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Abstract: The effects o f different land use on some chemical properties o f gyttia-muck soils 
developed on carbonate gyttia are presented in this paper. The conducted experiments demon
strate that an arable utilization of land drastically reduced organic matter resources in the muck 
layer. Such considerable changes are result first of all of mixing the muck layer with the upper 
part of gyttia layer. Mineralization process has a relatively slight influence on reducing organic 
matter, which is indicated by: the proportion of solid phase in muck layer of differently used 
soils, similar ratio of C: N and C: S, and similar proportions o f particular constituents o f humus 
differently susceptible to KMn04 oxidation.
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W ST^P

Na obszarach młodoglacjalnych północnej Polski dość licznie występujągytiowiska, 
czyli tereny powstałe w skutek lądowienia jezior, w których gytia stanowi warstwę 
glebową znajdującą się w bezpośrednim zasięgu korzeni lub przykryta jest cienką 
warstwą utworu o charakterze organicznym [Okruszko 1971]. Nagromadzające się 
na dnie jezior polodowcowych, już od późnego plejstocenu, a głównie w holocenie, 
pokłady gytiowe stopniowo spłycały misę jeziorną. Wypełnione osadami gytiowymi, 
płytkie już jeziora, opanowały stopniowo zbiorowiska semiterrystyczne, dając początek 
drugiej fazie lądowienia jezior. Proces ten zainicjowała roślinność szuwarowa torfowisk

*Praca wykonana w ramach grantu KBN nr 3 P06S06823.



140 E. Meller

przejściowych w formie pływającego kożucha, który po obniżeniu się poziomu wody w 
zbiorniku osiadł na złożu gytiowym i utworzył warstwę organiczną (torf). Powstawanie 
gytiowisk może być związane również z szybkim obniżaniem się poziomu wody gruntowej 
spowodowanym zabiegami melioracyjnymi [Uggla, 1971]. Przy tym zabiegi odwad
niające zmieniają kierunek rozwoju powierzchniowego poziomu organicznego z fazy 
akumulacji do fazy decesji.

Tego typu gytiowisko, o znacznym areale (około 3 000 ha) występuje w pobliżu 
jeziora Miedwie. Pokłady gytii stanowią tu osady węglanowe, o różnej w pionowym 
układzie zawartości CaC03. Według podziału gytii, opracowanego przez Markowskiego 
[ 1980], na ogół należy je zaliczyć do osadów zwanych kredąjeziomą lub gytią wapienną. 
Powierzchniową warstwę stanowią tu najczęściej niewielkiej miąższości pokłady murszu 
o dość znacznej zawartości CaC 03. Wytworzone w obrębie tego gytiowiska gleby 
gytiowo-murszowe użytkowane były przez długi okres czasu głównie jako łąki. Od 
kilkunastu lat obserwuje się przekształcanie znacznego areału użytków zielonych na 
grunty orne. Ta zamiana charakteru użytkowania przyczynić się może do szybko 
postępujących zmian we właściwościach fizykochemicznych zwłaszcza powierz
chniowego poziomu o pierwotnym charakterze organicznym.

Celem pracy jest porównanie podstawowych właściwości chemicznych poziomu 
murszowego i stropowej warstwy gytii różnie użytkowanych gleb gytiowo-murszowych 
węglanowych zlokalizowanych w pobliżu jeziora Miedwie.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

W pobliżu jeziora Miedwie, w obrębie występowania gleb gytiowo-murszowych 
wyznaczono 8 powierzchni badawczych (oznaczonych symbolami: A, B, D, E, G, H, 
K, L), gdzie wykonane zostały odkrywki glebowe. Na obszarze powierzchni A, B, E, 
G, H, K, L wykonano w bezpośrednim sąsiedztwie na łąkach i gruntach ornych łącznie 
22 odkrywki glebowe (11 na łąkach i 11 na gruntach ornych). W przypadku obiektu 
oznaczonego symbolem D wykonano odkrywkę glebową tylko w obrębie łąki, przy 
czym właściwości gleb występujących w jej obrębie są najmniej zmienione w wyniku 
działalności gospodarczej człowieka. Do oceny właściwości chemicznych próbki 
pobrano z poziomu murszowego, uwzględniając poszczególne podpoziomy różniące się 
m.in. stopniem wytworzenia struktury (łącznie 36 próbek) oraz ze stropowej warstwy 
gytii zalegającej bezpośrednio poniżej poziomu murszowego, do głębokości około 50 
cm (łącznie 23 próbki). W celu oceny właściwości fizycznych z poszczególnych 
poziomów pobrano, w trzech powtórzeniach, materiał o nienaruszonym układzie do 
cylinderków Kopeckiego -  oznaczono gęstość objętościową oraz pojemność wodną 
objętościową kapilarną. W pracy przedstawiono syntezę wyników analiz chemicznych 
w postaci wartości średnich, minimalnych, maksymalnych i odchylenia standardowego 
obliczonych odrębnie dla murszu i gytii różnie użytkowanych gleb. W pobranych próbkach 
oznaczono:
♦ straty przy wyżarzaniu -  przez spalenie materiału glebowego w piecu muflowym 

w temperaturze 550°C;
♦ zawartość węgla organicznego metodą Altena w próbach pobranych z poziomu
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murszowego, a w próbach gytii metodą Tiurina;
♦ zawartość węglanu wapnia -  metodą Scheiblera;
♦ zawartość węglanów aktywnych metodą Drouineau w modyfikacji Galet;
♦ na podstawie uzyskanych wyników popielności (a) oraz zawartości węglanu wap

nia (b), obliczono procentową zawartość mineralnych frakcji niewęglanowych (c), 
korzystając ze wzoru с = a -  b;

♦ odczyn metodą potencjometryczną w 1 mol • dm"3 KCl oraz w H20 ;
♦ azot ogólny metodą Ki ej dahla;
♦ siarkę ogólną metodą Bradsleya-Lancastera;
♦ frakcje próchnicy podatne na utlenianie roztworami K M n04 w środowisku obojęt

nym metodą Goneta [1999], tylko w próbkach pobranych z poziomu murszowego 
badanych gleb.

WYNIKI

Rozpoczęcie na obszarze gleb gytiowo-murszowych, w pobliżu jeziora Miedwie, 
omego sposobu użytkowania w znacznym stopniu przyczynia się do zmiany ich budowy 
morfologicznej. Gleby te charakteryzują się specyficzną budową profilu glebowego, 
na powierzchni występuje niewielkiej miąższości (20-30 cm) poziom murszowy, 
zalegający bezpośrednio na złożu gytii. Warstwowa budowa badanych gleb, ukształ
towana dwuetapowo -  z nagłym przejściem od procesów subhydrytycznych do sub- 
aeralnych -  decyduje o wyraźnej podatności badanych gleb na proces degradacji, 
wywołanej rolniczą działalnością człowieka. Stosowany ostatnio coraz częściej omy 
sposób użytkowania w głównej mierze zmienia właściwości fizykochemiczne poziomu 
powierzchniowego, a stropowa warstwa gytii, na skutek zabiegów agrotechnicznych 
(w tym orki), jest wprowadzana do powierzchniowego poziomu murszowego.

W tabeli 1 przedstawiono symbole głównych poziomów genetycznych badanych gleb 
oraz wyniki analizy ich właściwości fizycznych (na przykładzie dwóch profili, z których 
jeden jest objęty wieloletnim użytkowaniem płużnym). Uzyskane wyniki wskazują na 
znaczne różnice w gęstości właściwej, objętościowej oraz porowatości ogólnej dwóch 
różnych genetycznie utworów (murszu i stropowej warstwy gytii). Przy tym właściwości 
te w znacznym stopniu uzależnione są od charakteru użytkowania tych gleb. Zwraca 
uwagę znaczna porowatość ogólna poziomu murszowego (0,674 m3 • m-3 dla gruntu 
omego oraz 0,759 m3 • m-3 dla użytku zielonego). Podobne wartości dla badanych gleb 
ustalił we wcześniejszych badaniach Krzywonos [ 1993b]. Podkreślić należy zdecydowaną 
różnicę w porowatości niekapilamej murszu (średnio 0,091 m3- m-3) i gytii (średnio 0,066 
m3 • n r 3), która decyduje o nikłych zdolnościach infiltracyjnych wody w gytii. Marcinek 
i Spychalski [1998] w badaniach gleb organicznych doliny Obry również wskazują na 
niewielką pojemność wody drenażowej, jaką wykazuje kreda jeziorna.

Porównywane właściwości chemiczne warstwy gytii bezpośrednio podścielającej 
poziom murszowy, w obrębie gleb stanowiących użytki zielone i grunty orne, są wyraźnie 
zróżnicowane, co wynika jednakże w większym stopniu z mechanicznego przebudowania 
profilu glebowego niż zintensyfikowania procesów glebotwórczych. Stropowa warstwa
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TABELA 1. Porównanie niektórych właściwości fizycznych różnie użytkowanych rolniczo gleb 
TABLE 1. Comparison of some physical properties of soils in different agricultural usage

Charakter 
użytkowania 
Land use

Poziomy
glebowe
Soil
horizons

Głębo
kość
Depth
[cm]

Gęstość 
stałej fazy 
Specific 
density

Gęstość
objętoś
ciowa
Bulk
density

Porowatość
Porosity

Pojemność 
wodna obję
tościowa 
kapilarna 
Capillary 
bulk water 
capacity

ogólna
total

niekapilama
noncapillary

[Mg • nr3] [m3 • m 3]

Łąka Mtcal 0-6 n.o.* n.o. n.o. n.o. n.o.
Meadow Mtca2 6-13 2,16 0,52 0,759 0,086 0,673

Mtca3 13-22 2,18 0,56 0,743 0,062 0,681
Cgy,ca 22-50 2,66 1,17 0,560 0,055 0,505

GO Ae,ca 0-27 2,39 0,78 0,674 0,126 0,548
Arable land Cgy,ca 27-50 2,80 1,29 0,539 0,076 0,463

* n.o. -  nie oznaczono -  not determined; GO -  gleba uprawna

gytii zawiera znaczną ilość C aC 03 w granicach od 70,0 do 98,2%, co pozwala na ogół 
zaliczyć ten pojeziorowy osad do typu kredy jeziornej (tab. 2). Na uwagę zasługuje 
porównanie zawartości węgla organicznego, azotu ogólnego oraz siarki w gytii różnie 
użytkowanych gleb. W profilach gleb użytkowanych łąkowo obserwuje się, w strefie 
przejścia murszu w gytię, warstwę osadu pojeziorowego w znacznym stopniu wy syconą 
związkami próchnicznymi, z dużą ilością pionowych przemieszczeń materii organicznej 
(murszu) -  w otworach pokorzeniowych lub po działalności dżdżownic. Warstwa ta w 
przypadku gruntów ornych została mechanicznie przemieszczona do poziomu 
powierzchniowego, wskutek tego zawartość Corg, Nog oraz S w gytii gruntów ornych 
jest zdecydowanie niższa niż glebach użytkowanych jako łąki.

Poziom murszowy badanych gleb, użytkowanych jako grunty orne w stosunku do 
użytkowanych łąkowo, charakteryzuje się na ogół większą miąższością. Mursz wykazuje 
zawsze wyższą gęstość właściwą oraz objętościową, a przede wszystkim cechuje się 
mniej korzystną, jednolitą i słabo wykształconą strukturą w obrębie całej miąższości 
poziomu [Meller 2003]. Jednocześnie sposób użytkowania decyduje o wzajemnych 
proporcjach głównych składników fazy stałej murszu: materii organicznej, węglanu 
wapnia oraz mineralnych frakcji niewęglanowych (piasku, a głównie pyłu). Na 
zróżnicowanie zawartości tych trzech składników fazy stałej wskazuje również 
Krzywonos [1993a], jako przyczynę podając ewolucyjne kształtowanie się właściwości 
tych gleb, które ma silny związek z rzeźbą terenu i położeniem w stosunku do zbiorników 
wodnych. Powierzchniowy poziom badanych gleb użytkowanych łąkowo wykazuje 
straty na wyżarzaniu w granicach od 20,27 do 65,69%, a gleb użytkowanych płużnie od 
9,43 do 22,60% (tab. 2). Gleby gytiowo-murszowe, zlokalizowane w obrębie trwałych 
użytków zielonych, na podstawie kryterium zawartości materii organicznej należy



TABELA 2. W łaściwości chemiczne murszu i stropowej warstwy gytii badanych gleb 
TABLE 2. Chemical properties o f  muck and upper part o f  carbonate gyttia layer sampling soils

Materiał, charakter 
użytkowania 
Type o f  material, 
land use

Straty na 
żarzeniu 
Losses on 
ignition

Popiel
ność
Ash
content

C a C 0 3 Mineralne
frakcje
niewęgla-
nowe
N on-carbo
nates 
fractions

W ęglany
aktywne
Active
carbo
nates

pH С org N S C:N C:S

[%] h 2o KC1 [g- k ^ 1]

Mursz -  muck

Łąka min 20,27 34,31 5,6 13,73 3,0 7,30 6,97 101,4 8,30 1,88 8,8 19,9
Meadow max 65,69 79,73 61,8 44,36 35,5 7,73 7,46 291,3 24,90 9,40 9,40 62,6
(n=22) średnio* 36,64 63,36 35,12 28,24 23,4 n.o. a o . 175,0 14,89 5,05 5,05 38,4

S 13,60 13,60 16,7 7,30 9,3 n.o. n o . 58,4 4,79 2,21 2,21 12,1

GO min 9,43 77,40 44,7 12,39 25,0 7,48 7,29 45,2 5,50 1,50 6,7 25,0
Arable land max 22,60 90,57 71,6 40,78 39,5 7,90 7,57 114,7 11,00 3,60 15,6 46,4
(n=14) średnio 16,62 83,38 61,1 22,22 35,1 n . 0 a o . 85,9 7,39 2,54 11,7 35,0

S 3,47 3,47 68,6 8,78 4,4 n.o. a o 19,9 1,44 0,65 2,1 6,8

Gytia -  gyttia

Łąka min 1,17 97,04 81,9 0,16 39,5 7,80 7,73 8,2 0,50 0,76 5,0 6,1
Meadow max 2,96 98,83 97,8 15,31 49,0 8,14 8,00 15,0 3,60 2,16 17,1 14,9
(n=12) średnio 2,38 97,62 94,3 3,31 44,8 n.o. a o . 11,5 1,56 1,38 12,8 9,4

S 0,57 0,57 14,4 4,51 2,7 n.o. a o 2,2 1,13 0,35 3,5 2,7

GO min 1,22 97,37 70,0 0,24 30,5 7,64 7,46 3,90 0,50 0,40 2,82 4,3
Arable land max 2,63 98,78 98,2 27,45 46,0 8,32 8,10 12,50 2,60 1,71 0,81 28,0
(n = ll) średnio 1,88 98,12 91,1 6,94 43,0 П .О .- П .О .- 8,59 1,30 1,07 1,9 11,2

S 0,55 0,55 88,5 8,23 4,4 n.o. a o . 3,36 0,87 0,42 5,3 7,6

* mean; S — odchylenie standardowe — standard deviation; n.o. — nie obliczono — non calculated

W
łaściw

ości chem
iczne 

różnie 
użytkow

anych 
głeb 

gytiow
o-m

urszow
ych 

143
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TABELA 3. Zawartość frakcji węgla podatnych na utlenianie roztworami KMn04 w murszu różnie 
użytkowanych gleb gytiowo-murszowych w obrębie jeziora Miedwie
TABLE 3. Contents of carbon fractions susceptible on oxidation using different concentration of 
KMn04 solutions on differently used gyttia-muck soils

Charakter użytkowania
T--A __

Frakcja -  Fraction
ĴĆUIU UbC

FI F2 F3 F4 FI F2 F3 F4

[ g C - k g 1] [%]

Łąka min 13,7 9,8 7,2 60,1 8,9 6,0 6,0 56,1
Meadow max 57,8 44,1 35,3 168,5 20,0 16,0 15,4 74,1
(n = 19) średnio* 25,4 19,6 16,2 107,1 14,9 11,3 9,9 63,9

s** 10,7 9,5 5,4 31,6 2,2 2,3 2,4 4,1

GO min 6,0 5,4 3,3 30,0 8,4 7,3 4,5 64,6
Arabie max 15,1 14,1 9,5 80,1 15,3 13,1 9,3 77,1
land średnio 11,1 9,2 5,8 60,5 12,8 10,7 6,8 69,7
(n=H) S 3,2 2,7 1,9 15,8 2,0 1,8 1,9 4,6

* mean, ** odchylenie standardowe -  standard deviation

zaliczyć do organicznych (murszowe), zaś objęte użytkowaniem ornym na ogół do 
mineralno-organicznych (murszowate). Zapoczątkowany, przeprowadzonymi zabiegami 
melioracyjnymi, proces osuszania tych gleb z jednej strony zintensyfikował produkcję 
rolniczą, z drugiej zaś -  umożliwiając wprowadzenie omego charakteru użytkowania -  
przyczynił się do degradacji tych gleb. Na tle zmian udziału materii organicznej należy 
jednocześnie wskazać na zmiany w zawartości węglanu wapnia, która w murszu 
użytków zielonych wynosi średnio 35,12%, a gruntów ornych 61,16%. Tak znaczna 
ilość węglanu wapnia wprowadzona do poziomu murszowego decyduje nie tylko o 
względnym obniżeniu zawartości materii organicznej, ale również niewęglanowych frakcji 
mineralnych. W rezultacie tych przemian udział mineralnych frakcji niewęglanowych 
w murszu użytków zielonych wynosi średnio 28,24%, zaś gruntów ornych średnio 22,22%. 
Wykazane różnice dowodzą, iż w obniżaniu zasobów materii organicznej proces 
mineralizacji, w krótkim okresie czasu po wprowadzeniu omego sposobu użytkowania, 
ma stosunkowo niewielkie znaczenie. W skazują na to również podobne cechy 
jakościowe murszu różnie użytkowanych gleb gytiowo-murszowych, w tym: zbliżony 
stosunek węgla do azotu (średnio dla użytków zielonych 11,8:1 oraz gruntów ornych 
11,7:1 ) oraz wyrównany stosunek C: S (średnio dla użytków zielonych 3 8,4:1 oraz gruntów 
ornych 35,0:1).

Bardzo istotnych informacji na temat przemian materii organicznej w różnie 
użytkowanych glebach gytiowo-murszowych dostarczają wyniki oznaczeń frakcji węgla 
w różnym stopniu podatnych na utlenianie roztworami KM n04 (tab. 3). Wśród tych 
frakcji Łoginow i Wiśniewski [1976] wyróżniają: frakcję FI -  bardzo łatwo podatną na 
utlenianie, F2 -  łatwo podatną na utlenianie, F3 -  trudno podatną na utlenianie oraz F4 
-  niepodatną na utlenianie w warunkach metody. Mursz badanych gleb zawiera
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największą ilość frakcji F4, a następnie w kolejności malejącej frakcji: F l, F2 oraz F3. 
Przy tym poziom murszowy trwałych użytków zielonych zawiera średnio frakcji: FI -  
25,4; frakcji F2 -  19,6; frakcji F3 -  16,2 oraz frakcji F4 -  107,1 g С • kg-1 gleby, 
natomiast mursz gruntów ornych odpowiednio frakcji: FI -  11,1; F2 -  9,2; F3 -  5,8 
oraz frakcji F 4 - 60,5 gC  • kg-1 gleby. Opróczjednak oceny ich bezwzględnej zawartości 
bardzo interesujące jest porównanie procentowego udziału każdej frakcji w ogólnej 
ilości węgla. Po wprowadzeniu omego charakteru użytkowania zaznacza się pewna 
tendencja do obniżania się procentowego udziału zarówno frakcji węgla bardzo łatwo 
i łatwo podatnych na utlenienie (frakcje F I , F2), jak i trudno utlenialnych (frakcja F3). 
Stwierdzone różnice sąjednakże niewielkie i jako suma średniego, procentowego udziału 
frakcji F 1, F2 oraz F3 są mniejsze o 5,8% dla murszu gruntów ornych niż łąk. Wykazane 
powyżej nieznaczne zróżnicowanie świadczy o stosunkowo niewielkim dotychczas 
znaczeniu procesu mineralizacji w ubytku materii organicznej gleb użytkowanych jako 
grunty orne. Brak wyraźnego wpływu zabiegów agrotechnicznych na mineralizację 
materii organicznej może wynikać ze znacznej zawartości w badanych glebach 
aktywnych węglanów, które działają stabilizująco na materię organiczną oraz powstałe 
połączenia próchniczno-mineralne; ich udział w murszu trwałych użytków zielonych 
waha się w granicach od 3,0 do 35,5%, zaś gruntów ornych od 25,0 do 39,5%. O 
podobnej roli aktywnych węglanów w kształtowaniu się właściwości chemicznych rędzin 
kredowych informują Kuźnicki i Skłodowski [1973]. Krzywonos [1993a] wskazuje 
również, iż mineralizacja materii organicznej gleb gytiowo-murszowych, zlokalizowanych 
w obrębie jeziora Miedwie, zachodzić będzie powoli, co autor wiązał ze znaczną zawar
tością C aC 03.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania porównawcze właściwości chemicznych różnie użytko
wanych gleb gytiowo-murszowych w pobliżu jeziora Miedwie wskazują, że:
1. wprowadzenie omego charakteru użytkowania przyczyniło się do wyraźnych zmian 

we wzajemnych proporcjach między trzema głównymi składnikami fazy stałej mur
szu (materii organicznej, węglanu wapnia i mineralnych frakcji niewęglanowych), 
przy tym poziom murszowy gleb użytkowanych omie wykazuje straty na wyżarza
niu od 9,43 do 22,60%, a użytków zielonych od 20,27 do 65,69%;

2. w obniżaniu zasobów materii organicznej w powierzchniowym poziomie gleb użytko
wanych jako grunty orne stosunkowo niewielkie znaczenie ma dotychczas proces mi
neralizacji, co wynikać może między innymi ze znacznej zawartości w badanych gle
bach węglanów aktywnych;

3. bez względu na charakter użytkowania poziom murszowy badanych gleb wykazuje 
optymalny i wyrównany stosunek C:N oraz C:S, a materia organiczna charaktery
zuje się podobnymi cechami jakościowymi, o czym świadczą niewielkie różnice 
w zawartości poszczególnych frakcji węgla w różnym stopniu podatnych na utlenie
nie roztworami KM n04;
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4. wyraźne zmniejszenie udziału materii organicznej w poziomie murszowym bada
nych gleb w obrębie gruntów ornych wskazuje, iż należy zaprzestać płużnego ich 
użytkowania, a przeznaczyć je pod trwałe użytki zielone.
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