JAN TOMASZEWSKI

GLEBY BŁOTNE I ŚRODOWISKO
(Z Zakładu Gleboznawstwa WSR — Wrocław)

Do typu gleb błotnych zaliczamy wszystkie gleby, w których procesem
panującym jest proces błotny. Powstawanie procesu błotnego jest spowo
dowane działaniem czynników bio-ekologicznych, kiedy to na skutek nad
miernego uwilgotnienia gleby i związanego z tym układu stosunków wod
nych i termicznych, zachodzą w w arunkach anaerobiozy przeważnie
procesy odtleniania (redukcyjne).
Proces błotny jest bardzo rozpowszechnionym na kuli ziemskiej pro
cesem glebowym i polega na odtlenianiu, przeobrażaniu i przemieszczaniu
zarówno substancji m ineralnej, jak i organicznej, drogą współdziałania
procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.
1. ROLA CZYNNIKA HYDROLOGICZNEGO

R o d z a j e w o d y . W większości gleb błotnych działają trzy rodzaje
wody: a) woda opadowa, b) woda powierzchniowa-przepływowa i c) woda
wgłębna. Wymienione trzy rodzaje wody działają na gleby zespołowo
i posiadają niejednakowe znaczenie w powstawaniu i rozwoju gleb błot
nych. W niektórych rodzajach gleb błotnych działają tylko woda opadowa
i woda wgłębna z wykluczeniem wody powierzchniowej-przepływowej.
Nasilenie działania wymienionych rodzajów wody w ykazuje dużą rozpię
tość w różnych glebach i różnych w arunkach ekologicznych, tak samo
i jakość wody posiada duże znaczenie w procesach glebowych.
Z pobieżnego przeglądu wyżej wymienionych elementów czynnika
hydrologicznego wynika, że układ stosunków wodnych a także bilans
wodny w glebach błotnych jest wielce złożony, jest trudny do zbadania
oraz w yrażenia liczbowego i w ywiera decydujący wpływ na w arunki
ekologiczne środowiska.
Rodzaje anaerobiozy. A naerobioza w zględna i bez
w z g l ę d n a . Nadmierne uwilgotnienie (stan nasycenia wodą) całego pro
filu lub części profilu gleby wywołuje zjawisko anaerobiozy, stanowiące
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istotną treść procesu błotnego. Badając to zjawisko w ciągu szeregu lat
w różnych w arunkach ekologicznych i w różnych częściach profilu glebo
wego, przyszliśmy do konkluzji, że jest rzeczą wskazaną wyróżnienie
i ustanowienie dwóch rodzajów anaerobiozy : 1) a n a e r o b i o z y
w z g l ę d n e j i 2) a n a e r o b i o z y b e z w z g l ę d n e j .
Anaerobiozę względną w ykryw am y przeważnie w górnej części profilu
glebowego, kiedy <to w pew nym okresie czasu znajdzie się ona w stanie
nasycenia wodą zasobną w tlen, np. wodą opadową lub wodą powierzchniową-przepływową. Anaerobiozę bezwzględną, czyli całkowitą, w ykry
wamy najczęściej w dolnej części profilu glebowego, kiedy to, w pewnym
okresie czasu, znajdzie się ona w stanie nasycenia wodą wgłębną (pod
skórną lub gruntową), pozbawioną tlenu i mało ruchliwą.
Woda opadowa jest zasobna w 'tlen i gdy wsiąkając do gleby, dopro
wadzi górny poziom gleby do stanu nasycenia, wówczas w ytw arza się
w nasyconym wodą poziomie gleby anaerobioza względna. W przypadku
dużego deszczu i trudno przepuszczalnej gleby, pow staje w nasyconej
wodą części profilu glebowego anaerobioza względna, która po zużyciu
tlenu przez korzenie roślin i drobnoustroje, może się przekształcić w ana
erobiozę; bezwzględną, powodującą silniejszy przebieg biochemicznych
procesów redukcyjnych.
Dobrze wyrażoną okresową anaerobiozę względną możemy wykryć
w górnym poziomie gleby aluwialnej, podczas wiosennego zalewu doliny
wodą rzeczną, zasobną w tlen, rozpuszczone sole m ineralne oraz zawiesiny
m ineralne i organiczne. Woda rzeczna Odry (wg K. Stangenberg (2) w yka
zuje zwykle duże natlenienie, w yrażające się ilością 6,8— 14,0 mg 0 2 w jed
nym litrze wody, czyli 74— 100% natlenienia maksymalnego.
Okresowa anaerobioza względna wywołuje korzystny dla rozwoju
gleby i roślinności przebieg procesów glebowych, odznaczających się du
żym dynamizmem i wysokim potencjałem oksydo-redukcyjnym. Doświad
czalnie zostało udowodnione, że okresowa anaerobioza względna sprzyja
w wysokim stopniu tworzeniu się próchnicy tudzież tw orzeniu się dobrej
struktury masy glebowej. Jako przykład możemy wskazać na gleby czarnoziemne, czarne ziemie i gleby mułowo-próchniczne, w których okresowa
anaerobioza względna powoduje tworzenie się i gromadzenie większej
ilości próchnicy tudzież tworzenie się trw ałej stru k tu ry gruzełkowej.
W niektórych rodzajach gleb torfowych, a zwłaszcza w torfach dolinowych
i olszynowych, okresowa anaerobioza względna, wywołana działaniem
wody powierzchniowej-przepływowej, powoduje tworzenie się znacznej
ilości próchnicy.
Anaerobiozę bezwzględną wywołuje podsiąkająca woda wgłębna po
zbawiona tlenu lub zawierająca minim alne jego ilości (0,2—0,7 mg 0 2
w 1 litrze wody). Anaerobioza bezwzględna znajduje swój wyraz w pano
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waniu procesów biochemicznych redukcyjnych, kiedy to zanika rozkład
tlenowy substancji organicznej, a tworzy się i gromadzi masa torfowa,
poza tym rozpuszczona substancja m ineralna podlega według Afana
sjewa (1) odtlenianiu. Pow stają przy tym jeszcze gazowe produkty roz
kładu beztlenowego w postaci amoniaku NH3, m etanu CH4, siarkowodoru
H2S, wolnego H2 oraz wolnego N2. Najsilniej wyrażoną anaerobiozę bez
względną znajdujem y w torfowiskach sfagnowych, w których w całym
profilu trw a nieustannie stan nasycenia, wywołany stagnującą, beztle
nową wodą podskórną lub gruntową.
Pomiędzy anaerobiozą względną i bezwzględną istnieje cała gama
form przejściowych, uw arunkow ana stopniowym zmniejszeniem zaw ar
tości tlenu na skutek zużycia go na procesy życiowe roślin i drobnoustro
jów. Przesiąkająca od powierzchni w dół silnie utleniona woda opadowa
powoduje powstanie anaerobiozy względnej, w nasyconym tą wodą po
ziomie gleby. Opuszczająca się w dół woda opadowa stopniowo* traci tlen
w skutek działających procesów utleniania i w ten sposób anaerobioza
względna stopniowo przekształca się w anaerobiozę bezwzględną. Takie
przekształcenie anaerobiozy względnej w bezwzględną najczęściej ma
miejsce w okresie letnim, podczas intensywnego zużycia tlenu na procesy
utleniania.
2. DYNAMIKA PROCESÓW DZIAŁAJĄCYCH W GLEBACH BŁOTNYCH

P r o c e s y n a m u l a n i a i e r o z j i . Ponieważ nieodzownym w a
runkiem powstawania i rozwoju gleb błotnych jest nadm ierne uwilgotnie
nie, przeto gleby tego typu w ystępują zazwyczaj w depresjach terenowych
z bliskim od powierzchni poziomem wody podskórnej, w silniej uwilgotnionych dolinach rzecznych, w płaskich rynnach odpływowych tudzież
w kotlinach i zagłębieniach wśród gleb upraw nych i leśnych.
• Nieliczne gatunki gleb błotnych zawdzięczają swoją egzystencję dzia
łaniu wody opadowej i wgłębnej; przew ażająca jednak większość gleb
błotnych znajduje się pod działaniem wszystkich trzech rodzajów wody,
występujących w rozm aitych stosunkach ilościowych. Powierzchniowe
wody przepływowe powodują powstawanie i działanie procesów nam ula
nia i należy stwierdzić, że te procesy stanowią bardzo ważny czynnik glebotwórczy, który był niedoceniany, a nieraz ignorowany przez badaczy
cudzoziemskich. W literaturze gleboznawczej proces nam ulania jest
uwzględniony tylko w odniesieniu do dolin rzecznych, gdy tymczasem
w yniki naszych badań i doświadczeń pozwalają na stw ierdzenie działania
tego procesu w płaskich rynnach przepływowych, w zagłębieniach z od
pływem oraz na wszystkich nieomal torfowiskach.
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Namuły, czyli osady wód powierzchniowych, tworzą się w głównej
mierze w skutek mechanicznego opadania na powierzchnię gleby zawiesin,
znajdujących się w wodzie przepływowej. W ilości mniejszej namuły,
zwłaszcza ilaste i próchniczne, pow stają w w yniku reakcji fizyko-chemicznych. Próchniczne roztwory koloidalne oraz drobne zawiesiny m ineralne
przechodzą pod działaniem elektrolitów, bądź innych czynników w stan
zgruźlenia i tworzą nam uły strukturalne. Przy tym procesie, drogą ab
sorpcji fizycznej zostają jednocześnie pochłaniane piaskowe cząstki mine
ralne, w ykryw ane zazwyczaj w gruzełkach próchnicznych. Toteż wobec
znacznej zawartości w gruzełkach próchnicznych ziarenek mineralnych,
przeważnie kwarcowych, a ponadto ze względu na strukturę gruzełkową
namułów próchnicznych, łatwiej jest wyróżnić te nam uły od namułów
organicznych niezhumifikowanych, bądź rozdrobnionej i rozłożonej ciem
nej masy torfowej.
Namuły wód przepływowych można podzielić według składu na 4
grupy: 1) nam uły mineralne, zawierające nieraz małą domieszkę próch
nicy, 2) nam uły próchniczno-mineralne, złożone przeważnie z masy m ine
ralnej ze znaczną domieszką próchnicy, 3) namuły próchniczne ciemnozabarwionę, w których próchnica stanowi część najistotniejszą, mimo że
ilość jej wynosi od 4°/o do 30% ogólnej masy nam ułu i 4) nam uły orga
niczne, składające się przeważnie z rozdrobnionych i w różnym stopniu
rozłożonych szczątków roślinnych z domieszką substancji próchnicznej.
Największą rolę odgrywają procesy nam ulania, jako czynnik glebotwórczy, w glebach dolinowych (gleby mułowo^błotne, mułowo-torfowe
i torfy dolinowe) dzięki silnemu działaniu wody rzecznej przepływowej.
Na stanowiskach przydolinowych, w płaskich rynnach przepływowych
oraz w płaskich zagłębieniach terenow ych z glebami to r f o w y m i , działanie
procesów nam ulania jest dużo słabsze, przy czym w składzie namułów
w ykrywam y pirzewagę objętościową substancji organicznej z dużą do
mieszką próchnicy. W glebach błotnych na wododziałach, z bardzo słabym
ruchem wody powierzchniowej, działanie procesów nam ulania przejaw ia
się sporadycznie i z minim alnym skutkiem, przy czym w składzie nam u
łów dominuje niezhumifikowana substancja organiczna.
Ilość i jakość nam ułów zależą głównie od nasilenia procesów erozyj
nych, działających w obrębie danej zlewni, chyżości wody przepływowej,
jakości gleb pokrywających powierzchnię zlewni i doliny, szaty roślinnej
oraz innych mniej ważnych czynników. Z powyższego wynika, że procesy
nam ulania m ają ścisły związek z procesami erozyjnymi i w ystępują w na
stępstw ie oraz w pewnej od nich zależności.
P r o c e s y p o d s i ą k a n i a i p r z e s i ą k a n i a . W glebach błot
nych, występujących w dolinach oraz wszelkiego rodzaju zagłębieniach
terenowych, obserwujemy zjawisko podmokłości gleb. Zjawisko to po
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w staje w skutek podsiąkania do góry wody podskórnej znajdującej się niegłęboko pod, powierzchnią gleby. Podmokłość gleby może być zjawiskiem
stałym, gdy proces podsiąkania odbywa się nieustannie lub zjawiskiem
okresowym, gdy proces ten zachodzi tylko w pewnych okresach roku. N a
leży poza tym podkreślić, że procesem podsiąkania wody może być objęty
cały profil gleby aż do powierzchni bądź tylko pewna część profilu od dołu.
Proces podsiąkania wody podskórnej bądź gruntowej w kierunku pio
nowym wzwyż w ywołuje powstawanie okresowej lub stałej anaerobiozy
bezwzględnej, albowiem wody wgłębne zaw ierają znikome ilości rozpusz
czonego tlenu, a nieraz są całkowicie bez tlenu.
Badacz szwedzki Tamm (3) prowadził systematyczne badania nad za
wartością tlenu w wodzie podskórnej i znalazł duże w ahania w zawartości
tego składnika w zależności od pory roku, ilości substancji organicznej
w glebie i ruchliwości wody. Nasze badania wykazały również znaczne
w ahania zawartości tlenu i dw utlenku węgla w wodzie podskórnej boga
tych w substancję organiczną gleb błotnych.
W tablicy 1 podana jest zawartość wolnego 0 2 i C 0 2w mg na 1 litr wody
podskórnej, pobranej w różnych okresach roku. Zamieszczone w tej ta 
blicy liczby w yjaśniają nam korelację, zachodzącą pomiędzy zawartością
tlenu a zawartością dw utlenku węgla w różnych okresach roku, przy
czym w wodzie podskórnej z doliny rzeki Cny zawartość 0 2 i C 0 2 jest
stosunkowo większa niż w wodzie podskórnej z torfowiska „Nacinne“.
Tablica

1

1
13. IV. 1935 r.
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1
1
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5,8

2,8
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3,5

1,7

2,1

o2 1 có2

o2

CO2

o,

Dolina rzeki Cny, gleba muło w o-torfowa

3,7

2,8

0,9

6,7

Torfowisko nizinne „Nacin
ne“

1,9

2,2

0,4

3,8

1

Anaerobioza bezwzględna przejaw ia się w panowaniu procesów odtleniających, redukcyjnych i ew entualnym zanikaniu drobnoustrojów tle
nowych, między innym i azotobaktera i grzybów.
Proces przesiąkania wody, kierowany od góry ku dołowi, spowodo
wany jest działaniem zasobnej w tlen wody opadowej oraz wody powierz
chniowej, przepływowej. Przesiąkająca w większej ilości woda wywołuje
w niektórych poziomach stan nasycenia, skutkiem czego powstaje okre
sowa anaerobioza względna, która się przejaw ia w panowaniu procesów
utleniających i w rozwoju m ikroflory tlenowej. Anaerobioza względna
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ożywia glebę, sprzyja tworzeniu się próchnicy, działa korzystnie na roz
wój roślinności, gdy tymczasem anaerobioza bezwzględna powoduje obu
m ieranie korzeni roślin oraz torfienie obumarłych szczątków roślinnych
i wywiera niekorzystny w pływ na rozwój roślinności.
Proces podsiąkania wraz z pokrewnym m u procesem przesiąkania m ają
wielorakie znaczenie dla gleby, a mianowicie: 1) powodują nawilgotnienie
gleby, 2) wywołują ruchy wody zarówno w kierunku pionowym, jak i po
ziomym, 3) w pływ ają na rozpuszczalność masy glebowej, 4) wprowadzają
do gleby roztw ory zaw ierające jony i koloidalne, które biorą udział w re
akcjach wymiennych, procesach sorpcji, koagulacji i in., 5) powodują po
wstawanie procesów błotnych i sprzyjają ich rozwojowi.
P r o c e s y b ł o t n e . Nadmierne uwilgotnienie gleby błotnej może być
wywołane działaniem wody powierzchniowej, a najczęściej działaniem
podsiąkającej od dołu wody wgłębnej-podskórnej. Postępujący od dołu
rozwój procesu błotnego może w konsekwencji doprowadzić do opanowa
nia całego profilu gleby i okresowego ustabilizowania się procesu błotnego
w w arunkach anaerobiozy bezwzględnej. W takich właśnie warunkach
odbywa się bardzo powolny rozkład substancji organicznej i następuje
nagromadzenie rozkładających się szczątków roślinnych oraz produktów
rozkładu beztlenowego substancji organicznej, które to nagromadzenie
określamy mianem t o r f i e n i a .
Zdarza się, że nadm ierne uwilgotnienie nawiedza górne poziomy gleby
okresowo, to znaczy, że w okresie suchym nadm iar wody w górnych po
ziomach gleby znika, następuje pewne utlenienie masy glebowej, a więc
przyspieszony rozkład tlenowy substancji organicznej i m ineralnej, po
wodujący tworzenie się produktów rozkładu substancji organicznej,
a w tym i próchnicy oraz tlenków i półtoratlenków substancji mineralnej.
Gdy przychodzi okres wilgotny, gleba dochodzi do stanu nasycenia wodą
i następuje zjawisko anaerobiozy, skutkiem czego pow staje proces błotny
ze wszystkimi jego następstwami. Przeryw any przebieg zasadniczych pro
cesów glebowych, kiedy to procesy aerobowe zmieniają się okresowo na
procesy anaerobowe, wykrywam y w pewnych gatunkach gleb błotnych
i określamy mianem m u r s z e n i a .
Działanie procesu błotnego na m ineralne poziomy gleby błotnej znaj
duje swój w yraz w odtlenianiu i urucham ianiu niektórych związków m i
neralnych, a zwłaszcza związków żelaza. Wytworzone tą drogą, łatwiej
rozpuszczalne i ruchom e związki żelazawe (żelazo dwuwartościowe) pod
legają w ypłukiwaniu w głąb gleby, a roztwory, podnoszące się z dołu do
górnych poziomów gleby, ulegają w w arunkach sprzyjających utlenianiu,
a następnie zgruźlaniu w postaci rdzawych kłaczków wodorotlenku żela
zowego (żelazo trójwartościowe). Prócz związków żelaza, w ypłukiw aniu
z gleby podlegają również inne półtoratlenki oraz związki zasadowe.
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Odtleniane m ineralne poziomy gleby błotnej m ają barw ę zielonkawą
lub sinawą, nieraz z centkami, plamami lub smugami brunatnym i. Przy
silniejszym w ypłukiw aniu półtoratlenków następuje odbarwienie masy
glebowej, która dzięki temu staje się jaśniejsza. Takie odtleniane mniej
lub więcej w ypłukane poziomy gleby noszą nazwę poziomów g l e j o 
wych.
Zależnie od sposobów przejaw iania się procesu błotnego oraz skutków
jego działania, wyróżnić należy trzy rodzaje jego funkcjonowania oraz
wyrażenia zewnętrznego, a mianowicie:
a) w w arunkach przewlekłego nadmiernego uw ilgotnienia gleby i pa
nowania anaerobiozy bezwzględnej, kiedy to zachodzi nagromadzenie
w górnym poziomie nierozłożonych szczątków roślinnych i produktów
rozkładu anaerobowego substancji organicznej — proces błotny w takim
środowisku bio-ekologicznym staje się procesem t o r f o t w ó r c z y m ,
b) gdy idziałanie procesu błotnego w dolnej części profilu glebowego
znajduje swój wyraz w odtlenianiu w w arunkach anaerobiozy bezwzględ
nej, urucham ianiu i wypłukiw aniu związków m ineralnych — staje się
proces błotny p r o c e s e m g l e j o w y m .
c) gdy w górnych poziomach gleby m a miejsce przeryw any przebieg
zasadniczych procesów glebowych, kiedy to procesy aerobowe zmieniają
się na procesy anaerobowe — następuje zjawisko murszenia, a działający
w tych w arunkach proces błotny staje się p r o c e s e m m u r s z o twórczym.
W tej lub innej postaci odzwierciedla się w profilach glebowych dzia
łanie procesów błotnych. W przypadku zmiany w arunków ekologicznych,
a głównie mikroklim atu, następują w szybkim tempie zmiany w skła
dzie, stanie liczebnym i działalności drobnoustrojów — tych prawdziwych
gospodarzy gleby. Po pewnym czasie do nowego układu stosunków bioekologicznych przystosowuje się roślinność wyższa, po czym ta ostatnia
również zaczyna oddziaływać na glebę.
Tego rodzaju zmiany w układzie czynników bio-ekologicznych pro
wadzą niezawodnie do zmiany charakteru procesów glebowych, czy też
do zmiany stopnia ich nasilenia. Wraz ze zmianą procesu glebowego zmie
niają się oczywiście funkcje życiowe gleby i z biegiem czasu stwierdzamy
tak znaczne różnice w morfologii gleby i jej właściwościach, że stajem y
przed faktem dokonywającego się przeobrażenia gleby w nową jakość,
w nowy gatunek gleby.
Gleby upraw ne i leśne cechuje pewna stabilność zasadniczych proce
sów glebowych, gdy tymczasem zarówno gleby łąkowe, jak i gleby błotne,
odznaczają się dużą zmiennością procesów glebowych w związku ze zmien
nością czynników bio-ekologicznych.
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3. DYNAMIKA ROZWOJOWA GLEB BŁOTNYCH

Jeśli porównamy dynamikę rozwojową gleb błotnych z takąż dyna
m iką gleb leśnych bądź stepowych, to takie porównanie wykaże nam, że
gleby błotne cechuje duży dynamizm procesów glebowych, wywołany
zmiennością czynnika hydrologicznego, a w konsekwencji zmiennością w a
runków bio-ökologicznych, gdy tymczasem gleby leśne i stepowe odzna
czają się słabym dynamizmem procesów glebowych oraz powolnym, leni
wym przebiegiem stadiów ewolucyjnych.
Spośród gleb błotnych największy dynamizm w ykazują gleby błotne
w ystępujące w dolinach rzecznych: gleby mułowo-błotne, m ułowo-torfowe i torfy dolinowe. Badając szczegółowo stosunki wodne oraz glebowe
na pewnych odcinkach doliny rzecznej, w ykrywam y dużą zmienność po
kryw y glebowej, wywołaną zmiennością reliefu powierzchni, a w konse
kwencji zmiennością warunków bio-ekologicznych. Ponadto okresowe
działanie ruchliwej wody powierzchniowej oraz ustawiczne w ahania po
ziomu wody podskórnej sprawiają, że w glebach dolinowych istnieje nie
ustający ruch roztworów i powietrza glebowego, rytmiczność zjawisk
anaerobiozy względnej i bezwzględnej, a w związku z tym intensywny
stosunkowo przebieg wszelkich procesów glebowych. Charakterystycz
nym i najważniejszym czynnikiem glebotwórczym w rozwoju gleb m ułowo-błotnych jest czynnik namulania, powodujący narastanie gleby
wzwyż kosztem przynoszonych przez wodę namułów jak również szcząt
ków roślinności autochtonicznej.
Gleby torfow e charakteryzują się na ogół dużo mniejszym dynam iz
mem, albowiem ilość i ruchliwość wody powierzchniowej przepływowej
jest w tych glebach mniejsza, zaś woda gruntowa, mimo słabej ruchliwo
ści, w arunkuje istnienie i działanie procesu torfienia w w arunkach ana
erobiozy bezwzględnej i odgrywa rolę najważniejszą w stosunkach wod
nych tego środowiska.
W glebach torfowych bagiennych panują odmienne w arunki bio-ekologiczne, a mianowicie: nieustająca anaerobioza bezwzględna, uw arunko
wana działaniem zastojowej wody gruntowej pozbawionej tlenu i soli
mineralnych, powoduje rozwój roślinności sfagnowo-wełniankowej, roz
wój procesów torfienia, natom iast zanik procesu darniowego i procesu
tworzenia się próchnicy. W glebach tego podrodzaju daje się stwierdzić
przemożny wpływ zastojowej wody gruntowej na procesy fizyko-che
miczne i biologiczne, zaś woda powierzchniowa, jeśli się ukazuje okresowo
na powierzchni torfów bagnowych i źródlanych, to jest ona małoruchliwa,
kwaśna, ham ująca rozwój m akro- i mikroflory. Torfy przejściowe,
a zwłaszcza torfy wysokie, są całkowicie pozbawione wody powierzchnio
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wej-przepływowej i zadowalają się tylko wodą opadową oraz zastojową,
beztlenową wodą gruntową.
W każdym niem al profilu gleby mułowo-błotnej bądź torfowej stw ier
dzamy występowanie kilku, a nieraz kilkunastu odrębnych warstw, od
zwierciedlających poszczególne stadia rozwojowe danej gleby, a zarazem
poszczególne etapy jej przeobrażenia. Zdolność przeobrażania się jest
przez to charakterystyczną cechą gleb błotnych. W jednym przypadku
przeobrażenie gleby prowadzi do polepszenia własności gleby i jej pro
dukcyjności, np. gdy na torfie niskim utworzy się w arstw a torfu dolino
wego na skutek wzmożonego działania wody powierzchniowej-przepływo
wej i ewentualnego zamulenia w arstw y torfowej i w ten sposób torf niski
przeobrazi się w bardziej produkcyjny torf dolinowy. W innym przypadku
przeobrażenie gleby może spowodować pogorszenie własności gleby, jak
to widzimy na przykładzie gleby mułowo-próchnicznej pogrzebanej pod
warstwą nowoutworzonego torfu turzycowo-mszystego.
Wszelka zmiana czynnika ekologicznego prowadzi niezawodnie do
zmiany kompleksu procesów glebowych, ewentualnej zmiany jakości
gleby i przeobrażenia jej w nową jakość — nowy gatunek gleby. Zarówno
w glebach błotnych, jak i w glebach łąkowych, charakteryzujących się
zmiennością czynnika hydrologicznego, przejaw ia się najwyraźniej ich
dynamika rozwojowa, a zarazem zdolność przeobrażania się, uw arunko
wana nie czynnikiem sukcesyjnym ani czynnikiem „genetycznym“, lecz
czynnikiem bio-ekologicznym. Skoro człowiek może z łatwością przeobra
żać jeden gatunek gleby w inny gatunek, a naw et przeobrażać gleby jed
nego typu w inny typ posługując się zmianą w odpowiednim kierunku
czynnika ekologicznego — dowodzi to słuszności naszej koncepcji.
4.
ZAGADNIENIE SYSTEMATYKI
I NOMENKLATURY GLEB BŁOTNYCH

Zagadnienie systematyki gleb błotnych wiąże się ściśle z różnorakim
działaniem procesów błotnych oraz różnymi sposobami przejawiania się
skutków tego działania. W różnych glebach błotnych procesy błotne oraz
inne procesy glebowe w ystępują w innych kombinacjach i wykazują
różny stopień nasilenia. Nie znaczy to, że w każdej glebie błotnej proces
błotny trw a nieustannie od chwili swego powstania. Są gleby, w których
procesem błotnym objęty jest cały profil gleby, a działanie tego procesu
jest nieustające w pewnych stadiach rozwoju gleby. A są i takie gleby,
w których proces błotny działa nieustannie w dolnym piętrze gleby, gdy
tymczasem w środkowym i górnym piętrach gleby proces błotny jest prze
ryw any tak, że działanie jego odbywa się w pewnych okresach roku. Tak
samo można powiedzieć o charakterze procesu błotnego, jego nasileniu
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i skutkach działania, że mogą zachodzić w glebach różne kombinacje
i współdziałania w zależności od układu czynników bio-ekologicznych.
W większości gleb błotnych zasadniczym, kierującym procesem jest
proces błotny. W dolinach rzecznych oraz innych rynnach przepływo
wych, w których obserwujemy silne działanie wody powierzchniowejprzepływowej, pierwszorzędne znaczenie będzie miał proces namulania,
gdy tymczasem działanie procesu błotnego zostanie uszczuplone i ograni
czone do dolnego piętra gleby. Poza tym i procesami glebowymi, w glebach
błotnych dużą rolę odgrywa proces próchnicowania (tworzenia się i gro
madzenia próchnicy), zwłaszcza w w arunkach okresowego działania wody
powierzchniowej zarówno opadowej, jak i przepływowej.
Zważywszy różne k ry teria oraz cechy, mogące służyć za podstawę do
usystematyzowania gleb błotnych i opracowania ich podziału, oparliśmy
ostatecznie podział gleb błotnych na kryteriach następujących: 1) zasad
niczy proces glebowy, 2) skład masy glebowej i 3) w arunki występowania
gleby błotnej, ściślej biorąc — w arunki ekologiczne. Przy ustalaniu no
m enklatury gleb błotnych posługiwaliśmy się przymiotnikami, w yraża
jącymi nazwy procesów glebowych, w arunki występowania, skład masy
glebowej.
Na podstawie wyżej sformułowanej, gleby błotne zostały podzielone
na. 4 rodzaje, a mianowicie:
rodzaj I
rodzaj II
rodzaj III
rodzaj IV

■
—■
gleby
— gleby
— gleby
— gleby

mułowo-błotne,
torfowe,
torfowo-glejowe i torfowo-mułowe,
murszowe i sapy.

R o d z a j I. G l e b y m u ł o w o - b ł o t n e . Gleby mułowo-błotne
są to gleby w ystępujące w dolinach rzecznych i rynnach przepływowych,
utworzone z namułów wód powierzchniowych w w arunkach silnego od
działywania wody podskórnej. Jak sama nazwa wskazuje, w glebach tego
rodzaju działają zasadniczo 2 procesy glebowe: 1) proces nam ulania i 2)
proces błotny.
W powstawaniu i rozwoju gleb mułowo-błotnych proces nam ulania
odgrywał najważniejszą rolę, albowiem wytworzył masę gleby, składa
jącą się z kilku w arstw i wciąż narastającą, powodował okresowe nad
m ierne uwilgotnienie wodą po wierzchnio wą-przepły wo wą i również okre
sowe powstawanie „odgórnego“ procesu błotnego, znajdującego swój wy
raz w powstawaniu okresowej anaerobiozy względnej. Powodując odgórne
nawilgotnienie górnego poziomu gleby, proces nam ulania sprzyjał two
rzeniu się dobrej, czynnej próchnicy oraz tworzeniu się dobrej gruzełkowej struktury.
Dużą rolę w rozwoju gleb mułowo-błotnych odegrał także proces
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błotny „oddolny“, wywołany działaniem wody podskórnej i wyrażający
się działaniem anaerobiozy bezwzględnej. Z powyższego wynika, że gleby
mułowo-błotne zawdzięczają swoje powstanie i dalszy rozwój skojarzeniu
działania dwóch zasadniczych procesów: procesu nam ulania i procesu błot
nego. Działaniem oddolnego procesu błotnego zazwyczaj są objęte stale
dolne poziomy gleby, a okresowo są objęte także i środkowe poziomy.
Oddolny proces błotny powoduje powstawanie procesów odtleniania (re
dukcyjnych) w w arunkach anaerobiozy bezwzględnej. Skutkiem tego na
stępuje wypłukiwanie zasad i wodorotlenku żelazawego, tworzą się po
ziomy glejowe, a substancja organiczna podlega powolnemu rozkładowi.
W okresie wiosennym cały profil gleby mułowo-błotnej objęty jest dzia
łaniem procesów błotnych: odgórnego i oddolnego.
Proces błotny odgórny różni się swoim charakterem od procesu błot
nego oddolnego. W górnym poziomie gleby, podlegającym działaniu rzecz
nej wody przepływowej, zasobnej w tlen i sole, daje się stwierdzić okre
sowe nadm ierne uwilgotnienie w w arunkach anaerobiozy względnej,
sprzyjającej działalności drobnoustrojów i tworzeniu się próchnicy, czego
dowodem jest duża stosunkowo zawartość próchnicy strukturalnej i jej
czynność. W poziomach zaś dolnych gleby mułowo-błotnej, podlegających
działaniu ubogiej w tlen i sole zasadowe wody podskórnej, stwierdzamy
nieustające nadm ierne uwilgotnienie ze wszelkimi skutkam i działania
anaerobiozy bezwzględnej.
Gleby mułowo-błotne dzielimy na 6 gatunków na podstawie składu
masy glebowej oraz właściwości fizycznych. (Patrz schemat podziału).
Pewne wyjaśnienia należy podać odnośnie gleb mułowo-torfowych
(6 gatunek). Pod względem budowy profilu, właściwości i w arunków
występowania, gleby mułowo-torf owe stanowią gatunek gleb przejścio
wych od gleb mułowo-błotnych do torfowych. W każdym ich profilu w y
stępują zarówno w arstw y mułowe, jak i torfowe, dające się łatwo roz
poznać na podstawie składu i struktury masy glebowej.
Różnorodny charakter warstw, tworzących profil gleby m ułowo-torfowej, świadczy o zmienności procesu glebotwórczego i obrazuje głów
niejsze etapy rozwojowe gleby, spowodowane zmiennością czynników bioekologicznych, a w pierwszym rzędzie większym lub mniejszym nasile
niem czynnika hydrologicznego.
W arstwy mułowe tworzą się w okresie, kiedy potęguje się działanie
wody przepływowej powodującej osadzanie się namułów. Z chwilą, gdy
nastąpi zmiana stosunków wodnych w kierunku wybitnego zmniejszenia
lub zaniku działania wody przepływowej, a zwiększenia działania wody
podskórnej, w ytw arzają się w arunki pomyślne dla bytow ania roślinności
torfotwórczej i gromadzenia obumarłych szczątków roślinnych, stanowią
cych m ateriał do utw orzenia w arstw y torfowej.
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* U ciby mdotyczą, wyników. zbadanych profili glebowych

Schemat zaszeregowania gleb błotnych

R o d z a j II. G l e b y t o r f o w e . Nieodzownym warunkiem po
wstawania i rozwoju gleb torfowych jest nadm ierne uwilgotnienie, spo
wodowane działaniem trzech rodzajów wody: opadowej, powierzchniowej przepływowej i wgłębnej. Wymienione rodzaje wody działają w różnych
kombinacjach ze sobą, zależnie od w arunków występowania gleby błotnej,
toteż w każdym przypadku należy wyjaśnić charakter i stopień uw il
gotnienia.
Pewne gatunki gleb torfowych zawdzięczają swoją egzystencję działa
niu wody opadowej i wgłębnej; przeważająca jednakże większość gleb
torfowych znajduje się pod działaniem wszystkich trzech rodzajów wody,
kojarzących się ze sobą w rozmaitym stosunku.
Ważnym czynnikiem glebotwórczym w glebach torfowych staje się
roślinność, której charakter i wzrost zależą w pierwszym rzędzie od
w arunków ekologicznych. Obumarłe szczątki roślinne, na skutek nadm ier
nego uwilgotnienia i braku tlenu, ulegają bardzo powolnemu rozkładowi,
czyli tzw. torfieniu, a ponieważ każdoroczny przyrost masy roślinnej prze
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wyższa jej ubytek, spowodowany rozkładem i mineralizacją, przez to
następuje gromadzenie produktów torfienia w postaci poziomo ułożonych
w arstw storfiałej substancji organicznej. Proces gromadzenia szczątków
roślinnych ma przebieg nierównomierny, uwarunkowany zarówno energią
wzrostu bytującej na miejscu roślinności, jak i tempem jej rozkładu, toteż
poszczególne w arstw y profilu gleby torfowej znamionują pewne okresy
rozwojowe gleby i odzwierciedlają warunki, w jakich każda w arstw a się
tworzyła.
Jako czynnik glebotwórczy w ystępuje również w kilku gatunkach gleb
torfowych proces namulania, uw arunkow any działaniem na gleby torfowe
wody powierzchniowo-przepływowej. Proces ten prowadzi do wzbogace
nia masy torfowej w substancję m ineralną i próchniczną i przyczynia się
wybitnie do przeobrażenia stru k tu ry i .konsystencji masy torfowej oraz
do zmiany jej właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych. Proces
nam ulania jest ponadto wskaźnikiem układu stosunków wodnych. Na
podstawie składu i właściwości nam ułów można odtworzyć obraz stosun
ków wodnych, jakie panowały podczas tworzenia się w arstw y torfowej
zawierającej owe namuły.
Namuły, zwłaszcza próchniczno-mineralne, w ybitnie polepszają w ła
ściwości fizyczne i biochemiczne gleb torfowych, ponieważ wprowadzają
czynną substancję próchniczną i substancję m ineralną do włóknistej, roz
luźnionej masy torfowej. Dzięki nam ułom torf się odkwasza, powiększa
swe zdolności sorpcyjne i własności regulujące, ponadto zostaje w nim
pobudzona działalność drobnoustrojów.
Działanie procesu błotnego najsilniej przejaw ia się w glebach torfo
wych. Charakter, przebieg i nasilenie procesu błotnego zależą głównie
od czynników bio-ekologicznych, a w pierwszym rzędzie od stosunków
wodnych. Poziomo ułożone w arstw y torfowe, składające się na profil
gleby, przedstawiają pewne jej stadia rozwojowe, albowiem narastanie,
czyli naw arstw ianie masy torfowej odbywa się od dołu wzwyż. Zróżnico
wanie w arstw profilu torfowego powstało skutkiem ustawicznej zmiany
w arunków ekologicznych i fitosocjalnych w okresach narastania masy
torfow ej.
Każdy gatunek gleb torfowych posiada odrębne w arunki bio-ekologiczne, przy czym stosunki wodne odgryw ają rolę pierwszorzędną.
W bilansie wodnym gleb torfowych woda wgłębna odgrywa rolę n aj
ważniejszą i od niej zależna jest stabilizacja procesów błotnych.
W ażną rolę odgrywa także woda powierzchniowa-przepływowa, która
powiększa zasoby wodne gleby, reguluje odczyn i powoduje namulanie,
a zarazem i nawożenie gleb torfowych.
Każde torfowisko należy traktow ać jako kompleks gleb torfowych,
w którym poszczególne gatunki są rozmieszczone zależnie od rzeźby po
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wierzchni i stosunków wodnych, a zwłaszcza nasilenia ruchu wody po
wierzchniowej.
Gleby torfowe dzielimy na dwa podrodzaje, a mianowicie: G l e b y
t o r f o w e z a m u l o n e i G l e b y t o r f o w e b a g i e n n e . Zróżni
cowanie gleb torfow ych na dwa podrodzaje zostało dokonane na podstawie
kryteriów następujących:
1. W glebach torfowych zamulonych, prócz działania wody wgłębnej,
w ystępuje w yraźnie działanie wody powierzchniowej-przepływowej, czego
dowodem jest zamulenie masy torfowej. Natomiast w glebach torfowych
bagiennych nie ma wody powierzchniowej-przepływowej i brak zamu
lenia.
2. W glebach torfowych zamulonych działają 2 procesy błotne: odgór
ny, uw arunkowany okresowym działaniem wody powierzchniowej-prze
pływowej i oddolny, działający nieustannie pod wpływem wody wgłębnej
podskórnej. W glebach torfowych bagiennych panuje stale w całym profilu
anaerobioza bezwzględna, uw arunkowana działaniem zastojowej wody
wgłębnej i częściowo w górnym poziomie wody opadowej.
3. W glebach torfowych zamulonych zaznacza się okresowo silna dzia
łalność drobnoustrojów, zachodzą na przemian procesy aerobowe i anaerobowe, poza tym tworzy się próchnica i tworzy się poziom darniowy słabo
wykształcony. W glebach torfowych bagiennych, wskutek nieustającej
anaerobiozy bezwzględnej, ma miejsce bardzo powolny rozkład i przeo
brażenie szczątków roślinnych przez procesy biochemiczne, przy czym
próchnica się nie tworzy, a następuje stopniowe zwęglanie substancji
organicznej. W glebach bagiennych brak poziomu darniowego.
Z powyższego zestawienia cech i właściwości wyodrębnionych dwóch
podrodzajów gleb torfowych wynika, że różnice są rzeczywiście istotne,
wywołane różnorodnością w arunków bio-ekologicznych, a w pierwszym
rzędzie czynnika hydrologicznego.
Gleby torfowe zamulone dzielimy na 3 gatunki, mianowicie: 1) torfy
dolinowe, 2) torfy olszynowe i 3) torfy niskie. Działanie wody po
wierzchniowej-przepływowej najsilniejsze w torfie dolinowym, zmniejsza
się w torfie olszynowym, a w torfie niskim staje się jeszcze słabsze.
W związku z działaniem wody przepływowej w ystępuje odpowiedni
stopień zam ulenia masy torfowej. Torfy niskie dzielimy na 3 odmiany:
a) torfy niskie rynnowe, b) torfy niskie przydolinowe i c) torfy niskie
hałowe. Gleby torfowe bagienne dzielimy na 4 gatunki w zależności od
charakteru i stopnia uwilgotnienia.
Szczegółowa charakterystyka poszczególnych gatunków gleb torfo
wych została podana w naszych publikacjach poprzednich.
R o d z a j III. G l e b y t o r f o w o - g l e j o w e i t o r f o w o - m u ł o w e. W tego rodzaju glebach błotnych działanie procesów błotnych jest
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stosunkowo słabsze, uwarunkowane działaniem głównie wgłębnej wody
podskórnej. Działanie wody powierzchniowej zaznacza się w słabym
stopniu, przez to zamulenie tych gleb jest mało dostrzegalne.
Profil glebowy składa się z górnej w arstw y torfowej o miąższości nie
przekraczającej 50 cm. Pod w arstw ą torfową w glebach torf owo-glej owych
zalegają w arstw y m ineralne wyraźnie oglejone, gdy tymczasem w glebach
torfowo-mułowych pod w arstw ą torfową zalega w arstw a nam ułu próchnicznego, a niżej — w arstw y m ineralne oglej one.
G l e b y t o r f o w o - m u ł o w e p r z e ł a w i c o n e stanowią od
rębną grupę gleb o dużej miąższości, w których naprzemianległe warstw y
torfowe i mułowe urozmaicają i kom plikują budowę profilu. W ystępują
one w dolinach rzecznych na stanowiskach nacechowanych dużą zmienno
ścią stosunków wodnych i warunków glebotwórczych, skutkiem czego
faza panowania procesów torfotwórczych zmienia się z fazą procesów
mułotwórczych.
R o d z a j IV. G l e b y m u r s z o w e i s a p y . Głównym czynnikiem
glebotwórczym w glebach murszowych jest podsiąkająca woda podskórna,
stanowiąca główne źródło uwilgotnienia gleby. Oddziaływanie wody wgłę
bnej podskórnej na glebę m uirszową jest zjawiskiem przeważnie stałym,
lecz zasiąg oddziaływania może być całkowity, obejmujący cały profil
gleby bądź ograniczony do dolnej lub dolnej i środkowej części profilu.
W skutek tego w pewnych okresach roku gleba znajduje się w stanie nad
miernego uwilgotnienia, w arunkującego rozwój procesów redukcyjnych,
anaerobowych, w yrażających się (w górnych poziomach) w procesie torfienia. W innych okresach roku proces torfienia zmienia się na proces
aerobowy, powodujący utlenianie masy glebowej oraz ewentualny rozkład
substancji organicznej z wytworzeniem pewnej ilości próchnicy. Wynika
z powyższego, że w murszach zasadnicze procesy glebowe m ają charakter
procesów przerywanych. Odnośnie charakteru nadmiernego uwilgotnienia
należy zaznaczyć, że w glebach murszowych wykrywam y zmienność anae
robiozy, polegającą na przem iennym działaniu anaerobiozy względnej
i bezwzględnej. Skutkiem takiego stanu rzeczy znajdujem y w górnych po
ziomach gleb murszowych dużą zawartość próchnicy obok dużej zaw ar
tości szczątków torfiejących, gdy tymczasem w glebach torfowych,
będących w stanie przewlekłej anaerobiozy, wykrywam y stosunkowo
mało próchnicy.
Zawartość substancji organicznej w murszach waha się w dużych gra
nicach od 6% do 70%, przy czym zawartość próchnicy wynosi od 2%
do 18%. Zabarwienie poziomów górnych bywa rozmaite: ciemnoszare,
ciemne lub ciemnobronzowe, w zależności od zawartości próchnicy i od
stosunku ilościowego próchnicy do części organicznej niezhumifikowanej.
Im więcej gleba murszowa zawiera próchnicy, tym barw a jej będzie
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ciemniejsza. Duża przewaga substancji organicznej niezhumifikowanej
nad ilością próchnicy przyczynia się do zabarwienia ciemnobronzowego.
Na skutek zachodzących zmian uwilgotnienia wgłębnego lub po
wierzchniowego następują jedna po drugiej fazy rozwojowe gleby, uw a
runkow ane działaniem procesu torfienia czy też murszenia. Jeśli w po
czątkowym stadium rozwoju gleby błotnej proces murszenia w ystępuje
w roli przeważającego procesu glebowego, wtedy tworzy się gleba
murszowa. Skoro tylko zwiększy się stopień uwilgotnienia wgłębnego
i zapanuje w glebie murszowej anaerobioza bezwzględna, wówczas na
arenę w ystępuje proces torfienia, a razem z nim następuje nagromadzenie
substancji organicznej mało rozłożonej i dana gleba błotna z murszowej
przeobraża się w glebę torfowo-glejową. I odwrotnie — proces torfo
twórczy, na skutek zmniejszenia stopnia uwilgotnienia wgłębnego, zmienia
się na proces murszotwórczy, a w takim razie gleba torfowo-glej owa
przeobraża się w glebę murszową.
Na podstawie cech morfologicznych i składu masy glebowej wyróżnia
my dwa gatunki gleb murszowych: 1) g l e b y m u r s z o w e p ł y t k i e
i 2) g l e b y m u r s z o w e g ł ę b o k i e . Gleby murszowe głębokie
cechuje duża stosunkowo miąższość profilu glebowego i równocześnie
duża miąższość poziomów organiczno-mineralnych. Skutkiem tego wy
mieniony gatunek swoim składem i własnościami jest bardziej zbliżony
do właściwych gleb organogenicznych, jakim i są gleby torfowe, aniżeli
do gleb mineralnych.
Gleby murszowe płytkie cechuje mała miąższość profilu glebowego,
jak również m ała miąższość górnego poziomu organiczno-mineralnego.
Pod względem budowy profilu, składu masy glebowej i własności, gleby
murszowe płytkie są zbliżone do gleb m ineralnych podmokłych.
Głównym czynnikiem glebo twórczym w sapach jest woda podskórna
wysiąkająca. Oddziaływanie wody wysiąkającej na glebę jest zjawiskiem
stałym, przy czym zmienia się okresowo stopień uwilgotnienia gleby.
Proces błotny jest w sapach najważniejszym procesem glebowym
o nasileniu zmiennym. Zjawisko anaerobiozy w ystępuje w pewnych okre
sach roku, lecz nigdy nie jest ono przewlekłe, albowiem w sapach znajdu
jem y stosunkowo dużo próchnicy, która powoduje ciemnoszare, a niekiedy
ciemne zabarwienie poziomu próchnicznego.
Zawartość substancji organicznej w sapach jest stosunkowo duża: od
2% do 11%. Przeważającą część substancji organicznej stanowi próchnica,
przeto zabarwienie tych gleb zależy zwykle od, ilości próchnicy. Substan
cja nie zhumifikowana znajduje się w ilości nie przekraczającej 4% i nie
odgrywa dużej roli w procesach glebowych. Próchnica gleb sapowatych
jest mało czynna biologicznie i posiada niekorzystne własności fizyko
chemiczne.
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Budową profilu i właściwościami sapy są najbardziej zbliżone do gleb
murszowych, toteż różnicujemy sapy na 2 gatunki: 1) s a p y p ł y t k i e
i 2) s a p y g ł ę b o k i e .
Na zboczach gleb glinkowa tych z wysiąkaj ącą wodą gruntow ą znajdo
waliśmy sapy głębokie, posiadające ciemne, a w środkowym poziomie
czarne zabarwienie do głębokości 86 cm. Niżej występował poziom oglejonego piasku drobnego.
Schemat podziału

gleb błotnych

Rodzaj I. Gleby m ułow o-błotne
1.
2.
3.
4.
5.

M ułowo-błotne piaszczyste
M ułowo-błotne lekkie 10—25°/o części spław ialnych < 0,02 mm
M ułowo-błotne średnie 25—50°/o części spławialnych < 0,02 mm
M ułowo-błotne ciężkie 50% części spław ialnych < 0,02 mm
M ułowo-próchniczne
a) płytkie, z poziomem próchnicznym do 30 cm
b) głębokie,
„
„ •
powyżej 30 cm
6. M ułowo-torfowe

Rodzaj II. Gleby torfowe
lia . Gleby torfowe zamulone
1. Torfy dolinowe
2.
„
olszynowe
3.
„
niskie
a) rynnowe
b) przydolinowe
c) hałowe
Ilb. Gleby torfowe bagienne
1. Torfy przejściowe
2.
„
w ysokie
3.
„
bagnowe
4.
„
źródlane
Rodzaj III.

Gleby torfow o-glejow e i torfowo-m ułow e

1. Torf owo-glej owe (o różnym składzie mechanicznym)
2. Torfowo-m ułowe
a) torfowo-m ułow e próchniczne
b)
„
„
przeławicone.
Rodzaj IV. Gleby m urszowe i sapy
1. Gleby murszowe
a) gleby murszowe płytkie, poziom próchniczny do 30 cm
b) gleby murszowe głębokie, poziom próchniczny powyżej 30 cm
2. Sapy
a) sapy płytkie, poziom próchniczny do 30 cm
b) sapy głębokie, poziom próchniczny powyżej 30 cm
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5. KOMPLEKSY GLEB BŁOTNYCH

Jeśli na niewielkim obszarze stwierdzamy wyraźne zróżnicowanie
pokryw y glebowej na rodzaje, gatunki i odmiany gleb, które są związane
wzajemnie szeregiem zależności i skutików, to taki obszar stanow i tak
zwany „kompleks gleb“. Badając i analizując kompleksy glebowe stw a
rzam y możliwość syntetycznego ujęcia pokrywy glebowej, wyjaśniam y
w arunki ekologiczne, a zwłaszcza stosunki wodne, budowę i morfologię
gleb, ilość i jakość substancji organicznej i w świetle uzyskanych danych
określamy charakter i nasilenie zasadniczych procesów glebowych.
Każdy odcinek doliny, jak również każde torfowisko, należy traktować
jako pewien kompleks gleb, albowiem na danym obszarze wykrywam y
różne środowiska, uw arunkow ane zmiennością reliefu oraz zmiennością
w arunków bio-ekologicznych. Kompleksy gleb błotnych cechuje jedność
zasadniczych procesów glebowych, jakim i są procesy: błotny i zamulenia,
następnie właściwy glebom błotnym reżim wodny uw arunkow any silnym
nawilgotnieniem profilu glebowego oraz skojarzeniem działania wady
wgłębnej zaskórnej i wody powierzchniowej-przepływowej. Celem
łatwiejszego ujęcia zagadnienia kompleksowości pokrywy glebowej różni
cujemy kompleksy gleb błotnych na 3 grupy: 1) d o l i n o w e , 2) p r z y d o l i n o w e i 3) w o d o d z i a ł o w e .
K o m p l e k s y b ł o t n e d o l i n o w e w ystępują na silniej naw ad
nianych odcinkach dolin rzecznych, w arunkujących okresowe nadm ierne
uwilgotnienie gleb. Często się zdarza, że kompleksy błotne dolinowe w y
stępują w sąsiedztwie z kompleksami aluwialnymi (madowymi); w takim
przypadku mamy możność porównywania stosunków wodnych, charakteru
i nasilenia procesów glebowych oraz składu gatunkowego gleb obu
kompleksów.
Kompleksy błotne dolinowe cechuje rozmaitość składu gatunkowego
gleb, współdziałanie powierzchniowej wody przepływowej z wodą wgłę
bną podskórną, kojarzenie procesów torfienia z procesami nam ulenia
i z procesami.murszenia.
Jako przykład takiego kompleksu może służyć odcinek doliny rzeki
Bystrzycy w Zemborzycach pod Lublinem. W skład kompleksu wchodzą:
1) 3 odmiany gleb mułowo-błotnych, 2) gleba mułowo-torfowa, 3) torf
dolinowy, 4) torf niski, 5) torf przejściowy i 6) gleba deluwialna glinkow ata na torfie.
W danym kompleksie zasługuje na uwagę fakt wyraźnego oddziały
w ania sąsiednich wyżej położonych gleb lessowych na przylegające gleby
dolinowe. W w yniku takiego oddziaływania wytworzył się zasięg gleby
deluwialnej glinkowatej ze spłukanego m ateriału lessowego.
K o m p l e k s y b ł o t n e p r z y d o l i n o w e w ystępują w płaskich
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zagłębieniach błotnistych, przylegających do dolin rzecznych i odznaczają
się słabszym działaniem powierzchniowej wody przepływowej, a silniej
szym działaniem wody wgłębnej podskórnej. Skutkiem takiego stanu
rzeczy w skład kompleksów przydolinowych wchodzą przeważnie gleby
torfowe. Kompleksy te są mniej złożone w porównaniu z dolinowymi,
a poszczególne elem enty kompleksu przydolinowego są bardziej do siebie
zbliżone swoimi własnościami.
W kompleksach przydolinowych biorą najczęściej udział wszelkie od
miany torfu niskiego, a towarzyszą im zasięgi torfu olszynowego, rzadziej
przejściowego oraz gleby torf owo-glej owe i murszowe.
K o m p l e k s y b ł o t n e w o d o d z i a ł o w e w ystępują w zagłę
bieniach błotnistych na wododziałach i stanowią właściwe torfowiska.
W skład takiego kompleksu torfowego wchodzą odmiany torfu niskiego,
przejściowego, a niekiedy i wysokiego. W rzadkich przypadkach w kom
pleksach wododziałowych biorą udział torfy olszynowe lub gleby torfowoglejowe.
Zarówno przypływ, jak i odpływ wody powierzchniowej na torfowi
skach jest ograniczony i w pewnej mierze utrudniony, gdyż odbywa się
przy pomocy błotnistych płaskich rynien (tzw. strugi), często zarośniętych
łozą lub lasem liściastym. Zazwyczaj środkowa część torfowiska znajduje
się w gorszych w arunkach ekologicznych, aniżeli pas okalający, tak zwana
„łacha“, przyległa do gruntów m ineralnych. Çuch wody w środkowej
części torfowiska jest bardzo powolny w skutek małego spadu, nierówności
powierzchni (mikrorelief) i dużej pojemności wodnej torfu. W pasie przy
legającym do gruntów m ineralnych przepływ wody powierzchniowej, jak
również i wody podskórnej, odbywa się szybciej, przeto zamulenie łachy
i innych rynien przepływowych jest znacznie większe.
K ontury torfowiska, w arunki topograficzne i hydrologiczne, rodzaj
otaczających torfowisko gruntów m ineralnych i ich relief, szata roślinna,
oddalenie od dolin rzecznych — wszystko to są czynniki, które się skła
dają na urozmaicenie kompleksów torfowych i powodują pewne odchyle
nia bądź w składzie gatunkowym kompleksu, bądź w budowie i miąższości
gleb torfowych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę dynam izm procesów, zachodzących w w y
żej scharakteryzowanych 3 grupach kompleksów błotnych, to najw ię
kszym dynamizmem odznaczają się kompleksy błotne dolinowe, n ajb ar
dziej w rażliwe na zm iany czynnika ekologicznego i wykazujące największą
zdolność do przeobrażenia. Kompleksy błotne wododziałowe, z mało
ruchliwą i ubogą w nam uły i sole m ineralne wodą powierzchniową oraz
mało ruchliw ą d beztlenową wodą wgłębną, odznaczają się najsłabszym
dynamizmem, zwłaszcza w części środkowej, w ypukłej torfowiska, gdzie
nierzadko znajdujem y zasięg torfu wysokiego.
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Kompleksy błotne przydolinowe pod tym względem zajm ują stano
wisko pośrednie.
Wśród badaczy interesujących się torfowiskami dominuje pogląd, że
„torfowiska wysokie“ prowadzą gospodarkę wodną „om brofilną“, to
znaczy wyłącznie kosztem wody opadowej. Z takim poglądem nie możemy
się obecnie zgodzić, opierając się na wynikach naszych badań hydrolo
gicznych. Przede wszystkim tak zwane „torfowiska wysokie“, w pojęciu
naszym, są to wododziałowe kompleksy torfowe, w których, prócz central
nego zasięgu z torfem wysokim, znajdujem y okalający ten zasięg pas
torfu przejściowego, a pas krańcowy, przylegający do gleb m ineralnych,
jest reprezentow any przez torfy niskie, a nierzadko znajdujem y także
i zasięgi torfu bagnowego bądź gleby torf owo-glej owe. Nie ma gospodarki
wodnej „om brofilnej“ naw et w obrębie zasięgu to rfu wysokiego, ponieważ
w ty m zasięgu prócz wody opadowej w gospodarce wodnej bierze udział
woda wgłębna gruntowa.
W załączonym schemacie zostały zaszeregowane główniejsze rodzaje
i gatunki gleb błotnych według składu masy glebowej, stosunków
wodnych oraz nasilenia główniejszych procesów glebowych.
Celem uzupełnienia przedstawionego schematu podajemy niżej pewne
wyjaśnienia:
1. Gleby mułowo-błotne, umieszczone z lewej strony schematu, sta
nowią ogniwo łączące te ^ leb y z madami rzecznymi, czyli suchymi gle
bami aluwialnymi, w których proces błotny przejaw ia się okresowo
w dolnej części profilu glebowego. Z przeciwnej strony schem atu gleby
murszowe stanowią ogniwo wiążące gleby błotne z glebami bielicowymi
bądź szarobrunatnym i.
2. Czynnik hydrologiczny jest w glebach błotnych najważniejszym
czynnikiem glebotwórczym, on bowiem w największym stopniu wpływa
na w arunki ekologiczne a tym samym na charakter i przebieg procesów
glebowych. W załączonym schemacie przyjęliśm y za w arunek, że wody
opadowe w równej mierze zasilają wszystkie rodzaje i gatunki gleb
błotnych, przeto wody opadowe zostały w nim pominięte.
Jeśli chodzi o wody wgłębne gruntowe, to największe nasilenie tego
czynnika stwierdzono w torfach źródlanych, a najm niejsze w glebach
mułowo-błotnych. Z nasileniem działania wody gruntowej bezpośrednio
związane jest nasilenie procesów błotnych oraz anaerobiozy bezwzględnej.
Wiadomo bowiem, że proces błotny jest uw arunkowany przede wszystkim
działaniem wody wgłębnej, w danym przypadku gruntowej.
3. Działanie powierzchniowej wody przepływowej najsilniejsze w gle
bach mułowo-błotnych słabnie w kierunku gleb torfow ych i zanika
w torfie przejściowym. Z działaniem wody powierzchniowej wiąże się
ściśle działanie procesów nam ulenia oraz działanie anaerobiozy względnej.
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Proces nam ulenia odgrywa dużą rolę w powstawaniu i rozwoju gleb
błotnych, powoduje nieraz przeobrażenie gleby i jest dobrym wskaźnikiem
jakości i chyżości przepływowych wód powierzchniowych.
4. Zawartość przeciętna w górnym poziomie substancji organicznej,
obliczona w % suchej masy gleby stopniowo powiększa się od gleb muło
wych do gleb torfowych, dosięga maksimum w torfie wysokim, a n a
stępnie spada w kierunku gleb murszowych.
5. Zawartość próchnicy jest stosunkowo duża w glebach mułowych;
w glebach torfowych zawartość próchnicy spada w raz ze spadkiem nam u
lenia. W torfie wysokim, zawierającym najwięcej substancji organicznej,
brak jest jednakże próchnicy, albowiem w w arunkach stagnującej anae
robiozy bezwzględnej próchnica nie może się tworzyć, natom iast następuje
bardzo powolne zwęglanie substancji organicznej. W torfie bagnowym w y
kryw am y niewielką ilość próchnicy wybitnie kwaśnej, namulonej z gleb
sąsiednich bielicowych. W glebach torfow o-m ineralnych ilość próchnicy
wynosi kilka procentów, zaś w grupie gleb murszowych ilość próchnicy
waha się w szerokich granicach od 2% do 18%.
6. Odczyn gleb błotnych jest przeważnie kwaśny. Największą kwaso
wość wykazują gleby torfowe, a szczególnie torfy wysokie (pH 3,4—4,4).
Gleby murszowe, stanowiące rodzaj przejściowy do gleb bielicowych,
w ykazują odczyn średnio kwaśny (pH 3,4—5,8), gdy tymczasem gleby
mułowo-błotne w ykazują odczyn słabo kwaśny, niekiedy obojętny.
6. O SPOSOBACH BADANIA GLEB BŁOTNYCH

W naszych monografiach: ,,Gleby błotne Polesia“ i „Gleby łąkowe“
rozważane były różne sposoby badania gleb błotnych i łąkowych. Na pod
stawie długoletnich doświadczeń wprowadziliśmy do tej dziedziny własne
koncepcje i podaliśmy sposoby, jakim i posługiwaliśmy się przy badaniu
gleb błotnych i łąkowych.
Naszą intencją obecnie jest: zwrócić uwagę gleboznawców, botaników,
mikrobiologów i melioratorów na popełniane przez nich błędy przy po
równywaniu własności sorpcyjnych bądź zawartości składników m ineral
nych w glebach błotnych z glebami uprawnymi.
Próbki gleb błotnych przeznaczone do oznaczania własności fizycz
nych, chemicznych i biologicznych w inny być brane objętościowo do
cylinderków o określonej pojemności (najczęściej 250 cm3) w stanie
nasycenia wodą. Niedopuszczalne jest pobieranie próbek gleb błotnych do
woreczków papierowych bądź pergaminowych, zwłaszcza po uprzednim
wyciskaniu w dłoni mokrych próbek, jak to często się praktykuje. Pobra
ne do cylinderków próbki gleb nie mogą być przechowywane przez szereg
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dni, lecz w inny być poddane badaniu w odpowiedniej pracowni nie
zwłocznie po przywiezieniu do pracowni.
Badanie własności chemicznych gleb błotnych dokonuje się znanymi
metodami chemicznymi. Trudność polega na sposobach obliczania wyni
ków analizy. Celem wykazania różnicy, jaka zachodzi w liczbach, uzyska
nych przy obliczaniu wyników w odniesieniu do 100 g suchej masy gleby
i w odniesieniu do objętości 1 dm 3 suchej gleby pobranej w układzie n atu 
ralnym, podajemy następujące wyjaśnienie: ciężar objętościowy suchej
masy 1 dm3 torfu waha się w granicach od 51,5 g do 195,0 g, zaś 1 dm3
gleby mułowo-błotnej od 228,0 g do 1390,0 g. W różnych rodzajach gleb
błotnych ciężar objętościowy suchej masy 1 dm 3 gleby w układzie natu
ralnym w aha się w bardzo szerokich granicach, mianowicie: od 51,5 g
(torf wysoki) do 1390,0 g (gleba mułowo-glinkowata), czyli jak 1 : 26,9.
Dla przykładu porównamy zawartość CaO w torfie wysokim i w glebie
mułowo-glinkow atej . Wyniki analizy chemicznej obliczone na 100 g suchej
masy w ykazują zawartość CaO w torfie wysokim = 0,4 g i w glebie mułowo-glinkowatej = 0,4 g. A więc w świetle tego sposobu obliczeń zawartość
CaO w torfie wysokim i w glebie muło wo-glinko wate j jest identyczna. Gdy
przeliczymy uzyskane wyżej wyniki w odniesieniu do objętości 1 dm3
masy glebowej w układzie naturalnym , to uzyskamy w artości następujące:
515*04
W 1 dm3 torfu — ----- — =0,206 g CaO, a w 1 dm3 gleby mułowo-glinkowa1390•0 4
tej —
=^

^ CaO, czyli gleba mułowo-glinkowatct w jednostce

objętości posiada 27 razy większą zasobność w CaO w porównaniu z torfem
wysokim. Z powyższego wynika, że uzyskane przez polskich torfoznawców
wyniki badania zdolności sorpcyjnej bądź zawartości składników mine
ralnych (prace prowadzone dla celów należytego zagospodarowania obsza
rów tzw. „bagiennych“) w różnych glebach błotnych nie są porównywalne
nie tylko z glebami uprawnymi, a naw et w obrębie typu gleb błotnych,
jak to zostało wyżej dowiedzione.
Nielepiej rzecz się przedstawia u mikrobiologów, badających stan
ilościowy drobnoustrojów w glebach torfowych. Między innym i w pracach
wybitnych radzieckich mikrobiologów: Miszustina i Biehaka podane są
tabele charakteryzujące stan ilościowy drobnoustrojów w torfach na
różnej głębokości od powierzchni, obliczony na 1 g suchej masy torfu.
Przy porównywaniu stanu ilościowego drobnoustrojów w torfach z gleba
mi upraw nym i bielicowymi dochodzą mikrobiolodzy radzieccy do kon
kluzji, że w torfach znajduje się niemniej sza ilość drobnoustrojów w po
równaniu z glebami upraw nym i. Rzecz jasna, że przy takim sposobie
obliczania wyników dochodzi się do błędnych wnioskowań.
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Streszczenie
1. W glebach błotnych procesem panującym jest proces błotny, spo
wodowany działaniem czynników bio-ekologicznych i polegający na odtlenianiu, przeobrażaniu i przemieszczaniu masy glebowej drogą współdzia
łania procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.
2. W glebach błotnych działają 3 rodzaje wody: a) woda opadowa,
b) woda powierzchniowa-przepływowa i c) woda wgłębna, przy czym
cechą charakterystyczną stosunków wodnych w glebach błotnych staje się
nadm ierne uwilgotnienie gleby, wywołujące zjawisko anaerobiozy.
3. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń, wyróżniliśmy i ustano
wiliśmy dwa rodzaje anaerobiozy: 1) a n a e r o b i o z ę w z g l ę d n ą ,
wywołaną wodą zasobną w tlen i 2) a n a e r o b i o z ę b e z w z g l ę d n ą ,
wywołaną wodą pozbawioną tlenu i mało ruchliwą.
4. Wody powierzchniowe-przepływowe powodują powstawanie i roz
wój procesów nam ulania, które stanowią bardzo ważny czynnik glebotwórczy w glebach błotnych i odgrywają w ybitną rolę w ich procesach
życiowych.
5. Działanie czynnika hydrologicznego przejaw ia się w glebach bło
tnych w powstawaniu i działaniu procesów podsiąkania i przesiąkania,
które to procesy m ają wielorakie znaczenie dla gleby, a głównie to, że
wywołują ruchy wody i w arunkują w dużym stopniu dynamizm procesów
życiowych gleby.
6. Wyróżniamy trzy rodzaje przejaw iania się procesu błotnego, jego
funkcjonowania oraz wyrażenia zewnętrznego, a mianowicie:
a) w w arunkach panowania anaerobiozy bezwzględnej, w arunkującej
nagromadzenie w górnym poziomie nierozłożonych szczątków roślinnych
i produktów rozkładu anaerobowego substancji organicznej — proces
błotny w takim środowisku bio-ekologicznym staje się procesem t o r 
fotwórczym.
b) gdy działanie procesu błotnego w dolnej części profilu glebowego
tudzież w w arunkach anaerobiozy bezwzględnej znajduje swój w yraz
w odtlenianiu, urucham ianiu i wypłukiwaniu związków mineralnych —
staje się proces błotny procesem g l e j o w y m .
c) gdy w górnych poziomach gleby ma miejsce przeryw any przebieg
zjawiska anaerobiozy względnej i bezwzględnej — następuje zjawisko
murszenia masy organicznej, a działający w tych w arunkach proces błotny
staje się procesem m u r s z o t w ó r c z y m .
7. Gleby błotne cechuje duży dynamizm procesów glebowych, wywo
łany zmiennością czynnika hydrologicznego, a w konsekwencji zmienno
ścią w arunków bio-ekologicznych.
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8. Wszelka zmiana czynnika ekologicznego prowadzi niezawodnie do
zmiany kompleksu procesów glebowych, ewentualnej zmiany jakości
gleby i przeobrażenia jej w nową jakość — nowy gatunek gleby. Wynika
z tego, że przy rozważaniu ewolucji gleby nie należy sugerować się czyn
nikiem,, genetycznym“ , lecz badać i poznawać zmienność czynnika bioelkologicznego, kierującego kompleksem procesów glebowych.
9. W kompleksie procesów glebowych, działających w glebach bło
tnych, wyróżniamy dwie kategorie procesów, mianowicie: a) procesy
o d g ó r n e wywołane działaniem przesiąkającej wody powierzchniowej
i b) procesy o d d o l n e , wywołane rucham i podsiąkającej wody wgłębnej.
10. Każdy odcinek doliny, jak również każde torfowisko, należy trak 
tować jako pewien kompleks gleb, uwarunkowany zmiennością reliefu
i w arunków bio-ekologicznych.
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ЯН ТОМАШЕВСКИ

БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ И СРЕДА
(Кафедра почвоведения В. C. X. Ш. в Вроцлаве)

Резюме
1.
В болотных почвах господствующим процессом является болот
ный процесс, обусловленный действием био-экологических факторов
и проявляющийся в раскислении, превращении и перемещении поч
венной массы путём взаимодейстыия физических, химических и био
логических процессов.
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2. В болотных почвах проявляет свое действие вода троякого
рода: а) вода атмосф. осадков, б) поверхностно-сточная вода и в) под
почвенная вода, причём характерным признаком водных свойств
болотной почвы является избыточное увлажнение, создающее условия
анаэробиоза.
3. Основываясь на результатах полевых и лабораторных опытов,
нами установлены 2 рода анаэробиоза: 1) анаэробиоз относительный,
вызванный водою содержащею значительное количество кисло
рода и 2) анаэробиоз абсолютный (полный), вызванный подпочвенной
водою, лишенной кислорода.
4. Поверхностно-сточные воды способствуют образованию и р аз
витию процессов наиливания, являю щ ихся важным почвообразова
тельным фактором в почвах болотного типа и играющих видную роль
в жизненных процессах упомянутых почв.
5. Гидрологический фактор обусловливает в болотных почвах
передвижение почвенных растворов, главным образом сверху вниз
(процесс промачивания) и снизу вверх (капилиярный подъём). Эти
процессы способствуют усилению динамики всего комплекса почвен
ных процессов, протекающих в болотных почвах.
6. Следует выделить три рода функционирования и внешнего про
явления болотного процесса, а именно:
а) в условиях преобладания абсолютного анаэробиоза, способству
ющего накоплению в верхнем горизонте болотной почвы неразложенных растительных остатков и продуктов анаэробного разложения
органического вещества — болотный процесс в такой био-экологической среде является процессом торфообразующим,
б) в случае, если болотный процесс в нижней части почвенного
профиля и в условиях абсолютного анаэробиоза проявляется таким
образом, что происходят процессы восстановления, передвижения
и выноса минеральных соединений, тогда болотный процесс является
процессом глееобразующим,
в) в случае, если в верхнем горизонте болотной почвы происходит
периодическая смена анаэробиоза относительного анаэробиозом абсо
лютным и обратно — тогда болотный процесс является процессом
«муршеобразовательным».
7. Болотные почвы обладают сравнительно значительной динами
кой почвенных процессов и ускоренной эволюцией, вследствие измен
чивости гидрологического фактора, влекущего за собою изменчивость
био-экологических условий.
8. Та или иная смена экологических условий неизбежно влечёт
за собою соответствующие изменения в комплексе почвенных процес
сов, последующее изменение качества почвы и её превращение в дру
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гой тип почвы. Поэтому при обсуждении первопричины эволюции
почвы и стадиального ея развития не следует придавать большого
значения «фактору генетическому», но исследовать и познавать измен
чивость и выраженность био-экологического фактора, управляющего
комплексом почвенных процессов и играющего первенствующую роль
в эволюции почвенного покрова.
9. Во всем комплексе почвенных процессов, протекающих в болот
ных почвах, следует различать 2 рода процессов: а) процессы по
верхностные, вызванные действием поверхностой воды и б) процессы
глубинные, вызванные действием грунтовой воды.
10. Всякий отрезок поймы, а равно и всякое торфяное болото,
следует рассматривать как своего рода почвенный комплекс обуслов
ленный изменчивостью рельеф а поверхности и биоэкологических
условий.

J. TOMASZEWSKI

MARSHY SOILS AND MEDIUM
(Institute of Soil Science of the Wrocław Agricultural College)

Summary
1. Originated by th e bioecological factors, a m arshy process is acting
supreme in the m arshy soils. It involves physical, chemical and biological
processes conjoining to deoxidate, transform and displace soils.
2. We find three types of w ater in the m arshy soils a) rain w ater,
b) surface running water, c) deep soil water. An excessive m oisture con
tent is a characteristic m ark of w ater conditions in m arshy soils.
3. As a result of research work, two types of anaerobiosis have been
discerned and classified I) relative anaerobiosis caused by the action w ater
abundant i oxygen and II) absolute anaerobiosis caused by the action of
oxygen free slow running water.
4. Surface running w ater produces and fosters the development of
the alluvial processes, to a large extent promoting the occurrence of life
processes in m arshy soils, and thus the latter to be formed.
5. In m arshy soils the action of the hydrological factor consists in the
arising and going on of soaking up and down processes which are essen
tial for the soil, mainly because they make the w ater move, and because
the dynamism of the life processes of the soil largely depends on them.
6. The m arshy processes can m anifest themselves, function and express
themselves in the ways, viz:
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a) under absolute anaerobiosis prevailing, which conditions the accu
mulation of non decomposed plant remains and products of anaerobiosis
decay of organic m atter in the upper strata, the m arshy process in such
a bioecological environm ent becomes a peat forming process,
b) it is under the conditions of absolute anaerobiosis and deoxidating,
rendering mobile and washing out of m ineral compounds in the lower p art
of the soil profile, th at the m arshy process becomes a gley process,
c) interrupted anaerobiosis both relative and absolute occuring in the
upper strata, and followed by the m ouldering of organic m atter, results
in a m arshy process then defined as m oulder forming process,
7. The m arshy soil processes are m arked by their great dynamic force
due to the variability of the hydrological factor and consequently to the
variability of bioecological conditions.
8. Any change in the ecological factor inevitably leads to a change in
the whole of soil processes and possibly to the alteration of the soil and
its transform ation into another type of a new kind of soil. Thus in exami
ning the evolution of soils, we should not overrate the ,,genetic“ factor
but rather examine and consider the variability of bio-ecological factor
which determines the whole of the soil processes.
9. In the whole of soil processes occuring in m arshy soils we distin
guish two categories: a) downward processes caused by the surface w ater
soaking down and b) upw ard processes causer by the deep soil w ater
soaking up.
10. Any valley sector as well as any peat field should be considered as
a certain whole of soils depending on variable relief and bioecological
conditions.

