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Abstract: The Baranowo catena represents a landscape of hilly ground moraine typical o f the 
Mazurian Lake District. In the depression examined, gyttjas (mineral and organic) and low moor 
peats (alder wood, reed, sedgereed) are accumulated. They are weakly and strongly disturbed 
and are modified by processes of anthropogenic denudation. Soils occurring herein have been 
included into deluvial and muck soils. Brown soils also occur in their vicinity. The content of 
macroelements (Ca, Mg, K, Na, P, Fe) is the highest in mineral and mineral-organic deposits of 
deluvial and muck soils (except of Ca). The highest accumulation of microelements was obse
rved in strongly disturbed and silted up alder swamp-forest peats (Cu, Cd, Ni) of deluvial soils 
and in mineral-organic deposits (Zn, Mn, Pb, Cr) of muck soils.
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WSTĘP

Krajobraz Pojezierza Mazurskiego wykazuje dużą odrębność w stosunku do reszty 
kraju. Około 80% jego powierzchni zajmuje morena denna [Piaścik i in. 1993]. 
C harakteryzuje się ona dużymi walorami przyrodniczym i i w ykazuje naturalne 
predyspozycje do pełnienia funkcji rolniczej, ochronnej i rekreacyjnej. Rozmieszczenie 
użytków rolnych jest determinowane ukształtowaniem terenu, warunkami glebowymi,
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lesistością, występowaniem jezior oraz użytków zielonych [Gotkiewicz 1996]. 
Zapoczątkowana przez człowieka działalność rolnicza, polegająca na trzebieży lasów i 
przejmowaniu naturalnych ekosystemów trawiastych, spowodowała uruchomienie 
procesów denudacji antropogenicznej. Procesy te zmniejszyły stopień zamknięcia cyklu 
krążenia materii w środowisku. Działalność rolnicza oraz produkcja przemysłowa i 
naturalne procesy biologiczne przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczeń prze
strzennych, które trudno kontrolować [Ryszkowski 1990]. Dlatego też zakumulowane 
w obniżeniach śródmorenowych utwory oraz wytworzone z nich gleby pełnią istotną 
rolę w krajobrazie rolniczym obszarów młodoglacjalnych. Regulują gospodarkę wodną, 
biorą udział w obiegu biogenów i kształtują troficzność siedlisk.

Celem  pracy jest w skazanie na funkcję gleb obniżeń śródm orenow ych jako 
naturalnych barier biogeochemicznych w krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w katenic Baranowo w krajobrazie falistej moreny dennej 
Pojezierza Mrągowskiego. Zlokalizowana jest ona między IV i V ciągiem moren 
czołowych fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego. Spadki terenu wynoszą 
powyżej 8°, a deniwelacje około 10 m. Mimo tak znacznego urzeźbienia, gleby na 
stokach są użytkowane płużnie, natomiast gleby obniżenia są trwale zadarnione.

W badanym obniżeniu śródmorenowym wyznaczono transekt, wzdłuż którego 
wykonano 4 odkrywki glebowe i 12 wieccń. Z charakterystycznych poziomów glebowych 
pobrano materiał do analiz. W laboratorium oznaczono: skład granulometryczny metodą 
Bouyoucosa-Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, popielność przez spalenie 
prób glebowych w temperaturze 550°C, węgiel organiczny w utworach mineralnych i 
mineralno-organicznych -  metodą Tiurina, natomiast w utworach organicznych -  metodą 
Springera i Klec, azot ogółem -  m etodą Kjeldahla, odczyn w H 20  i IM  KCl -  
potencjometrycznic, makro- i mikroskładniki o g ó łem -po  mineralizacji masy glebowej 
w mieszaninie stężonych kwasów azotowego i nadchlorowego: P -  kolorymetrycznie; 
K, Ca, -  przy użyciu fotometru płomieniowego (Zeiss 10-26); Mg, Fc, Mn, Zn, Cu, ni, 
Pb, Cd, C r -  m e to d ą  abso rpc ji a tom ow ej (S o laar 969), w ynik i k a tio n o w ej p o jem n o śc i 
wymiennej (CEC) zaczerpnięto z publikacji Orzechowskiego i in. [2004 w druku].

WYNIKI

W katenie Baranowo stwierdzono charakterystyczną dla krajobrazu Pojezierza 
M azurskiego sekwencję gleb (rys. 1) [Piaścik i in. 2001]. Dolną cześć zbocza zajm ują 
gleby dcluwialnc próchnicznc na torfie (profil 2). Wraz z obniżaniem się terenu 
przechodzą one w gleby namurszowc zajmujące podnóże i centrum obniżenia. W glebach 
tych górną część profilu stanowi utwór mineralno-organiczny o miąższości od 21 cm 
(profil 3) do 18 cm (profil 4). Głębiej zalegają słabo rozłożone torfy turzycowiskowc i 
szuwarowe, których spąg zalega na głębokości 120—150 cm. Pod torfami występuje 
gytia detrytusowa, której miąższość przekracza 7 m (maksymalnie 9 m). Głębiej zalega 
gytia ilasta o miąższości około 1 m (rys. 1 ). Ewolucja i właściwości gleb warunkowane
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RYSUNEK 1. Stratygrafia utworów i rozmieszczenie profili glebowych w katenie Baranowo: (1) utwór 
deluwialny,(2) torf niski, (3) gytia detrytusowa, (4) gytia ilasta, (5) rozmieszczenie profili glebowych 
FIGURE 1. Stratigraphy of formations and arrangement of soil profiles in catena Baranowo 
(1) deluvial formation; (2) low peat; (3) organic debris gyttj a; (4) clay-like gyttja; (5) arrangement of soil 
profiles

są procesami denudacji antropogenicznej [Orzechowski, Smólczyński 2002; Piaścik, 
Sowiński 2002]. W wyniku tych procesów materiał glebowy jest przemieszczany po 
stoku i akumulowany u jego podnóża i w centrum. Wiek tych osadów w katenie 
Baranowo wynosi 3222 BP ± 70 lat [Bieniek 1997]. W otoczeniu badanej formy 
występują gleby brunatne właściwe (zaliczane na mapach glebowo-rolnicznych do gleb 
brunatnych).

Gleba jest swoistym filtrem wychwytującym i zatrzymującym z roztworu różne 
substancje. Zdolność ta jest zależna między innymi od składu granulometrycznego 
(głównie zawartości iłu koloidalnego), zawartości materii organicznej, odczynu i 
pojemności wymiennej kationów.

Występujące w otoczeniu badanego obniżenia śródmorenowego gleby brunatne 
wytworzone zostały z gliny lekkiej (tab. 1). Podobne uziamienie wykazuje w poziomie 
Ap gleba deluwialna, głębiej w profilu zalega pył zwykły. Utwory mineralno-organiczne 
gleb namurszowych m ają skład granulometryczny pyłu zwykłego. W badanej katenie 
stwierdzono przemieszczanie po stoku frakcji pyłowej. Procesu tego nie stwierdzono w 
przypadku frakcji ilastej (tab. 1).

Zawartość С org. i N wzrasta w kierunku centralnej partii obniżenia. W poziomach 
powierzchniowych gleb deluwialnych zawartość С org. jest około 6 razy większa niż w 
erodowanych glebach brunatnych (tab. 1). Najwyższe wartości С org. osiąga w utworach 
torfowych gleb namurszowych -  524,2 g • kg-1, gdzie jest go przeciętnie 5-krotnie 
więcej niż w utworach mineralno-organicznych tych gleb. Najwięcej N stwierdzono w 
torfach, co związane jest z mineralizacją organicznych połączeń azotu. W tych utworach



TABELA 1. Właściwości gleb kateny Baranowo TABLE 1. Properties o f catena Baranowo soils

Lk)G\OO

Nr profilu 
Położenie 
Profile No. 
Location

Poziom Głębok. 
Horizon Depth 

,[cm]

Utwór
glebowy
Soil
fonnation

Zawartość frakcji o śred. 
Texture, with diam in mm [%]

Mm
[%]

С org. N CEC

0,1-0,02 <0,02 <0,002 g • kg 1 mmol(+) kg 1

Gleba brunatna, właściwa, typowa -  Proper brown soil

1 Środkowa 
część zbocza 
Midslope

Ap
Bbr
Cgg

0-27
27-60
60-150

gl
gl
gl

23
22
21

30
34
24

13 
19
14

6,9 0,4 80,0
69,3
49,6

Gleba deluwialna próchniczna -  Black-earth deluvial soil

2 Dolna część 
zbocza 
Lower slope

Ap
A2
Otni
Dgg

0-15
15-43
43-60
60-150

gl
płz
tnioRęZ
g y

28
46

31
33

5
7

52,3

44.2
42.3

277.3

2,3
1,9

18,4

490.9
463.9 

1280,5 
342,6

Gleba namurszowa -  Mucky soil

3 Podnóże 
Foot-slope

АО
Otni
Otni
Otni

0-21
21-45
45-57
57-150

min.-org.
tnituR,
tnituR,
tniszR^z

42 31 16 80.3
11.4 
10,8
46.5

110,6
524,2
517.9
343.9

8,0
32,8
28.4
23.4

648,2
1060,0
926,8

1003,1

Gleba namurszowa -  Mucky soil

4 Obniżenie 
Depression

АО
Otni
Otni
Otni

0-18
18-40
40-47
47-150

min.-org
tnituR,
tnituR,
tniszR,

44 33 16 83,4
9.3

10.3 
8,7

87,9
520.8 
523,2
529.9

6,2
21,5
19.8
20.8

502.2
1093.2 
1108,1
789.2

(gl) glina lekka -  light barn; (płz) pył zwykły -  silt; (min.-org.) utwór mineralno-organiczny -  mineral-organie formation; (tniolR^z) torf olesowy 
silnie rozłożony, zamulony -  strongly decomposed, silted alder wood peat; (tniszR^z) torf szuwarowy silnie rozłożony, zamulony -  strongly 
dccomposcd, silted reed peat; (tnituR,) torf turzycowiskowy słabo rozłożony — weakly dccomposcd scdgcrccd peat; (tniszR,) -  torf szuwarowy 
słabo rozłożony -  weakly dccomposcd reed pcat; (gy) gytia -  gyttja; (Mm) popiclność — ash content
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TABELA 2. Zawartość makro składników ogółem w glebach kateny Baranowo 
TABLE 2. Content of total macro-elements of catena Baranowo soils

Nr profilu 
Położenie 
Profile No. 
Location

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
(cm)

Ca Mg К Na P Fe

g - kg '

Gleba brunatna, właściwa, typowa -  Proper brown soil

1 Środkowa Ap 0-27 15,5 5,2 4,0 0,3 0,9 15,1
część zbocza Bbr 27-60 9,0 3,5 3,0 0,3 0,6 17,2
Midslope Cgg 60-150 7,3 3,6 2,5 0,3 0,9 13,1

Gleba deluwialna próchniczna - Black-earth deluvial soil

2 Dolna część Ap 0-15 17,5 7,1 4,3 0,1 1,1 18,6
zbocza A2 15-43 11,2 4,5 2,5 0,1 1,1 18,9
Lower slope Otni 43-60 36,7 1,3 6,1 0,4 1,2 14,8

Dgg 60-150 41,8 3,4 3,2 0,1 0,6 4,5

Gleba namurszowa -  Mucky soil

3 Podnóże АО 0-21 15,3 3,6 2,6 0,5 1,3 20,7
Foot-slope Otni 21-45 20,1 0,9 0,3 0,3 1,3 5,0

Otni 45-57 15,2 0,8 0,4 0,3 1,1 6,7
Otni 57-150 14,8 3,0 2,6 0,3 1,1 7,6

Gleba namurszowa -  Mucky soil

4 Obniżenie АО 0-18 14,7 2,3 2,3 0,2 0,9 15,1
Depression Otni 18-40 18,5 0,9 0,2 0,3 0,9 3,0

Otni 40-47 23,8 0,9 0,2 0,3 1,1 2,2
Otni 47-150 16,3 0,8 0,2 0,3 0,9 2,0

jest go 4 -5  razy więcej niż w utworach mineralno-organicznych i 10-15 razy więcej 
niż w utworach deluwialnych (tab. 1). Jak wykazały badania Gotkiewicza i in. [1996], 
w utworach torfowych przykrytych deluwiami proces mineralizacji masy organicznej 
nie następuje, co ogranicza emisję nadmiernej ilości azotu mineralnego do środowiska 
.Odczyn w badanych glebach waha się od zasadowego (pH 7,2) w poziomie Ap gleby 
brunatnej do lekko kwaśnego (pH 5,7) w poziomie Otni gleby namurszowej (tab. 1).

Kationowa pojemność wymienna wzrasta wraz obniżaniem się terenu i wzrostem 
zawartości materii organicznej [Orzechowski i in. 2001 ]. W glebach deluwialnych waha 
się od 463,6 mmol(+) ■ kg-1 w poziomie A2 do 1280,2 mmol(+) • kg“1 w poziomie Otni 
(tab. 1 ). W glebach namurszowych kationowa pojemność wymienna przyjmuje wartości 
od 502,2 mmol(+) ■ kg-1 w poziomie АО (profil 4) do 1108,1 mmol(+) • kg-1 w poziomie 
Otni (profil 4). Kationowa pojemność wymienna w glebach deluwialnych i namur
szowych kateny Baranowo jest 6-16-krotnie wyższa niż w glebach występujących w 
otoczeniu. Analizowane makro- i mikroskładniki akumulują się w glebie deluwialnej 
próchnicznej (profil 2) i w glebie namurszowej (profil 3).
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TABELA 3. Zawartość mikroskładników ogółem w glebach kateny Baranowo 
TABLE 3. Content of total micro-elements of catena Baranowo soils

Nr profilu 
Położenie 
Profile No. 
Location

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

Zn Cu Mn Cd Pb Ni Cr

(cm) mg • kg 1

Gleba brunatna właściwa, typowa -  Proper brown soil

1 Środkowa Ap 0-27 31,80 10,90 291,00 ślad. 11,20 0,10 0,12
część zbocza Bbr 27-60 30,80 9,90 270,40 ślad. 12,40 0,10 1,78
Mid slope Cgg 60-150 23,00 7,00 154,30 ślad. 8,90 0,06 1,15

Gleba deluwialna próchniczna - Black-earth deluvial soil

2 Dolna część Ap ! 0-15 38,70 11,20 297,30 ślad. 12,80 1,60 0,98
zbocza A2 j 15-43 33,40 10,30 301,50 ślad 14,30 1,80 1,12
Lower slope Otni 143-60 40,50 18,70 328,75 1,60 21,50 18,30 3,15

Dgg 160-150 25,70 9,30 168,30 0,80 18,40 9,50 1,78

Gleba namurszowa -  Mucky soil

3 Podnóże АО 0-21 47,10 9,20 392,80 0,55 22,10 7,00 4,50
Foot-slope Otni 21-45 6,60 6,00 168,10 0,50 4,60 3,20 1,90

Otni 45-57 8,60 5,50 163,80 0,50 11,90 4,40 1,80
Otni 57-150 46,20 7,40 224,80 0,70 10,50 5,45 2,60

Gleba namurszowa -  Mucky soil

4 Obniżenie AO 0-18 35,60 7,00 193,00 0,80 19,40 6,85 3,60
Depression Otni 18-40 8,80 6,10 225,40 0,65 4,60 4,55 1,15

Otni i 40-47 5,20 10,00 117,00 0,55 2,40 5,05 0,25
Otni 147-150 Î 6,60 3,50 175,20 0,60 2,40

i
5,50 1,10

Największą ilość Ca stwierdzono w gytii mineralnej (41,8 g • kg-1) oraz w zamulonym 
torfie olesowym (36,7 g • kg~') w profilu gleby deluwialnej (tab 2). Jest ona 2-^-krotnie 
większa niż w profilu gleby brunatnej. Magnez akumuluje się w poziomie Ap gleby 
deluwialnej (7,1 g • kg-1) ije s tg o  1,5-2-krotnie więcej niż w glebie położonej wyżej. 
Największą akumulację potasu stwierdzono w zamulonym torfie olesowym (6,1 g • kg- 
*) w profilu gleby deluwialnej i jest go 1,5-2-krotnie więcej niż w glebach otoczenia. 
Żelazo akumuluje (15,1-20,7 g • kg-1) się w strefie aeracyjnej gleb deluwialnych i 
namurszowych (tab. 2).

Najwyższą koncentrację badanych metali ciężkich stwierdzono w poziomie Otni gleby 
deluwialnej: Cu -  18,70 mg • kg"1, Cd -  1,60 mg • kg-1, Ni -  18,30 mg • kg-1 oraz poziomie 
АО gleby namurszowej (profil 3): Zn -  47,10 mg • kg-1, Mn -  392,80 mg • kg-1, Pb -  22,10 
mg • kg"'1, Cr -  4,50 mg • kg-1 (tab. 3). Ilość tych składników w glebach obniżeń 
śródmorenowych, w odniesieniu do występujących w otoczeniu gleb brunatnych jest wyższa: 
niklu - 183-krotnic, chromu-37-krotnie, ołowiu, manganu i cynku około 2-krotnie. Natomiast 
ilość miedzi pozostaje na podobnym poziomie Zawartość mikroskładników w badanych
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glebach wykazuje zawartość naturalną, niepowodującą zanieczyszczenia gleby. Jedynie 
kadm (1,6 mg • kg-1) w poziomie Otni gleby deluwialnej próchnicznej wykazuje I stopień 
zanieczyszczenia [Kabata-Pendias i in. 1993].

DYSKUSJA
Krajobraz rolniczy Pojezierza M azurskiego charakteryzuje się odrębnością w 

porów naniu z resztą  kraju. D eterm inow any jest przez m orfologię terenu oraz 
rozmieszczenie lasów, jezior i mokradeł.

W krajobrazie rolniczym powierzchniowa akumulacja składników przeważa nad 
punktową. Powodowana jest one m igracją i nadm ierną koncentracją składników 
biogennych, których źródłem są: działalność przemysłowa, produkcja rolna i procesy 
biologiczne. Największymi źródłami tych zanieczyszczeń są nawożenie i środki ochrony 
roślin. Natomiast ważną pozycją rozchodową w obiegu składników w krajobrazie jest 
migracja z odpływem powierzchniowym i gruntowym. Duże spadki terenu i znaczna 
zwięzłość gleb sprawiają, że na terenach młodoglacjalnych spływ powierzchniowy 
przeważa nad wgłębnym, zwłaszcza na gruntach ornych [Gotkiewicz i in. 1990]. 
Kontrolowanie obiegu materii w krajobrazie polega na tworzeniu barier biogeo- 
chemicznych przez zakładanie zadrzewień śródpolnych i pasów łąk w krajobrazie 
rolniczym  [Ryszkowski 1990]. W mało przekształconym  krajobrazie rolniczym  
Pojezierza Mazurskiego celowe wydaje się właściwe gospodarowanie na glebach obniżeń 
śródmorenowych jstanowiących naturalne bariery biogeochemiczne. Gleby tych form 
terenu nie zajmują dużych areałów, ale w krajobrazie młodoglacjalnym występują w 
licznych płatach. M ogą stanowić naturalne bariery wychwytujące składniki biogenne i 
zanieczyszczenia występujące na drodze przepływu wód. Gleby te m ogą zwiększać 
stopień zamknięcia cyklu krążenia materii, co zapobiega wzrostowi zanieczyszczeń 
przestrzennych środow iska [Ryszkowski i in. 1990]. W glebach obniżeń śród
morenowych z racji ich położenia następuje akumulacja materii organicznej, a pojemny 
kompleks sorpcyjny jest w stanie wychwycić dużą ilość składników. Pokojska [1988] 
podaje, że najbardziej efektywną barierę geochemiczną stanowią kwaśne gleby łąkowe 
bogate w materię organiczną. Wskazuję również na kationową pojemność rezerwową, 
która powinna być odnawiana np. w wyniku wykaszania roślinności trawiastej.

W ielokrotnie większa zawartość makro i m ikroskładników i duża pojemność 
wymienna kationów potwierdzają rolę gleb obniżeń śródmorenowych jako naturalnych 
barier biogeochemicznych w krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego. Z racji 
tego ich intensywne rolnicze wykorzystanie winno być ograniczone.

WNIOSKI
1. W obniżeniu śródmorenowym Baranowo stwierdzono występowanie gleb deluwial- 

nych i namurszowych, w otoczeniu gleb brunatnych.
2. Wraz z obniżaniem się terenu wzrasta zawartość С org. oraz zwiększa się kationowa 

pojemność wymienna.
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3. Ca, Mg i К  kumuluje się w glebie deluwialnej próchnicznej w dolnej części zbocza, 
natomiast Na, P i Fe w glebie namurszowej u podnóża stoku.

4. Najwyższą zawartość mikroskładników stwierdzono w zamulonym, silnie rozłożo
nym torfie olesowym w profilu gleby deluwialnej (Cu, Cd, Ni) oraz w powierzch
niowych utworach mincralno-organicznych gleby namurszowej (Zn, Mn, Pb, Cr).

5. Usytuowanie badanych gleb oraz wielokrotnie większa zawartość składników bio
gennych oraz makro- i mikroelementów potwierdza tezę o roli tych gleb jako barier 
biogeochemicznych w krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego.
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