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WSTĘP
Powstawanie oraz rozwój torfowisk Puszczy Kampinoskiej rozpoczęło się już 

w późnym plejstocenie i było kontynuowane w holocenie [Kobendzina 1961; 
Konecka-Betley 1983,1994; Baraniecka, Konecka-Betley 1987; Konecka-Betley 
i in. 1996]. Na skutęk melioracji odwadniających oraz regulacji rzeki Łasicy, na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych tego wieku przerwany został proces 
torfotwórczy, a rozpoczął się proces murszenia, któremu towarzyszy dekompozy
cja i ubytek masy organicznej. Intensywność przemian zachodzących w torfowi
sku zależy od jego stratygrafii, roślinności, miąższości, rodzaju zasilania wodą, a 
więc od istniejących w nim warunków hydroekologicznych [Okruszko, Piaścik 
1993; Sikorska-Maykowska 1994].

W pracy starano się określić zmiany właściwości gleb organicznych wytwo
rzonych z torfów torfowiska niskiego, jakie zachodzą pod wpływem zamulenia, 
odwodnienia, a także procesów mineralizacji i humifikacji towarzyszących pro
cesowi murszenia. Proces murszenia jest jednak słabo zaznaczony w profilu, 
ponieważ w okresach wiosennych -  może nie wszystkich -  odnawia się narastanie 
roślinności torfotwórczej.

OBIEKT I METODY BADAŃ
Torfowisko Pożary stanowi część rezerwatu o tej samej nazwie obejmującym 

swym zasięgiem część południowego pasa bagien Puszczy Kampinoskiej. Wystę
pujące na tym obszarze gleby torfowe wykazują w większym lub mniejszym 
stopniu cechy procesu murszenia. Są to gleby z rzędu pobagiennych, typologicznie 
gleby murszowe w podtypie torfowo-murszowe [Systematyka gleb Polski 1989], 
na ogół średnio głębokie. Gleby te zalegają na aluwialnym podłożu piaszczystym 
lub pyłowym.

Badania podstawowe wykonano w kilku profilach gleb torfowych. Do badań 
szczegółowych wybrano reprezentatywny dla torfowiska profil gleby wytworzo
nej z torfu torfowiska niskiego, którego spąg w odległości 200 m od badanego 
profilu datowano metodą 14C na 9750±120 lat BP [Gd. 2065, Baraniecka, Kone
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cka-Betley 1987]. Jest to torfowisko średnio lub słabo zmurszałe, a według 
typologicznego podziału siedlisk łąkowych [Okruszko, Piaścik 1993] łąka poba- 
gienna w podtypie murszowisko turzycowiskowe. Teren ten jest wyłączony z 
użytkowania. Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania odkrywek, późną 
wiosną występował na głębokości 70 cm.

Próbki do badań laboratoryjnych pobrano co 10 cm. W pobranych próbkach 
oznaczono podstawowe właściwości fizyczne gleby: gęstość połową, gęstość 
objętościową gleby suchej, gęstość fazy stałej gleby, wilgotność aktualną, poje
mność kapilarną, porowatość ogólną i niekapilarną oraz objętość fazy stałej gleby.

Ponadto w glebach oznaczono: skład botaniczny oraz stopień rozkładu torfu, 
pH -  potencjometrycznie, glin wymienny -  metodą Sokołowa, całkowitą kwaso
wość wymienną gleby -  w wyciągu BaCl2 TEA o pH 8,0, zawartość węgla 
organicznego -  metodą Tiurina, azot ogółem -  metodą Kjeldahla, siarkę ogólną -  
po spaleniu w mieszaninie Eschki, według Chodania [1967] -  metoda nefelome
tryczną, popielność -  wagowo (po spaleniu w piecu muflowym w 450 C), zawar
tość (po mineralizacji na sucho) makroskładników: wapnia, sodu, potasu -  metodą 
fotopłomieniową w 10% roztworze HC1 -  gleby organiczne oraz w 20% HC1 -  
poziom mineralny; glinu -  metodą ICP, magnezu, żelaza oraz niektórych mikro
elementów: Mn, Zn, Cu, Cr, Pb -  metodą ASA, fosfor -  kolorymetrycznie. 
Zawartość kationów wymiennych (Ca, Mg, К i Na) oraz fosforu w octanie amonu
0 pH 7 oznaczono metodami wymienionymi powyżej.

WYNIKI
Skład geobotaniczny (tab. 1) wskazuje, że badana gleba, profil Pożary 2, jest 

wytworzona z torfu torfowiska niskiego, turzycowo-wełniankowego miąższości 
30 cm, przechodzącego w torf turzycowo-trzcinowy miąższości 70 cm. Wierzch
nią warstwę gleby tworzy poziom murszowy, wykazujący cechy murszu próchni- 
cznego słabo przeobrażonego (Z2). W spągowej części profilu występuje warstwa 
torfu trzcinowego na minerälnym podłożu. W górnej i dolnej części profilu 
znajduje się torf średnio rozłożony; część środkowa profilu (40-70 cm) zawiera 
torf silnie rozłożony i zamulony.

Gęstość połowa gleby w poziomach murszowych Mt waha się od 826 do 890 
kg/m i wzrasta w głąb profilu. W poziomach torfowych Otni jest zróżnicowana
1 wynosi od 970 do 1260 kg/m3 (tab. 2).

Gęstość objętościowa gleby suchej w badanym profilu jest równa w poziomach 
Mt 310-312 kg/m3 i wzrasta w głąb profilu, a nawet dochodzi do 498 kg/m3. W 
poziomach torfowych Otni gęstość połowa gleby suchej zależy od stopnia rozkła
du torfu, składu botanicznego oraz jego zamulenia.

Gęstość fazy stałej gleby w poziomach Mt mieści się w granicach od 1635 do 
1655 kg/m3 i maleje na ogół w głąb profilu. W poziomach Otni waha się od 1594 
do 2000 kg/m3, w dolnej części profil jest silnie zapiaszczony. Wilgotność 
aktualna gleby w badanym profilu zmienia się w poziomach Mt od 47,8 do 51,6% 
oraz w poziomach Otni -  od 54,8 do 76,2%. Najwyższe wartości osiąga nad 
poziomem wody gruntowej oraz na styku z podłożem mineralnym (w trakcie 
wykonywania odkrywki wybrano wodę do głębokości 100 cm).

Porowatość ogólna gleby waha się w przedziale 74,2 do 84,9% na głębokości 
70 cm. W poziomach Otni poniżej 85 cm, silnie zamulonych dochodzi do 75,1 %. 
W  poziomie mineralnym DG porowatość ogólna jest prawie dwukrotnie niższa.



TABELA 1. Charakterystyka geobotaniczna gleby torfowo-murszowej -  Pożary 2
TABLE 1. Geobotanical properties of muck-peat soil -  Pożary 2

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Stopień 
rozkładu 
Decompo
sition [%]

Skład botaniczny gleby organicznej* 
Botanical composition of peat

Rodzaj torfu Gatunek torfu
Kind of peat

Od 0-5 _ _ _

Mtl 5-10 _ - -

Mt2 10-20 40 Eriophorum august ifolium 45; Carex fiisca 30;
Menyanthes trifoliata 5; Phragmites com +; Gramineae 20

Magnocaricioni -  
Turzy cowiskowy

Turzycowo-wełniankowy -  
Cariceto-eriophoreti

Otni 20-30 45 Eriophorum ang. 50; Carex fusca i inne 35;
Menyanthes trifoliata 5; Gramineae 5; Phragmites com.+

Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Turzycowo-wełniankowy -  
Cariceto-eriophoreti

30-40 55 Carex sp. 80; Phragmites com. 10; Alnus glutinosa 2; 
Salix sp. 3; Eriophorum ang. 5

Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Turzycowy -  Cariceti

Otni 40-50 70 Phragmites com. 40; Carex sp. 50; Alnus glutinosa 5; inne 5; Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Cariceto-Phragmiteti -  
Turzycowo-trzcinowy

50-60 60 Phragmites com. 50; Carex sp. 40; Alnus glutinosa 5; 
Salix sp. 3

Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Cariceto-Phragmiteti -  
Turzycowo-trzcinowy

60-70 60 Phragmites com. 55; Carex sp. 40;
(Equisetum sp., Salix sp., Alnus glutinosa) -  5

Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Cariceto-Phragmiteti -  
Turzycowo-trzcinowy

70-85 55 Phragmites com. 50; Carex sp. 40; Salix sp. 5; 
Schoenoplectus lacustris 3; Typha latifolia 2; inne +

Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Cariceto-Phragmiteti -  
Turzycowo-trzcinowy

Otni 85-100 40 Phragmites com. 55; Carex sp. 30; Salix sp. 5; 
Schoenoplectus lacustris 3; Typha latifolia 2; Alnus gl. +

Magnocaricioni -  
Turzycowiskowy

Cariceto-Phragmiteti -  
Turzycowo-trzcinowy

100-110 30 Phragmites com. 60; Carex sp. 25; Salix sp. 10; 
Schoenoplectus lacustris 5

Limno-phragnitioni - 
Szuwarowy

Phragmiteti -  trzcinowy

DG >110 - - - -

^Oznaczenia wykonała mgr Jadwiga Karpińska, za co składam serdeczne podziękowania.
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Porowatość kapilarna w profilu układa się podobnie jak porowatość ogólna, 
wynosi od 70,7 do 80,1% i jest nieco niższa w poziomach murszowych Mt w 
porównaniu z poziomami torfowymi Otni.

Porowatość niekapilarna w poziomach Mt (8,4-10,2%) nieco wzrasta z głębo
kością. Natomiast w poziomach torfowych Otni jej zróżnicowanie wynosi od 0,4 
do 8,1%, co wiąże się z rozkładem, przesuszeniem oraz zamuleniem torfu. 
Warunki te różnicują objętość fazy stałej badanej gleby w całym profilu (tab. 2). 
Objętość fazy stałej gleby w poziomach murszowych Mt wynosi od 18,8 do 
19,1 % oraz w poziomach torfowych Otni -  od 17,2 do 25,8%..

Gleba w całym profilu wykazuje odczyn kwaśny (tab. 3). Wartość pH w KC1 
wynosi: w poziomach Mt od 4,36 do 4,80, a w poziomach Otni odpowiednio 
4,89-5,40 oraz w poziomie DG -  5,5 (tab. 3).

Zawartość węgla organicznego w profilu badanej gleby kształtuje się od 37,87 
do 38,92% w poziomach Od i Mt, następnie nieco spada, ale na głębokości 
70-85 cm, w poziomach Otni wzrasta do 40,2%. Różnice te są spowodowane 
przede wszystkim zróżnicowaniem składu botanicznego torfu. Zawartość azotu 
ogółem w glebie układa się następująco: wyższe jego ilości (2,22-2,35%) wystę
pują w poziomie darniowym Od i w poziomach murszowych Mt; w poziomach 
torfowych Otni zawartość azotu mieści się w przedziale od 1,42 do 2,57%.

Stosunek C:N w górnej części profilu jest nieco szerszy niż w poziomach 
organicznych Otni. W poziomie darni Od oraz w poziomach murszowych Mt 
zaznacza się jego nieznaczne rozszerzenie od 16,1 do 17,5.

Ilości siarki ogółem w poziomach Od i Mt wahają się w granicach 200,0-535,0 
m g/l00 g gleby oraz w poziomach Otni od 423,9 do 998,0 mg/100 g gleby. Na 
głębokości 100-110 cm zawartość siarki wynosi 380 mg, a w poziomie D G - 23,8 
mg/100 g gleby.

Całkowita kwasowość wymienna gleby wywołana obecnością jonów wodoro
wych oraz glinowych (tab. 4) jest podobna w całym profilu, chociaż występują 
pewne różnice w jej wartości w poziomach Otni i w poziomach wierzchnich. W 
poziomie mineralnym DG kwasowość wymienna jest najmniejsza.

Pojemność sorpcyjna w poziomach murszowych Mt badanej gleby waha się 
w przedziale 116,80-143,08 cmol(+)/kg (tab. 4) i jest najwyższa w całym profilu. 
W poziomach torfowych Otni wielkość ta jest zróżnicowana w poszczególnych 
poziomach gleby, ale nieco niższa. W pojemności sorpcyjnej gleb najwyższy 
udział przypada na wapń wymienny, a następnie kolejno na formy wymienne 
wodoru, magnezu, sodu i potasu (rys. 1). Wśród zasadowych kationów wymien
nych dominuje wapń, a następnie magnez, sód i potas. Forma wymienna wapnia 
stanowi w poziomach Mt (tab. 6) od 59,6 do 74,0% wapnia rozpuszczalnego w 
10% HC1 (w poziomach torfowych Otni -  od 57,7 do 89,4%). Dla magnezu udział 
formy wymiennej w ogólnej zawartości tego składnika w poziomach murszowych 
wynosi około 74%, w poziomach torfowych waha się od kilkunastu do 46%. W 
przypadku potasu forma wymienna tego składnika wynosi w poziomach Mt 
16,0-21,5, a w poziomach Otni -  około 22%. Natomiast forma wymienna fosforu 
średnio w profilu nie przekracza 10%.

Zawartość makroskładników rozpuszczalnych w 10% HC1 w badanej glebie 
(tab. 5) układa się następująco:

w poziomie Mt (łącznie z Od): Ca>Fe>Al>Mg>P>Na>K
w poziomie Otni: Ca>Fe>Mg>Al>Na>P>K



TABELA 2. Właściwości fizyczne gleby -  Pożary 2
TABLE 2. Physical properties of soil -  Pożary 2

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

Gęstość
połowa
gleby
bulk density 
(wet) of soil

Gęstość 
objętościowa 
gleby suchej 
bulk density 
of dry soil

Gęstość fazy 
stałej gleby 
density 
of solid 
phase of soil

Wilgotność
aktualna
actual
humidity

Porowatość
ogólna
Total porosity

Porowatość
kapilarna
Capillary
porosity

Porowatość 
niekapilama 
Non capillary 
porosity

Objętość 
fazy stałej 
Volume 
of solid phase

[kg/m3] [%]
Od 0-5 — _ - - - - - -

Mtl 5-10 826 310 1655 51,6 81,2 72,8 8,4 18,8
Mt2 10-20 890 312 1635 47,8 80,9 70,7 10,2 19,1
Oni 20-30 828 280 1630 54,8 82,8 76,4 6,4 17,2

30-40 1042 280 1615 76,0 82,7 80,0 2,7 17,3
40-50 1153 300 1622 85,3 81,5 74,8 6,7 18,5
50-60 970 280 1594 69,0 82,4 74,3 8,1 17,6
60-70 993 240 1591 75,3 84,9 80,1 4,8 15,1
70-85 1093 376 1604 72,0 76,5 74,6 1,9 23,5
85-100 1240 490 1903 75,0 74,2 73,8 0,4 25,8

100-110 1260 498 2000 76,2 75,1 72,7 2,4 24,9
DG >110 1860 1480 2642 38,0 44,0 40,1 3,9 56,0
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Pożary 2

RYSUNEK 1. Udział [%] kationów wymiennych w pojemności sorpcyjnej gleb 
FIGURE 1. Contribution [%] of exchangeable cations to the exchangeable capacity of soil
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TABELA 3. Właściwości fizyko-chemiczne gleby
TABLE 3. Some physico-chemical properties of soil under investigation

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth[cm]

pH S-ogółem
S-total

C-ogółem
C-total

N-ogółem
N-total

C:N

H20 IM
KC1

[mg/l 00 g 
s.m. gleby -  
d.m. of soil]

[% s.m. gleby -  d.m.of soil]

Od 0-5 4,85 4,36 200,0 37,87 2,35 16,1
M tl 5-10 5,00 4,60 367,5 38,19 2,23 17,1
Mt2 10-20 5,20 4,90 535,0 38,90 2,22 17,5
Otni 20-30 5,35 4,89 627,4 32,22 2,13 17,5

30-40 5,20 4,96 423,9 36,17 2,12 17,1
40-50 5,42 5,20 857,5 36,30 2,24 16,2
50-60 5,77 5,40 895,0 37,53 1,72 16,0
60-70 5,28 4,90 998,0 39,16 2,57 15,3
70-85 5,25 4,86 865,0 40,20 2,11 19,1
85-100 5,18 4,92 802,5 30,76 1,82 16,9

100-110 5,34 4,98 380,0 19,56 1,42 13,8
DG >110 5,85 5,5 23,8 2,80 0,65 4,3

Mimo największej ilości wapnia stwierdza się słabe przemieszczenie tego 
składnika w poziomach Mt badanej gleby.

W poziomach murszowych występuje wyraźna akumulacja fosforu i glinu, a 
w przypadku żelaza -  akumulacja jest widoczna w warstwie gleby do 50 cm. 
Zawartość glinu ogółem w profilu gleby jest średnio 100 razy większa od jego 
formy wymiennej. Glin wymienny wzrasta głównie w poziomach Mt.

Popielność badanej gleby wynosi od 18,21 do 16,55% w wierzchniej części 
profilu (poziomy Mt) oraz poniżej -  od 12,89 do 15,16%. W poziomie Otni na 
pograniczu z mineralnym podłożem popielność wzrasta do ponad 65% (makro
skopowo widoczne duże zapiaszczenie).

Rozmieszczenie mikroelementów w poziomach genetycznych gleby (rys. 2) 
wskazuje, że niektóre z nich (cynk, ołów, miedź) gromadzą się w powierzchnio
wych poziomach, murszowych Mt oraz torfowych Otni, ale tylko do głębokości 
40 cm. Ich ilość maleje wraz ze wzrostem głębokości profilu. Nieco podwyższona 
zawartość ołowiu i cynku, ale w granicach normy, występuje w dolnej części 
profilu glebowego. Takie rozmieszczenie mikroelementów w profilu może być 
wynikiem ich gromadzenia w warstwach wierzchnich przede wszystkim z opadu 
pyłów. W przypadku cynku i ołowiu w niektórych poziomach Otni nieco większe 
ilości tych składników mogą być spowodowane przemieszczeniem z górnych 
poziomów gleby.

Badana gleba jest uboga w mangan. Zawartość manganu w glebie kształtuje 
się poniżej średniej dla gleb organicznych [Kabata-Pendias, Pendias 1993]. Pier
wiastek ten jest rozmieszczony równomiernie w całym profilu. Zawartość chromu 
jest niska i prawie równomiernie rozmieszczona w górnej części profilu. Nieco 
wyższa zawartość chromu w dolnej części profilu może być wywołana dopływem 
tego składnika z wodami.
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mg /kg s.m. gleby - d.w. of soil

RYSUNEK 2. Ogólna zawartość niektórych metali ciężkich w glebie 
FIGURE 2. Total content of some heavy metals in soil



TABELA 4. Właściwości sorpcyjne gleby -  Pożary 2
TABLE 4. Cation exchangeable properties of soil -  Pożary 2

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

Ca Mg К Na Hw S T Vs P wymienny 
P exchangeable 
[mg/l 00 g gle
by -  of soil]

[cmol (+)/kg gleby -  of soil]

Od 0-5 77,00 7,61 0,65 3,18 38,20 98,44 136,64 72,0 15,3
Mtl 5-10 69,50 9,08 0,25 1,85 36,12 80,68 116,80 69,1 8,8
Mt2 10-20 94,68 9,67 0,17 2,51 36,05 107,03 143,08 74,8 7,3
Otni. 20-30 70,62 9,52 0,25 2,37 32,40 82,76 115,16 73,0 7,4

30-40 71,65 10,19 0,21 2,51 31,30 84,56 115,86 73,0 7,5
40-50 76,76 9,79 0,19 2,62 30,15 89,36 119,51 74,8 6,6
50-60 68,05 6,28 0,16 2,36 36,20 76,85 113,05 68,0 5,9
60-70 60,39 2,06 0,18 2,46 35,15 65,09 100,24 64,9 3,9
70-85 88,02 2,26 0,23 3,38 34,20 93,89 128,09 73,3 3,1
85-100 93,14 4,32 0,18 3,49 34,15 101,13 135,28 74,8 2,7

100-110 48,48 2,08 0,14 2,18 28,20 72,88 101,08 72,1 1,1
DG >110 15,02 0,21 0,13 1,33 8,06 37,49 45,55 82,3 1,8
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TABELA 5. Zawartość w glebie popiołu i makroelementów rozpuszczalnych w 10% HC1 oraz glinu wymiennego 
TABLE 5. The content in soil of ash, macroelements soluble in 10% HC1, and exchangeable aluminum

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Popiół surowy 
Ash crude 
[% s.m gleby -  
d.m. of soil]

Ca Mg К Na P Fe A1 A1 wym. 
A1 exch.

Materia org. 
Org. matter 
[% s.m. gleby 
-  d.m. of soil]

[mg/100 g s.m. gleby -  d.m. of soil]

Od 0-5 18,21 1822,1 125,0 55,2 84,8 153,2 859 450 10,44 81,79
Mtl 5-10 16,55 2334,0 204,0 45,1 100,0 88,0 1101 420 9,90 83,45
Mt2 10-20 17,16 2559,0 125,0 41,4 98,4 73,0 1109 380 4,95 82,84
Otni 20-30 16,76 3070,0 213,0 39,4 100,4 94,4 1015 320 3,33 83,24

30-40 14,17 2784,0 267,0 28,6 101,6 75,0 1462 390 3,06 85,83
40-50 15,16 2794,0 356,4 32,6 104,8 66,0 2042 330 2,88 84,84
50-60 12,89 2950,0 388.0 52,7 76,4 60,0 313 360 4,68 87,11
60-70 13,10 3050,0 239,6 39.6 73,8 39,4 644 315 3,78 86,90
70-85 13,10 1860,0 275,3 39,6 101,4 29,6 744 255 4,68 86,90
85-100 41,13 960,0 113,0 28,6 101,0 44,0 764 102 4,14 58,87

100-110 65,81 89,6 89,6 22,4 86,0 38,5 484 128 3,24 34,19
DG >110 73,71 7,3 7,3 18,5 39,9 31,0 302 155 0,45 26,29
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TABELA 6. Udział [%] kationów wymiennych i fosforu wymiennego w zawartości ogółem tych 
składników w glebie, rozpuszczalnych w 10% HC1 -  Pożary 2
TABLE 6. The contribution [%] of exchangeable cations and exchangeable P to their total content 
in soil, soluble in 10% HC1 -  Pożary 2

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Głębokość 
Depth [cm]

Ca Mg К Na P

[%]

Od 0-5 84,5 74,0 45,9 86,2 10,0
M tl 5-10 59,5 54,1 21,6 73,1 10,0
Mt2 10-20 74,0 93,6 16,0 58,6 10,0
Otni 20-30 55,2 54,3 24,7 54,3 7,8

3 0 ^ 0 46,7 46,4 28,6 58,.6 9,9
40-50 55,1 33,4 22,7 57,5 10,0
50-60 48,7 19,7 11,8 71,0 15,0
60-70 40,9 10,4 17,7 76,7 9,9
70-85 57,7 10,0 22,6 76,7 10,5
85-100 89,4 46,4 24,5 79,2 6,1

100-110 80,2 28,2 19,1 58,3 2,8
DG >110 59,7 34,9 22,6 76,6 5,8

DYSKUSJA
Budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu w dużym stopniu wpłynęły 

na powstawanie oraz rozwój torfowisk Puszczy Kampinoskiej. Obok torfowisk 
dolinowych zarastających płytkie na ogół zbiorniki wodne doliny Pra-Wisły, 
powstały również torfowiska wypełniające misy deflacyjne oraz zagłębienia 
między wydmowe [Kaczorowska 1926; Kobendzina 1961; Liwski i in. 1967; 
Konecka-Betley 1983,1994].

Torfowisko Pożary powstało najprawdopodobniej w wyniku zarastania płyt
kiego zbiornika wodnego. W fazie początkowej zasilanie wodami eutroficznymi 
wpłynęło na rozwój zbiorowisk szuwarowych z Phragmites communis, Typha 
latifolia, Equisetum fluviatile [Borówko-Dłużakowa 1961]. W miarę wypłycania 
(zarastania) zbiornika, obniżania się poziomu wody gruntowej i wejścia roślinno
ści borowej na otaczające wydmy [Konecka-Betley i in. 1996] nastąpiło zubożenie 
oraz zakwaszenie środowiska. W miejscu trzcin rozwinęły się turzyce Carex sp. 
typowe dla podmokłych łąk; dalsze zakwaszenie torfowiska sprzyjało rozwojowi 
roślin typowych dla siedlisk mezo- i oligotroficznych (Eriophorum angustifo- 
lium, Carex fusca, Menyanthes trifoliata). Jest to sukcesja roślinności torfotwór
czej typowa według Okruszki i Piaścika [1993] dla torfowiska topogenicznego.

Układ warunków hydroekologicznych kształtuje stosunki powietrzno-wodne 
oraz właściwości gleby torfowo-murszowej wytworzonej z torfu znajdującego się 
w fazie decesji [Okruszko 1981]. Z chwilą obniżenia się poziomu wody gruntowej 
w profilu gleby torfowej nastąpiło wysychanie jej warstw powierzchniowych oraz 
zmiany stanu zagęszczenia fazy stałej.

Wskaźnikiem stanu zagęszczenia gleby w profilu jest gęstość objętościowa, 
zależna równocześnie od gęstości fazy stałej gleby, a zatem od zawartości części 
popielnych, jak i od stopnia rozkładu i humifikacji masy organicznej. Zagadnienia
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te omawiają szeroko w swych pracach: Boelter [1969], Gawlik [1992], Okruszko 
i Piaścik [1993] oraz Zawadzki [1970]. W niniejszej pracy stwierdzono, że pod 
wpływem słabego procesu murszenia zaznaczyła się tendencja wzrostu gęstości 
objętościowej gleby, gęstości fazy stałej gleby oraz jej objętości.

Słabo zaznaczony proces murszenia spowodował również w badanej glebie 
niewielkie obniżenie wilgotności, porowatości ogólnej i kapilarnej, a zwiększenie 
porowatości niekapilarnej w poziomach Mt. Zbliżone wyniki podają w swej pracy 
Okruszko i Piaścik [1993].

Pod wpływem procesu murszenia nie zmniejszyła się zasadniczo ilość węgla 
organicznego w poziomach wierzchnich Mt torfu turzycowo-wełniankowego, ale 
wzrosła nieco zawartość azotu ogółem. Na obniżenie się zawartości węgla orga
nicznego i wzrost azotu ogółem w poziomach murszowych gleb organicznych 
zwracają w swoich pracach uwagę inni autorzy [Maciak, Gotkiewicz 1983; 
Okołowicz, Sowa 1997; Konecka-Betley, Czępińska-Kamińska 1993].

Efektem mineralizacji masy organicznej w glebie i zachodzącego w niej 
procesu murszenia jest zawężenie stosunku C:N poniżej 20 [Maciak, Gotkiewicz 
1983; Maciak 1995], potwierdzone w niniejszych badaniach. W świetle badań 
Liwskiego i in. [1981] oraz badań własnych należy stwierdzić, że szybki proces 
mineralizacji masy torfowej zachodzi w glebach o dużej aktywności mikrobiolo
gicznej.

Jedną z cech pozwalającą na określenie warunków hydroekologicznych torfo
wiska jest zawartość i rozmieszczenie siarki ogółem w profilu glebowym [Alt
schuler i in. 1983]. Jak stwierdził Chodań [1967], wysoka zawartość siarki 
występuje w glebach torfowych wytworzonych z torfów szuwarowych (żyzne 
siedlisko); znacznie niższą jej zawartością odznaczają się gleby wytworzone z 
torfów turzycowiskowych. Wysokie zawartości siarki ogółem w torfowisku Po
żary mieszczą się w granicach od 200 do 998 m g/100 g s.m. gleby. W poziomach 
murszowych Mt zawartość siarki jest od około 1,5 do dwukrotnie mniejsza w 
porównaniu z poziomami Otni. Duże ilości siarki ogółem w tych poziomach są 
najprawdopodobniej związane ze składem botanicznym torfu (wzrastający udział 
Phragmites communis). Konecka-Betley i in. [1994] stwierdziły nieco niższą 
zawartość siarki w glebach torfowo-murszowych Puszczy Kampinoskiej. Gleby 
te różniły się od siebie składem botanicznym. Gdy postępuje zubożenie siedliska, 
torfowisko tworzy roślinność mezo- i oligotroficzna, o znacznie niższej zawartości 
siarki ogółem. W pracach Piaścika [1980a] oraz Okruszki i Piaścika [1993] 
podkreślono, że niskie pH gleby jest wynikiem zubożenia siedliska; jego zakwa
szenie jest następstwem wymycia dużych ilości wapnia w głąb profilu gleby. 
Według Maciaka [1995] możliwość zakwaszenia gleb torfowo-murszowych jest 
następstwem mineralizacji związków organicznych, uwalniania azotu i powsta
wania form azotanowych tego składnika.

Zawartość i rozmieszczenie makroskładników w profilu badanej gleby ozna
czone w 10% HC1 jest zbliżone do wcześniejszych badań [Okołowicz, Sowa 1997] 
oraz do wyników badań innych autorów [Okruszko, Piaścik 1993; Konecka-Bet
ley i in. 1994]. W poziomach murszowych Mt gleby stwierdzono większe ilości 
fosforu, żelaza oraz glinu w porównaniu z poziomami torfowymi Otni. Zróżnico
wanie zawartości związków fosforu w glebach organicznych szeroko omawia w 
swej pracy Okruszko [1964]. W innych pracach [Okruszko, Piaścik 1993] autorzy 
twierdzą, że fosfor uwalniany w trakcie procesu murszenia jest pobierany przez 
rośliny i może ulegać sorpcji chemicznej przez związki żelaza [Przesmycka 1974;
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Wondrausch 1969] oraz być może przez glin i nie przemieszcza się w głąb profilów 
glebowych. Według badań własnych nagromadzenie żelaza w części stropowej 
profilu gleby torfowo-murszowej może powstawać także w wyniku jego wytrą
cenia z wód gruntowych podsiąkających ku powierzchni gleby.

Wpływ procesu murszenia na właściwości sorpcyjne gleby jest mniej wyraźny 
w porównaniu ze stwierdzonym we wcześniejszych badaniach [Okołowicz, Sowa 
1997]. Badana gleba reprezentująca torfowisko Pożary wykazuje cechy gleby 
słabo zmurszałej, w której zachodzi jednocześnie proces darniowy. Proces ten 
obok zamulenia i ruchów wody w części środkowej profilu maskuje zmiany, jakie 
zachodzą w glebie na skutek przebiegającego w niej procesu murszenia.

Ilościowy udział kationów wymiennych w pojemności sorpcyjnej gleby oraz 
ich rozmieszczenie w profilu jest zbieżne z wcześniejszymi wynikami badań gleb 
torfowo-murszowych w Puszczy Kampinoskiej [Konecka-Betley i in. 1994; Oko
łowicz, Sowa 1997] oraz z wynikami badań nad glebami torfowymi doliny 
Biebrzy [Piaścik 1980a,b; Piaścik i in. 1997; Okruszko, Piaścik 1993]. Potwier
dzeniem wymywania wapnia do wód gruntowych są badania Czerwińskiego i 
Pracza [1983]. Wynika z nich, że w szeregu jonowym soli w torfowisku dominują 
jony wapnia, a następnie jony wodorowęglanowe. Na podkreślenie zasługuje 
stwierdzenie, iż w całkowitej kwasowości wymiennej tej gleby glin wymienny 
odgrywa małą rolę.

Zawartość oraz rozmieszczenie w glebie manganu, cynku, miedzi, ołowiu oraz 
chromu jest zbieżne z wynikami badań gleb torfowo-murszowych prowadzonych 
przez Konecką-Betley i in. [1994] oraz Okołowicz i Sowę [1997]. Pewne wzbo
gacenie poziomów murszowych w ołów, miedź i cynk jest spowodowane zanie
czyszczeniami pyłowymi powietrza znad aglomeracji warszawskiej oraz z 
dalszych obszarów. Zawartość mikroelementów na ogół nie przekracza zawarto
ści ustalonych jako naturalne [Kabata-Pendias, Pendias 1993]. Rozmieszczenie 
chromu i manganu w profilu gleby jest równomierne, a na ich zawartość w glebie 
może wpływać zamulenie, na co w swych pracach wskazują Choromańska i 
Gotkiewicz [1983] oraz Sapek i Churski [1983].

WNIOSKI
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, co następuje:

1. Badana gleba wytworzyła się z torfu torfowiska niskiego, średnio rozłożonego, 
zamulonego.

2. Zawartość oraz rozmieszczenie makroelementów w profilu glebowym jest uwa
runkowane słabym procesem murszenia i okresowego wznawiania działalności 
torfotwórczej oraz właściwościami geobotanicznymi torfu i jego zamuleniem.

3. W badanym torfowisku zaznacza się wzrost zagęszczenia masy glebowej w 
poziomach wierzchnich, murszowych, obniżenie porowatości kapilarnej oraz 
zwiększenie porowatości niekapilamej gleby w porównaniu z poziomami torfowy
mi.

4. Słaby proces murszenia spowodował w glebie przemiany chemiczne, takie jak: 
pewną akumulację azotu, fosforu, żelaza i glinu oraz niewielkie wzbogacenie w 
potas, a zubożenie tej części profilu w wapń, węgiel i siarkę w porównaniu z 
poziomami torfowymi.
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5. W poziomach wierzchnich gleby zachodzi akumulacja metali ciężkich: miedzi, 
cynku i ołowiu pochodzenia antropogenicznego. Wzrost zawartości manganu w 
tych poziomach jest związany z biologiczną kumulacją tego składnika.
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SUMMARY

The paper presents the change in physical, physicochemical and chemical 
properties of apeat-muck soil situated in the southern swamp belt of the Kampinos 
Forest as the effect of silting, mineralization processes and humification, all these 
accompany the process of muck formation.

It was stated that the soil studied was formed from peat of a lowmoor, 
moderately decomposed, silted up. Both the concentration and spatial distribution 
of macroelements along the soil profile are conditioned by the poor intensity of 
the mucking process and the repeatedly initiated process of peat formation, by the 
geobotanic properties of peat and the latters silt up degree.

In the peatland under study emphasized has been the increasing soil mass 
density in the upper, mucky, horizons; pronounced has also been the lowered 
capillary porosity and the soils increased non-capillary porosity as compared with 
the peat horizons.

The low intensity mucking process in the Mt horizon has caused such chemical 
changes like some accumulation of nitrogen/phosphorus, iron and aluminum as 
well as the insignificant enrichment with potassium and the lowered concentra
tions of calcium, carbon and sulfur in this part of soil profile as compared with the 
Otni peat horizons. In the soils superficial horizons the heavy metals accumulation 
has been in progress: copper, zinc and lead of anthropogenic origin. The actual 
increase in the manganese concentration as observed in these horizons is connected 
with the biological accumulation of the element.
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