
  

Sylwia Horska – Schwarz 
 

Zmiany warunków glebowo – wilgotnościowych doliny Odry 
 
Wstęp 

 
Prowadzone w dolinie Odry między Wrocławiem a Oławą badania glebowe miały na celu 

wykazanie zależności pomiędzy jakością i stanem gleby a odpornością i strukturą poszczególnych 

biocenoz. W tym celu na obszarze badań (dolina Odry Oława- Wrocław) wykonano liczne wkopy 

glebowe oraz wiercenia glebowe. Pobrane z profili glebowych próbki gleb analizowano pod względem 

właściwości fizycznych i chemicznych tj. wilgotność, granulometria, pH, zawartość C%, wysycenie 

jonami: Zn, Pb, Cu, K, Na, Ca, Al, Mg, Cd; zdolności buforowe, sorpcja oraz stopień zawansowania 

procesu glebotwórczego, który bezpośrednio decyduje o dostępności składników pokarmowych dla 

roślin, a także wpływa na potencjalną toksyczność zawartych w glebie pierwiastków śladowych.  

Poszczególne gatunki roślin występujące w dolinie Odry preferują konkretne przedziały pH, a 

ich prawidłowy rozwój przebiega w danym zakresie stężeń pierwiastków śladowych zawartych w 

glebie. Często są to tzw. rośliny wskaźnikowe, których występowanie dostarcza dodatkowych 

informacji o środowisku glebowym. 

Zwykło się przyjmować, iż gleby stanowią doskonałe bufory, magazynujące i wiążące 

nadmiar szkodliwych substancji, przez co zapewniają ekosystemom względną trwałość i odporność, 
chroniąc je przed destrukcją (R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, 2004). 

Jednakże należy pamiętać, że zaburzona równowaga geochemiczna gleb, zwłaszcza aluwialnych w 

wyniku stałej dostawy zanieczyszczeń ze zlewni, jest przyczyną ich zanieczyszczenia metalami 

ciężkimi oraz nadmiernego zakwaszenia. Dlatego, też z ekologicznego punktu widzenia (rozwój 

zbiorowisk łęgowych oraz grądowych), w celu zminimalizowania negatywnych skutków stresu 

chemicznego gleb, by zachować podstawowe funkcje mad (zasobność w składniki pokarmowe, ich 

dostępność dla roślin, optymalna wilgotność itp.), których układy buforowe nie nadążają za zmianą 
wartości pH, priorytetem staje się utrzymywanie go na poziomie > 5.  

W tych zakresach stężeń jonów H+ do minimum ograniczone zostaje rozpuszczanie metali 

ciężkich (przekroczone normy stężeń dopuszczalnych w badanych glebach) i ich wchłanianie przez 

rośliny, a także wypłukiwanie z gleb do wód gruntowych. Przy odpowiednim pH gleby większość 
substancji toksycznych zostaje unieruchomiona przez zawartą w glebie substancję organiczną, ił 

koloidalny bądź inne pierwiastki śladowe tworząc trudno rozpuszczalne związki chemiczne.  

Nadmierna kwasowość mad doliny Odry jest przyczyną nadmiernego uwalniania toksycznych 

jonów Al w nich zawartych, których nadmiar w roztworze glebowym prowadzi do ich ubożenia 

skutecznie hamując rozwój roślin (nie tylko uprawy rolne, ale i zbiorowiska naturalne).  

Kolejnym problemem a zarazem dużym zagrożeniem dla gleb aluwialnych, poza akumulacją 
substancji toksycznych jest ich przeżyźnienie. Duże stężenia azotu oraz potasu w glebach, będące 

efektem nadmiernego i niewłaściwego nawożenia, początkowo prowadzi do niewielkich zmian 

właściwości chemicznych gleb, ale w konsekwencji jest przyczyną przekształceń warunków 

troficznych danego siedliska (zarastanie starorzeczy) oraz fluktuacji zbiorowisk roślinnych.  

 

Ekologiczne znacznie właściwości fizycznych i chemicznych pokryw madowych doliny Odry 
 

Stadium rozwojowe mady (od solum crudum – gleby surowej do solum moturum – w pełni 

rozwiniętej), którego miarą jest stopień zaawansowania procesu glebotwórczego oraz sekwencja 

poziomów i podpoziomów mineralno – organicznych w powierzchniowych partiach, stanowi 

odzwierciedlenie warunków troficznych danego siedliska, decyduje o jego żyzności i wpływa na 

zasięg biocenoz. Na przykład gleby ubogie w składniki pokarmowe jak: bielice rozwinięte na piaskach 

wydmowych – okolice Kotowic, silnie zakwaszone, gdzie obieg substancji pokarmowych jest 

zahamowany a przepuszczalne podłoże (piaski luźne, słabo pylaste) ułatwia wymywanie składników 

pokarmowych, tworzą siedliska odpowiednie dla rozwoju gatunków mało wymagających jak np. 

iglastych – sosna, świerk.  
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Dla gleb żyznych (mady brunatne), o dużej zawartości substancji pokarmowych, 

zróżnicowanej litologii poziomów genetycznych, o odczynie słabo kwaśnym lub zasadowym, w 

których obieg biologiczny zachodzi intensywniej, charakterystyczne są gatunki, o wyższych 

wymaganiach siedliskowych jak: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, wiąz, klon (lasy łęgowe i grądy 

teras zalewowych i nadzalewowych).  

Gleby występujące w dolinie Odry między Oławą a Wrocławiem na terasach zalewowych 

niższych i wyższych zostały zaklasyfikowane do mad – są to utwory aluwialne, głównie gliniasto 

pylaste z dużą zawartością części spławialnych, przewarstwione piaskami gliniastymi mocnymi. 

Udział poszczególnych frakcji zmienia się w zależności od lokalnych warunków: zróżnicowania 

morfologii doliny, wysokości n.p.rzeki, odległości od rzeki itp. oraz stopnia zabudowy 

hydrotechnicznej: wały przeciwpowodziowe, kanały, jazy itp. (ryc.1). 

 

 
 

Ryc.1 Obszar badań – dolina Odry Wrocław - Oława 

Fig 1. Area of research – Odra Valley (Wrocław- Olawa) 

 
 Analiza składu granulometrycznego pobranych próbek gleby pozwoliła podzielić występujące 

w dolinie mady, w zależności od % zawartości frakcji < 0,02 na mady lekkie, średnie, ciężkie. Ich 

występowanie w dolinie cechuje swoista strefowość uwarunkowana morfologią doliny – mady teras 

wyższych oraz zabudową przeciwpowodziową – mady teras niższych. Miejscowe modyfikację i 

zmiana podtypu mad są sumą wielu czynników zewnętrznych i to zarówno naturalnych uwarunkowań 
tj.: położenie terasy n.p.rzeki, zasięg wód powodziowych oraz poziom wód gruntowych itp. jak i 

czynników antropogenicznych – regulacja koryta, kanały, melioracja itp. Dodatkowym elementem 

modyfikującym właściwości chemiczne mad jest dostawa zanieczyszczeń gazowych, płynnych oraz 

stałych do zlewni wraz ze spływem powierzchniowym, podziemnym, zanieszczyszceniem rzeki, 

nadmiernym nawożeniem upraw w dolinie itp.).  

 Na terasach zalewowych 1.5- 2.5 oraz 2.5 – 3 m n. p. rzeki w wyniku corocznych wylewów 

rzeki uformowały się pokrywy mad lekkich zawierające dużą ilość frakcji piaszczystej. Warstwowana 

budowa profilu glebowego (głównie piaski gliniaste) gwarantuje dużą przepuszczalnością oraz 

przewiewność, ale małą pojemnością wodną i sorpcyjną gleby. W odniesieniu na przykład do mad 

brunatnych, gleby te są znacznie uboższe w substancje organiczną, a poszczególne poziomy glebowe 

zawierają dużo mniej C organicznego. Ze względu na przemywny typ gospodarki wodnej mad 

lekkich, profil glebowy jest przemywany a wody opadowe łatwo infiltrując w głąb wypłukują 
składniki pokarmowe z wyższych poziomów.  
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Mady lekkie tworzą w dolinie Odry szeroką na kilkanaście metrów strefę wzdłuż koryta rzeki, 

porośniętą przez łęg topolowo – wierzbowy. Siedliska wytworzone na tych glebach są ubogie, silnie 

zakwaszone, ponadto ze względu na płytko zalegające wody gruntowe ulegają one okresowemu 

podtapianiu. Widoczne w profilu tych gleb oglejenie występuje jedynie w powierzchniowych 

warstwach, w miejscach nagromadzeń frakcji ilastych, powodując miejscowe oglejenie tzw. opadowe.  

Analiza stężenia metali ciężkich w tych glebach wykazała, iż zawartość jonów Fe, Mn, Cd, 

Zn, Ni, Cu mieści się w wartościach dopuszczalnych stężeń (ryc.2). Jedynie zawartość jonów Pb w 

poziomie A, która wynosi ponad 80 ppm/g jest przekroczona (dla Polski zawartość Pb w madach waha 

się w przedziale 13-49 ppm/g).  
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Ryc.2 Zawartość metali ciężkich w poszczególnych poziomach glebowych – mada lekka 

Fig. 2 Contents heavy metals of the individual soil levels – (light alluvial soil)  

 

Analiza uziarnienia badanej gleby pozwoliła zaklasyfikować ten utwór jako piasek gliniasty 

mocny w powierzchniowych poziomach glebowych, przechodzący w piasek gliniasty lekki i słabo 

gliniasty w dolnych poziomach, zalegający na luźnych piaskach rzecznych terasy zalewowej 2.5-3 m 

n.p.rzeki. Udział frakcji poniżej 0.02 mm zmniejsza się wraz z głębokością, przy powierzchni wynosi 

17 %, zaś na głębokości 40 cm już tylko 2%. Nagromadzeniu części spławialnych w górnej partii 

profilu glebowego towarzyszy akumulacja materii organicznej (C – 2%). Odczyn gleby jest obojętny 

przechodzący w lekko kwaśny oscyluje w zakresie 6.75- 6.47 pH. Średnie stężenie jonów 

wodorowych w badanym roztworze glebowym jest niewielkie i wynosi 0, 000249 mola/dm
3
, za to 

występuje bardzo duży udział wodorotlenków Al, które decydują o lekko kwaśnym odczynie gleby.  

 Mady średnie doliny Odry zawierają średnio 20-35 % części spławialnych. Są bardzo 

zróżnicowane granulometrycznie. Są to piaski gliniaste mocne zalegające na glinie średniej, 

podścielonej gliną lekką silnie spiaszczoną, która zawiera wkładki piasku luźnego. Charakter osadu 

warunkuję dobrą przewiewność oraz przepuszczalność w poziomie A, zaś zdolność do akumulacji 

wody i retencji wody w poziomie G/C.  

Odzwierciedleniem przemywno – retencyjnego typu osadu jest wilgotność poszczególnych 

poziomów genetycznych. Wynosi ona od 18% do 21% w poziomach z dużą zawartością części 

spławialnych (pgm, gś, gp) zaś w warstwie piasków luźnych wynosi zaledwie 2%. Należy jednak 

pamiętać, iż woda glebowa mady średniej jest dostępna dla roślin jedynie w kilkudziesięciu %. 

W poziomach wzbogaconych we frakcje iłu koloidalnego widoczne jest oglejenie opadowo - 

gruntowe, będące wynikiem reakcji utleniania i redukcji związków żelaza i manganu. Świadczy ono o 

złej aeracji gleby i niedoborze tlenu a tym samym o niekorzystnych warunkach dla rozwoju korzeni 

roślin.  

Zawartość metali ciężkich w madzie średniej charakteryzuje duże stężenie jonów Mn, Fe, Cd, 

Zn, Pb, Ni oraz Cu w poziomie powierzchniowym A od 0 -0,15 m (Ryc.3). Nagromadzenie jonów Fe 

wynosi ponad 26 000 ppm/gsm (wartości > 2000 ppm/gsm są toksyczne dla roślin zwłaszcza w 

środowisku gleb kwaśnych i wilgotnych). Jego związki wykazują dużą pojemność sorpcyjną, przez co 

wpływają na zachowanie innych jonów np. Mn, a także na dostępność substancji pokarmowych i 

potencjalnie toksycznych pobieranych przez rośliny. Podobnie jak w przypadku mad lekkich oraz 

ciężkich przekroczone są wartości dopuszczalnych stężeń jonów Pb. Jest to wynikiem wieloletniej 

akumulacji zanieczyszczeń w powierzchniowych warstwach gleby, co niekorzystnie wpływa na 

rozwój jej mikroflory i mikrofauny. 
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Ryc.3 Zawartość metali ciężkich w poszczególnych poziomach glebowych – mada lekka 

Fig. 3 Contents heavy metals of the individual soil levels –( middle alluvial soil)  

 

Kolejną strefę w dolinie tworzą mady ciężkie. Są to gliny ciężkie przewarstwione gliną lekką 
słabo spiaszczoną. Zawartość frakcji poniżej 0,02 mm waha się od 21 % w poziomach 

przypowierzchniowych do 58 % w części środkowej i dolnej profilu (Ryc. 3). Warstwowanie jest 

cechą charakterystyczną glin aluwialnych, których geneza ściśle wiąże się z wahaniem stanów wody 

w rzece i jej wylewami w strefie teras zalewowych. Duża zawartość drobnych frakcji świadczy o 

wyrównanych, spokojnych przepływach rzeki.  

Wilgotność poszczególnych poziomów glebowych wykazuje pewną zależność ze składem 

granulometrycznym osadu. Dla gliny lekkiej słabo spiaszczonej waha się w przedziale 18-22 %, zaś 
dla gliny ciężkiej wynosi od 29 do 33 %.  

Mada ciężka tworzy środowisko bardzo kwaśne, w którym wartości pH (określone KCl) 

wynoszą od 4,77 w górnych warstwach do 3,4 w spągu. Jednocześnie ujawnia się tu pewna zależność, 
mianowicie wraz ze wzrostem % zawartości części spławialnych pH gleby maleje. 

Zawartość pierwiastków śladowych w madach ciężkich zalegających na piaskach i żwirach 

rzecznych doliny Odry wykazuje nieznacznie przekroczone dopuszczalne wartości stężenia Cd oraz 

Zn, jednakże występują w zakresie, w którym nie są toksyczne dla występujących w dolinie roślin 

(Ryc.4). Obawy budzi natomiast duże stężenie Pb w przypowierzchniowych warstwach gleby, aż 351 

ppm/gsm. Nagromadzenie ołowiu w poziomie próchniczym świadczy niewątpliwie o 

zanieczyszczeniu antropogenicznym. Jest aż 18 – krotnie wyższe niż skał podłoża.  
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Ryc.4 Zawartość metali ciężkich w poszczególnych poziomach glebowych – mada lekka 

Fig. 4 Contents heavy metals of the individual soil levels – (heavy alluvial soil) 

 
Sorpcyjne i buforowe właściwości pokryw madowych 
  

W ocenie jakości gleby podstawę stanowi określenie jej właściwości sorpcyjnych, czyli 

zdolności do wymiennej adsorpcji kationów (R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. 

Prusinkiewicz, 2004). Zdolności sorpcyjne gleb warunkują magazynowanie substancji pokarmowych, 

unieruchomianie składników potencjalnie toksycznych, odpowiadają za retencję wody w glebie oraz 

za obieg pierwiastków śladowych. 
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Zdolności sorpcyjne mady lekkiej (ryc.5), której miarą jest tzw. CEC – całkowita kationowa 

pojemność sorpcyjna gleby odniesiona do aktualnego pH gleby zaprezentowano w Tabeli 1. Sorbenty 

glebowe wysycane są głównie kationami kwasowymi – zwłaszcza Al3+, co decyduje o lekko kwaśnym 

odczynie gleby. Ze względu na niski stopień wysycenia zasadami mada lekka odznacza się małymi 

zdolnościami buforowymi względem jonów H, a dużymi względem jonów OH.       
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Ryc. 5 (A) kompleks sorpcyjny (B)Zmienność uziarnienia mady lekkiej 

Fig. 5 A) sorption complex, B) variable of soil litology (light alluvial soil) 

 

Całkowita kationowa pojemność sorpcyjna mady lekkiej jest dziesięciokrotnie wyższa w 

poziomie A(pgm), czterokrotnie wyższa w poziomie A/G(pgl) niż w poziomie C(p), gdzie wynosi 

zaledwie 25 cmol(+)*kg -1. Sytuacja taka jest wynikiem przede wszystkim dużej zmienności 

uziarnienia poziomów glebowych. Warstwy przypowierzchniowe zawierające, aż 17 % frakcji <0,02 

mm oraz dużo C org. charakteryzują się większą powierzchnią właściwą a w konsekwencji większą 
sorpcją (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Właściwości sorpcyjne mady lekkiej*CEC- całkowita pojemność sorpcyjna gleby 

Table. 1 Sorption characteristic –light alluvial soil CEC-total sorption capacity of soil,  

 

Kationy wymienne [cmol(+)*kg -1] 

Zasadowe kwasowe 

Poziom 

 

Głębok

ość 

Ca Mg K Na H Al 

CEC 

cmol

(+)*k

g -1 

A 0,05-

0,10 9,89 85,71 113,02 12,18 0,000255 32,26 

253,0

6 

A/G 0,35-

0,40 3,34 56,17 24,49 7,05 0,0002189 11,35 

102,3

9 

G 0,75-

0,80 1,41 39,49 14,60 3,89 0,000178 8,27 67,66 

C 1-1,05 0,54 14,46 6,43 1,22 0,000346 2,65 25,29 

 

Stopień wysycenia gleby kationami o charakterze zasadowym (V) jest podobny we wszystkich 

poziomach genetycznych mady lekkiej wynosi 87-88% (Tabela 2). W skład wymiennych kationów 

zasadowych wchodzą głównie jony magnezu i potasu, niewielki udział w kompleksie sorpcyjnym 

stanowią jony wapnia oraz sodu. Jak wynika z analizy właściwości sorpcyjnych o odczynie kwaśnym 

w poziomie A i A/G decydują przede wszystkim wymienne kationy glinu. 

A 

C 

G 
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Tabela 2. Kompleks sorpcyjny mady lekkiej,* CEC- całkowita pojemność sorpcyjna gleby, **S- suma 

zasad 

Table.2 Sorption complex– light alluvial soil, CEC-total sorption capacity of soil, S- base 

 

Głębokość %<0,02 

mm 

%C CEC 

cmol(+)*kg1 

V=(S*/CEC) 

% 

 

VCa 

% 

VMg 

% 

 

VK % VNa 

% 

 

0,05-0,10 17 2,25 253,06 87,25 4,48 38,82 51,19 51,19 

0,35-0,40 12 1,75 102,39 88,92 3,67 61,69 26,89 26,89 

0,75-0,80 0 0,51 67,66 87,78 2,37 66,49 24,58 24,58 

1-1,05 0 0,39 25,29 89,53 2,37 63,86 28,40 28,40 

 

Kompleks sorpcyjny mady średniej (ryc.6) jest wysycony głównie kationami zasadowymi 

zwłaszcza magnezu oraz potasu (Tabela 3). Najbogatszy w kationy wymienne jest poziom A, który 

zawiera 17 % frakcji <0,02 oraz dużo, bo aż 5% C (Tabela 4). Najmniejsza pojemność wymiany 

kationów oraz najniższa całkowita pojemność sorpcyjna cechuje piaski luźne i wynosi zaledwie 17,44 

cmol(+)*kg-1. Odczyn gleby jest lekko kwaśny mieści się w przedziale 5,7-6,13. Duży udział kationów 

Al w powierzchniowych warstwach profilu warunkuje niższe wartości pH. 
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Ryc. 6 (A) kompleks sorpcyjny (B)Zmienność uziarnienia mady średniej 

Fig. 6 A) sorption complex, B) variable of soil litology (middle alluvial soil) 

 
 

Tabela 3. Właściwości sorpcyjne mady średniej, *CEC- całkowita pojemność sorpcyjna gleby 

Table. 3 Sorption characteristic – middle alluvial soil CEC-total sorption capacity of soil  
 

Kationy wymienne [cmol(+)*kg -1] 

zasadowe kwasowe 

Poziom  

 

Głębokoś
ć 

Ca Mg K Na H Al 

CEC* 

cmol(+

)*kg-1 

A 0,05-0,10 3,21 66,23 56,69 6,72 0,00031 29,29 162,14 

0,20-0,25 4,38 72,40 24,01 3,72 0,000489 20,55 125,06 G 

0,60-0,65 0,71 9,03 3,14 0,94 0,0000117 3,62 17,44 

C 1,20-1,25 2,05 34,78 13,10 2,07 0,000756 9,61 61,60 

 

A 

G/C 
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Tabela 4. Kompleks sorpcyjne mady średniej,* CEC- całkowita pojemność sorpcyjna gleby,**S- suma 

zasad 

Table.4 Sorption complex – middle alluvial soil, CEC-total sorption capacity of soil, S- base 

 

Głębokość %<0,02 

mm 

%C CEC 

cmol(+)*kg1 

V=(S*/CEC) 

% 

 

VCa 

% 

VMg 

% 

 

VK % VNa 

% 

 

0,05-0,10 17 5,7 162,14 81,93 2,41 49,85 42,67 5,06 

0,20-0,25 41 - 125,06 83,57 4,19 69,27 22,98 3,56 

0,60-0,65 0 0,4 17,44 79,21 5,15 65,38 22,70 6,77 

1,20-1,25 24 - 61,60 84,40 3,94 66,90 25,19 3,97 

  

 

Na kształtowanie zdolności sorpcyjnych mad ciężkich duży wpływ wywiera zawartość iłu 

koloidalnego (Ryc.7), ponadto zauważa się znaczącą rolę próchnicy, która aż dwukrotnie zwiększa 

pojemność sorpcyjną gleby (Tabela 6), która dla mad ciężkich jest bardzo wysoka i wynosi od 51% w 

glinie lekkiej spiaszczonej do 99 % w glinie ciężkiej. 
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Ryc. 7 (A) kompleks sorpcyjny (B)Zmienność uziarnienia mady ciężkiej 

Fig. 7 A) sorption complex, B) variable of soil litology (heavy alluvial soil) 

 

 
 

W składzie wymiennych kationów zasadowych dominują jony magnezu oraz potasu następnie 

sodu i wapnia. Ze względu na mały udział substancji organicznej w glebie w kształtowaniu 

kwasowości decydującą rolę odgrywają głównie kationy glinu (Tabela 5). 

 Na kształtowanie zdolności sorpcyjnych mad ciężkich duży wpływ wywiera zawartość iłu 

koloidalnego, ponadto zauważa się znaczącą rolę próchnicy, która aż dwukrotnie zwiększa pojemność 
sorpcyjną gleby (Tabela 6), która dla mad ciężkich jest bardzo wysoka i wynosi od 51% w glinie 

lekkiej spiaszczonej do 99 % w glinie ciężkiej. 
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Tabela 5. Właściwości sorpcyjne madyciężkiej, *CEC- całkowita pojemność sorpcyjna gleby 

Table. 5 Sorption characteristic –heavy alluvial soil CEC-total sorption capacity of soil, 

 

Kationy wymienne [cmol(+)*kg 
-1

] 

zasadowe kwasowe 

Poziom 

 

Głębok

ość 

Ca Mg K Na H Al 

CEC

* 

cmol

(+)*k

g-1 

A 0-15 1,85 3,19 46,32 9,81 0,0021 27,99 89,16 

A/G 15-50 2,25 62,75 18,52 4,52 0,0082 11,89 99,94 

G 50-70 1,83 31,84 8,94 1,50 0,00135 7,19 51,31 

C 70-90 

1,00 54,59 30,66 3,96 0,0176 9,33 

107,5

5 

 
Tabela 6. Kompleks sorpcyjne mady ciężkiej,* CEC- całkowita pojemność sorpcyjna gleby, **S- suma 

zasad 

Tab.6 Sorption complex – heavy alluvial soil, CEC-total sorption capacity of soil, S- base 

 

Głębokość %<0,02 

mm 

%C CEC 

cmol(+)*kg
1
 

V=(S*/CEC) 

% 

 

VCa 

% 

VMg 

% 

 

VK % VNa 

% 

 

0,10-0,15 27 0,7 89,16 68,60 2,07 3,58 51,96 11,00 

0,60-0,65 58 0,58 99,94 88,10 2,25 62,79 18,53 4,53 

0,80-0,85 15 0,3 51,31 85,98 3,57 62,06 17,43 2,92 

0,90-095 53 0,34 107,55 83,87 0,93 50,75 28,51 3,68 

 

Podsumowanie  

 
Od czasu (deglacjacji lądolodu stadiału maksymalnego), kiedy to wody ablacyjne uformowały 

głęboko wciętą w podłoże pradolinę Odry, a w wyniku późniejszego zasypania (podczas zlodowacenia 

północnopolskiego) uformowane zostały terasy nadzalewowe wyższe i niższe, zbudowane z 

jasnoszarych piasków różnozianistych z dużą domieszką żwirów do czasu (okres atlantycki i 

subatlantycki), kiedy powstały terasy zalewowej 2.5-3 m n.p.rzeki stanowiące główny poziom w 

dolinie Odry możemy mówić o krajobrazie pierwotnym i nienaruszonej strukturze geo- i ekosystemów 

oraz pierwotnych zbiorowiskach roślinnych, których jedyną przyczyną ewolucji był zmieniający się 
klimat. Okres późniejszy przyniósł (wraz z pojawieniem człowieka) daleko idące przekształcenia szaty 

roślinnej i znacząco przyspieszył formowanie pokryw madowych, których miąższość w dolinie Odry 

przekracza miejscami 2 – 4 m. Wiek spągu tych utworów określono metodą 14C na 2700 lat na schyłek 

subboreału (G. Winnicka, 1988; K. Cwojdzińska – Ruziewicz, 1990). Kolejne wieki (XVII/XX) 

intensywnego rolnictwa oraz wypasu bydła w dolinach sprzyjały nadmiernej erozji gleb. Naturalną 
roślinność zastąpiła szachownica pól uprawnych, łąk kośnych i pastwisk. Ostatni okres to przede 

wszystkim wzrost zanieczyszczeń przemysłowych oraz nadmierna chemizacja rolnictwa, powodująca 

zmiany właściwości chemicznych mad (zakwaszenie, zanieczyszczanie metalami ciężkimi, 

substancjami biogennymi itp.).  

 

Występujące w dolinie Odry gleby, które ze względu na właściwości fizyczno – chemiczne 

oraz morfologię profilu zostały zakwalifikowane jako mady. Są to utwory aluwialne:  

1. warstwowane, piaszczysto - gliniaste o różnej litologii osadu. 

2. wykazujące dużą zmienność chemiczno - litologiczna poszczególnych poziomów i podpoziomów 

genetycznych, stanowi sekwencję wszystkich zmian środowiskowych zachodzących w dolinie 

(zmiany stanów wody, zmiany zasięgów wylewów rzeki, powodzie - w tym z 1997 roku, zmiany 

poziomu wód gruntowych - osuszenie doliny, akumulacja metali ciężkich itp.)  

3. odznaczające się swoistą sterfowością, tworząc w zależności od morfologii terenu oraz od 

odległości od koryta równoległe pasy rizotopów.  
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4. które, ze względu na morfologię profilu glebowego oraz właściwości fizyczno - chemiczne osadu 

tworzą trzy podtypy: mady lekkie (10-20 % frakcji <0,02mm), mady średnie (20-35% frakcji <0,02 

mm) oraz mady ciężkie (35-50 % frakcji <0,02 mm). 

5. których pH, oscyluje w przedziale od 6,75 – 4,46 (w H2O); przy czym w madach lekkich stopniowo 

przechodzi od obojętnego do lekko kwaśnego, w madach średnich z lekko kwaśnego w stropie do 

kwaśnego w spągu, a w ciężkich zmienia się z kwaśnego w bardzo kwaśny w dolnej części profilu. 

6. wykazujące się dużą zmiennością wilgotności profilu glebowego; największą wilgotnością cechują 
się mady ciężkie (> 30%), co ma związek z większą higrofilnością osadu; mady średnie ( 17-20 %) zaś 
najmniejszą wilgotność ze względu na łatwo przemywny profil posiadają mady lekkie (1.5%-7%), 

jednakże warunki wodne w stosunku do roślin (woda dostępna dla roślin) najkorzystniejsze są w 

madach średnich, głównie ze względu na dużą zmienność litologiczną profilu glebowego, zaś najmniej 

korzystne w madach ciężkich, gdyż ponad 70 % wody glebowej jest związana przez koloidy glebowe. 

7. o dużej pojemności sorpcyjnej, która rośnie proporcjonalnie do pH; mady lekkie posiadają 
najwyższą pojemności sorpcyjną (CEC wynosi średnio 139 cmol(+)*kg-1) zaś najniższą pojemność 
sorpcyjną wykazują mady ciężkie (CEC wynosi średnio 78 cmol(+)*kg

-1
). 

8. wykazujące dużą zdolność do magazynowania składników pokarmowych, w tym pierwiastków 

śladowych, potencjalnie toksycznych dla roślin; co przekłada się na ilość zawartych w glebie jonów 

Fe, Mn, Cd, Pb, Zn, Cu, Al (np. zawartość Pb w poziomie Ao w madach ciężkich jest 4 krotnie 

wyższa niż w madach lekkich).  

9. o kwaśnym środowisku glebowym, zawierające rozpuszczalne formy metali ciężkich, które tworzą 
następujący szereg: Fe>Mn>Zn>Pb>Cu>Ni>Cd, jest on identyczny we wszystkich podtypach mad, 

różnica dotyczy jedynie wielkości stężeń. 

10. wykazujące się dużym stężeniem jonów N w warstwach powierzchniowych profilu, co ma 

związek nie tylko z rozkładem materii organicznej zawartej w próchnicy (% zawartość C w madach 

ciężkich waha się w przedziale 0-5,7 %; w madach lekkich wynosi 0,3-2,3 %, zaś w średnich zaledwie 

0,3-0,7%), ale świadczy o nadmiernym zanieczyszczeniu gleb nawozami, zwłaszcza, że 

nagromadzeniom azotu w tych poziomach towarzyszy duża zawartość potasu. 

 

 Podsumowując, gleby doliny Odry z punktu widzenia własności inżyniersko – budowlanych 

należą do gruntów słabych, jednakże z punktu widzenia wymogów siedliskowych, należą do gleb 

żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, ich budowa litologiczna zapewnia dobre warunki 

powietrzno - wilgotnościowe, jedynie lokalnie dochodzi do stagnacji wody i pojawiają się warunki 

redukcyjne (mady ciężkie – oglejenie gruntowo – opadowe, mady średnie oglejenie opadowe i mady 

lekkie oglejenie kontaktowe). Odczyn lekko kwaśny (mad lekkich i średnich) jest w tym wypadku 

bardzo korzystny dla roślin, głównie ze względu na lepszą dostępność rozpuszczonych w roztworze 

glebowym składników, które przy wyższym pH są unieruchomione i tworzą związki słabo 

rozpuszczalne w wodzie. Jedyne obawy wzbudza fakt, iż właśnie środowisko kwaśne zwłaszcza mad 

ciężkich predysponuje rośliny do łatwiejszego przyswajania jonów, również tych potencjalnie 

toksycznych, jak ołów czy kadm.  

 Gleby doliny Odry tworzą siedliska o wysokiej klasie bonitacji, doskonałe dla rozwoju 

siedlisk łęgów właściwych oraz grądów. Ze względu na wysoką klasę bonitacji są użytkowane 

rolniczo. 

 

Changes of soil and moist conditions in fragments of Odra Valley  

 
Summary 
 

The Odra valley soils are very rich in biochemical and organic components. The structure of 

the soil profile guarantees good aerial and moist conditions. The local differences of the river deposits 

are caused by difference of the Odra River reach.  
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The accumulation of the fine – grained fractions in the Odra valley during flood depends from: 

distance to the riverbed, the river embankment and the plants type (trees, shrubs or meadows). The pH 

interval 4-7 determines the development of river ecosystems. The tree kind: Quercus robur, Alnus 

glutinosa, Salix viminalis, Ulmus laevis prefer moist, fertile and dusty soils with pH at 4-7. Improper 

agricultural administration and influence of the industrial pollution cause soils pollution with: Pb, Zn, 

Cd, K, Mg. 
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