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Długotrwałe użytkowanie rolnicze odwodnionych gleb organicznych prowadzi 
często do ich degradacji. Przejawem tego jest, w miarę upływu lat, spadek plonów 
aż do całkowitego zaniku roślinności. Równolegle gleby te tracą swoją strukturę 
włóknistą bądź gąbczastą, a ich warstwa wierzchnia ulega rozdrobnieniu do frakcj i 
luźnej, drobnoziarnistej i pyłowej [Okruszko 1993]. Poza nasilającą się erozją 
wietrzną i zmianami właściwości fizyko-chemicznych następują zmiany bioche
miczne niekorzystne dla wzrostu roślin uprawnych [Maciak 1980,1988a, b, 1993; 
Kainisto 1976; Maciak, Söchtig 1986].

Przebieg i nasilenie omawianych procesów zależą w dużej mierze od genezy 
utworów glebowych, ich właściwości geobotanicznych i biochemicznych, a w 
szczególności od czynników klimatycznych oraz działalności człowieka [Maciak, 
Liwski 1972, 1988; Sauerbeck 1980].

Niniejsze badania mają na celu określenie aktywności biologicznej murszów i 
torfów o różnym stopniu przeobrażenia i rozkładu, przy uwzględnianiu ich cech 
geobotanicznych i niektórych właściwości chemicznych.
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MATERIAŁ I METODYKA

Materiał do badań laboratoryjnych stanowiły próby murszów (12 prób) i torfów 
(4 próby) o różnym stopniu przeobrażenia i rozkładu. Według przyjętej klasyfi
kacji [Maciak 1993, Okruszko 1993], były to mursze słabo (Zj), średnio (Z2) i 
silnie (Z3) przeobrażone oraz torfy średnio rozłożone (H=30-40%).

Spośród badanych utworów próby torfów (3/12,4/12,5/14,10/20) pochodziły 
z warstw głębszych profilu glebowego; wydobyto je na powierzchnię wskutek 
głębokiej orki (tab. 1 ).

Stopień rozkładu oraz rodzaj murszów i torfów określono metodą mikrosko
pową, popielność przez spalanie prób w temp. 550°C, odczyn potencjometrycznie, 
zawartość węgla metodą mokrego spalania (z kwasem chromowym), zaś azotu 
metodą mikro-Kjeldahla [Bremner 1965].

Intensywność mineralizacji związków węgla i azotu w świeżych próbach gleb 
oznaczono metodą inkubacji (w temp. 28°C) w ciągu 26 tygodni i pomiarów (w 
okresach 2 -tygodniowych): w przypadku węgla -  na podstawie wydzielającego 
się CC>2 [Norman, Newman 1941 ], zaś w przypadku azotu -  ilości wypłukiwanych 
N-NH4  i N-NO3 [Stanford, Hanwey 1955]. Inkubowane (w specjalnych lejkach) 
próby murszów i torfów przepłukiwano wodą destylowaną, a w przesączu okre
ślano ilość azotu w formie amonowej i azotanowej [Bremner 1965]. Doświadcze
nia laboratoryjne prowadzono w 4 powtórzeniach. Wyniki analiz obliczono 
statystycznie przy NIR=0,05.

WYNIKI BADAŃ

Rozpatrywane mursze i torfy reprezentują odwodnione gleby torfowe lub 
torfowo-murszowe z północno-wschodniej Polski. Utwory torfowe (szczątki tu
rzyc, trzcin, a także mchów) o stopniu rozkładu 30^-0% występują w siedliskach 
glebowych Wizny i Toczyłowa. Utwory murszowe znajdują się w pozostałych 
siedliskach Doliny Biebrzy (tab. 1).

Biorąc pod uwagę przeobrażenia murszów, zaliczono je do grupy gleb torfo- 
wo-murszowych o słabym (Mtl), średnim (Mtll) i silnym (MtUI) stopniu zmur
szenia. W zależności od stopnia przeobrażenia wydzielono mursze torfiaste (Zj), 
próchniczne (Z2) i właściwe (Z3 ) [Okruszko 1993].

Najwięcej badanych prób murszów występowało w grupie gleb o silnym 
stopniu zmurszenia i dużym przeobrażeniu. Analiza mikroskopowa murszów 
(tab. 1 ) wykazała, że powstały one z torfów: turzycowych, turzycowo-trzcino- 
wych, turzycowo-mszystych oraz torfów olchowych, często z dużym udziałem 
szczątków roślin trawiastych (Gramineae). Zwartość nierozłożonych szczątków 
roślinnych (Rr) waha się od 10 do 30%; jest ona stosunkowo niewielka jak na 
mursze o dużym przeobrażeniu.



TABELA 1. Charakterystyka geobotaniczna i chem iczna m urszów i torfów  z rejonu doliny B iebrzy  
TABLE 1. G eobotanical and chem ical characteristics o f  moorshs and peats from the Biebrza valley region

Lp. Nr 
próby 
Sample 
No

Miejsce pobra
nia prób 
Place
of sampling

War
stwa
Layer
[cm]

pH* Stopień przeobraże 
-nia murszów (Z) 
i rozkładu torfu (H) 
Transformation 
of moorshs(Z). 
and decomposition 
degree of peats (H)

Rodzaj murszów i 
gatunek torfu 
Kind of moorshs 
and peats

Popiół 
surowy 
Ash crude 
[%]

С og. N og. C:N

% s .m - % of d. m.

1 (3) Biebrza kw.44 2-7 4,6 Mtl-Z2 (Rr=30) mursz z torfu turzycowego 1 * 14,81 40,16 4,20 10 1
2 (6) Kosiły 2 2-7 5,1 Mtl-Z2 (Rr=30) mursz z torfu turzycowego 1 * 20,45 36,45 4,17 9 1
3 (12) Wizna B-6 2-7 4,4 TH=35% torf turzycowy 2* 13,50 44,12 3,88 11 1
4 (13) Wizna C-9 2-7 5,3 TH=40% torf turzycowy 2* 16,11 39,75 4,23 9 1
5 (14) Wizna B -15 2-7 4,6 TH=30% torf turzyc.-trzcinowy 3* 15,63 45,60 3,94 12 1
6 (15) Modzelówka 2-7 5,5 MÜI-Z3 (Rr=20) mursz z torfu turz.-trzcin. 4* 16,87 38,25 3,94 10 1

(po ekspl.)
7 (17) Gajówka (parc. 2) 2-7 5,0 MÜII-Z3 (Rn=10) mursz z torfu turz.-trzcin. 4* 27,83 35,15 3,48 10 1
8 (19) Gajówka (parc. 4) 2-7 5,2 MÜII-Z3 (Rr=15) mursz z torfu turz.-trzcin. 4* 61,69 26,26 2,15 12 1
9 (20) Brzeziny 4-10 5,3 MÜI-Z3 (Rr=20) mursz z torfu turzycowego 1 * 20,35 38,50 4,13 9 1

Ciszewskie
10 (22) Toczyłowo 2 2-7 6,2 TH=30% torf turzycowo-mszysty 5* 26,07 35,75 3,03 12 1
11 (23) Biebrza kw.5 (parc.l) 2-7 4,8 Mtl-Zi (Rr=30) mursz z torfu drzewnego 6* 19,58 41,07 4,60 9 1
12 (25) Biebrza kw.5 (parc.3) 2-7 4,1 MtII-Z2 (Rr=20) mursz z torfu drzewnego 6* 18,83 43,15 3,98 11 1
13 (26) Biebrza kw.5 (parc.4) 2-7 4,8 MtIII-Z2 (Rr=10) mursz z torfu turzyc-mszyst. 7* 14,96 52,18 4,40 12 1
14 (27) Otoczne (parc. 1) 2-7 5,4 MÜII-Z3 Rr=15) mursz z torfu turzycowego 1 * 19,90 40,38 4,27 9 1
15 (28) Otoczne (parc. 1) 2-10 5,1 MÜII-Z3 (Rr=15) mursz z torfu turz.-trzcin. 4* 21,63 35,28 3,99 9 1
16 (33) Biebrza kw. 17 5-15 4,8 MtIII-Z2 (Ri=10) mursz z torfu turzycowego 1 * 14,31 51,85 4,06 13 1

pH* -  pH in H2O; TH -  stopień rozkładu torfu -  decomposition degree; Z -  stopień przeobrażenia murszów: mały (Zi) średni (Z2), duży (Z3) -  
transformation degree o f moorshsd: small (Zi), medium (Z2), large (Z3); 1* Moorsh from sedge peat; 2* Sedge peat; 3* Sedge-reed peat; 4* Moorsh 
form sedge-reed peat; 5* Sedge-moss peat; 6 * Moorsh from alder peat; 7* Moorsh from sedge-m oss peat

Ocena 
aktyw

ności biologiczny 
murszów 

i torfów
^
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Tak mursze, jak i torfy charakteryzują się kwaśnym odczynem. Poza siedli
skiem glebowym Toczylowo (pH 6,2), w pozostałych siedliskach pH kształtuje 
się poniżej 5 (Biebrza kw. 5). Należy sądzić, że kwaśny odczyn utworów murszo- 
wych może mieć negatywny wpływ na produktywność gleb, a także modyfikować 
w niekorzystnym kierunku układ warunków fizykochemicznych murszów.

Zakwaszenie gleb powstało w wyniku długotrwałego pobierania wapnia przez 
rośliny, wymywania tego pierwiastka z gleby lub zakwaszającego działania 
azotanów na środowisko gleby torfowej.

Analizowane utwory (mursze i torfy), poza trzema (Gajówka parc. 2 i 4 oraz 
Toczyłowo 2), charakteryzowały się wysoką zawartością części popielnych (w 
granicach 27,8-61,7% s.m.), w pozostałych 13 próbach torfów zawartość części 
popielnych kształtowała się na średnim poziomie (13,5-21,6%). Wartości te są 
typowe dla torfów niskich.

Zawartość C-og. wahała się w analizowanych utworach od 26,3 do 52,2% s.m., 
natomiast zawartość N-og. od 2,2 do 4,6% s.m. W większości przypadków ilość 
azotu w murszach była bardzo wysoka i wynosiła ok. 4,0% s.m.

Stosunek C:N w murszach i torfach był na ogół wąski, w granicach od 9:1 do 
12:1, a tylko w jednym przypadku wyniósł 13:1 (tab. 1).

MINERALIZACJA ZWIĄZKÓW WĘGLA

Na podstawie ilości wydzielonego C 0 2 (w ciągu 26-tygodniowej inkubacji 
prób glebowych) stwierdzono największą mineralizację związków węgla w tor
fach o średnim (30-40%) stopniu rozkładu (rys. 1), tj. w próbach nr: 22, 12, 13 i 
14. Mineralizacja związków węgla odbywała się dość intensywnie również w 
murszach słabo bądź niekiedy średnio przeobrażonych (nr 23 i 25). W murszach 
silnie przeobrażonych (nr: 28, 27 i 20) mineralizacja związków węgla była 
najmniejsza.

Z rysunku 1 wynika, że niektóre utwory murszowe, nawet o słabo zaawanso
wanym procesie murszenia (nr: 3, 6  i 15), charakteryzowały się również stosun
kowo słabą aktywnością biologiczną: po 26 tygodniach inkubacji ilość 
wydzielonego C 0 2  wahała się od 2375 do 2600 m g/l0 0  g s.m. Większość z nich 
to utwory kwaśne, wykazuj ące wąski stosunek C:N. Zwiększenie zawartości łatwo 
rozpuszczalnego węgla w badanych murszach polepszyłoby prawdopodobnie ich 
aktywność biologiczną i poprawiło także produktywność [Maciak, Liwski 1988].

Rozkład materii organicznej w murszach i torfach w przeliczeniu na C-og. 
podano w tabeli 2. Z danych tych wynika, że najintensywniejszy rozkład węgla 
(3,5% C-og.) nastąpił w inkubowanej próbie nr 22 (torf turzycowo-mszysty). 
Wpłynął na to przypuszczalnie słaby stopień rozkładu torfu (wynoszący 30%), 
niezbyt wąski stosunek C:N (12:1) oraz niemal obojętny odczyn (pH 6,2). Czyn
niki te mogły odegrać istotną rolę w procesach rozkładu związków organicznych.
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Intensywny rozkład materii organicznej obserwowano również w próbach 
torfów oraz murszów słabiej przeobrażonych (nr: 12, 13, 14, 17, 19, 23 i 25). 
Rozkład związków węgla wahał się w nich w granicach 2,10-3,49% C-og. (rys. 
1, tab. 2). W pozostałych próbach murszów rozkład ten wahał się od 1,97 do 1,38% 
C-og. (tab. 2).

MINERALIZACJA ZWIĄZKÓW AZOTU

Przebieg mineralizacji związków azotu w poszczególnych próbach murszów i 
torfów określono na podstawie oznaczeń ilości azotu amonowego i azotanowego 
(N-NH4  + N-NO3 ).

Uzyskane wyniki (rys. 2) wskazują, że ilości azotu amonowego (N-NH4 ) po 
26 tygodniach inkubacji murszów i torfów były niewielkie. Suma azotu amono
wego w poszczególnych próbach wahała się od 7,0 do 23,0 mg/100 g s.m. 
Najwięcej tej formy azotu (23,0 mg) stwierdzono w próbie nr 12 torfu turzycowe- 
go. Torf ten charakteryzował się średnim stopniem rozkładu, kwaśnym odczynem 
(pH 4,4) i stosunkowo wysoką mineralizacją związków węgla (rys. 1).

Rysunek 1. Suma CO2 wydzielonego w czasie 26 tygodni inkubacji w temperaturze 28°C murszów 
i torfów

Figure 1. Sum o f C 02evolved  in the course o f 26-week incubation at the temperature o f 28°C of moorshs 
and peats



TABELA 2. M ineralizacja zw iązków  w ęgla  i azotu w  m urszach i torfach w czasie 26-tygodniow ej inkubacji prób w  temp. 28 C,
w  zależności od ich w łaśc iw ości geobotanicznych i chem icznych o

TABLE 2. M ineralization o f carbon and organic nitrogen in m oorshs and peats during 26 -w eek  incubation at the temp. 28 С depends o f  the
ir geobotanical and chem ical properties

Lp. Nr Miejsce pobrania pH Rodzaj torfu, Materia С N C-min. N-min. Stosunek
Ratio

Rozkład materii 
organicznej [%] 
Decomposition of 
organie matter [%] о 
C-og. N-og. 
С-total N-total

próby próbek (H2U) murszu* organ.
mg/100 g s.m. -  of d.m. f'-min •bampie t'lace 

No. of sampling
rana oi pcai, 
moorsh* % s.m. - % of d.m. N-mi n

1 (3) Biebrza kw. 44 4,6 Mtl-Z 85,19 40,16 4,20 650 230 2,8 1 1,61 5,47

2 (6) Kosiły 2 5,1 Mtl-Z9 79,55 36,45 4,17 723 190 3,8 1 1,97 4,55

3 (12) Wizna В-6 4,4 T. turzyc. (H=35) 86,50 44,12 3,88 1020 95 10,7 1 2,31 2,44

4 (13) Wizna С-9 5,3 T. turzyc. (H=40) 83,89 39,75 4,23 995 215 4,6 1 2,49 5,08

5 (14) Wizna В-15 4,6 T. turzyc. (H=30) 84,37 45,60 3,94 948 227 4,0 1 2,06 5,76

6 (15) Modzelówka 
(po ekspl.)

5,5 MtII-Z3 83,13 38,25 3,94 707 90 8,0 1 1,83 2,28

7 (17) Gajówka (parc. 2) 5,0 MtIII-Z 72,17 35,15 3,48 790 200 4,0 1 2,24 5,74

8 (19) Gajówka (parc. 4) 5,2 MtIII-Z 38,31 26,26 2,15 634 137 4,6 1 2,39 6,37

9 (20) Brzeziny Ciszewskie 5,3 MtII-Z 79,65 38,50 4,13 764 264 3,0 1 1,97 3,92

10 (22) Toczyłowo 2 6,2 T. turzyc. (H=30) 73,93 35,75 3,03 1255 137 9,0 1 3,49 4,52

11 (23) Biebrza kw.5 (parc.l) 4,8 Mtl-Z 80,42 41,07 4,60 1015 410 2,5 1 2,45 8,91

12 (25) Biebrza kw.5 (parc.3) 4,1 'MtII-Z 81,17 43,15 3,98 914 215 4,3 1 2,10 5,40

13 (26) Biebrza kw.5 (parc.4) 4,8 MtIII-Z 85,04 52,18 4,40 818 190 4,3 1 1,55 4,31

14 (27) Otoczne (parc. 1) 5,4 MtIII-Z 80,10 40,38 4,27 600 140 4,3 1 1,48 3,27

15 (28) Otoczne (parc. 1) 5,1 MtIII-Z 78,37 35,28 3,99 498 177 2,8 1 1,38 4,43

16 (33) Biebrza kw. 17 4,8 MtIII-Z 85,69 51,85 4,06 820 270 3,0 1 1,58 6,65

Objaśnienia patrz tabela 1 -  Explanation see Table 1.
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Rysunek 2. Suma azotu mineralnego w murszach i torfach uwolnionego w czasie 26-tygodniowej 
inkubacji w temperaturze 28°C
Figure 2. Sum o f mineral nitrogen in moorshs and peats liberated in the course o f 26-week soil incubation 
at the temperature o f 28°C

W badanych murszach i torfach procesy nitryfikacyjne przebiegały bardziej 
intensywnie. Suma azotu mineralnego (N-NH4  + N-NO3 ) po 26 tygodniach 
inkubacji prób była najmniejsza w średnio rozłożonym torfie turzycowym (H=35) 
nr 12 oraz w silnie przeobrażonym murszu (MtUI Z3) nr 15 i wynosiła odpowie
dnio 98 i 9 4  mg N w 100 g s.m. (tab. 2). Również pozostałe silnie przeobrażone 
mursze (nr: 19,27 i 28) charakteryzowały się słabą mineralizacją związków azotu. 
Suma azotu mineralnego wahała się w granicach 137-177 mg/100 g s.m.

Największą mineralizację związków azotu (suma N-NH4  + N-NO3 ) obserwo
wano kolejno: w murszu nr 23 (410 mg/100 g s.m.) oraz w murszach nr 33 i nr 20 
-  odpowiednio 272 i 262 mg N-mineralnego na 100 g s.m.

Na intensywność mineralizacji związków azotu niewątpliwie wpływ miała 
zawartość węgla i azotu w poszczególnych próbach.

Z danych zestawionych w tabeli 2 wynika, że ilość zmineralizowanego azotu 
w niektórych murszach i torfach była bardzo wysoka i po 26 tygodniach inkubacji 
wahała się od 2,28 do 8,91% N-ogólnego.

Równolegle z mineralizacją związków azotu przebiegała mineralizacja związ
ków węgla. Biorąc pod uwagę uzyskane wartości liczbowe, dotyczące sumy
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wydzielonego CO2  oraz sumy N-mineralnego, można określić stosunek zmine- 
ralizowanego С do N-mineralnego, wydzielonych w czasie inkubacji prób. Obli
czone stosunki C-zmineralizowanego i N-mineralnego wykazują wartości 
mieszczące się w granicach od 2,1:1 do 10,7:1 (tab. 2).

Próby gleb o najwęższym stosunku C-min. do N-min. mogą wskazywać na 
nadmierną ilość uwalniającego się w glebie azotu w formie mineralnej (głównie 
azotu azotanowego). Nadmiernie wysokie, uwalniające się w procesie minerali
zacji ilości azotu są toksyczne i hamują zarówno wzrost roślin, jak i przebieg 
procesów życiowych organizmów glebowych. Należy zwłaszcza uwzględnić fakt, 
że azot mineralny (przede wszystkim formy azotanowej), powstający w procesach 
rozkładu, może częściowo kumulować się w glebie torfowej, co powoduje jej 
degradację. Ubywa natomiast węgla, który ulatnia się w postaci C 0 2  w czasie 
rozkładu związków organicznych.

Można by sądzić, że sposobem rekultywacji takich gleb mogłoby być wapnio
wanie w celu zmniejszenia kwasowości oraz ewentualnie stosowanie środków 
chemicznych dla zahamowania procesów nitryfikacyjnych w glebie.

Z danych liczbowych uzyskanych z badań wynika, że można zwiększyć 
aktywność biologiczną, a także produkcyjność murszów przez regulację ich 
odczynu przy użyciu węglanu wapnia [Maciak, Liwski 1972] oraz wprowadzania 
do gleby murszowej dużej masy związków organicznych węgla, np. w postaci 
resztek roślinnych. Spowoduje to rozszerzenie wartości stosunku C:N w glebie 
[Maciak, Liwski 1988; Sauerbeck 1980].

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzona ocena aktywności biologicznej murszów i torfów wykazała 
następujące zależności:

1. Mineralizacja związków węgla przebiegała najintensywniej w średnio roz
łożonych torfach oraz murszach o małym i średnim stopniu przeobrażenia (Zj, 
Z 2 ), natomiast najsłabiej w murszach silnie przeobrażonych (Z3). Bardziej podatne 
na mineralizację związków węgla były utwory o dużej zawartości C-og. oraz o 
odczynie zbliżonym do obojętnego w porównaniu z utworami o mniejszej ilości 
C-og. i o odczynie kwaśnym.

2. Mineralizacja związków azotu w czasie inkubacji prób średnio rozłożonych 
torfów oraz mało przeobrażonych murszów zachodziła też stosunkowo intensyw
nie. W czasie mineralizacji związków azotu w utworach glebowych gromadził się 
przede wszystkim azot w formie azotanowej (azot amonowy znajdował się w 
niewielkich ilościach).

3. Spośród 16 analizowanych prób glebowych ( 12 murszów i 4 torfów) najwię
kszą mineralizację związków węgla (3,49% C-og.) stwierdzono w próbie torfu 
średnio rozłożonego (turzycowo-mszystego H3), a najmniejszą (1,38% C-og.) w 
próbie murszu o dużym stopniu przeobrażenia (MtIII-Z3 ). Największa minerali
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zacja związków azotu (8,91% N-og.) nastąpiła w próbie murszu o małym stopniu 
przeobrażenia (Mtl-Zj), a najmniejsza (2,28% N-og.) w próbie murszu o dużym 
stopniu przeobrażenia (MtII-Z3).

4. Obliczona wartość stosunku C:N (С-miner, do N-miner.) po 26 dniach 
inkubacji prób wahała się od 10,7:1 do 2,5:1, lecz w przeważającej części prób 
stosunek ten kształtował się w granicach 4,6:1 do 2,8:1. W próbach utworów 
glebowych o wąskim stosunku С-miner, do N-miner. stwierdzono największą 
mineralizację związków azotu.
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ESTIMATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY 
IN MOORSHS AND PEATS ON THE BASIS OF CARBON 

AND ORGANIC NIITROGEN MINERALIZATION

Departm ent o f  Recultivation and Environm ent Protection, W arsaw Agricultural U niversity

SUMMARY

Investigations referred to the relation between the geobotanic and chemical properties o f moorshs and 
peats (degraded to various degree) and their biological activity estimated on the base o f the mineralization 
o f the carbon and nitrogen compounds were carried out. It was indicated by investigations that the 
mineralization o f the organic carbon in laboratory conditions runs most intensively in the medium  
decom posed peats and in the moorshs o f a weak and medium degree o f transformation. Soil formations 
o f a considerable content o f total carbon and a wider C:N ratio as well as o f the acidity (pH) approximate 
to natural one were most pliant to mineralization. Mineralization of the organic nitrogen runs in laboratory 
conditions relatively intensive in the medium decomposed peats and in the weakly and medium  
transformed moorshs. In the mineralization o f organic nitrogen the nitrification processes were prevailing 
whereas the amonification ones run to not a great extent. The calculated C:N (С-mineral.: N-mineral.) 
coefficients indicated after incubation a narrow C:N ratio caused by the excessive mineralization o f the 
organic nitrogen what can make main cause of the degradation o f the peat soils.
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