!a$ciwo$ciach ch!onnych gleb, magazynuje znaczne 

stosunkowo du&e ilo$ci sk!adników chemicznych w tym azotu. Znaczna pojemno$' 

absorpcyjna minera!ów ilastych (i!u koloidalnego), substancji humusowych (próchni-

cy koloidalnej), wynoszonych z gleb w nast"pstwie sp!ywów powierzchniowych wód 

(erozji powierzchniowej) i przedostaj#cych si" do wód powierzchniowych jako rumo-

wisko unoszone, wp!ywa na zmniejszenie st"&e% wielu substancji transportowanych w 

wodzie (mi"dzy innymi azotu), a równocze$nie zwi"ksza st"&enie w osadach dennych 

(sedymentacja) lub w glebach czasowo podtapianych oraz w strefach suchych. Skumu-

lowanie substancji chemicznych w osadach dennych (glebach czasowo znajduj#cych 

si" pod wod#), stanowi szczególnie niebezpieczne *ród!o wtórnego zanieczyszczania 

wód powierzchniowych (zasilanie �wewn"trzne�) w przypadku wyst#pienia falowania 

hydrodynamicznego zwierciad!a wody (dotyczy to szczególnie p!ytkich akwenów). Do 

istotnych przedsi"wzi"' zmierzaj#cych do zmniejszenia wynoszenia biogenów (w tym 

azotu) z gleb nale&y rozbudowanie w otoczeniu akwenów (rzek, rowów melioracyjnych, 

$ródpolnych cieków wodnych, stawów, zbiorników retencyjnych itp.), naturalnych 

barier ograniczaj#cych (+ ltry biologiczne � przybrze&ne pasy ro$linno$ci trawiastej 

wzbogacone krzewami i drzewami) oraz racjonalne kszta!towanie struktury u&ytkowania 

zlewni. W!a$ciwym rozwi#zaniem jest wykorzystywanie terenów przyleg!ych do rzek 

o najwy&szym poziomie wód gruntowych, jako u&ytki zielone (wody gruntowe zawie-

raj# znaczne mniej sk!adników a wy&szych terenów jako grunty orne. Ta problematyka 

wpisuje si" w Dyrektyw" Azotanow#.

Przeprowadzone badania, maj#ce na celu ocen" wp!ywu zró&nicowanych dawek 

i form nawozów azotowych oraz odczynu gleby na st"&enie azotu azotanowego i 

amonowego w roztworach glebowych oraz oszacowanie mo&liwych strat azotu przez 

wymycie poza stref" korzeniow#. Stwierdzono, &e straty azotu powstaj#ce w wyniku 

jego wymycia poza stref" korzeniow# ro$lin s# $ci$le zwi#zane z poziomem nawo&enia, 

sposobem gospodarowania oraz u&ytkowania gleby, przebiegiem i nasileniem procesu 

mineralizacji materii organicznej oraz dynamik# azotu mineralnego w uk!adzie gleba - 

woda gruntowa. Straty te pogarszaj# wyniki ekonomiczne produkcji rolnej oraz stanowi# 

powa&ne zagro&enie dla jako$ci wód podziemnych. 

PODSUMOWANIE

Gleby w ka&dym klimacie zmierzaj# do osi#gni"cia tzw. normalnej lub zrówno-

wa&onej zawarto$ci azotu przy stosowaniu zwyk!ych metod uprawy oraz nawo&enia i 

ka&da próba zwi"kszenia jego zawarto$ci ponad ten normalny poziom po!#czona jest 

z niepotrzebnymi stratami tego sk!adnika poprzez wymywanie, utlenianie si" i erozj". 

Poznanie zatem poziomu zawarto$ci przyswajalnych form azotu glebowego jest pod-
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stawowym warunkiem pozwalaj!cym okre"li# w$a"ciw! dawk% nawo&enia tym sk$ad-

nikiem, minimalizowa# koszty produkcji i jednocze"nie ogranicza# zanieczyszczenie 

nim "rodowiska przyrodniczego.

Wi%kszy procentowy udzia$ azotu azotanowego w stosunku do ca$kowitej zawar-

to"ci azotu mineralnego zw$aszcza w g$%bszych warstwach pro' lu glebowego mo&e 

wskazywa# na "rodowiskowe ryzyko zanieczyszczenia podziemnych zasobów wody, 

szczególnie w przypadkach ekstremalnie wysokich zawarto"ci azotu mineralnego (Nmin).

Wraz z wzrostem zwi%z$o"ci gleby (od gleb lekkich do ci%&kich) zawarto"# azotu 

mineralnego zw$aszcza wiosn!, przed wysiewem nawozów (zale&y od kategorii agro-

nomicznej gleby) wzrasta, co bior!c pod uwag% powy&sze (procentowy udzia$) mo&e 

niekorzystnie wp$ywa# na stan jako"ci wód powierzchniowych i podziemnych. Na 

"rodowisko mog! wp$ywa# ujemnie zwi!zki azotu w procesie nitry' kacji, szczególnie 

powstaj!ce azotany. Du&e ilo"ci amoniaku w glebie "wiadcz! o du&ym jej zanieczysz-

czeniu substancjami organicznymi pochodzenia zwierz%cego. Przy zanieczyszczeniu 

fekaliami ilo"# jonów amonowych wzrasta nawet dziesi!tki razy. Natomiast obecne w 

glebie azotany (ko*cowy produkt procesu nitry' kacji) "wiadcz!, &e proces zanieczysz-

czenia nast!pi$ dawno.

Zwi!zki azotowe, w tym azotany i azotyny, s! zaliczane obok zwi!zków o$owiu, 

kadmu i siarki, do najgro+niejszych czynników, które poprzez "rodowisko mog! wy-

wiera# szkodliwy wp$yw na zdrowie ludzi i zwierz!t. 

Dawki nawozów azotowych powinny odpowiada# potrzebom pokarmowym ro"lin, 

z uwzgl%dnieniem ilo"ci azotu dzia$aj!cego, pochodz!cego z nawozów naturalnych, 

opadu atmosferycznego i wi!zanego biologicznie. 

Nadmierne dawki azotu prowadz! do strat sk$adnika w formie gazowej (do atmos-

fery) i w formie azotanów (do wód gruntowych i powierzchniowych), co stanowi strat% 

' nansow! i stwarza zagro&enie ekologiczne.

Niekorzystne oddzia$ywanie zwi!zków azotowych na "rodowisko, a mianowicie:

 · niekorzystnie wp$ywaj! na stan jako"ci wód powierzchniowych i podziemnych,

 · nale&! m.in. do czynników eutro' zuj!cych co skutkuje szybk!, zwielokrotnion! 

produkcj% biomasy,

 · mog! spowodowa# zmiany w "rodowisku glebowym, jak np. zachwianie stosun-

ków biologicznych, które prowadza do zmniejszenia ilo"ci bakterii wi!&!cych azot 

atmosferyczny i wzrost populacji grzybów toksynotwórczych, mog!cych ujemnie 

wp$ywa# na po&yteczne organizmy glebowe i ro"liny uprawne,

 · w wyniku nadmiernego nawo&enia azotem mog! powstawa# w glebie zwi!zki ni-

trozowye co skutkowa# b%dzie ska&eniem "rodowiska nitrozoaminami (zwi!zkami 

kancerogennymi),

 · w przypadku stosowania nawozów ' zjologicznie kwa"nych mo&e wyst!pi# spadek 

odczynu gleby, co przyczynia si% do pogorszenia struktury i warunków powietrzno-

-wodnych,

 · azotyny powoduj! methemoglobini%, czyli utlenienie &elaza (Fe)znajduj!cego si% 

w hemoglobinie do formy niezdolnej do wi!zania tlenu, powoduje to zaburzenia w 

rozprowadzaniu tlenu w organizmie, u zwierz!t zanotowano przypadki uduszenia si%,

 · zakwity toksycznych glonów w przybrze&nych wodach powierzchniowych,
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 · mo!e przyczyni" si# do powstawania miejskiego smogu, 
 · przyczynia si# do zakwaszania rzek i jezior, 
 · nadmiar azotu zmniejsza bioró!norodno$",

W Europie stwierdza si# gini#cie wrzosowisk, dostosowanych do gleb ubogich w 
azot, a w ich miejscu pojawiaj% si# euroazjatyckie trawy. Najprawdopodobniej w skali 
ca&ego $wiata nadmiar azotu w $rodowisku spowoduje, !e tkanki ro$lin b#d% magazy-
nowa" o 0.1-1.3 mld ton w#gla wi#cej. Nawet najwy!szy $wiatowy autorytet w spra-
wach efektu cieplarnianego - Mi#dzyrz%dowy Zespó& do Spraw Zmian Klimatu - uzna& 
antropogeniczny azot za g&ówn% przyczyn# niezgodno$ci w bilansie dwutlenku w#gla. 
Reakcja przyrody na �stresy� mo!e si# dopiero ujawni" z du!ym opó'nieniem. Reak-
cja mo!e by" nie tylko nag&a, ale tak!e zwielokrotniona i trudna do przewidzenia, je$li 
wyst#puje wspó&dzia&anie kilku procesów. Nic wi#c dziwnego, !e próby przewidywania 
�odpowiedzi� ekosystemów na gromadz%ce si# zanieczyszczenia cz#sto wzajemnie si# 
wykluczaj%. Przyk&adem mog% by" hipotezy dotycz%ce reakcji $wiata ro$lin na $rodo-
wisko bogatsze w CO2 oraz azot.
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STICKSTOFF IM BODEN UND SEIN EINFLUSS AUF DIE UMWELT

Zusammenfassung

Die größte Stickstoffmenge gibt es im Mineralboden und seiner Humusschichten. In polnischen 
Schichten des Ackerbodens beträgt die Gesamtmenge des Stickstoffs von 0,02; bis 0,035;. Ange-
nommen, dass die Endmaße pro 1ha 3Mio. kg ausmacht, < nden wir da von 600 bis 10500 kg Natrium. 
Das Natrium ist für das P= anzenwachsen als Bauelement für Albumin erforderlich. Der Stickstoff als 
chemische Verbindung gelangt in die Atmosphäre hauptsächlich in Form von Ammoniak und Stick-
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stoffoxiden, infolge der Boden- und Abwasseroxidation. Der Stickstoff als Element ist sehr beweglich 
und unterliegt solchen Prozessen wie: Entstehung von Eiweiß aus Nitraten, Ammoni! kation, Nitri! -

kation, Deni! trikation und Sorption. Die Auswaschung Stickstoffs aus dem Boden verläuft schneller 

bei intensiven Regenfällen und leichterem Boden. Bei höheren Dosen dieses Elements ist es auch von 

der P" anzendecke abhängig. Stickstoffverbindungen beein" ussen negativ die Umwelt und damit: Qu-

alität von Ober" achwasser und Unterbodenwasser, Veränderung der biologischen Bodenverhältnisse, 

Verpestung des Bodens durch Stickstoffamine, Eisenoxidation in Hämoglobin.

Schlüsselworte: Stickstoff, Boden, Atmosphäre, P" anzen, Umwelt, Bodenwasser

NITROGEN IN SOIL AND ITS IMPACT UPON ENVIRONMENT 

Summary

The biggest amount of nitrogen in mineral soils can be found in humus layers. In Poland�s arable soils 

the total nitrogen amounts to 0.02% - 0.035%. Assuming the soil mass per 1 ha is 3 M kg, it contains 

600 � 1-500 kg of nitrogen. Plants need nitrogen as protein building material. Nitrogen in a chemically 

bounded form gets into the atmosphere mainly in form of ammonia and nitric oxides as they escape 

from soils and sewage. Nitrogen as a soil component is very active; it is subject to immobilization, 

ammonization, nitri! cation, de-nitri! cation and sorption. More nitrogen is washed out from soil when 

rainfall is high and soil is light and in the case higher doses of this components are applied, it also de-

pends on the " ora. Nitrogen compounds adversely impact the environment, namely, quality of surface 

and underground waters, change of biological proportions in the soil, environment contamination with 

nitrosomonas and oxidation of iron found in haemoglobin. 

Key words: nitrogen, soil, atmosphere, plants, environment, underground water

      


