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A b stra c t: The natural saline soils in the vicinity o f Resko Przymorskie Lake were formed from  
silted up peat o f lowm oor. The peat land was periodically flooded by sea waters. The total 
content o f the salt amounted to 3.78 g/dm 3 in ground waters and to 4.58 g/dm 3 in surface 
waters. The salinity o f waters caused an increased salinity o f soils. The total salt content in 
the soils was up to 3.11%. In this amount dominated NaCl. In spite o f very high quantity o f  
salt, the electrical conductivity o f soils never exceeded 12.92 dS/m. It should be connected  
with the organic character o f these soils. The very high SAR coefficient o f ground and surface 
waters influenced very intensive penetration o f the Na cations into the sorption com plex o f  
the soils. The saturation degree o f the sorption com plex with the sodium cations reached 30%  
CEC. T hese saline soils were classified as sem isolonchak sodium soils.

Słow a k lu czow e : gleby słone, gleby sodow e, zasolenie gleb organicznych.

K ey w o rd s : saline soils, sodium soils, salinity o f organic soils.

WSTĘP
Wody gruntowe i powierzchniowe silnie zasolone wpływają na akumulację łatwo 

rozpuszczalnych soli oraz na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleb kationami sodu. 
Należy się spodziewać, że wszędzie tam, gdzie woda gruntowa o dużej zawartości 
soli znajduje się płytko pod powierzchnią, w glebie zachodzą zmiany chemiczne 
odbijające się także na wzroście, rozwoju i plonowaniu roślin. Zjawiska takie mają 
miejsce także wówczas, gdy teren jest okresowo zalewany słonymi lub słonawymi 
wodami powierzchniowymi albo gdy podlegał tym procesom w niezbyt dawnym 
okresie minionym. Procesy takie zachodzą w różnych rejonach świata zarówno w
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chłodnym klimacie kontynentalnym Jakucji [Elovskaya 1964] i na Syberii [Orlovski 
1964], jak i w wilgotnym klimacie tropikalnym [FAO/UNESCO 1967], ale najbar
dziej pospolite są w strefach klimatu aridowego. Jednak także tam, gdzie dominuje 
wgłębny ruch roztworów glebowych, występuje okresowe podsiąkanie zasolonych 
wód do strefy korzeniowej, a w czasie suszy zdarzają się również wykwity soli na 
powierzchni.

Zawartość soli w roztworach glebowych i jej rozmieszczenie w profilu zależy od 
rodzaju utworu skalnego, warunków klimatycznych, a przede wszystkim od głęboko
ści zalegania i stopnia zasolenia wody gruntowej. W naszej strefie klimatycznej 
jedynie płytkie występowanie słonych wód doprowadza do dużego zasolenia gleb w 
sposób naturalny.

Dotychczasowe doniesienia w literaturze gleboznawczej dotyczące charaktery
styki naturalnych gleb słonych występujących na terenie Polski są bardzo skromne 
[Pracz 1989, Czerwiński 1996]. Celem niniejszych badań było określenie właściwości 
naturalnych gleb słonych o charakterze organicznym występujących nad jeziorem 
Resko Przymorskie w pobliżu Mrzeżyna na Wybrzeżu Trzebiatowskim.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
Jezioro Resko Przymorskie występuje na terenie przymorskiej doliny wód rozto

powych rzeki Regi. Dolina ta jest wyniesiona tylko od 0,5 do 1 m n.p.m. Jezioro ma 
powierzchnię 5,77 km2 i głębokość do 2,5 m. Od morza oddziela je płytki obszar 
mierzei z płaskim wałem wydmowym. Połączenie z morzem sztucznym kanałem 
umożliwia wlewanie się do jeziora wód morskich. Dno doliny Regi wyściela równina 
torfowa pocięta gęstą siecią kanałów melioracyjnych. Maksymalna miąższość torfów 
dochodzi do 7 m. Są to torfy szuwarowe i turzycowe. Pod warstwą torfów punktowo, 
głównie na obrzeżu jeziora Resko, występują gytie [Dobracka 1992, Dobracki 1995].

Wpływ na właściwości wód i gleb tego terenu mają wody morskie wlewające się 
w koryto rzeki i do jeziora, a przy wysokich stanach zalewające nisko położone tereny 
bagienne [Schoeneich 1965]. Świadczą o tym warstewki piaszczystych namułów 
spotykane w różnych partiach profili glebowych. Pewną rolę w zasoleniu płytkich 
wód gruntowych i gleb mogły odegrać także podziemne wody słone, wymywające 
sole z wypiętrzeń formacji kujawsko-pomorskiej i wydostające się na powierzchnię 
lub w jej pobliże w tym rejonie [Pietrenko 1961]. Naturalne źródła wód słonych znane 
są od dawna jedynie w Kołobrzegu [Piotrowska 1961, Żyłka 1961,Sywulai in. 1966], 
ale samowypły wy wód chlorkowych związanych z utworami jurajskimi występowały 
w tym rejonie w wielu odwiertach [Kolago 1957], co sugeruje, że wody te, pozostające 
pod dużym ciśnieniem, często znajdują ujście na lub pod powierzchnię. Tego typu 
niewielkie źródełko słonej wody odkryto w pobliżu Mrzeżyna podczas badań tereno
wych w 1983 r. [Pracz 1989].

W czasie prowadzenia badań obszar występowania gleb słonych był zmeliorowany 
rowami, ale słabo wykorzystywany rolniczo i bardzo zaniedbany. Porastały go głów
nie turzyce, trawy i trzcina pospolita.
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MATERIAŁ I METODY
Badania terenowe przeprowadzono latem 1993 r. Opisano i pobrano próbki z 3 

profili glebowych, wzięto do analizy także wody gruntowe z tych profili i wody 
powierzchniowe z rowu melioracyjnego przy profilu 3, z kanału Rega-jezioro Resko 
oraz z jeziora Resko.

W glebach oznaczono: ogólną zawartość substancji organicznej, węgla organicz
nego, żelaza i siarki, zawartość siarki siarczanowej, a także pH w glebie świeżej i po 
wysuszeniu, skład jonowy i ogólną ilość soli łatwo rozpuszczalnych, przewodnictwo 
elektryczne oraz kationy wymienne kompleksu sorpcyjnego. Wyliczono także zawar
tość siarki organicznej i siarczkowej, stosunek węgla organicznego do siarki ogółem, 
współczynnik SAR oraz typ chemiczny roztworów glebowych. W wodach grunto
wych i powierzchniowych oznaczono skład jonowy i ogólną ilość soli łatwo rozpusz
czalnych, pH, przewodnictwo elektryczne oraz wyliczono SAR i typ chemiczny wody. 
Zastosowane metody analityczne były identyczne z podanymi we wcześniejszych 
opracowaniach [Pracz, Kwasowski 200la, с].

WYNIKI
Gleby słone w pobliżu jeziora Resko Przymorskie występowały głównie na terenie 

przylegającym do jeziora od strony południowo-zachodniej, w strefie do kilkuset 
metrów od brzegu. Dalej na zachód, w stronę rzeki Regi, gleby te sąsiadowały z 
glebami siarczkowymi i kwaśnymi siarczanowymi. Zasolona część torfowiska była 
położona nieco niżej, o czym świadczył poziom wody gruntowej występujący w 
profilach tych gleb na głębokości 65-75 cm. W glebach siarczkowych wodę gruntową 
stwierdzono na 80-120 cm, a w kwaśnych glebach siarczanowych na 100-120 cm.

Badane gleby słone były wytworzone z torfu niskiego szuwarowego. W profilach 
1 i 3, leżących dalej od brzegu jeziora, torf był średnio i słabo rozłożony z wyraźnie 
widocznymi warstewkami namułów piaszczystych. W profilu 2, położonym około 
100 m od brzegu jeziora, dobrze rozłożony, małej miąższości torf był przykryty 
warstwą piasku zawierającego niewielką ilość storfiałej substancji organicznej. Pod 
torfem występował mokry, oglejony piasek luźny (tab. 1).

Zarówno wody gruntowe występujące w profilach gleb słonych, jak i pobliskie 
wody powierzchniowe odznaczały się bardzo dużą ilością soli rozpuszczalnych. W 
wodach gruntowych stwierdzono od 3,31 do 3,78 g soli ogółem w 1 dm3. W składzie 
soli dominował chlorek sodu, gdyż w 1 dm3 było go od 2,37 do 2,66 g, czyli 70 -72%  
soli ogółem. Wody powierzchniowe wykazywały bardziej zróżnicowane zasolenie. 
Zawierały soli ogółem od 1,74 g/dm3 w wodzie z rowu melioracyjnego aż do 4,58 
g/dm3 w wodzie jeziora Resko (tab. 2). Także w tych wodach największą część soli 
stanowił chlorek sodu. Jego udział w ogólnej ilości soli zawierał się w przedziale od 
64% w wodzie z rowu do 76% w wodzie z jeziora. Bardzo duża zawartość i skład soli 
wpłynęły na bardzo wysoką wartość przewodnictwa elektrycznego wód. Wartość EC 
wód gruntowych wynosiła od 4,55 do 7,12 dS/m, co pozwoliło określić te wody jako 
bardzo zasolone. Wody powierzchniowe na podstawie EC można natomiast zaliczyć 
do wody zasolonej (woda z rowu), bardzo zasolonej (woda z kanału) i nadmiernie 
zasolonej i nieprzydatnej w produkcji roślinnej -  woda z jeziora [FAO/UNESCO 
1967]. We wszystkich wodach gruntowych stwierdzono także bardzo wysoki współ-



TABELA 1. Ogólne właściwości gleb słonych w rejonie Jeziora Resko Przymorskie 
TABLE 1. General properties o f saline soils in the Resko Przymorskie Lake zone

Oo

Nr
profilu
Profile
No

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

[cm]

Poziom wody 
gruntowej 
Ground water 
depth

[cm]

Substancja
organiczna
Organic
matter

[ % ]

Stopień roz
kładu torfu 
Degree 
o f peat de
composition  

[%]

С org.
С organic

m

pH gleby -  pH o f soil Nazwa gleby 
Soil nameświeżej

fresh
H2O

suchej -  dry

H2O KC1

1 POtnina 6 -3 0 34,3 <40 14,9 5,5 5,1 5,0
Oltnisana 30-50 54,8 <30 26,1 5,5 4,9 4,8
02tnisana 50-75 70 43,2 <30 19,2 5,4 4,7 4,3
03tnisana 75-100 22,2 <30 11,5 5,4 4,7 4,3 Gleba sodowa

2 A 6-25 3,1 _ 1,35 5,5 5,2 5,0 sołonczakowata

Otnisana 25-57 36,4 >60 18,2 5,1 4,9 4,8 Semisolonchak

DGsana 57-120 65 6,9 - 2,66 5,6 5,2 5,1 sodium soil

3 POtnina 5-30 36,4 <40 12,6 5,6 5,3 5,1
Oltnisana 30-80 75 47,4 <40 25,2 5,5 5,0 4,6
02tnisana 80-120 50,2 <30 26,8 5,5 4,9 4,4
03tnisana 120-160 37,4 <30 18,0 5,7 4,8 4,4

J. 
P

racz



TABELA 2. Chemiczne właściwości wód terenu badań 
TABLE 2. Chemical properties of waters o f the investigation area

W yszczególnienie
Spécification

pH Ogółem
sole
Salts
total
[g/dm3]

NaCl
[g/dm3]

EC 25°C 
[dS/m]

SAR Jony soli rozpuszczalnych -  Soluble salt ions Typ
chemiczny
wody
Chemical type 
of water

[m m ol(+)/dm 3] [m mol(-)/dm 3]

c .  ! M g2+ K+ Na+ СГ S 0 42" HCO3"

Wody powierzchniowe -  Surface waters

Jezioro Resko 
Resko Lake

7,4 4,58 3,46 8,40 20,0 3,64 13,90 1,54 59,13 68,90 7,28 2,10 Na - Cl

Kanał Rega -  
Jezioro Resko 
Rega -  Resko 
Lake canal

7,2 3,01 2,22 5,74 16,1 3,49 7,65 1,03 38,00 43,94 4,60 2,49 Na - Cl

Rów melioracyjny 
przy prof. 3 
Drainage ditch 
near profile No 3

7,2 1,74 1,12 2,80 9,4 3,44 5,02 0,61 19,30 22,65 3,10 3,08 Na - Cl

Wody gruntowe z profili -  Ground waters from profiles

1
2
3

7.0
7.0
7.1

3,31
3,78
3,54

2,37
2,66
2,50

4,55
7,12
5,82

16,1
17,0
16,5

6,14
5,94
5,74

6,58
8,31
7,73

0,44
1,00
0,65

40,48
45,39
42,74

41,94
46,23
42,87

6,02
8,31
8,75

6,31
7,23
6,15

Na - Cl 
Na - Cl 
Na - Cl

W
łaściw

ości naturalnych 
gleb 

słonych 
w

ystępujących 
w 

pobliżu jeziora 
Resko 

P
rzym

orskie
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czynnik SAR wahający się od 16,1 do 17,0, co świadczy o możliwości łatwego 
przechodzenia sodu z wody do kompleksu sorpcyjnego gleby. Bardzo wysoki SAR 
stwierdzono też w wodach kanału -  16,1 i jeziora -  20,0. Jedynie w wodzie z rowu 
wartości współczynnika SAR można określić jako wysokie-9 ,4  [Jackson 1958]. W 
składzie jonowym soli rozpuszczalnych wszystkich badanych wód dominowały ka
tiony magnezu nad kationami wapnia. Szczególnie wyraźnie było to widoczne w 
wodach jeziora, gdzie jonów magnezowych stwierdzono 3,8 razy więcej niż jonów 
wapniowych. Wynikało to z kontaktu wód jeziora z wodami morskimi. Wskaźnik pH 
wód gruntowych był równy 7,0-7,1, a powierzchniowych 7,2-7,4 (tab. 2).

Zasolenie wód miało ścisły związek z zasoleniem gleb. Badane gleby słone 
zawierały w warstwie do 100 cm maksymalnie od 2,27 do 3,11 % soli ogółem, zależnie 
od profilu (tab. 3). W składzie soli zdecydowanie dominowały chlorki sodu. W 
warstwach organicznych gleb stanowiły one od 74 do 87% soli ogółem. Jedynie w 
piaszczystym poziomie A w profilu 2 przeważały siarczany wapnia, co miało odbicie 
w typie chemicznym roztworów glebowych. Udział jonów wapnia w składzie soli 
rozpuszczalnych gleb był większy niż jonów magnezu, natomiast sole rozpuszczalne 
wód zawierały więcej jonów Mg2+ niż Ca2+. Ilość jonów siarczanowych w glebach 
słonych była najczęściej od 5 do 7 razy mniejsza niż chlorków. Maksymalnie w 
profilach wahała się w zakresie od 6,13 do 6,77 cmol(-)/kg gleby (tab. 3).

Pomimo dużej ilości soli ogółem w badanych glebach, wartość ECc w warstwie 
do głębokości 100 cm dochodziła najwyżej do przedziału 10,20-12,92 dS/m. Na tej 
podstawie gleby określono jako średnio zasolone (tab. 3).

Wysoka wartość współczynnika SAR wód gruntowych, powierzchniowych i 
glebowych związana jest z bardzo dużym wysyceniem sodem kompleksu sorpcyjnego 
gleb. Udział sodu wymiennego w kationowej pojemności wymiennej gleb, w warstwie 
do głębokości 50 cm sięgał maksymalnie od 25,1 do 29,8%, zależnie od profilu. 
Natomiast stopień wysycenia kationami sodu i magnezu wynosił od 45,8 do 46,6% 
zależnie od profilu. Pomimo tego wszędzie w poziomach organicznych gleb w 
kompleksie sorpcyjnym dominowały jony wapnia, wysycając kompleks sorpcyjny w 
około 50%. Drugie miejsce w poziomach głębszych zajmowały jony sodu, a trzecie 
magnezu. Jedynie w poziomach powierzchniowych, w kompleksie sorpcyjnym 
stwier dzono więcej jonów magnezu niż sodu (tab. 4). Procentowy udział w komple
ksie sorpcyjnym kationów potasu, wodoru i glinu był stosunkowo niewielki.

Gleby słone na terenie badań występowały w sąsiedztwie gleb siarczkowych i 
kwaśnych gleb siarczanowych. Jednak akumulacja siarki w glebach słonych była 
stosunkowo mała. Nie przekraczała granicznej wartości siarki ogółem 0,75%, powy
żej której wydziela się osady siarczkowe [Soil Taxonomy 1975]. Maksymalne ilości 
siarki ogółem w badanych glebach słonych zawierały się w przedziale 0,63-0,68%, 
w tym siarki siarczkowej było tylko 30-45%, a resztę stanowiła siarka organiczna i 
siarczanowa. W poziomach o największej ilości siarki ogółem stosunek węgla orga
nicznego do siarki ogółem wynosił od 29 do 39. Z małą ilością siarki siarczkowej w 
glebach korespondowała stosunkowo niewielka ilość żelaza, wahająca się od 0,27 do 
0,36% w poziomach o największej zawartości siarki (tab. 5).

Gleby świeżo pobrane wykazywały w poziomach powierzchniowych pHH 0 od
5,5 do 5,6, a głębiej w profilach od 5,1 do 5,7. W czasie powolnego suszenia i 
utleniania siarki wartości pHH 0 zmniejszyły się w poziomach powierzchniowych do



TABELA 3. Charakterystyka zasolenia gleb 
TABLE 3. Description of the soil salinity

Nr
profilu
Profile
No

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

[cm]

EC 25 °C 

[dS/m]

Ogółem
sole
Salts
total
[%]

NaCl

[%]

Jony soli rozpuszczalnych -  Soluble salt ions Typ chemiczny  
roztworów  
glebowych  
Chemical type 
of soil solutions

[cmol(+)/k£l ) [cmol(-)/kg]

Ca2+ M g2+ K+ Na+ СГ НСОз" so42-

1 POtnina 6 -3 0 2,26 0,47 0,35 0,56 0,29 0,18 7,00 6,04 0,25 1,24 Na -  Cl
Oltnisana 30 -5 0 8,97 2,22 1,94 3,49 0,99 0,08 33,16 34,14 0,25 3,01 Na -  Cl
02tnisana 50-75 11,23 3,11 2,49 5,45 4,82 0,05 42,64 45,89 0,16 6,60 Na -  Cl
03tnisana 7 5 -1 0 0 8,16 2,12 1,70 4,16 2,13 0,02 29,08 31,03 0,17 4,83 Na -  Cl

2 A 6 -2 5 0,42 0,05 0,02 0,36 0,03 0,01 0,27 0,29 0,08 0,33 Na, Ca -  SO 4 . Cl
Otnisana 25-57 12,92 2,27 1,81 4,84 1,66 0,02 30,87 31,88 0,28 6,13 Na -  Cl
DGsana 57 -1 2 0 7,29 1,06 1,01 0,24 0,08 0,01 17,32 17,51 0,17 0,47 Na -  Cl

3 POtnina 5 -3 0 2,32 0,45 0,35 0,83 0,22 0,15 6,24 5,95 0,28 1,10 Na -  Cl
Oltnisana 3 0-80 8,60 2,21 1,88 3,12 1,41 0,06 32,24 32,18 0,23 4,90 Na -  Cl
02tnisana 80-120 10,20 2,80 2,25 4,98 3,33 0,04 38,43 40,62 0,19 6,77 Na -  Cl
03tnisana 120-160 9,36 2,45 2,00 4,41 2,71 0,02 34,15 35,10 0,18 5,94 Na -  Cl

W
łaściw

ości naturalnych 
gleb 

słonych 
w

ystępujących 
w 

pobliżu jeziora 
Resko 

P
rzym

orskie



TABELA 4. Kationy wymienne i SAR w glebach słonych 
TABLE 4. Exchangeable cations and SAR in the saline soils

Nr
profilu
Profile
No

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

T - CEC S - TEB Udział w T - Part in CEC [ % ] SAR

[cmol(+)/kg] H+ A l3+ Ca2+ M g2+ K+ Na+

1 POtnina 6 -3 0 47,8 46,7 1,7 0,6 50,2 27,1 1,7 18,7 14,0
Oltnisana 30-50 79,9 75,1 3,8 2,1 51,5 11,8 1,0 29,8 22,1
02tnisana 50-75 44,7 42,2 3,6 1,9 52,6 20,1 0,7 21,1 18,8
03tnisana 75-100 43,8 41,6 3,3 1,7 56,2 18,2 0,5 20,1 16,4

2 A 6-25 8,7 8,6 1,1 0,3 77,1 16,2 0,3 5,0 0,6
Otnisana 25-57 87,3 84,6 2,9 0,2 50,1 21,5 0,2 25,1 17,2
DGsana 57-120 1,23 1,20 1,0 0,2 31,0 19,6 0,1 48,1 43,3

3 POtnina 5 -3 0 45,2 44,3 1,2 0,0 57,9 23,2 1,3 16,4 8,7
Oltnisana 30-80 75,4 72,2 3,1 0,6 48,8 18,4 0,9 28,2 21,5
02tnisana 80-120 69,2 66,5 3,3 0,4 54,5 13,9 0,5 27,4 18,8
03tnisana 120-160 52,1 49,8 2,5 0,6 53,0 17,8 0,6 25,5 18,1

J. 
Pracz



TABELA 5. Chemiczne właściwości wód gruntowych terenu badań 
TABLE 5. Chemical properties of ground waters o f the investigation area

Nr
profilu
Pro
file
No

pH Sole
ogółem
Salts
total
[g/dm3]

NaCl

[g/dm3]

EC 25°C  

[dS/m]

SAR Jony soli rozpuszczalnych -  Soluble salt ions Typ chem icz
ny wody  
Chemical 
type o f water

[m mol(+)/dm3] [m mol(-)/dm3]

Ca2+ M g2+ K+ Na+ СГ S 0 42" HCO3"

Wody gruntowe gleb kwaśnych siarczanowych -  Ground waters o f  the acid sulphate soils

1 6,6 3,3 2,22 5,17 13,0 9,03 8,06 0,21 38,00 40,73 7,50 6,25 Na - Cl
2 6,1 3,1 2,06 5,23 12,5 8,08 7,89 0,31 35,26 37,44 10,29 2,90 Na - Cl
3 6,9 3,5 2,31 5,91 13,7 9,38 7,24 0,23 39,57 41,94 9,92 6,05 Na - Cl
4 7,2 3,7 2,29 6,06 13,1 7,68 10,12 0,23 39,17 41,75 4,88 12,56 Na - Cl
5 6,8 3,6 2,39 6,17 13,9 9,83 7,40 0,48 40,87 42,31 9,12 6,43 Na -Cl

Wody gruntowe gleb siarczkowych -  Ground waters o f the sulphide soils

6 6,5 3,0 2,07 4,49 13,9 8,03 4,93 0,19 35,39 37,94 4,69 6,03 Na - Cl
7 7,1 3,6 2,40 5,29 14,4 10,4 5,84 0,24 41,09 42,56 4,98 10,02 Na - Cl
8 7,3 3,7 2,24 5,89 12,0 12,21 8,22 0,46 38,35 40,62 8,79 10,21 Na - Cl
9 7,0 2,5 1,39 3,79 8,5 10,38 5,10 0,29 23,70 25,10 4,96 10,03 Ca, Na - Cl
10 7,1 2,3 1,04 3,84 6,3 11,06 4,69 0,23 17,78 19,24 5,08 11,05 Ca, Na - Cl
11 7,0 3,4 2,30 4,97 13,7 9,93 6,41 0,26 39,30 42,22 5,17 8,02 Na - Cl
12 7,8 2,3 1,40 3,68 10,5 5,74 4,60 0,37 23,87 24,06 1,33 10,79 Na, Cl, HCO3
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5,1-5,3, natomiast głębiej w profilach wynosiły od 4,7 do 5,2. Wskaźnik pHKa był 
odpowiednio równy od 5,0 do 5,1 w poziomach powierzchniowych i od 4,3 do 5,1 w 
poziomach głębszych profili (tab. 1).

DYSKUSJA
Zasolenie wód gruntowych i powierzchniowych obszarów torfowisk niskich rzad

ko w warunkach przyrodniczych Polski jest większe niż 500 mg/dm3. Najczęściej 
sięga zaledwie 100-200 mg/dm3 [Czerwiński, Pracz 1984, Gotkiewicz 1984], przy 
czym zawartość NaCl nie przekracza w nich kilkunastu mg/dm3. Natomiast zasolenie 
wód na badanym terenie było znacznie większe. Wszystkie wody miały sodowo- 
chlorkowy typ chemiczny, a współczynnik SAR był bardzo wysoki w wodach 
gruntowych oraz wysoki lub bardzo wysoki w wodach powierzchniowych.

Wśród kationów soli rozpuszczalnych we wszystkich wodach drugie miejsce pod 
względem ilości za kationami sodu zajmowały kationy magnezu, a dopiero trzecie -  
kationy wapnia, co sugeruje silny związek tych wód z wodami morskimi [Ostrowski 
1964].

Zasolenie wód przyczyniło się do znacznego zasolenia gleb. W składzie soli w 
glebach zdecydowanie dominowały chlorki sodu i w przeciwieństwie do wód więcej 
tu było jonów wapnia niż magnezu, a zawartość jonów S 0 42 - była mniejsza niż СГ. 
Pomimo bliskiego sąsiedztwa z glebami siarczkowymi i kwaśnymi glebami siarcza
nowymi [Pracz, Kwasowski 200la, b], gleby słone zawierały stosunkowo mało 
siarczanów.

Duża ilość soli rozpuszczalnych w glebach organicznych wpływa słabiej niż w 
mineralnych na wysoką wartość przewodnictwa elektrycznego. Wynika to z większej 
zdolności gleb organicznych do wiązania wody w stanie pełnego nasycenia [Pracz 
1989]. Badane gleby na podstawie wartości ECc w warstwie do głębokości 100 cm 
określono jako średnio zasolone. Dopiero wartości ECc > 15 dS/m są równoznaczne 
z zasoleniem silnym, odpowiadającym poziomom salic w sołonczakach [Pracz 1989]. 
Ze względu na zawartość soli i wykazywane przewodnictwo elektryczne badane 
gleby zaliczono do gleb sołonczakowatych. Wartość ECc lepiej charakteryzuje zaso
lenie gleb organicznych niż ogólna zawartość soli, zatem poziomy glebowe z prze
wodnictwem elektrycznym powyżej 4 dS/m oznaczono w tabelach literami sa.

Duży stopień wysycenia sodem kompleksu sorpcyjnego gleb związany był z 
bardzo dużą zawartością sodu w stosunku do wapnia i magnezu w wodach grunto
wych, powierzchniowych i glebowych, o czym świadczy też wysoka wartość współ
czynnika SAR. Poziomy glebowe wysycone sodem w ponad 15% oznaczono w 
tabelach literami na.

Duża ilość sodu wymiennego w glebach mineralnych powoduje powstawanie 
specyficznych poziomów natric. Gleby takie określane są jako sołońce [Systematyka 
gleb Polski 1989]. W przypadku gleb organicznych, a także niektórych organiczno- 
mineralnych i mineralnych, cechy strukturalne wymagane do określenia gleby jako 
sołoniec nie występują. Jednak duże wysycenie sodem odbija się niekorzystnie na 
plonowaniu i chemizmie roślin [Bernstein, Pearson 1956]. Wpływa ono także między 
innymi na rodzaj i trwałość powstających agregatów strukturalnych oraz stopień 
peptyzacji i przemieszczenia koloidów. Dotyczy to również gleb organicznych, szcze
gólnie murszowych. Dlatego także gleby organiczne wysycone w dużym stopniu
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sodem należy uważać za gleby słone, a dla odróżnienia od sołońców powinny być 
wydzielane w randze odrębnego typu jako gleby sodowe, w rzędzie gleb słono-sodo- 
wych. Kompleks sorpcyjny gleby sodowej powinien być wysycony, przynajmniej w 
części warstwy 0-50 cm, minimum w 15% sodem. Natomiast gdy wysycenie sodem 
gleby organicznej w tej warstwie wynosi 5-15% należy ją określać jako sołońcowatą 
(podtyp).

Badane gleby występujące we wszystkich trzech profilach, na podstawie powy
ższych kryteriów zaliczono do rzędu gleb słono-sodowych, zaproponowanego typu 
gleb sodowych i podtypu gleb sołonczakowatych.

Organiczne gleby słone o podobnych cechach, wysyconę sodem w ponad 20-30% 
i zawierające do kilku procent soli rozpuszczalnych opisał Czerwiński [1996] na 
terenie Kujaw, w pobliżu źródeł wód słonych. Gleby te określił jako słono-sodowe, 
sołonczakowate.

Duża zawartość jonów magnezu w kompleksie sorpcyjnym gleb powoduje także 
niekorzystne zmiany związane z peptyzacją koloidów glebowych. Ma to znaczenie 
zarówno w glebach organicznych murszowych, jak i w silnie rozłożonych lub w 
znacznym stopniu zamulonych i namulonych torfach. Jako bardzo silnie zasolone 
traktuje się gleby zawierające ponad 40% sodu i magnezu łącznie w kompleksie 
sorpcyjnym, przy jednoczesnej zawartości ponad 0,5% łatwo rozpuszczalnych soli 
[Coover et al. 1975]. W warstwie 0-50 cm badanych gleb łączny udział sodu i 
magnezu przekraczał wymienione wyżej wartości, co potwierdza ich określenie jako 
gleb sodowych.

WNIOSKI
1. Zasolenie wód gruntowych i powierzchniowych w pobliżu jeziora Resko Przymor

skie wpłynęło na zasolenie gleb. Występujące tu gleby określono jako sołoncza
kowate, gdyż przy zawartości soli ogółem w warstwie 0-100 cm, maksymalnie w 
zakresie od 2,27 do 3,11 %, wykazywały przewodnictwo elektryczne najwyżej tylko 
od 10,2 do 12,92 dS/m.

2. Bardzo wysoki współczynnik SAR wód glebowych, gruntowych i powierzchnio
wych był powodem dużego wysycenia sodem kompleksu sorpcyjnego gleb. W 
warstwie 0-50 cm udział sodu w PWK sięgał maksymalnie od 25 do 30%, zależnie 
od profilu.

3. Przewaga magnezu nad wapniem w wodach gruntowych i powierzchniowych, 
wskazująca na wpływ wód morskich, spowodowała także duże wysycenie komple
ksu sorpcyjnego gleb jonami magnezu, a łączna zawartość jonów sodu i magnezu 
w 0-50 cm warstwie gleb wynosiła około 46%.

4. Pomimo bliskiego sąsiedztwa gleb siarczkowych i kwaśnych gleb siarczanowych 
w badanych glebach słonych nastąpiła tylko niewielka akumulacja siarczków, a ich 
utlenianie w niewielkim stopniu wpłynęło na wartość wskaźnika pH.

5. Wyniki badań i dane z literatury pozwalają zaproponować wydzielenie w Systema
tyce gleb Polski nowej jednostki gleb w randze typu: gleby sodowe, w rzędzie: 
gleby słono-sodowe. Wówczas badane gleby można będzie określić jako gleby 
sodowe, w podtypie sołonczakowate.
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