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Wstęp 

Pojezierze Mazurskie należy do makroregionów o najwyi.5zej liczbie torfo
wisk [ŻUREK 1987]. Dominują wśród nich obiekty małe do 10 ha [GoTKIEWICZ i in. 
1996]. Większość torfowisk Pojezierza Mazurskiego została odwodniona i zagos
podarowana. Gleby siedlisk torfowych przeszły z fazy akumulacji w fazę decesji i 
kwalifikują się do rzędu gleb pobagiennych. Gleby te pełnią bardzo ważną rolę w 
środowisku [GoTKIEWICZ i in. 1992], jednakże zagrożone są degradacją [PIAŚCIK, 
BIENIEK 1998]. 

Z uwagi na swoje położenie w obniżeniach śródmorenowych wiele torfo
wisk podlega oddziaływaniu otaczających je stoków poprzez procesy erozji. Nano
szone przez wody spływów powierzchniowych namuły mineralne nasycają utwory 
organiczne lub osadzają się na ich powierzchni w formie warstw o różnej miąż
szości [PIAŚCIK i in. 1993]. Procesy te mają wpływ na właściwości i tempo przeobra
żeń gleb organicznych. 

Celem pracy było zbadanie podstawowych właściwości chemicznych, fizycz
nych oraz powietrzno-wodnych i retencyjnych gleb pobagiennych w krajobrazie 
młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego. 

Materiał i metody badań 

Badania przeprowadzono w dwóch zagłębieniach śródmorenowych Studnica 
i Tomaszkowo zlokalizowanych na Pojezierzu Mazurskim. Badane obiekty wystę
pują w zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia Vistuliańskiego i reprezentują kra
jobraz moreny dennej falistej. Obiekt Tomaszkowo stanowi niewielkie zagłębienie 
o szerokości dna 50 m. Spadki terenu wynoszą około 3°. Otaczające stoki zbudo
wane są głównie z utworów pyłowych. Gleby tego obiektu objęte są uprawą płuż
ną i odwadniane ceramiczną siecią drenarską. W obiekcie Studnica wielkość ob
niżenia w przekroju poprzecznym wynosi 21 O m i stanowi użytek zielony odwad
niany systemem rowów otwartych. Spadki terenu wynoszą około 5° a deniwelacje 
dochodzą do 10 m. Stoki zbudowane są z glin średnich i ciężkich i znajdują się w 
uprawie płużnej. 
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W badanych zagłębieniach wzdłuż wyznaczonej linii przekroju wykonano 
odkrywki i wiercenia. Z charakterystycznych poziomów i warstw każdego profilu 
pobrano próbki glebowe w woreczki i do cylinderków o pojemności 100 cm3• W 
laboratorium oznaczono: pH w H2O i KCl metodą potencjometryczną, zawartość 
węgla organicznego metodą Tiurina, zawartość azotu ogólnego metodą Kjeldahla. 
Gęstość właściwą utworów organicznych wyliczono na podstawie równania regre
sji (OKRUSZK0, PIAŚCIK 1990]: 

GW = 0,011 ·A+ 1,451 

gdzie: 
Gw - gęstość właściwa 
A - popielność 

Zawartość materii organicznej wyliczono z popielności. Utwory organiczne 
analizowano metodami przyjętymi dla gleb organicznych (SAPEK, SAPEK 1997]. 
Krzywe sorpcji wody (pF) oznaczono metodą komór nisko- i wysoko ciśnienio
wych wg ZAWADZKIEGO (1973]. Zawartość porów glebowych uzyskano z wyliczenia: 
a) makropory; porowatość ogólna (P) - pF 2,0 
b) mikropory; pF 4,2 
c) mezopory: 

- PRU (potencjalna retencja użyteczna); pF 2,0 - pF 4,2 
- ERU (efektywna retencja użyteczna); pF 2,0 - pF 2,7 
- DKR (retencja drobnych kapilar); pF 2,7 - pF 4,2 

Wyniki i dyskusja 

Gleby pobagienne zalegające w zagłębieniu Tomaszkowo kwalifikują się do 
podtypu gleb namurszowych. Wierzchnią warstwę tych gleb o miąższości 
25-29 cm stanowią utwory mineralno-organiczne zawierające 102-119 g·kg-1 

materii organicznej (tab. 1 ). Zalegają one na silnie rozłożonych i zamulonych 
torfach olesowych w stropowej części zmurszałych. Miąższość torfu wynosi 45-60 
cm, a w podłożu występuje gytia mineralna lub piasek luźny. Utwory w wierzch
niej warstwie gleb namurszowych są pochodzenia deluwialnego. Procesom tym 
sprzyja płużne użytkowanie gleb na otaczających stokach oraz duża podatność 
utworów pyłowych na erozję wodną. W trakcie uprawy płużnej gleb namurszo
wych na powierzchnię wyorywany jest torf wskutek czego następuje wzbogacenie 
namułów w materię organiczną. 

Gleby pobagienne w obniżeniu śródmorenowym w Studnicy reprezentowa
ne są przez gleby namurszowe i torfowa-murszowe. W glebach namurszowych 
wierzchnią warstwę stanowi utwór mineralno-organiczny zawierający 197 g·kg-1 

materii organicznej (tab. 1). Zalega on na silnie zamulonym murszu torfowym 
(popielność 538 g·kg-i) oraz silnie rozłożonych i zamulonych torfach olesowych. 
Gleby namurszowe w kierunku centrum obniżenia przechodzą w gleby torfowo
murszowe silnie zamulone. Proces murszenia tych gleb jest średniozaawansowany 
(Mtll). Wykształcone mursze mają miąższość 27 cm i zawierają 531 g·kg-1 części 
mineralnych, co kwalifikuje je do utworów silnie zamulonych. Zalegają one na 
silnie rozłożonych torfach olesowych. Dużą zawartość części mineralnych w tych 
glebach należy wiązać z procesami namulania przez wody spływów powierzchnio
wych. 



Właściwości chemiczne i fizyc2ne gleb pobagiennych; Chemical and physical properties of post-bog soils 

Popiel- Gęstość 

Nr Głębo-
pH C N 

ność właściwa 

Profilu Poziom• kość Utwór glebowy•• 
C:N 

Ash Specifie 
Profile Horizon Depth Soi! texsture content density 

No (cm) 
HzO KC! g·kg-L g·kg-1 

Tomaszkowo 

Gleba namurszowa; Mucky soi! with minerał-organie layer in the top horizon 

1 
Ap 10- 15 U twór mineralno-organiczny 5,6 5,1 45,8 3,89 11,7 898 2,451 
Otni 35-40 Torf olesowy R3 silnie zarn. 5,7 5,2 288,8 12,59 22,9 503 2,004 

Gleba namurszowa; Mueky soi! with minerał-organie layer in the top horizon 

Ap 10-15 Utwór mineralno-organiczny 5,8 5,2 59,8 5,18 11,5 897 2,438 
2 Mt 35-40 Mursz torfowy silnie zam.••• 6,0 5,4 231 ,3 11,52 20,1 602 2,113 

Otni 50-55 Torf olesowy R3 zamulony 6,0 5,5 320,2 13,16 24,3 449 1,945 

Gleba namurs:zowa; Mucky soi! with minerał-organie layer in the top horizon 

Ap 10-15 U twór mineralno-organiczny 5,9 5,3 68,8 5,57 12,4 881 2,420 
3 Mt 30-35 Mursz torfowy zam. 6,4 5,7 342,1 13,24 25,8 412 1,904 

Otni 45-50 Torf olesowy R3 zam. 6,5 5,9 339,9 12,95 26,2 415 1,908 

Studnica 

Gleba namurszowa; Mucky soil with minerał-organie layer in the top horizon 

AO 10-15 Utwór mineralno-organiczny 6,3 5,5 114,1 9,40 12,1 803 2,334 
Mt 20-25 Mursz torfowy silnie zam. 6,4 5,6 226,5 14,80 15,3 538 2,043 

1 Otni 30-35 Torf olesowy R3 zam. 6,1 5,5 412,3 20,90 19,7 291 1,771 
Otni 40-45 Torf olesowy R, zam. 6,0 5,5 416,2 23,61 17,6 282 1,761 
Otni 50-55 Torf olesowy R3 zam. 6,2 5,6 426,3 23,31 18,3 301 1,782 

Gleba torfowo-murszowa; Peat-muek soi! 

Mt 10-15 Mursz torfowy silnie zam. 6,5 5,9 258,1 18,51 13,9 531 2,030 

2 
Otni 30-35 Torf olesowy R3 zam. 6,4 5,7 291,8 20,10 14,5 460 1,960 
Otni 40-45 Torf olesowy R3 6,4 5,8 448,2 26,04 17,2 183 1,830 
Otni 50-55 Torf olesowy R3 6,0 5,6 458,9 23,82 19,3 238 1,720 

• Systematyka gleb Polski (1989) 
R3 - torf silnie rozłożony; strongly decomposed peat 
Mursz torfowy zamulony; Peat muek silted 

•• Utwór mineralno-organiczny; Minerał-organie formation 
Torf olesowy; Alder wood peat 

Mursz torfowy silnie zamulony; Peat muck strongly silterj 
*** zam. - zamulony; Silted 

Torf olesowy zamulony; Alder wood peat silted 
Torf olesowy silnie zamulony; Alder wood peat strongly silted 

Gęstość 
objętościowa 
rzeczywista 

Bulk density 

kg·dm-3 

1,081 
0,580 

0,962 
0,612 
0,259 

0,916 
0,481 
0,464 

0,700 
0,680 
0,288 
0,214 
0,241 

0,371 
0,334 
0,223 
0,149 

Porowatość 
Total porosity 

dm3·dm-3 

0,559 
0,710 

0,605 
0,710 
0,867 

0,621 
0,747 
0,757 

0,700 
0,667 
0,847 
0,876 
0,865 

0,817 
0,829 
0,873 
0,913 
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Tabela 2; Table 2 

Właściwości powietrzno-wodne i retencyjne gleb pobagiennych; Air, water and retaining properties of post-bog soils 

Mezopory Makro- Mikro-

Głębokość Makropory Mesopores Mikrpory pory PRU pory 
Nr profilu Poziom Utwór glebowy Macropores 

Micropore Macro-
P-100 Micro-

Profile No Horizon 
Depth 

Soi! texsture PRU* ERU DKR s pores pores 
(cm) AWC RAWC SA.WC p••-100 P·lOO 

dm3-dm-3 % 

Tomaszkowo 

Gleba namurszowa; Mucky soi! with minerał-organie Iayer in the top horizon 

1 
Ap 10-15 Utwór mineralno-organiczny 0,096 0,235 0,128 0,107 0,228 17,2 42,0 40,8 
Otni 35-40 Torf olesowy R3 silnie zamulony 0,147 0,229 0,160 0,069 0,334 20,7 32,3 47,0 

Gleba namurszowa; Mucky soi! with minerał-organie Iayer in the top horizon 

Ap 10-15 Utwór mineralno-organiczny 0,092 0,228 0,095 0,133 0,285 15,2 37,7 47,1 
2 Mt 35-40 Mursz torfowy silnie zamulony 0,164 0,233 0,105 0,128 0,313 23,1 32,8 44,1 

Otni 50-55 Torf olesowy R3 zamulony 0,165 0,421 0,238 0,183 0,281 19,0 48,6 32,4 

Gleba namurszowa; Mucky soi! with minerał-organie layer in the top horizon 

Ap 10-15 Utwór mineralno-organiczny 0,091 0,298 0,107 0,191 0,232 14,7 48,0 37,4 
3 Mt 30-35 Mursz torfowy zamulony 0,118 0,315 0,093 0,222 0,314 15,8 42,2 42,0 

Otni 45-50 Torf olesowy R3 zamulony 0,100 0,378 0,209 0,169 0,279 13,2 49,9 36,9 

Studnica 

Gleba namurszowa; Mucky soi! with minerał-organie layer in the top horizon 

AO 10-15 Utwór mineralno-organiczny 0,119 0,279 0,114 0,165 0,302 17,0 39,9 43,1 

1 
Mt 20-25 Mursz torfowy silnie zamulony 0,126 0,244 0,105 0,139 0,297 18,9 36,6 44,5 

Otni 30-35 Torf olesowy R3 zamulony 0,162 0,413 0,121 0,292 0,272 19,1 48,8 32,l 
Otni 50-55 Torf olesowy R3 zamulony 0,232 0,409 0,143 0,266 0,235 26,8 47,3 27,2 

Gleba torfowo-murszowa; Peat-muck soi! 

Mt 10-15 Mursz torfowy silnie zamulony 0,189 0,325 0,137 0,188 0,303 23,l 39,9 37,0 

2 
Otni 30-35 Torf olesowy R3 zamulony 0,196 0,395 0,142 0,253 0,238 23,6 47,6 28,7 
Otni 40-45 Torf olesowy R3 0,217 0,443 0,144 0,299 0,213 24,8 50,7 24,4 
Otni 50-55 Torf olesowy R3 0,246 0,471 0,146 0,325 0,196 26,9 51,5 21,5 

Objaśnienia jak pod tab. 1; Explanations see Tubie 1 
• PRU- Potencjalna retencja użyteczna; AWC-Availabe water capacity ERU- Efektywna retencja użyteczna; RAWC - Radily availabe water capacity 
DKR- Retencja drobnych kapilar; SA.WC - Small pores availabe water capacity •• P - Porowatość ogólna; Total porosity 
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Odczyn w poziomach próchnicznych (Ap) gleb namurszowych w Tomaszko
wie jest kwaśny (pHKci = 5,1-5,3) i wzrasta wraz z głębokością profilu (tab. 1), co 
stwierdzono również w glebach innych zagłębie11 śródmorenowych (ORZECHOWSKI 

i in. 2001 ). W glebach namurszowych w Studnicy odczyn jest lekko kwaśny (pHKcJ 
5,5-5,6) i mało zróżnicowany w profilu, natomiast w glebach torfowa-murszowych 
zmniejsza się wraz z głębokością. 

W poziomach Ap gleb namurszowych w obiekcie Tomaszkowo zawartość 
węgla wynosi 45,8-68,8 g·kg-1, a azotu 3,89-5,57 g·kg-1• W Studnicy w poziomie 
AO zawartość węgla i azotu jest prawie 2-krotnie większa (tab. 1). Stosunek 
C : N w tych poziomach kształtuje się od 11,5 do 12,4 i rozszerza się w głębszych 
warstwach profilu. 

W profilu gleby torfowa-murszowej stosunek C : N zawęża się w miarę 
przybliżania ku powierzchni i w poziomie Mt wynosi 13,9. Zbliżony stosunek C : 
N w utworach powierzchniowych gleb torfowa-murszowych i namurszowych może 
świadczyć o podobnym stopniu humifikacji materii organicznej murszy silnie za
mulonych i utworów mineralno-organicznych. 

Obecność namułów deluwialnych na powierzchni gleb organicznych oraz 
duże zamulenie utworów wpływa na kształtowanie się ich właściwości fizycznych 
oraz zmiany w obrębie wielkości porów glebowych decydujące o zdolnościach 
retencyjnych. 

Gleby namurszowe w poziomach wierzchnich (Ap i AO) charakteryzują się 
wysokin1 stopniem zagęszczenia. Gęstość objętościowa w poziomach próchnicz
nych tych gleb w obiekcie "lomaszkowo wynosi 0,916-1,081 kg·dm-3, a Studnicy 
0,700 kg·dm-3• Wraz z głębokością profilu jej wielkość zmniejsza się 2-3-krotnie. 
Na uwagę zasługują wysokie wartości gęstości w utworach murszowych i torfo
wych zalegających bezpośrednio pod poziomami Ap i AO (0,481-0,680 kg·dm-3). 

Wynikają one nie tylko z zamulenia utworów ale również z nacisku zalegających 
powyżej namułów _deluwialnych. Wielkość gęstości objętościowej jest 2-5-krotnie 
wyższa od wartości podawanych w literaturze dla tego rodzaju utworów (OKRU

SZKO, PIA..~CIK 1990]. Wielkość porowatości ogólnej w profilach omawianych gleb 
kształtuje się odwrotnie w stosunku do gęstości objętościowej. W poziomach 
próchnicznych (Ap i AO) gleb namurszowych wynosi ona 0,559-0,700 dm3·dm-'3 i 
jest mniejsza ( od 0,100 dm3·dm-3 do 0,250 dm3·dm-3) niż w głębszych warstwach 
profilu (tab. 1 ). 

W stosunku do gleb namurszowych gleby torfowa-murszowe wykazują niż
szy stopień zagęszczenia, a wyższą porowatość ogólną (tab. 1). W silnie zamulo
nych poziomach murszowych Mt gęstość jest prawie 2-krotnie niższa, a porowa
tość zmienia się od 0,120 dm3·dm-3 do 0,250 dm3·dm-3 jest wyższa w porównaniu 
z poziomami Ap i AO gleb namurszowych. Podobne zależności stwierdzono w 
tego rodzaju glebach w krajobrazie deltowym Żuław Wiślanych [PIAŚCIK i in. 1998]. 

Objętość makroporów w poziomach próchnicznych (Ap i AO) gleb namur
szowych wynosi 0,091-0,119 dm3·dm-3 i jest prawie Z-krotnie mniejsza niż w po
ziomie Mt gleby torfowa-murszowej (tab. 2). W głębszych warstwach murszowych 
i torfowych profilu glebowego ich objętość wzrasta i waha się od 0,100 dm3·dm-3 

do 0,246 dm3·dm-3. Udział porów powietrznych w porowatości ogólnej utworów 
powierzchniowych gleb namurszowych wynosi 14,7-17,2% i jest mniejszy w 
porównaniu do warstw głębszych i poziomu Mt gleby torfowo-murszowej (tab. 2). 
Niska objętość porów aeracyjnych w namułach gleb namurszowych ogranicza 
dostęp powietrza i hamuje proces mineralizacji materii organicznej, co działa 
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ochronnie na te gleby. Potwierdzają to również badania GoTKIEWICZA i in. (1996). 
W glebach namurszowych objętość mezoporów odpowiadająca ilości wody 

ogólnie dostępnej (PRU) dla roślin w poziomach wierzchnich i warstwach zalega
jących bezpośrednio pod nimi kształtuje się podobnie i waha się od 0,228 
dm3·dm-3 do 0,315 dm3·dm-3 (tab. 2). W głębszych warstwach torfowych objętość 
ich wzrasta do 0,378-0,421 dm3·dm-3• W profilach omawianych gleb udział 
mezoporów w porowatości ogólnej jest najniższy w poziomach zalegających bez
pośrednio pod warstwą namułów deluwialnych. Poziomy te wykazują natomiast 
najwyższą objętość mikroporów, co wiąże się z silnym ich zagęszczeniem. 

Gleby torfowa-murszowe posiadają większe zdolności retencyjne i korzyst
niejsze warunki aeracyjne w porównaniu z glebami namurszowymi. Poziomy po
wierzchniowe (Mt) tych gleb zawierają od 0,027 dm3·dm-3 do 0,097 dm3·dm-3 wię
cej wody ogólnie dostępnej (PRU) oraz wody łatwo dostępnej (ERU) dla roślin 
(0,009-0,042 dm3·dm-3) niż poziomy Ap i AO gleb namurszowych. W poziomach 
Mt gleb torfowa-murszowych udział makroporów w porowatości ogólnej wynosi 
23,1 % i jest wyraźnie wyższy niż w poziomach powierzchniowych gleb namurszo
wych (tab. 2). 

Wnioski 

1. Procesy deluwialne poprzez osadzanie namułów i zamulanie utworów ora
gnicznych prowadzą do zróżnicowania pokrywy glebowej i właściwości gleb. 
W badanych obniżeniach śródmorenowych gleby pobagienne reprezentowa
ne są przez gleby namurszowe i torfowa-murszowe silnie zamulone. 

2. Stosunek węgla do azotu w profilach analizowanych gleb zawęża się w 
miarę przybliżania się ku powierzchni. Zbliżone jego wartości w utworach 
mineralno-organicznych gleb namurszowych i silnie zamulonych murszach 
gleb torfowa-murszowych mogą świadczyć o podobnym stopniu humifikacji 
materii organicznej w tych utworach. 

3. Poziomy powierzchniowe gleb namurszowych posiadają 2-krotnie wyższą 
gęstość objętościową, a niższą porowatość ogólną w stosunku do poziomów 
murszowych gleb torfowych. 

4. Objętość porów aeracyjnych w namułach deluwialnych gleb namurszowych 
jest prawie 2-krotnie niższa niż w murszach silnie zamulonych. Z punktu 
widzenia ochrony gleb jest to korzystne ponieważ hamuje mineralizację 
materii organicznej i ogranicza postęp procesu murszenia w głąb profilu. 
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Streszczenie 

W glebach pobagiennych dwóch obniżeń śródmorenowych Pojezierza Ma
zurskiego, zróżnicowanych pod względem wielkości, spadków i sposobu użytko
wania oznaczono odczyn, zawartość węgla i azotu, gęstość, porowatość ogólną, 
krzywe sorpcji wody. Procesy erozji wodnej zmodyfikowały budowę morfologiczną 
badanych gleb oraz wpłynęły na ich właściwości chemiczne, fizyczne i zmiany w 
obrębie wielkości porów glebowych decydujące o ich zdolnościach retencyjnych. 
W małym obniżeniu (Tomaszkowo) użytkowanym płużnie powierzchnię gleb or
ganicznych przykrywają mineralno-organiczne namuły deluwialne o miąższości 
10-30 cm, co kwalifikuje te gleby do podtypu gleb namurszowych. W większym 
obniżeniu (Studnica) gleby namurszowe przechodzą w centralnej partii w silnie 
zamulone gleby torfowo-murszowe. Stosunek C : N w utworach mineralno
organicznych gleb namurszowych i silnie zamulonych murszach gleb torfowych 
jest wąski (10,7-13,9), co może wskazywać na podobny stopień humifikacji 
materii organicznej w tych utworach. 

Namuły deluwialne w glebach namurszowych wyróżniają się 2-3-krotnie 
wyższym stopniem zagęszczenia, a niższą porowatością ogólną zarówno w stosun
ku do głębszych warstw profilu jak i do poziomów murszowych gleb torfowych. 
Objętość makroporów jest w nich 2-krotnie mniejsza niż w poziomach Mt gleb 
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torfowych. Niska objętość porów aeracyjnych w poziomach wierzchnich gleb na
murszowych ogranicza dostęp powietrza i tempo mineralizacji materii organicz
nej. Obecność namułów deluwialnych działa zatem ochronnie na gleby pobagie
nne, hamując postęp procesu murszenia w głąb profilu. 
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Summary 

The post-bog soils of two midmoraine lowlands within the Mazurian Lake 
District, varied in size, slopes and utilisation method were analysed. The follow
ing parameters were determined: pH the carbon and nitrogen content, density, 
total porosity and water sorption curves. Water erosion modified the morphology 
of the soils in question and had an eff ect on their chemical and physical proper
ties as well as changed the soil pore sizes which determine the soi! retention ca
pacity. In a small ploughed lowland (in Tomaszkowo) the surface of organie soil 
is covered with minerał and organie deluvial silts of 10-30 cm in thickness. This 
qualifies the soils into the muck soil subtype. In a larger lowland (in Studnica) 
muck soils in the centre are transformed into intensively silted-up-peat-muck 
soils. The C : N ratio range in the minerał and organie soil formations as well as 
in the silted-up peat-muck soils is very narrow (10.7-13.9), which may indicate a 
similar degree of humification of the organie matter in those formations. 

The deluvial silts in the muck soils have a 2-3-fold higher degree of density 
and lower total porosity as compared to both the !ower layers of the profile and 
the muck layers of the peat soils. The volume of their macropores is 2-fold )ower 
than in the Mt layers of the peat soils. The low volume of aeration pores i.n the 
superficial layers of the muck soils limits the access of air and the rate of mine
ralisation of organie matter. The presence of the deluvial silts therefore protects 
post-bog soils by reducing the process of soil mucking down the profile. 
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