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Abstract: The studies on the effect of thistle and willow shrubs on the peat soils were carried 
out in the river Narew valley downstream Suraż. Soils covered by thistle still belong to Mtl, but 
their hydro-physical properties are degrading. Peat is strongly granulated by plants root sys
tem and soils are very overdried to the depth of 40 cm. In the bogged soils periodically over- 
dried covered by shrubs, peat is more dense than in the soils covered by sedge communities, 
but these are slight differences. The muck-peat soil periodically paludified covered by willow  
shrubs is more transformed. The differences in the water properties are stronger, the muck is 
bigger and more granulated.

Słowa kluczowe: ostrożeń polny (Cirsium arvensé), łozowiska {Salicetum pentadro-cinerea), 
gleby torfowe.
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WSTĘP
Do niekorzystnych przekształceń gleb na torfowiskach przyczyniają się niektóre 

zbiorowiska roślinne. Stwierdzono, że do destrukcji gleb na odwodnionych torfowiskach 
doprowadzają lasy brzozowe [Gotkiewicz J. i in. 1983]. Przy kładem jest kompleks leśny 
o nazwie Brzeziny Ciszewskie na przesuszanym torfowisku w środkowej części Kotliny
* Badania wykonano w ramach pracy statutowej S/IIŚ/21/01.
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Biebrzańskiej. Obserwacje terenowe wskazują, że negatywny wpływ na przesuszane 
gleby torfowe wywierają również fitocenozy ostrożenia polnego, a na gleby podsuszane 
-  łozowiska. Ponieważ zagadnienia te wiążą się z potrzebami ochrony czynnej torfowisk, 
zdecydowano się na bliższe ich rozpoznanie.

OBIEKT I METODY BADAŃ
Badania prowadzono w dolinie Narwi rozciągającej się pomiędzy Surażem a Żółtkami. 

Dolina jest obiektem mokradłowym o wysokich walorach przyrodniczych, dlatego też 
powołano tu Narwiański Park Narodowy. W dolinie dominują torfowiska zalewane, co 
jest jej specyficzną cechą, a zajmująone ok. 70% jej powierzchni [Banaszuk H. 1996]. 
Akumulacyjny rozwój gleb na torfowiskach przebiega jednak dzisiaj już na mniejszym 
obszarze niż w latach siedemdziesiątych XX stulecia. Przyczyniło się do tego wykopanie 
nowego koryta Narwi od połączenia Narwi z Biebrzą do północnej części dzisiejszego 
Parku Narodowego, które spowodowało drastyczne przesychanie torfowisk w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania, oraz zmiany pogodowe po latach siedemdziesiątych 
(łagodne zimy i niewielka retencja śnieżna, mniejsze ilości opadów atmosferycznych). 
Do zmian przyrody doliny przyczyniło się również zaniechanie użytkowania kośnego łąk 
turzycowiskowych. Spowodowało to inwazję trzciny pospolitej oraz powiększanie się 
areału łozowisk. Obecnie południowa część doliny (od Suraża do połączenia Awissy z 
Narwią) jest podsuszona, część środkowa, największa (od ujścia Awissy do okolic Grądu 
Sosnowiec) cechuje się przewagą siedlisk bagiennych, lecz wyspowo występują 
torfowiska podsuszone, a część północna (od Grądu Sosnowiec do Żółtek) jest przesuszona 
wskutek uregulowania koryta Narwi.

Badania nad wpływem ostrożenia polnego na gleby torfowe prowadzono w dolinie 
najsilniej przesuszonej. Na tym obszarze rolnicy zagospodarowali część łąk, natomiast 
dawne zbiorowiska roślinne uległy silnej degeneracji. Dotyczy to głównie zbiorowiska 
turzycy sztywnej (Caricetum elatae), które dominowało na tym terenie. Wybitnie 
ekspansywny jest natomiast ostrożeń polny, który na około 120 ha łącznej powierzchni 
torfowiska tworzy odrębne fitocenozy. Towarzyszy mu pokrzywa zwyczajna.

Budowa profilowa gleb na torfowiskach w części doliny najsilniej przesuszonej jest 
podobna. Dlatego do analiz laboratoryjnych pobrano próbki z jednego profilu gleby pod 
ostrożeniem polnym i w celach porównawczych z pojedynczych profilów gleb pod 
zbiorowiskiem turzycy sztywnej silnie zdegenerowanym i mniej zdegenerowanym oraz pod 
pastwiskiem zagospodarowanym. Badania terenowe przeprowadzono w tym samym czasie, 
przy zbliżonej głębokości zalegania poziomu wód gruntowych. Określono gatunek, stopień 
rozkładu i skład botaniczny torfu oraz subfosylne zbiorowiska roślinne i oznaczono: popielność 
(w % s.m), gęstość objętościową (Mg • m-3), porowatość ogólną (% obj.) i wilgotność 
aktualną torfu (% obj.) metodą wagowo-suszarkową. Poza tym oceniono zdolności retencyjne 
gleb metodąM. Szymanowskiego [1993] i stopień wtórnego przeobrażenia masy torfowej, 
wyrażony wartością wskaźnika Wj, -  metodą J. Gawlika [1992].

Badania dotyczące wpływu zakrzewień na gleby prowadzono w części doliny 
najsilniej uwodnionej, ale z wyspowo występującymi siedliskami podsuszanymi. 
Wytypowano 7 stanowisk badawczych. Na czterech występują gleby bagienne, a na 
trzech -  gleby murszowe okresowo zabagniane. Wiek zakrzewień wynosi od 30 do ok.
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50 lat. Na każdym stanowisku zbadano gleby w obrębie zakrzewień i w celach 
porównawczych na torfowisku odkrytym. Materiał dokumentacyjny pochodzi więc 
(łącznie) z 14 odkrywek. W laboratorium oznaczono: popielność (% s. m.), gęstość 
objętościową (Mg • n r 3), objętość fazy stałej (%), wilgotność aktualną (w % obj.), 
kapilarną pojemność wodną (% obj.), maksymalną pojemność wodną (w % obj.) i 
kurczliwość całkowitą (% obj.) metodą wagowo-suszarkową.

WYNIKI BADAŃ

W pływ ostrożenia polnego na gleby

Badane gleby mająbardzo podobną budowę w warstwach wierzchnich. W profilach 2, 
3 i 5 do głębokości 0,3-0,65 m zalegają torfy turzycowo-mszyste i turzycowe słabo rozłożone, 
tylko w profilu 4 występujądo głębokości 0,7 m torfy turzycowo-trzcinowe średnio rozłożone. 
Niżej występują torfy trzcinowe i turzycowo-trzcinowe lepiej rozłożone (R^ i R3), a w ich 
podłożu znajdująsięutwory pyłowo-ilaste zalegające na piaskach rzecznych. Pomimo dużego 
przesuszenia wszystkie gleby należą, zgodnie z systematyką PTG [1989], do torfowo- 
murszowych słabo zmurszałych (Mt I) i w każdej warstwa murszu osiąga ок. 10 cm grubości. 
Stopień wtórnego przekształcenia masy organicznej jest więc w nich słaby, co potwierdzają 
wskaźniki (profil 1 -  0,45, profil 2 -  0-51, profil 3 -  0,39, profil 4 -  0,51). Jest to 
następstwem występowania w warstwach wierzchnich przeważnie słabo rozłożonego, silnie 
wodochłonnego, a przez to i odpornego na murszenie torfu turzycowiskowego. Nie 
stwierdzono również analitycznie wyraź-niejszego zróżnicowania podstawowych 
właściwości fizycznych gleb. W każdym profilu zwiększona jest popielność i gęstość 
objętościowa w warstwie murszu w porównaniu z podścielającym go torfem, ale najwyższe 
wartości przybiera w profilu 3, pod zagospodarowanym pastwiskiem. Najniższa z kolei 
jest w tym profilu porowatość ogólna. Wynika to jednak z cech murszu, a nie silniejszego 
zaawansowania procesu murszenia w tym profilu.

W sposób istotny różnią się natomiast omawiane gleby pod względem wykształ
cenia murszu i zawartości wody. W glebach pod zdegenerowanym zbiorowiskiem 
turzycy sztywnej mursz jest torfiasty. Składa się on z rozdrobnionego włókna torfowego, 
a w jego masie widoczne są jeszcze nierozłożone szczątki roślin. Mursz pod zagospo
darowanym pastwiskiem jest gruzełkowaty, pulchny, zespolony korzeniami roślin i 
świeżym humusem tworzącym się z tych korzeni. Świadczy to o sygnalizowanym 
powyżej większym zróżnicowaniu właściwości fizycznych gleby, ponieważ mursz 
gruzełkowaty jest bardziej popielny i zagęszczony od murszu torfiastego. Z kolei mursz 
pod fitocenozą ostrożenia polnego jest luźny w warstwie przypowierzchniowej i mocno 
rozpylony, a niżej przypomina silnie rozdrobniony detrytus roślinny, jest „sieczkowaty”. 
Ma on charakterystyczną płową barwę, typową dla murszu przesuszonego. Dane 
zamieszczone w tabeli 1 świadczą, że w miarę pogłębiania się degeneracji zbiorowiska 
Caricetum elatae następuje coraz to silniejsze przesuszanie wierzchnich warstw gleby. 
Jest to następstwem rozrzedzania się okrywy roślinnej i odsłaniania powierzchni gleby. 
Najsilniej i głęboko przesuszona jest gleba pod skupiskami samego ostrożenia, który 
rozluźnia torf systemem korzeniowym uniemożliwiając jednocześnie rozwój roślinności 
tworzącej darń. Rozluźniona i pozbawiona osłony roślinnej gleba latem ma najniższą



TABELA 1. Wilgotność aktualna i właściwości fizyczno-wodne gleb Mt I pod okrywą różnych roślin
TABLE 1. Actual moisture and hydrophysical properties o f  soils Mt I under the different vegetation

Nr
pro
filu
Pro
file
No

Roślinność
Vegetation

Głę
bo
kość
Depth
[cm]

Po
ziom
Hori
zon

Rodzaj genetyczny i stopień 
rozkładu torfü 
Genetic kind and degree of 
peat decomposition

Wilgotność
aktualna
Actual
moisture

Zawartość wody przy pF [% obj.] 
Water content with pF [% vol.]

Mezopory 
Mezopores 
[ % obj.] 
[% voL]

Makro- 
pory 
Macro- 
pores 
[% obj.] 
[% voL]

pF 2,0 pF 2,7 pF 4,2 EUR PUR

1 C. elatae mniej 0-10 Ml mursz torfiasty 77,8 67,8 45,1 19,5 22,7 48,3 21,9
zdegenerowane peaty muck
C. elatae less 10-40 Otn t. turzyco wo-mszysty 80,0 68,4 53,4 24,5 15,0 43,9 19,8
degradated sedge-moss peat R1

40-80 Otn t. trzcinowy -  reed peat R1 86,2

2 C. elatae silnie 0-10 Ml mursz torfiasty -  peaty muck 66,4 68,9 45,9 15,9 23,0 53,0 23,0
zdegenerowane t. turzycowo-mszysty
C. elatae 10-40 Otn sedge-moss peat R1 78,7 68,0 43,8 15,0 24,6 53,4 23,8
strongly t. turzycowy
degradated 40-80 Otn sedge peat R2 85,0

3 Pastwisko 0-10 Ml mursz gruzeflcowaty 61,4 70,6 49,8 22,7 20,8 47,9 20,2
zagospoda granulated muck
rowane 10-40 Otn t. turzycowy -  sedge peat R1 75,7 71,0 47,2 16,8 23,8 54,2 21,6
Pastures 40-80 Otn t. turzycowy -  sedge peat R2 77,4

4 Ostrożeń 0-10 Ml mursz silnie rozdrobniony 48,6 56,0 51,9 29,4 14,1 36,6 29,0
Thistle strongly granulated muck

10-40 Otn t. turzycowo-trzeinowy 58,4 66,2 54,9 26,2 11,3 40,0 21,5
sedge-red peat R2

40-80 Otn t. turzycowo-trzcinowy 85,6
sedge-red peat R2

Poziom wody gruntowej: profil 1 -  0,55 m, profil 2 -  0,55 m, profil 3 -  0,66 m, profil 4 -  0,60 m; water table: profile 1 -  0.55 m, profile 2 -  0.55 m, 
profile 3 -  0.66 m, profile 4 -  0.60 m; R1 -  torf słabo rozłożony -  slightly decomposed peat, R2 -  torf średnio rozłożony -  medium decomposed peat; 
EUR -  efektywna retencja użyteczna, EUR -  effective useful retention, PUR -  potencjalna retencja użyteczna, PUR -  potential useful retention
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wilgotność i najmniejszy zapas wody w warstwie do 40 cm, przez co nadmiernie 
przesycha. Inaczej wpływa na glebę zadbana roślinność łąkowo-pastwiskowa. Dostarcza 
glebie świeżej masy organicznej i świeżego humusu oraz powoduje objęcie jej procesem 
darniowym jako towarzyszącym procesowi murszenia, co hamuje negatywne jej 
przekształcanie [Okruszko, Piaścik 1990].

Przedstawione wyniki badań sygnalizują potrzebę uściślenia kryteriów podziału gleb 
torfowo-murszowych. Wszystkie omawiane gleby należą zgodnie z systematyką PTG 
[ 1989] do słabo zmurszałych. Oznacza to, że ich przekształcenia pod wpływem procesu 
murszenia powinny być niewielkie. Jednak gleba pod skupiskami ostrożenia polnego 
w gruncie rzeczy zmierza ku degradacji. Jest to degradacja w zakresie właściwości 
fizyczno-wodnych. Rozpylony mursz szybko wysycha do stanu powietrznie suchego, a 
jego „sieczkowata” struktura mocno ogranicza aktywność podsiąku kapilarnego. 
Powoduje to ostry deficyt wody łatwo dostępnej dla roślin.

Wpływ zakrzewień wierzbowych

Wpływ łozowisk na gleby badano w 14 odkrywkach na 7 stanowiskach. Na 4 
stanowiskach są to gleby torfowo-bagienne z oznakami okresowego podsuszania. W 
siedmiu odkrywkach profile budują do głębokości 0,25-0,8 m torfy turzycowo-mszyste 
podścielone torfami turzycowymi właściwymi, a w jednej odkrywce do głębokości 1 m 
torfy turzycowe. Torfy wierzchnie są przeważnie słabo rozłożone. Cechą charak
terystyczną tych gleb jest występowanie przy powierzchni warstewki rozluźnionego torfu 
o miąższości do 10 cm, która zaznacza się zarówno w glebach pod roślinnością turzycową, 
jak i pod zakrzewieniami. Gleby takie, występujące w dolinie Biebrzy, nazywane są 
bagiennymi okresowo podsuszanymi i oznaczane symbolem Pmt [Churski, Szuniewicz 
1991, Szuniewicz, Banaszuk H., Jaros 2000]. Na 5 stanowisku obydwa profile 
reprezentują gleby torfowo-murszowe słabo zmurszałe. Gleby te w okresach wilgotnych 
podlegają procesowi bagiennemu, dlatego też można je nazwać, podobnie jak w dolinie 
Biebrzy, torfowo-murszowymi okresowo zabagnianymi i oznaczyć symbolem Mtpl. Na 
okresowe zabagnianie wskazuje porastająca te gleby roślinność turzycową. Mursz jest 
torfiasty i ma 15 cm grubości. Pod nim zalega torf turzycowy właściwy. Na 
stanowiskach 6 i 7 występują gleby torfowo-murszowe średnio zmurszałe, także okresowo 
zabagniane (MtpII). Mursz jest próchniczny, głębszy pod zakrzaczeniami (do 24 cm), 
płytszy pod turzycowiskiem (do 15 cm). Pod murszem występują torfy turzycowe z 
drewnem, zamulone. Na wszystkich stanowiskach torf do 0,5 m jest średnio rozłożony.

W warstwach wierzchnich gleb bagiennych i w glebach Mtp I występują średnio 
rozłożone torfy turzycowiskowe. Wyniki analiz laboratoryjnych (tab. 2) w przypadku 
tych gleb są więc porównywalne. W glebach MtpII torfy turzycowiskowe mają 
domieszki drewna i są zamulone. Dlatego też w przypadku tych gleb do porównań 
przyjęto tylko dane dotyczące murszu.

Wpływ zakrzewień na wykształcenie profilów gleb bagiennych wizualnie się nie 
uwidacznia. Pod zakrzewieniami i na turzycowisku odkrytym są one podobnie 
wykształcone. Uwidacznia się natomiast w siedliskach bardziej podsuszanych. W 
glebach MtpII występujących pod zakrzewieniami mursz jest głębszy i bardziej 
rozdrobniony niż w glebach MtpII pod roślinnością turzycową. We wszystkich glebach



TABELA 2. W łaściwości fizyczno-wodne gleb torfowych pod zakrzewieniami i turzycowiskami
TABLE 2. Hydro-physical properties o f  peat soils covered by shrubs and sedge communities

Stano
wisko
Sampling
point

Po
ziom
Ho
rizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Profil i symbol gleby 
Profile and soil symbol

Śred
nia
Mean

Poziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Profil i symbol gleby 
Profile and soil symbol

Średnia
Mean

1 Pmt 2 Pmt 3 Pmt 4 Pmt 5 Mtpl 6 MtpII 7 MtpII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Popielność [% s. m.] -  Ash content [% d.m.]

Zakrz-shr. Pt 5-10 20,1 15,1 15,1 15,3 16,4 Ml 5-10 17,2 19,1 13,3 16,5
Turz.-sed. 17,3 15,9 12,6 13,9 14,9 19,9 14,4 12,5 15,6
Zakrz-shr. Otn 20-30 12,3 15,6 16,2 12,8 14,2 Otn 20-30 17,1 23,5 41,3 27,3
Turz.-sed. 22,1 13,5 12,4 12,8 15,2 18,0 36,6 58,3 37,6
Zakrz.-shr. Otn 40-50 11,5 15,0 11,5 28,1 16,5 Otn 40-50 15,0 24,6 58,3 32,6
Turz.-sed. 13,2 14,8 13,2 19,9 15,3 16,2 35,9 91,7 47,9

Zakrz-shr. średnia -  mean 14,6 15,2 14,3 18,7 15,7 średnia - mean 16,4 22,4 37,6 25,5
Turz-sed. 17,5 14,7 12,7 15,5 15,1 18,0 29,0 54,2 33,7

Gęstość objętościowa -  Bulk density [Mg • m~3]

Zakrz-shr. Pt 5-10 0,196 0,162 0,135 0,142 0,158 Ml 5-10 0,183 0,140 0,170 0,164
Turz-sed. 0,163 0,156 0,119 0,134 0,143 0,150 0,144 0,183 0,159
Zakrz-shr. Otn 20-30 0,145 0,150 0,195 0,114 0,153 Otn 20-30 0,178 0,173 0,260 0,204
Turz-sed. 0,170 0,134 0,111 0,106 0,130 0,197 0,227 0,313 0,246
Zakrz-shr. Otn 40-50 0,138 0,147 0,179 0,228 0,173 Otn 40-50 0,160 0,186 0,400 0,246
Turz-sed. 0,144 0,134 0,135 0,166 0,145 0,141 0,336 0,847 0,441

Zakrz-shr. średnia -  mean 0,160 0,153 0,170 0,161 0,161 średnia - mean 0,174 0,166 0,277 0,206
Turz-sed. 0,159 0,141 0,122 0,135 0,139 0,163 0,236 0,457 0,285
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TABELA 2 cd. -  TABLE 2 continued

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Objętość fazy stałej -  Solid phase volume [%]

Zakrz- shr. Pt 5-10 16,24 14,12 10,56 11,23 13,04 Ml 5-10 14,04 10,35 15,10 13,16
Turz-sed. 13,39 13,10 9,91 9,64 11,52 11,67 10,88 12,08 11,54
Zakrz- shr. Otn 20-30 12,69 13,81 14,58 9,02 12,52 Otn 20-30 15,53 13,06 17,15 15,25
Turz-sed. 13,83 11,52 8,55 9,38 10,82 15,44 15,55 20,96 17,32
Zakrz- shr. Otn 40-50 11,87 12,20 14,17 16,34 13,64 Otn 40-50 12,36 13,79 22,05 16,07
Turz-sed. 12,04 10,60 10,54 12,35 11,38 11,02 20,83 39,98 23,94

Zakrz- shr. średnia - mean 13,60 13,38 13,10 12,20 13,07 średnia -- mean 13,98 12,40 18,10 14,83
Turz-sed. 13,09 11,74 9,67 10,46 11,24 12,71 15,75 24,34 17,60

Maksymalna pojemność wodna - Maximum water capacity [%]

Zakrz- shr. Pt 5-10 92,8 87,2 90,0 88,5 89,6 Ml 5-10 87,6 87,2 73,3 82,7
Turz-sed. 92,8 90,2 89,6 91,1 90,9 89,0 86,5 90,7 88,7
Zakrz- shr. Otn 20-30 91,7 92,2 87,9 90,3 90,5 Otn 20-30 88,7 87,6 82,0 86,1
Turz-sed. 91,5 90,7 93,3 88,6 91,0 88,5 86,0 84,5 86,3
Zakrz- shr. Otn 40-50 91,9 90,6 88,6 88,2 89,0 Otn 40-50 90,4 87,6 80,2 86,3
Turz-sed. 91,7 91,9 92,5 91,1 91,8 89,0 82,3 65,7 79,0

Zakrz- shr. średnia - mean 92,1 90,0 88,8 89,0 90,0 średnia -- mean 88,9 87,5 78,5 85,1
Turz-sed. 92,0 90,9 91,8 90,3 91,2 88,8 84,9 80,3 84,7

Kapilarna pojemność wodna [% obj.] -  Capillary water capacity [% vol.]

Zakrz- shr. Pt 5-10 90,9 85,4 87,3 85,4 87,2 Ml 5-10 86,7 84,2 58,2 76,4
Turz-sed. 90,9 87,5 85,8 86,6 87,7 86,2 81,0 87,3 84,8
Zakrz- shr. Otn 20-30 89,9 90,4 86,8 86,4 88,4 Otn 20-30 87,8 83,9 80,3 84,0
Turz-sed. 90,1 88,8 88,5 83,4 87,7 87,5 84,8 83,2 85,2
Zakrz- shr. Otn 40-50 88,9 89,1 87,1 86,6 87,9 Otn 40-50 89,2 86,2 79,5 85,0
Turz-sed. 90,3 88,8 88,6 90,1 89,4 87,7 81,1 65,2 78,0

Zakrz- shr. średnia - mean 89,9 88,3 87,1 86,1 87,8 średnia -- mean 87,9 84,8 72,7 81,8
Turz-sed. 90,4 88,4 87,6 86,7 88,3 87,1 82,3 78,6 82,7
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TABELA 2 cd. -  TABLE 2 continued

Stanowisko
Sampling
point

Po
ziom
Hori
zon

Głę
bo
kość
Depth
[cm]

Profil i symbol gleby 
Profile and soil symbol

Śred
nia
Mean

Po
ziom
Hori
zon

Głę
bo
kość
Depth
[cm]

Profil i symbol gleby 
Profile and soil symbol

Średnia
Mean

1 Pmt 2 Pmt 3 Pmt 4 Pmt 5 Mtpl 6 MtpII 7 MtpII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aktualna pojemność wodna [% obj.] -  Actual water capacity [% vol.]

Zakrz- shr. Pt 5-10 82,6 74,7 74,4 73,9 76,4 Ml 5-10 69,3 54,7 44,2 54,3
Turz-sed. 82,1 74,0 67,6 66,6 72,6 60,6 56,9 84,7 67,4
Zakrz- shr. Otn 20-30 79,2 78,1 82,2 78,5 79,5 Otn 20-30 74,3 74,6 68,5 72,5
Turz-sed. 83,6 78,1 75,9 66,8 76,1 79,3 70,6 79,3 76,4
Zakrz- shr. Otn 40-50 81,9 79,1 83,0 83,4 81,8 Otn 40-50 81,0 81,6 75,8 79,5
Turz-sed. 85,5 78,8 79,5 87,7 82,9 77,9 75,0 64,2 72,4

Zakrz-shr. średnia -- mean 81,2 77,3 80,0 78,6 79,2 średnia -■ mean 74,9 70,3 62,8 69,3
Turz-sed. 83,7 77,0 74,3 73,7 77,2 72,6 67,5 76,1 72,1

Kurczliwość całkowita [% obj.] -  Total soil shrinkage [% vol.]

Zakrz- shr. Pt 5-10 60,8 61,2 54,8 57,1 58,5 Ml 5-10 47,2 48,1 43,9 46,4
Turz-sed. 57,5 61,7 41,0 48,1 52,1 53,2 25,2 50,3 42,9
Zakrz- shr. Otn 20-30 55,9 54,4 58,4 50,7 54,8 Otn 20-30 48,7 58,2 54,7 53,9
Turz-sed. 56,1 53,4 49,3 32,7 47,9 46,3 43,5 51,0 46,9
Zakrz- shr. Otn 40-50 63,4 67,8 60,6 62,4 63,5 Otn 40-50 51,4 61,1 53,2 55,2
Turz-sed. 63,2 63,1 55,1 59,6 60,2 54,2 49,9 16,2 40,1

Zakrz- shr. średnia -- mean 60,0 61,1 57,9 56,7 58,9 średnia -■ mean 49,1 55,8 50,6 51,8
Turz-sed. 58,9 59,4 48,5 46,8 53,4 51,2 39,5 39,2 43,3

Zakrz -  zakrzaczenia, shr. -  shrubs; turz -  turzycowisko, sed. -  sedge. Analizy opracowała mgr Barbara Kuprel
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zaznacza się natomiast wpływ zakrzewień na zmiany podstawowych właściwości 
fizycznych gleb (tab. 2). Większa jest pod nimi popielność, gęstość objętościowa, objętość 
fazy stałej i kurczliwość masy glebowej. Popielność torfu w glebach bagiennych pod 
zakrzewieniami do głębokości 50 cm wynosi średnio 15,7% s.m., a pod turzycami 
15,1%, natomiast w warstwie wierzchniej (do 10cm) odpowiednio 16,4 i 14,9%.Nieco 
bardziej popielne są również pod zakrzewieniami warstwy murszu. Gęstość objętościowa 
gleb bagiennych w przedziale do głębokości 50 cm pod zakrzewieniami wynosi średnio 
0,161 Mg • m“3, a pod turzycowiskiem 0,139 Mg • m-3. W warstwie do 10 cm wartości 
te osiągają odpowiednio 0,158 i 0,143 Mg • n r 3. Nieco wyższe są wartości pod 
zakrzewieniami (0,164) niż pod roślinnością turzycową (0,159) w warstwie murszu. 
Objętość fazy stałej w przedziale do głębokości 50 cm w glebach bagiennych okresowo 
podsuszanych wynosi pod zakrzewieniami średnio 13,07%, a pod turzycowiskiem 
11,24%, zaś w warstwie wierzchniej 13,04 i 11,52%. Wyższe są także wartości pod 
zakrzewieniami w warstwie murszu. Kurczliwość masy glebowej w glebach bagiennych 
pod zakrzewieniami w warstwach wierzchnich (do 10 cm) osiąga 58,5%, natomiast 
pod turzycowiskiem -  52,1%. W glebach Mtp odpowiednio 46,4 i 42,9%. Mursz 
charakteryzuje się generalnie mniejszą kurczliwością od torfu.

Wraz z wzrostem wartości parametrów podstawowych właściwości fizycznych 
następuje w glebach pod zakrzewieniami zmniejszanie się maksymalnej i kapilarnej 
pojemności wodnej, przy czym w większym stopniu dotyczy to gleb torfowo-murszowych, 
a w mniejszym -  gleb bagiennych. Pod zakrzewieniami gleby bagienne w warstwie do 
50 cm mają obniżoną porowatość ogólną w stosunku do gleb pod turzycowiskami o 
1,2%, a w warstwie wierzchniej o 1,3%, natomiast kapilarną pojemność wodną odpowiednio 
o 0,5 i 0,5%. Ogólna objętość porów waha się w przedziale do 50 cm odpowiednio od 
87,2 do 93,3%), a wilgotność kapilarna od 83,4 do 90,9%. Wyraźnie mniejsza jest porowatość 
ogólna i kapilarna pojemność wodna gleb torfowo-murszowych, co powoduje proces 
murszenia, ale również wyraźnie zmniejszają się wartości tych parametrów pod 
zakrzewieniami, co już wiąże się z ich oddziaływaniem. Porowatość pod zakrzewieniami 
osiąga 82,7%, a kapilarna pojemność wodna 76,4%), natomiast pod roślinnością turzycową 
88,7 i 84,8%). Inaczej jest z aktualną pojemnością wodną. W warstwach wierzchnich 
mniej wody zawierają gleby murszowe, przy czym wyraźnie mniej gleby funkcjonujące 
pod zakrzewieniami od gleb pod roślinnością turzycową. W glebach bagiennych nieco 
więcej jest wody pod zakrzewieniami.

Pod zakrzewieniami zwiększają się więc wartości parametrów podstawowych właściwości 
fizycznych gleb, a zmniejszają -  właściwości wodnych. Tendencje zmian, wraz z analizą 
morfologii profilów glebowych wskazują, że zakrzewianie się torfowisk sprzyja rozwojowi 
procesu murszenia. Tendencja taka jest tym silniejsza, im bardziej podsuszane jest torfowisko. 
W glebach bagiennych okresowo przesychających przeksz-tałcenia są niewielkie, wyraźniejsze 
są one w bardziej podsuszonych, choć jeszcze okresowo zabagnianych glebach torfowo- 
murszowych. Przejawy murszenia gleb pod zakrzewieniami byłyby zapewne bardziej 
wyraźne w siedliskach jeszcze silniej podsuszonych.
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WNIOSKI

1. Ostrożeń polny wybitnie negatywnie oddziałuje na gleby przesuszonych torfowisk. 
Gleby pod skupiskami ostrożenia wytworzone z torfów słabo rozłożonych, pomimo 
że należą zgodnie z systematyką gleb PTG do słabo zmurszałych, to są zdegradowa
ne pod względem właściwości fizyczno-wodnych.

2. Łozowiska sprzyjają procesowi murszenia, a ich wpływ na gleby wzrasta w ślad za 
podsuszaniem torfowiska. Zmiany w morfologii i właściwościach gleb bagiennych 
okresowo wysychających pod wpływem procesu murszenia są nieznaczne, znacz
nie większe są zmiany w glebach torfowo-murszowych okresowo zabagnianych.

3. Wyniki badań przemawiają za potrzebą uszczegółowienia kryteriów i poszerzenia 
jednostek podziału gleb torfowo-murszowych. Dotychczas stosowany sposób okre
ślania stopnia zaawansowania procesu murszenia w glebach w terenie na podsta
wie sposobu wykształcenia i występowania poziomów murszowych nie zawsze się 
sprawdza (na przykład pod ostrożeniem). Zasadne jest wyróżnianie gleb torfowo- 
murszowych okresowo zabagnianych (Mtp I i Mtp II), jako ogniwa przejściowego 
między glebami bagiennymi i murszowymi. Bardzo pomocne w tym wyróżnianiu 
jest dobre rozpoznanie roślinności.
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