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TORFOWISKO Z.
(z Zakładu Torfoznawstwa S. G. G. W. Warszawa)

Planowe wykorzystanie naszych złóż torfowych wymaga przepro
wadzenia odpowiednich badań terenowych i laboratoryjnych w celu 
stwierdzenia l wyeliminowania obiektów torfowych zdatnych do eksploa
tacji rolniczej, względnie przemysłowej. Takie opracowanie dokumen
tacji dla zbadanych torfowisk może stanowić podstawę obecnej, względ
nie przyszłej ich eksploatacji.

T o r f o w i s k o  Z. '

P o ł o ż e n i e  t o r f o w i s k a
Torfowisko Z leży na terenie gminy A,pow. B, woj. W.
Graniczy ono od strony 'północno-wschodniej z wsią C, leżącą na 

krawędzi tarasu lodowoowego, od strony wschodniej z gruntam i wsi D, 
a od strony południowej z gruntam i wsi E. Reszta torfowiska graniczy 
z gruntam i Nadleśnictwa Państwowego w F.

W związku z ewentualnym projektem  eksploatacji torfowiska kwe
stią wielkiego znaczenia są dobre warunki komunikacyjne zarówno 
w obrębie danego torfowiska jak i najbliższej okolicy.

Przez środek torfowiska przechodzi grobla, którą przebiega draga
0 twardej nawierzchni (bruk) od\G przez stację kolejową Z do wsi A po
łożonej przy szosie W—L. Odległość od torfowiska do stacji kolejowej 
Z wynosi 2 km, do A w którym  znaj doi je się Urząd Gminny — 9 km.

W kierunku do Wisły prowadzą od torfowiska drogi polne do wsi H
1 E. Drogi te przecinają trakt wzmocniony, przebiegający z I przez J  do 
K. W arunki komunikacyjne okolicy torfowiska można uważać za dosta
tecznie dobre nawet przy intensywniejszej eksploatacji torfu.

Torfowisko zbadane na obszarze 282,4 ha leży w pradolinie Wisły 
i jest wycinkiem kompleksu gleb błotnych tejże doliny ciągnących się 
od К po Ł.

Złoża torfów niskich utworzone na starszym tarasie akumulacyjnym 
graniczą od północnego-wschodu z krawędzią równiny lodowcowej (mo
reny dennej) wzniesionej około 26 m ponad poziom tarasu akumula
cyjnego.
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■Na równinie lodowcowej w okolicy wsi С występują gleby bielico
we wytworzone z gliny zwałowej — tzw. bielice różnoziarniste (w kie
runku północnym obiektu) oraz piaski bielicowo-gliniaste i słabo-glinia- 
ste (w kierunku północno-wschodnim). W podłożu znajduje się spiasz- 
czona glina zwałowa dość przepuszczalna. W kierunku południowym tor
fy i utwory mułowo-bagienne graniczą z luźnymi piaskami starszych 
tarasów akumulacyjnych (piaski te są często rozwydmione (okolice wsi

Rys. 1. Plan sytuacyjny torfowiska Z. Rys. 2. Plan sytuacyjny sondowań 
torfowiska Z.

H), jak również ze starszymi madami pyłowo-piaszczystymi (E). Utwory 
te tworzą pewne wzniesienia -pomiędzy tarasam i starszym i i współ
czesnymi.

Krawędź współczesnego tarasu Wisły przebiega w kierunku połud
niowym od starszego tarasu akumulacyjnego, przy czym różnica pozio
mów pomiędzy tym i tarasam i wynosi około 5 m.

Na współczesnym tarasie Wisły zalegają osady aluwialne, dające na 
ogół bardzo dobre gleby — mady lekkie i mady mocne, a w miejscowo
ściach niżej położonych gleby mułowo-błotne.
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Lekki skłon doliny zaznacza się ku północnemu-zachodowi, a samo 
torfowisko leży pomiędzy warstwicami 115 a 116 m.

Dno doliny zalegają piaski, zaś gdzieniegdzie we wgłębieniach znaj
dują się niewielkie pokłady iłu rzeczhego (10—40 cm).

Torfowisko odwadniają dwa rowy, z których jeden przebiega wzdłuż 
wschodniej granicy torfowiska i ciągnie się w kierunku Wisły poprzez 
grunty mineralne, znajdujące się w okolicy wsi E, drugi wypływa z dru
giego końca torfowiska od strony północno-zachodniej i kieruje się do 
stawów, które znajdują się w rejonie M. Rowy te od dłuższego czasu nie 
były poddawane renowacji, są one mocno, zarośnięte, co powoduje, że od
pływ wody jest częściowo zahamowany.

Dla odwodnienia terenu większe znaczenie ma rów od strony 
wschodniej, k tóry prowadzi do Wisły najkrótszą linią (około 7 km). Dor* 
prowadzenie go jednak do należytego stanu wymagałoby dużych nakła
dów, co nie opłacałoby się dla prac przeprowadzonych tylko w ramach 
omawianego, obszaru.

Pomimo'złego stanu (rowów teren nie był zabagniony, a poziom wo
dy gruntowej w miesiącu lipcu był .zależny od usytuowania terenu 
i wahał się w granicach od 50 cm w części południowej torfowiska do 
150 cm w części północno-wschodniej.

Obszar torfowiska i okolicznych terenów należy do zlewni Wisły. 
Zlewnia u łssn a  torfowiska od strony północnej sięga po N., w kierunku 
zachodnim dochodzi do stacji Z.; stamtąd wzdłuż nasypu kolejowego 
biegnie do wsi D. Południowo-wschodnią granicę zlewni stanowi grobla 
prowadząca od wsi D. do kolonii E. Dalej granica biegnie w kierunku 
północno-zachodnim, przechodząc następnie w kierunek północny, do
chodzi do wzgórz wsi C., skąd wraca do N. Obszar zlewni torfowiska wy
nosi około 1300 ha.

Omawiane torfowisko leży na granicy izohyet oznaczonych na mapie 
klimatycznej liczbami 550 i 600. Ilość opadów w miesiącach letnich wpły
wa zdecydowanie na przebieg eksplotacji torfu. Dlatego też w celu scha
rakteryzowania nasilenia opadów letnich podajemy poniżej dane PIHM 
za okres od 1926 do 1937 roku, zebrane przez stację meteorologiczną w K. 
(tabela Nr 1).

B a d a n i a  t e r e n o w e

Przeprowadzono szczegółowe badania terenowe celem określenia głę
bokości zalegania torfu, ogólnej charakterystyki torfowiska, charakte
rystyki głębiej położonych pokładów torfowych i obliczenia przypusz
czalnych zasobów surowca torfowego. Wykonano szereg sondowań świ
drem komorowym (rys. 2) i pobrano próbki torfu do analizy. Sondowanie
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Ta b e l a  1 
Ilość opadów

rok/mies. IV V VI VII VIII IX roczne

1926 34 123 123 96 94 72 674
1927 54 43 43 88 76 87 565
1928 41,6 94 27,4 50,6 47,8 18 505,5
1929 24,8 49,7 88,7 86,5 64,5 37,5 520
1930 46,5 37 7,3 65,4 109.5 54,2 485
1931 41.0 17.3 76,2 74,3 137,2 . 30,8 532,5
1932 15,5 136,3 47,6 55,2 i 103,4 30,9 589.9
1934 16,5 50,0 67,6 148,1 79,5 67,2 671
1935 33 142 65 108 ■ 87 j 90 j 666
1936 43 37 53 :• 86 72 i 51 1 516
1937 33 26 87 35 61 j 30 i 529

przeprowadzono przez całą grubość pokładu torfowego aż do podłoża mi
neralnego. Na podstawie wykonanych pomiarów ustalono, że powierzch
nia torfowiska wynosi 282,4 ha. Torfowisko to jest od dawna eksploato
wane, na skutek czego pocięte jest licznymi karierami. Istniejące stare 
po torf ia świadczą o dzikim sposobie eksplotacji ,która dawniej miała 
miejsce. Obecnie zaś obserwowana jest pewna planowość w sposobie 
wydobywania torfu.

Ze względu na specyficzny kształt badanego terenu oraz ze względu 
na rozmieszczenie licznych potorfi wypełnionych wodą, zaszła koniecz
ność wyodrębnienia na torfowisku 5 kompleksów „A", „B“, ,,C“, „D“ 
i „E“, przez które przeprowadzono odrębne magistrale.

Najbardziej pociętą karieram i a tym samym najwięcej wyeksploato
waną częścią torfowiska jest teren oznaczony magistralą „D“, gdzie po
wierzchnia potorfi stanowi 39% powierzchni całej partii. Następnym, 
najbardziej wyeksploatowanym obszarem jest partia „A“, gdzie potorfia 
stanowią 36% i partia ,,B“, w której ilość dołów poeksploatacyjnych 
równa jest 32%, głębokość eksploatacji waha się w granicach 1 — 1,6 m.

Na podstawie wykonanej niwelacji stwierdzono, że partia ,,D“ obni
ża się lekko w kierunku zachodnio-południowym, partia „A“ w kierun
ku południowym, pozostałe zaś części w kierunku rowu biegnącego 
wzdłuż wschodniej części torfowiska.

Poziom wody gruntowej wahał się w partiach ,,A“ i ,,D“ od 0,6 do
1,5 m, w pozostałych zaś częściach od. 0,4 do 1,0 m. Dość niski poziom wo
dy gruntowej, szczególnie w partiach ,,A“ i „D“, pozwala na dojazd wo
zami do każdego punktu torfowiska.

Złoże osiadło i stało się zwięzłe, miejscami nawet przesuszone.
Największą miąższość posiada torf na terenie oznaczonym magistra- 

J ą  ,,D“, gdzie dochodzi ona do 5 m, na magistrali ,,A“ do 4 m, pozostałe
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partie są płytsze. Średnia miąższość użyteczna jest najwyższa na magi
strali ,,D“ 3,14 m, najniższa zaś na magistrali „C“ cz. I, 1,56 m. W poniżej 
załączonej tablicy n r 2 podane są zestawienia obliczeń powierzchni w ha 
poszczególnych partii torfowiska Z. oraz ogólnej powierzchni torfowi
ska.

W tablicy n r 3 przedstawione są zasoby surowca torfowego w m;ł 
zarówno poszczególnych partii torfowiska jak i całości, podane są śred
nie miąższości masy torfowej, a także miąższość użyteczna do eksplo
atacji.

Pod miąższością użyteczną rozumiemy średnią miąższość torfu po
mniejszoną o 40 cm (20 cm wierzchnica i 20 cm warstwa spągowa).

W ostatnich rubrykach tablicy nr 3 uwidocznifone są zasoby użytecz
nej masy torfowej w m3 i w tonach powietrznie suchego torfu po odli
czeniu już wyeskploatowanej masy torfowej poszczególnych partii tor
fowiska.

T a b e l a  2 
Zestawienie powierzchni torfowiska

Teren magistrali Powierzchnia 
ogólna w ha

Powierzchnia 
wyeksploatowana 

w ha

Stosunek procent, 
pow. wyeksploat. 
do pow. ogólnej

Mag. „A“ 46,0 16,5 36

,.B“ 17,0 5,5 32

„ „C“ cz. I 45,4 3,6 8

„ „C“ cz. II 31,0 ---

„ „D“ 115,5 44,7 39

„E“ 27,5 • 6,0 22

Ogółem 282,4 76,3 27

O b e c n y  s t a n  f l o r y s t y c z n y  t o r f o w i s k a .  Opisany te- 
ten należy do typu torfowisk niskich. Stanowi on jeden wielki obiekt eks
ploatowany, względnie zajęty przez tereny poeksploatacyjne. Toteż przy 
charakterystyce szaty roślinnej można wyróżnić następujące zbiorowi
ska roślinne:

1. Roślinność zarastających dołów potorf owych,
2. Roślinność miejsc będących w eksploatacji,
3. Roślinność łąk i pastwisk,
4. Roślinność wyniesienia mineralnego.
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T a b e l a  3 
Zestawienie zasobów torfowych

Teren magistrali
Średnia

miąż
szość

Całkowite za
soby surowej 
masy torfu 

w m3

Miąższość 
użyteczna 
do eksplo

atacji

Zasoby uży
tecznej masy 

torfowej 
w m3

Zasoby torfu 
powietrznie 

suchego 
w tonach

Mag. „A“ 2,55 925.500 2,15 741.500 105.950

1,80 223.500 1,40 155.500 22.214

„C“ cz. I 1,56 655.800 1,16 I 473.800 67.685

„ „C“ cz. II 1,95 604.300 1,55 j 480.500 68.642

3,14 2.956.200 2,74 2.494.200 356.314

» >»E4‘ 2,26 561.500 1,86 j 451.500 64.500

4.797.000 685.305

1. Tereny po starej eksploatacji — doły potorfowe wykopane przy 
pomocy kopaczek Brzozowskiego nie zarosły jeszcze, tworząc wielkie 
zbiorniki wodne z roślinnością pływającą jak: Lemna (rzęsa), Spirodela 
(spirodela), Hydrocharis (żabiiściek) oraz Potamogeton (rd'estnica).

Doły płytsze po ręcznej eksploatacji uległy przeważnie już zarośnię
ciu przez mchy i turzyce."

Groble między dołami pokrywają Betula verrucosa (brzoza brodaw- 
kowata) i krzewy Salix cinerea (łoza) wkraczające już na teren dołów 
potorfowych naw et takich, które są pokryte kożuchem turzycowo-mszy- 
stym. Poza tym na progach i płytkich zarośniętych całkowicie dołach 
potorfowych rosną:

Alnus glutinosa (olsza czarna),
Betula verrucosa (brzoza brodawko wata),
Pinus silvestris (sosna z'wyczajna),
Salix cinerea (łoza),
Frangula alnus (kruszyna pospolita).
W runie nad samymi brzegami występują:
Lycopus europaeus (karbiniec pospolity),
Aspidium thely|pteris (nerecznica błotna),
Aira caespitosa (śmiałek darniowy).

Świeże doły potorfowe mają lustro wody niezarośnięte z pływającą 
roślinnością. Od płytszych brzegów zarastają przez Typha latifolia (pał
ka szerokolistna), Typha angustifolia (pałka wąskolistna) i Phragmites 
communis (trzcina pospolita). Bardzo ważnym czynnikiem zarastania
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dołów potorfowych jest Bidens tripartitus (uczep trójzębny), Bidens 
cernuus {uczep zwisły) i niektóre turzyce.

Tereny po świeżej eksploatacji lub będące w eksploatacji wyglądają 
nieco inaczej. Teren pierw otny pozostający pod postacią węższej lub 
szerszej grobli między dołami potorfowymi porasta roślinnością całkowi
cie zmienioną na skutek radykalnej zmiany warunków ekologicznych 
(głównie wodnych).

Rosną tu gatunki takie jak:
Brunella vulgaris (głowienka pospolita),
Plantago major (babka zwyczajna),
Plantago media (babka średnia),
Potentilla silvestris (pięciornik kurzyślad),
Potentilla anserina (pięciornik gęsi),
Trifolium repens (koniczyna biała),
Festuea rubra (kostrzewa czerwona), i inne.
Część powierzchni kompleksu między potorfiami (w działach „A“ 

i ,,D“) jest w uprawie polowej: ziemniaki, owies, len, gryka, brukiew, ka
pusta. Część obszaru na skutek silnego odwodnienia została w wierzch
niej warstwie przesuszona. Torf przesuszony do głębokości 20 — 30 cm 
stracił strukturę i przybrał postać pylącej i sypkiej masy. Porost roślin
ny w takich miejscach jest znikomy, większość powierzchni tworzą czar
ne place pozbawione darni, prawdopodobnie brak nawożenia potasem 
odgrywa tu także poważną rolę.

Obszar południowej części torfowiska, teren nhagistrali „C“ i „E“, 
jest użytkowany (podobnie jak teren działu „B“) jako bardzo słabe pa
stwisko lub łąki częściowo kośne. Część środkowa działu magistrali „C“ 
jest porośnięta gęsto krzakami Salix cinerea (łoza).

Łąki są tu typu turzycowo-mszystego, które w miarę osuszenia zmie
niają swój charakter. Przybywa coraz więcej takich roślin jak:

Trifolium repens (koniczyna biała),
Lotus uliginosus (komonica błotna),
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy),
Dactylis glomerata (kupkówka) i 
Poa palustris (wiechlina błotna).
Między terenam i magistrali ,,C“ z południa, „E“ z północy i ,,B“ ze 

wschodu znajduje się, jak już wspomniano, wyniesienie mineralne. Wy
niesienie to było niegdyś porośnięte przez dość gęstą dąbrowę, której za
ledwie mizerne resztki przetrw ały do dzisiaj w postaci małych drzew 
Quercus (dąb), Corylus avellana (leszczyna) i Carpinus betulus (grab). 
Na miejsce roślinności cieniowytrzymałej wkroczyły gatunki światło- 
lubne.
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S t r a t y g r a f i a  t o r f o w i s k a .  Zasadniczym elementem po
zwalającym na wyróżnienie poszczególnych w arstw  stratygraficznych 
złoża torfowego jest jego gatunek określony przez różne połączenia roślin 
torfotwórczych, które w głównej mierze brały udział w powstawaniu po
szczególnych warstw. Największa grubość (pokładu torfu) wynosiła 5 m. 
Brzeżne partie torfowiska posiadają znacznie mniejszą miąższość. Stoi 
to w ścisłym związku z konfiguracją dna torfowiska. Głębsze partie tor
fowiska stwierdzono na obniżeniach podłoża. Wszystkie pobierane pod
czas wierceń próbki torfu wykazały około 30—40% stopień rozkładu. Ze
brany m ateriał badany makroskopowo upoważnia nas do wyciągnięcia 
w ogólnym zarysie następujących wniosków:, główną rośliną torfotwór
czą, która się znajduje nieomal wszędzie i na każdej głębokości, raz jako 
dominująca, to znów w postaci domieszki jest przede wszystkim trzcina. 
Powierzchniowe warstw y torfu składają się z bardzo charakterystyczne
go torfu turzycowo-trzcinowego o stopniu rozkładu około 30% i pozba
wionego domieszek namuleń, a więc w warstwach górnych dominującym 
zespołem roślinnym jest zespół turzycowy i trzcinowy. W warstwach 
głębszych profilu torfowego odnajdujemy powszechnie torf trzcinowy 
urozmaicony warstwami torfu trzcinowo-leśnego oraz wkładkami torfu 
mszy s tego.

Chcąc sprawdzić trafność naszych badań terenowych makroskopo- 
wo-stratygraficznych, pobraliśmy w punkcie x — D — P 4 z głębokości 
0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,0 m próbki torfu do wykonania analizy mikroskopowej 
w celu ponownego stwierdzenia, jakie zespoły roślin brały udział w two
rzeniu masy torfowej w poszczególnych okresach rozwoju torfowiska. 
Wyniki oznaczeń mikroskopowych przytaczamy poniżej:

G ł ę b o k o ś ć  0,5 m:

{

Alnus glutinosa (olsza czarna) . . . .
Phragm ites communis (trzcina pospolita) 
Salix cinerea (wierzba szara) . . .  
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata) . 
Carex riparia (turzyca brzegowa)
Carex sp.....................................................
Aspidium thelypteris (nerecznica błotna) . 
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistny) . 
Calliergon (mokradłosz) .
Bryales sp. (mchy właściwe)
Okrywa nasienna . .
Sphagnum squerosum

10,0%
36,4%

4,0%
15,2%
5,6%

10,0%
3,3%
4,0%
1,6%
4,3%
1,6%

.4,0%

100,0%
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gatunek torfu:
mikroskopowo — turzycowo — trzcinowy 
makroskopowo — trzcinowo — turzy co wy.

G ł ę b o k o ś ć  1,5 m.
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata) . 21,4%
Carex Goodenoughii (turzyca pospolita) . 1,6%
Carex riparia (turzyca brzegowa) 3,7%
Carex sp. .    2,8%
Phragmites communis (trzcina pospolita) . 55,5%
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa) . 1,6%
Typha latifolia (pałka szerokolistna) . . 3,8%
Salix sp. (w ierzba) . 3,3%
Alnus glutinosa (olsza czarna) . 1,6%
Bryales sp. (mćhy właściwe) . . . . 1,6%
Okrywa nasienna , . . .  3,1%

100,0%
gatunek torfu:
mikroskopowo — turzycowo — trzcinowy 
makroskopowo — turzycowo — trzcinowy.

G ł ę b o k o ś ć  2,5 m.
Phragmites communis (trzcina pospolita) 85,7%
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata) . . 3,3%
Alnus glutinosa (olsza czarna) . . 1,6%
Typha latifolia (pałka szerokolistna) 3,8%
Bryales sp. (mchy właściwe) . 5,6%

100,0%
gatunek torfu: 
mikroskopowo — trzcinowy 
makroskopowo — trzcinowo — turzycowy.

G ł ę b о к o ś ć 3,5 m.
Betula sp. . . . 39,3%
Spihagnum teres 19,2%
Sphagnum fuscum 11,5%
Sphagnum acutifolium . . . . . . .  4,3%
Phragmites commuims (trzcina pospolita) 3,3%
Picea excelsa (świerk pospolity) . . 8,7%
Alnus glutinosa (olsza czarna) 8,0%
Okrywa drzew liściastych . 1,6%
Bryales sp. (mchy właściwe) . . . .  4,5%

100,0%
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gatunek torfu:
mikroskopowo — torfowcowo — drzewny
makroskopowo — drzewny.

ę b о к o ś ć 4,0 m.
Sphagnum teres 14,3%
Sphagnum fuscum . . 17,1%
Sphagnum squarrosufn 3,3%
Sphagnum acutifolrum 10,3%
Sphagnum medium 13,8%
Sphagnum rubellum 3,4%
Sphagnum sp. 1,6%
Bryales sp...................... 3,3%
Climacium dendroides . 12,0%
Hylocomnium splendens 6,9%
Drepanocladus v e rn ic o s u s .................... 3,3%
Vaccinium m yrtillis (borówka czernica) 3,7%
Okrywa n a s i e n n a ......................................... 1,6%
Phragmites communis (trzcina pospolita) 1,6%
Picea excelsa (świerk pospolity) 3,6%

100,0%
gatunek torfu:
mikroskopowo — torfowcowy 
makroskopowo — drzewno — mszysty.

Z zestawienia powyższego widać, że pokłady torfu torfowiska Z me 
są całkowicie jednolite. Dominującym jest torf trzcinowy obok turzyco- 
wego w warstwach górnych i leśnego na głębokości około 3 m, podczas 
gdy na głębokości poniżej 3,5 m zalega warstwa około 40 cm grubości 
torfu torfowcowego. Powstanie na takiej głębokości warstwy torfu tor- 
fowcowego z pewnym prawdopodobieństwem można wytłumaczyć gwał
townym cofaniem się wód pra-Wisły, ewentualnie działaniem ubogich 
w wapń wód lodowcowych. Zubożałe w składniki pokarmowe środowi
sko sprzyjało powstawaniu roślinności charakterystycznej dla torfowiska 
wysokiego. Po tym  okresie przypuszczalnego cofnięcia się wód torfowi
sko uległo początkowo zakrzewieniu a następnie — zalesieniu przeważnie 
brzozą, na co wskazuje wyraźnie analiza mikroskopowa próbki torfu po
branej z głębokości 3,5 m. Na tej warstwie torfu mszysto-leśnego pow
stały grube jednolite pokłady torfu trzcinowego (analizy mikroskopowe 
próbek z głębokości 1,5 i 2,5 m) — prawdopodobnie w wyniku powolne
go i równomiernego podniesienia się wód, co stopniowo doprowadziło do 
obumarcia lasu brzozowego. W warstwach torfu z głębokości powyżej
1,5 m na skutek zmian stosunków wodnych, to znaczy — osłabionego
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działania wód nastąpiło stopniowe opanowanie terenu torfowego przez 
turzycę i rzeczywiście w próbkach torfu pobranych do analizy mikro
skopowej z głębokości 0,5 — 1,5 m masa torfowa zawierała spore ilości 
torfu turzycowego.

N aturalnie przypuszczenie to ma charakter zupełnie hipotetyczny, 
ponieważ oparte jest ono jedynie na sondowaniu i badaniu maskrokopo- 
wym otrzymanych w ten sposób próbek torfu z różnych głębokości oraz 
na analizie mikroskopowej tylko jednego profilu torfowego.

Podłoże m ineralne składa się przeważnie z piasku i tylko w nieliczr- 
nych punktach napotkano na warstwy iłu.

B a d a n i a  l a b o r a t o r y j n e .
Z pobranych podczas badań terenowych próbek wykonano analizy 

na zawartość składników mineralnych, oznaczono- pojemność wodną, 
kwasowość i stopień rozkładu. Pomiary kwasowości (pH), pojemności 
wodnej i stopnia rozkładu torfu oznaczono w stanie jego prawie natural
nej wilgotności. Analizy wykonano za pomocą ogólnie stosowanych me
tod, a mianowicie: pojemność wodną oznaczono metodą cylindrów

0 dnach siatkowych; stopień rozkładu — w terenie metodą Posta a w la
boratorium — metodą mikroskopową; kwasowość — elektrometrycznie; 
ciepło — spalania — za pomocą bomby kalorymetrycznej typu Strauersa; 
azot ogólny — metodą Kjeldahla; popiół oznaczono przez spalanie w szal
kach kwarcowych; w popiele fosfor (P20 5) oznaczono metodą Lorenza, 
wapno (CaO) — metodą Kamińskiego, potas (K20) — metodą płomienio
wą (w Zakł. Chemii Roln. SGGW), mangan (Mn) — metodą nadsiarcza
nową Beli-Horwatha, bor (B) — metodą E. Truoga.

Wyniki badań laboratoryjnych umieszczone są w tablicach nr nr 3
1 4 i wykresach (rys. 3, 4, 5).

T a b l i c a  Nr 3
Fizyko-chemiczne własności warstwy powierzchniowej torfu (z głębokości 0,5 m).

L. p. Nr. próbki pH
Stopień 
rozkładu 

w %
pojemność 
wodna w %

zawartość 
popiołu 
sur. w %

zawartość 
N ogól.

1 iii-a -l 4 5,53 30,0 1040 9,9 2,6
2 III-C 5,86 40,0 950 10,7 2,9
3 X-D-P, 5,76 30,0 900 15,5 3,2
4 V-D 5,85 30,0 1000 13.0 3.0
5 * I-A-L 5,54 30,0 — 10,6 2,8
6 ii-a - l2 5,38 30,0 — 9,7 2,7
7 V-25A 5,60 1200 8,6 2,6
8 I-C 5,90 •» — 16,0 2,7
9 V-C-L, 6Д1 40,0 — 13,1 2.3

10 VI-C-P, 6.25 40.0 850 13,9 2,8
11 XIV-D 5,52 30,0 12,7 2,3
12 I-D-P, 5.60 30.0 1000 9,7 2.7

Roczniki G leb ozn aw cze 18*
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T a b l i c a  4
Zawartość niektórych składników mineralnych w popiele torfowym 

(z głębokości 50 cm) w % a. s. m. torfu.

L. p. Nr prób p , o , K ,0 C a O R ,0,
Mn 1 в

w mg/kg. a. s. m.

1 I I I - A-L , 0,12 0,03 4,40 0,69 60,0 5,0
2 I I I - C 0,26 0.05 3,58 2,37 i
3 X - D - P i 0,31 0,07 5,72 0,98 53,0 5,0
4 V-D 0,24 0,06 5,28 0,76
5 I-A-L 0,27 0,09 4,08 1,59 41,0 7,0
6 ii-a -l 2 0.25 0,08 3,80 1,74 40,0 7,0
7 V-25A 0,26 0,07 3,45 1,20
8 I - C 0,28 0,09 3,52 3,02
9 V-C-L, 0,29 0,09 3,58 1,92

10 V I - C - P 2 ,0,17 9,10 4,77 2,25 —
11 XIV-D 0,21 0,08 5,29 0,82 j —
12 i-d -p 4 0,14 0,07 3,87 0,93 1 _

Zawartość składników mineralnych w przekroju profilowym torfu 
podajemy w postaci wykresów (nr 3, 4 i 5).

Rys. 3.Zawartość N, РЮ» i CaO w °/oft/o Rys. 4. Zawartość КЮ w °/oft/<> w pro-
w profilu X—D - P.*—N, - -P 20-„ - • - Ca O. filu X—D—P<.

W kilku próbkach torfu oznaczyliśmy ciepło jego spalania, wyniki 
podane są w tablicy n r 5.

Ta b l i c a  5 
Ciepło spalania torfu

Nr próbki Głębokość pobrania 
próbki Q a. s. m.

i -d -p 4 0,5 3,975

„ 1,5 3,876

2,5 3,890
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Przypatrując się wynikom tablicy nr 3 widzimy, że warstwy po
wierzchniowe torfowiska odznaczają się reakcją kwaśną, względnie sła- 
bo-kwaśną. Reakcja ta leży w granicach (pH od 5,4 do 6,2. Stopień roz
kładu masy torfowej jest mniej więcej jednakowy i nie przekracza 40%. 
Pojemność wodna jak na torf niski1 jest stosunkowo wysoka i leży w gra
nicach 850—1200%. Zawartość części popielnych jest normalna dla tor
fów turzycowo-trzcinowych i waha się od 8,6 do 15,5%. Niektóre próbki 
torfu zawierały w popiele spore ilości piasku (1-c, V-c-L2), prawdopodob

nie został on naniesiony przez 
wiatry z wydm, zalegających po
łudniowo-zachodnie granice torfo
wiska. Zawartość azotu ogólnego 
jest normalna dla torfów niskich 
i znajduje się w granicach 2,6— 
3,3%. Przechodząc do omówienia 
tabilcy nr 4 s'twierdzamy przede 
wszystkim wyjątkowo małą zawar
tość — jak na torf niski — potasu 
(K2O), jest ona zbliżona do zawar
tości potasu torfowisk wysokich; 
należy przypuszczać, że potas w 
miarę rozkładu warstw górnych 
torfu został wypłukany i usunięty 
przez wodę. Zawartość kwasu fos
forowego (РЮз), wapnia (CaO) su
my tlenków żelaza i glinu (R2O3) 
jest normalna dla tego typu torfo
wisk. Analiza masy torfowej w 
przekroju profilowym wykazała 
nieco zwiększony stopień rozkładu, 
wzrastający wraz z głębokością, 

dochodzący do 50%. Zawartość azotu ogólnego ze zwiększeniem głębokości 
zmniejsza się, zawartość kwasu fosforowego nie ulega wahaniom, zawar
tość zaś wapnia zmienia się znacznie. Kwasowość torfu w profilu waha się 
w granicach pH 5,7 do 6,3.

Charakterystyczne jest zachowanie się profilowe potasu (rys. 4): do 
głębokości 2,5 m zawartość K20  nie przekracza 0,07%; w warstwach 
głębszych ilość K20  dochodzi do .zawartości normalnej dla torfowisk ni
skich i osiąga 0,12%. Co dotyczy ilości popiołu, to w niektórych punktach 
na pewnych głębokościach stwierdzono spore jego ilości, dochodzące do 
22% (rys. 5). Popiół ten przeważnie jest pochodzenia namułowego. Suma

Rys. 5. Zawartość popiołu surowego, 
czystego i SiO2 w profilu X—D—P4.
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tlenków żelaza i glinu z głębokością znacznie wzrasta i dochodzi od 
0,69% do 4,11%.

Wartość kaloryczna torfu jest stosunkowo wysoka i ciepło spalania 
na s. m. torfu wynosi blisko 3900 kal.

Streszczając się możemy powiedzieć, że torfowisko Z. jest typowym 
torfowiskiem niskim, turzycowo-trzcinowym, o korzystnym pod wzglę
dem uprawy rolniczej stopniu rozkładu i słafeo-kwaśnej reakcji. Analiza 
wykazała, że torf jest zasobny w azot (ogólny) oraz wapno, zawiera nor
malne ilości kwasu fosforowego, lecz ubogi jest w potas.

Pod względem wartości kalorycznej torf z powodzeniem nadaje się 
na opał.

G o s p o d a r c z e  z n a c z e n i e  t o r f o w i s k a .
M ateriały uzyskane przy badaniach terenowo-laboratoryjnych tor

fowiska Z. pozwalają nam na wyciągnięcie pewnych wniosków co 
do możliwości jego gospodarczego wykorzystania. Fizyko-chemiczne 
własności torfu pozwalają przypuszczać, że torfowisko Z. po melioracji, 
odpowiedniej uprawie i nawożeniu może się stać dobrym gospodarstwem 
łąkowym, względnie rolnym. Istnieje jednak inny bardzo ważny problem 
dla tamtejszej okolicy, a mianowicie kwestia zaopatrywania w opał. Oko
lica ta  jest bardzo uboga w lasy i kwestię opałową rozwiązuje głównie 
torf. Nabywców torfu opałowego z torfowiska Z. spotyka się tu z odle
głych, nawet do 30 km, miejscowości. Bez. wątpienia, taki stan rzeczy wy
maga zaprojektowania eksploatacji chociażby na części torfowiska dla ce
lów opałowych (co, o ile nam wiadomo, zostało wykonane przez C. R. S.). 
Niektóre partie torfowiska, jak np. „A“ i „D“ eksploatowano już od daw
na na opał, na skutek czego powierzchnia torfowiska pokryta jest liczr- 
nymi potorfiami i te właśnie tereny należy wziąć w pierwszym rzędzie 
do planowej eksploatacji, która jak  dotychczas odbywa się w sposób wa
dliwy.

Przeważnie stosowano tu ręczny sposób do głębokości mniej więcej 
1,2 — 1,5 m. Reszta torfu pozostaje w potorfiu jako całkowity nieużytek. 
Według wykonanych pomiarów na ogólną powierzchnię torfowiska 282 ha 
przypada na po torf ia 76 ha, co stanowi około 27% całkowitej powierzch
ni torfowiska. Istnieje jednak możliwość stworzenia z potorfi dobrych 
łąk, przy obniżeniu poziomu wodyr — przypuszczalnie o 1 m, tj. w taki' 
sposób, aby poziom wody był niższy od powierzchni potorfi o 40—60 cm.

Części torfowiska, oznaczone na planie jako „B“, „C“ i ,,E“ po ure
gulowaniu stosunków wodnych należałoby narazie wyłączyć z eksploa
tacji opałowej i wydzielić je pod łąki i pastwiska.

Reasumując to wszystko możemy wyprowadzić następujące wnioski 
ogólne:
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1) ze względu na wielkie zapotrzebowanie opału w tamtejszej oko
licy i znaczną wartość kaloryczną torfu część torfowiska Z. po
winna nadal być eksploatowana na opał lecz planowo;

2) zachowując ręczny sposób eksploatacji należy zmienić system 
rozmieszczenia karierów;

3) tereny poeksploatacyjne (potorfia) należy zagospodarować rolni
czo zamieniając je na łąki;

4) tereny „B“, ,,C“ i „E“ już w chwili obecnej należy zagospodaro
wać na łąki.

Praca niniejsza została wykonana przy częściowym zasiłku finanso
wym C. R. S. Warszawa.

W pomiarach terenowych brali udział: magistranci z Zakładu Torfo- 
znawstwa S. G. G. W. W. Flanczewski i J . Dąbrowski.

А. МАКСИМОВ, С. ЛИВСКИ, Ф. АДАМСИИ

ТОРФЯНОЕ БОЛОТО в Ж .
(Кафедра торфоведения Варшавской Главной Сельско-Хозяйственной Школы)

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е

В этом труде приведены результаты полевых и лабораторных 
исследований торфяного болота в Ж., простирающегося в долине Вис
лы. Цель труда заключалась в определении степени пригодности ука
занного болота к задачам народного хозяйства. Исследованное про
странство подверглось зондировке накрест 100X1Ö0 метров, а также 
были взяты пробы для анализа. Был проведен агрохимический анализ 
и на основании нескольких образцов определена теплотворная спо
собность торфа.

Была разработана подробно стратиграфия отложения при одно
временном определении степени разложения торфа (полевыми мето
дами и с применением микроскопа).

Сделаны были записи по растительному покрову торфяного 
болота с выделением отдельных комплексов его.

Основываясь на результатах полевых и лабораторных исследова
ний стало возможным сделать заключение о способах экономического 
использования торфяника. Часть его территории следует превратить 
в луг, применяя соответственную культуру и удобрения.

В низинном торфе, залегающем болото, заключаются довольно 
значительные количества N, Р2Об, СаО.

Содержание К 20  недостаточно, вследствие чего следует приме
нять главным образом калийные удобрения.
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Ввиду большой нужды в топливе у окрестного населения и зна- 
читёльной теплотворной способности торфа, составляющей около 
3900 калорий, часть торфяника покрытая многочисленными карриера- 
ми, должна подвергаться дальнейшей разработке для добычи топли
ва, следует лишь более рациональным способом разместить карриеры 
ыа территории болота.

\
A. MAKSIMÓW, S. LIWSKI, F. ADAMSKI

PEAT — BOG IN Z.
(Institute of Peat Science — Central College of Agriculture in Warsaw)

S u m m a r y

This work contains the results of field and laboratory investigations 
concerning the Ż. peat — bog, which is situated in the valley of the river 
Vistula.

The aim of these investigations was to determ ine to what extent the 
peat — bog could be utilized w ith profit to the national economy.

Samples were collected for analyses from the terrain investigated.
Agrochemical analyses were made and in several samples the 

caloricity of the peat was determined.
The s'trafograp'hy of the layer was worked out in detail and the 

degree of decomposition as well as the kind of peat was determined by 
field and microscopic methods.

The vegetation of the peat — bog was recorded and the plant 
associations established.

The data obtained from field and laboratory investigations enabled 
conclusions to be draw n regarding the economic possibilities of 
exploiting peat — bog.

P art of the region ought to be used for agricultural purposes by 
establishing meadows and by suitable tillage and manuring.

The low peat covering the peat — bog possesses quite a considerable 
N,P2Or„ CaO content. K20  is present only in small quantities, and so it is 
very necessary to apply potassium fertilizer.

On account of the great demand for fuel in this district and the 
considerable calorific value of peat (it amounts to about 3900 calories) 
part of the peat — bog ought to be used for fuel.


