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Abstract: The paper presents the morphology and physical and water properties o f the de
watered and extensively used peat-muck soils within the Siódmak peat land (547 ha). Alder, reed 
and sedge peats characterized by a varied decomposition degree can be found within the peat 
land (R1-R3). These peats underwent fragmentation and loosening o f muck formations, espe
cially in the proper muck part. The water retention o f the soil profile decreased. This resulted in 
the mucking process, which in the periodically-flooded soils is weak (Mtl), in the periodically 
partially-dry soils is moderate (Mtll), while in the periodically dry soils is intense (MtHI). The 
variety o f soil formations (mucks, peats, sand) caused water management to vary between 
these soils. The soils covering the peat land include the periodically excessively flooded soils 
and soils which dry to a water content o f pF 2.7-4.2 and often below this level.
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WSTĘP

W Polsce obowiązuje zasada użytkowania gleb torfowych wg koncepcji Prognostycz
nych Kompleksów Wilgolnościowo-Glebowych (PKWG). Koncepcja ta, uwzględniając 
różnorodność siedlisk glebowych przewiduje optymalne ich odwodnienie, racjonalne 
nawożenie oraz utrzymanie zwartej runi łąkowej [Okruszko i in. 1991 ; Szuniewicz i in. 
1991]. Te przyrodniczo uzasadnione normy często jednak kolidują z możliwościami
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i potrzebami gospodarczymi. W warunkach Pojezierza Mazurskiego i nie tylko, wiele 
dawniej odwodnionych torfowisk, zwłaszcza tych po byłych PGR, pozostawiono w 
odłogu. Bez nawodnień, nawożenia i pielęgnacji ukształtowały się na nich specyficzne 
zbiorowiska roślinne, a gleby z procesem murszenia ulegają degradacji.

Celem przeprowadzonych badań było określenie skutków procesu murszenia w 
morfologii i właściwościach retencyjnych gleb torfowych, zachodzącego w warunkach 
ekstensywnego użytkowania darniowego (odłogowania). Rozpatrywano stopień 
przeobrażenia masy murszowej i jego wpływ na właściwości retencyjne gleb.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na torfowisku Siódmak (547 ha), położonym w zlewni 
rzeki Sawicy, na Pojezierzu Mazurskim. Obiekt ten jest płaską doliną na wysokości 
130,5 m n.p.m, wypełnioną torfami, na piaskach sandrowych lub złożach gytii. W 
literaturze znany jest również jako Sasek Duży, Sasek Wielki bądź Mechowe Grądy 
[Olkowski 1972]. Rolnicze jego użytkowanie zostało zapoczątkowane w okresie 
międzywojennym, a w latach 1973-1982 wykonano melioracje w celu uregulowania 
stosunków wodnych. Projekt odwodnienia przewidywał także nawodnienia podsiąkowe, 
ze stałym zwierciadłem wody i odciekiem gruntowym, przy wykorzystaniu zbiornika 
retencyjnego i stacji pomp. Obiekt tylko odwodniono grawitacyjnie, a inwestycji 
nawadniających nie wykonano, co spowodowało przesuszenie części doliny. Na stan 
obiektu miała także wpływ pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w rolnictwie i 
nieuregulowane stosunki własnościowe gruntów. Założonych łąk nie użytkowano, a 
przy sporadycznym wypasie ukształtowały się charakterystyczne zbiorowiska roślinne 
[Grzegorczyk i in. 2000]. W latach 1999-2004 wykonano mapę siedlisk glebowych 
[Bieniek i in. 2001], opisano charakterystyczne profile wg kryteriów stosowanych dla 
gleb organicznych [Okruszko 1988] i pobrano próby do analiz laboratoryjnych, w których 
oznaczono:
• agregację gleb w stanie powietrznie suchym metodą sitową, wyliczając wskaźnik 

rozpylenia (WR) i wskaźnik jakości struktury (WS) [Walczak, Witkowska 1976];
• popielność przez spalanie prób glebowych w temp. 550°C;
• gęstość objętościową po wysuszeniu w temp. 105°C w cylinderkach;
• porowatość ogólną z wyliczenia na podstawie gęstości objętościowej i popielności;
• uwilgotnienie masy glebowej metodą suszarkową, w charakterystycznych okre

sach sezonów wegetacyjnych w latach 2000-2003, tj. przed ruszeniem wegetacji, 
w trakcie okresu wegetacyjnego (susza-pora deszczowa) i po jego zakończeniu;

• właściwości retencyjne utworów glebowych (krzywe pF) -  metodą komór nisko- 
i wysokociśnieniowych w aparacie Richardsa [Zawadzki 1973] dla punktów po
miarowych pF 2,0,2,7,3,4 i 4,2. Krzywe pF wyrównano metodą graficzną i wyli
czono z niej zawartość makroporów (porowatość ogólna -  Wobj przy pF 2,0), 
mikroporów (Wob. = pF 4,2) i mezoporów (W . • pF 2,0 -  pF 4,2), w tym: grubych 
(Wobj pF 2,0 -  pFz,7) i drobnych (Wobj pF 2 ,7 -  pF 4,2).
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WYNIKI I DYSKUSJA

Gospodarowanie na glebach torfowo-murszowych jest stosunkowo trudne i wymaga 
dużego ryzyka. Gleby te są szczególnie wrażliwe na warunki wilgotnościowe. Ich 
potrzeby wodne wynikająz możliwości retencyjnych profilu glebowego i określone są 
w koncepcji Prognostycznych Kompleksów Wilgotnościowo-Glebowych (PKWG), która 
przewiduje, że w glebach kompleksów suchych (D) poziom wód gruntowych winien 
kształtować się na głębokości 25-50 cm, w mokrych (A) -  na głębokości 60-120 cm 
i odpowiednio w innych [Okruszko 1988; Szuniewicz i in. 1991].

Na rozpatrywanym obiekcie Siódmak, uwzględniając zasady PKWG wyodrębniono 
gleby sześciu kompleksów. Najliczniej występują gleby torfowo-murszowe kompleksu 
okresowo przesychającego -  BC (34,7% powierzchni) i przesychającego -  С (20%), 
a ponadto okresowo mokrego -  AB (11,8%), wilgotnego -  В (7,5%), okresowo 
suchego -  CD (6,6%) i suchego -  D (7,2%) [Bieniek i in. 2001]. Przy takiej 
różnorodności utworów, występujące gleby prowadzą niej ednolitą gospodarkę wodną 
i wyraźnie różnią się kategorią stosunków wilgotnościowych. Wyodrębniono gleby 
okresowo podmokłe, okresowo przesychające i okresowo za suche (tab. 1).

Gleby okresowo podmokłe wytworzyły się z torfów niskopopielnych, o wysokich 
właściwościach retencyjnych. Ich uwilgotnienie jest stale wysokie, zbliżone do pełnej 
pojemności wodnej. Profil charakteryzuje się obecnościąpowierzchniowego, darniowego 
poziomu murszowego (Ml) oraz poddamiowego (М2), a przejście murszu w torf jest 
wyraźne. Zgodnie z podziałem Okruszki [1988] są to gleby torfowo-murszowe w 
pierwszym stadium zaawansowania procesu murszenia (Mtl), a wykształcone mursze 
kwalifikują się do torfiastych. Mursz poziomu darniowego ma strukturę skrytogruzełko- 
wą, z resztkami roślinności w formie elementów włókna torfowego (tab. 2). Jest on 
przerośnięty gęstą siatką korzeni traw zbiorowiska Festuca rubra i Deschampsia 
caespitosa [Grzegorczyk i in. 2000]. Mursz poziomu poddamiowego zawiera więcej 
szczątków rozdrobnionego torfu i struktury grubosłupowe, z błyszczącymi, brązowo- 
czerwonymi powierzchniami wytrąconych związków żelaza. Uwilgotnienie poziomów 
murszowych jest stale wysokie, na ogół zbliżone do polowej pojemności wodnej (pF 
<2,0), ale okresowo zwiększa się nawet do pełnej pojemności wodnej. Tego typu gleby w 
dużym stopniu sąpodatne na pulsacyjne ruchy powierzchni [Szuniewicz i in. 1998]. Częste 
zmiany ich uwilgotnienia (choć niezbyt duże), przyczyniająsię do powstawania spękań i 
szczelin, które w porze suchej poza związkami żelaza wypełniająsięnamytym humusem. 
W okresie deszczowym, w pęczniejącej masie murszowej powstają naprężenia, 
powodujące przesuwanie się poszczególnych struktur względem siebie i ich wygładzenie. 
Zjawisko to zwane w literaturze „wertilizacją”, choć występuje w stosunkowo małym 
stopniu, należy do procesów degradujących [Piaścik, Gotkiewicz 2004].

Retencja wodna gleb okresowo przesychających jest mniejsza, stąd poziomy 
powierzchniowe uległy silnemu przeobrażeniu. Są to gleby średnio zmurszałe (MtH), z 
murszem zdegradowanym będącym skrajną odmianą murszu właściwego, zwanego 
też murszem ziarnistym [Okruszko 1988; Okruszko i in. 1991]. W poziomie darniowym 
(Mtl) masa murszowajest luźno złożona, słabo związana siatkąkorzeni traw zbiorowiska 
Festuca rubra, na ogół sucha, podatna na wywiewanie. Jej wilgotność aktualna jest



TABELA 1. Właściwości fizyczne i retencyjne gleb -  TABLE 1. Physical and retention properties o f soils
Os

Poziom
genety
czny
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Utwór glebowy 
Soil formation

Popie lność 
[% s.m.] 
Ash content 
[% ofd.m .]

Gęstość obj. 
Bulk density 
[kgxdm 3]

Porowatość 
ogólna 
[% obj.]
Total porosity 
[vol. %]

Makropory 
[% obj.] 
Macropores 
[vol. %]
>30 |im

Mezopory [% obj.] 
Mesopores [vol. %] 
[pm]

Mikropory 
[% obj.] 
Micro
pores 
[vol. %] 
<0,2 jim

Wilgotność 
aktualna [% obj.] 
Actual moisture 
[vol. %]

30-0,2 30-3,0 3 ,0-0,2 A В

Gleba torfowo-murszowa słabo zmurszała, głęboka (Mtl ba) okresowo podmokła; Peat-muck soil, weakly transformed, deep (Mtl ba) temporarily wet

Ml 0-14 mursz torfiasty; peaty muck 17,6 0,28 83,8 38,6 19,8 6,4 13,4 25,4 62,3 79,2
М2 14-24 mursz torfiasty; peaty muck 17,2 0,26 84,4 53,6 13,2 5,3 7,9 20,6 71,5 84,4
OtniszR2 24-50 torf szuwarowy R2; reed peat R2 9,9 0,15 90,7 25,6 32,3 15,3 17,0 32,8 85,1 90,7
OtniszR2 50-85 torf szuwarowy R2; reed peat R2 8,5 0,11 92,9 32,8 31,6 17,9 13,7 29,1 90,4 92,9
OtnituRl 85-120 torf turzycowiskowy R l; sedge-reed peat R1 6,8 0,09 94,2 34,3 38,0 19,0 19,0 21,9 94,2 94,2

Gleba torfowo-murszowa średnio zmurszała, głęboka (M tll bb) okresowo przesychająca; Peat-muck soil, medium transformed, deep (M tll b) temporarily drying

M l 0-9 mursz właściwy; proper muck 17,6 0,28 83,8 20,4 27,6 13,9 13,7 30,8 43,2 62,0
М2 9-22 mursz właściwy; proper muck 17,2 0,26 84,4 17,1 24,7 8,3 16,4 35,8 43,8 64,9
М3 22-31 mursz właściwy; proper muck 9,9 0,15 90,7 18,2 34,6 16,3 18,3 34,7 62,2 79,8
OtniszR2 31-48 torf szuwarowy R2; reed peat R2 8,5 0,11 92,9 10,2 44,6 19,8 24,8 36,5 81,5 86,0
OtniszR2 48-120 torf szuwarowy R2; reed peat R2 6,8 0,09 94,2 33,5 43,1 26,4 16,7 17,3 83,5 88,1

Gleba torfowo-murszowa silnie zmurszała, płytka (M tlll c l )  okresowo za sucha; Peat-muck soil, strongly transformed, shallow (Mtlll[ c l )  temporarily too dry

Ml 0-10 mursz właściwy; proper muck 20,8 0,37 78,0 38,1 11,1 5,8 5,3 30,8 20,8 53,2
М2 10-16 mursz właściwy; proper muck 21,7 0,38 77,7 31,9 8,6 3,0 5,6 37,2 30,0 60,8
М3 16-34 mursz właściwy; proper muck 22,6 0,38 77,9 16,8 13,2 4,4 8,8 47,9 37,8 65,7
Otnio!R3 34-50 torf olesowy R3; alder wood peat R3 13,5 0,20 87,8 7,31 32,2 16,5 15,7 48,3 63,6 75,9
OtniolR3 50-62 torf olesowy R3; alder wood peat R3 12,9 0,17 89,7 10,5 34,0 16,2 17,8 45,2 76,3 84,1

Gleba mineralno-murszowa na piasku hiźnym (Mr 11) okresowo :za sucha; Mineral-muck soil on loose sand (Mr 11) temporarily too dry

Mzl 0-14 mursz właściwy zamulony; slimy proper muck 59,6 0,36 83,6 29,6 11,0 13,0 24,0 30,0 37,3 57,2
Mz2 14-25 mursz właściwy zamulony; slimy proper muck 61,4 0,42 81,0 22,1 10,8 11,6 22,4 36,5 35,5 60,3
AM 25-32 warstwa .kontaktowa'; contact layer 52,5 0,34 83,9 15,8 13,9 17,8 31,7 36,3 50,1 78,8

A -  najniższa notowana wilgotność; the lowest actual moisture, В -  najwyższa notowana wilgotność; the highest actual moisture
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zależna od warunków pogodowych i najczęściej kształtuje się w przedziale zawartości 
wody łatwo dostępnej dla roślin (pF 2,0-2,7), a w okresie bezdeszczowym -  trudno 
dostępnej (pF 2,7—4,2). Powierzchnia torfowiska jest prawie odsłonięta (zadamienie 
23%), bardzo pulchna i w czasie marszu obuwie zagłębia się w sypkim murszu. Można 
łatwo zdjąć z profilu darń, z której osypuje się mursz. Ma on strukturę proszkową, z 
dominującym udziałem agregatów o średnicy <3 mm, a wskaźnik rozpylenia (WR) 
przyjmuje wartości >1 (tab. 2). W poziomie poddamiowym (М2) mursze są podobnie 
uziamione i uwilgotnione. Poziom przejściowy (М3) jest płytki (7-9 cm) i ma strukturę 
pryzmatyczną, o wyraźnie zaznaczonych ostrych krawędziach i smolistym humusie. 
Granica między murszem a torfem jest bardzo wyraźna z 3-5-centymetrowymi 
zagłębieniami klinowymi.

Gleby okresowo za suche wytworzyły się z płytkich, silnie rozłożonych (R3) torfów 
olesowych, na piasku luźnym. Porasta je zbiorowisko Anthoxanthum odoratum i 
Festuca rubra, z dużym udziałem roślin dwuliściennych [Grzegorczyk i in. 2000]. W 
siedliskach tych wytworzyły się gleby silnie zmurszałe (MtHI), z zdegradowanym 
murszem właściwym. Miejscami torfy już w całości przekształciły się w mursze i przeszły 
w gleby mineralno-murszowe, w których na styku murszu z piaskiem występuje 
nieprzepuszczalna „warstwa kontaktowa” grubości 3-7 cm. W warstwie tej obecność 
dużej ilości czarnego, smolistego humusu wskazuje na iluwialnąjej genezę. Obecność 
takiej warstwy w profilu ogranicza podsiąk kapilarny [Piaścik, Gotkiewicz 2004].

Cechą charakterystyczną okresowo zbyt suchych, silnie zmurszałych gleb torfowo- 
murszowych jest znaczna miąższość poziomu murszowego (co najmniej 34 cm) i jego 
przejście głębokimi klinami (do 60 cm) wchodzącymi w podścielający torf. Granica 
między murszem a torfem jest jednak wyraźna, a rozgranicza ją  amorficzno-kawałkowa 
struktura w torfach. Mursze poziomu darniowego (Ml), podobnie jak i w glebach 
średnio zmurszałych, są silnie przeobrażone, mają struktury proszkowe drobne i wysoki 
wskaźnik rozpylenia (WR=4,2). Ich wilgotność aktualna ulega znacznym wahaniom i 
w sezonie wegetacyjnym najczęściej oscyluje w przedziale zawartości wody trudno 
dostępnej dla roślin (pF 2,7-4,2), a w okresie bezdeszczowym spada do zawartości 
wody niedostępnej (pF >4,2). Poziom poddamiowy (М2) mimo zbliżonego uwilgotnienia, 
w naturalnym stanie sprawia wrażenie suchego. Ma strukturę tzw „koksiku”, tj. luźno 
złożonych pryzmatów o ostrych krawędziach, rozsypuje się w czasie pobierania prób, 
a przy rozciskaniu humus jego jest smolisty i mażący. Poziom przejściowy (М3) nie 
ulega tak znaczącemu przesuszeniu, wykazuje struktury piyzmatyczne i wysoki wskaźnik 
strukturalności (WS = 1,8-2,1).

Struktury występujące w torfach i ich zmiany w procesie murszenia, kształtują 
właściwości retencyjne gleb. W torfach, zawartość makro-, mezo- i mikroporów 
zróżnicowana jest stopniem ich rozkładu (tab. 1). Korzystniejszym układem charakte
ryzują się torfy turzycowiskowe i szuwarowe o słabym i średnim stopniu rozkładu. 
Przy wysokiej ich porowatości ogólnej (90,7-94,2%), stosunek porów glebowych jest 
w nich zbliżony do jedności, z nieznaczną przewagą mezoporów. Zawadzki [1973] 
uznaje taki układ za optymalny dla utworów glebowych, gdyż zapewniająone korzystną 
retencję powietrzno-wodną. W torfach silnie rozłożonych (olesowych i szuwarowych), 
przy niższej porowatouci ogólnej (o 3-7%), zawartość mezoporów jest podobna, ale



TABELA 2. Wybrane wskaźniki struktury utworów powierzchniowych gleb w stanie powietrznie suchym 
TABLE 2. Chosen indexes of area formations in soil structure in air-dry condition

Os

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Utwór glebowy 
Soil formation

Rodzaj struktury 
Kind of structure

% zawartość agregatów o średnicy [mm] 
% content o f agregates o f diameter [mm]

Wskaźnik
Index

<0,25 0 ,2 5 -0 ,5 0 ,5-1,0 1-3 3-5 5-7 7-10 >10 WR* WS**

Gleba torfowo-murszowa słabo zmurszała, głęboka (Mtl ba) - okresowo podmokła -  Peat-muck soil, weakly transformed, deep (Mtl ba) - temporarily wet

Ml
М2

0-4
14-24

mursz torfiasty 
peaty muck

skrytogruzełkowa -  crumb 
słupowa -  columne-like

5,9
5,5

10,0
8,2

16,5
18,2

22,3
9,0

27,5
11,8

5,8
10,0

4.0
10.0

8,0
27,3

0,5
0,4

1,5
0,7

Gleba torfowo-murszowa średnio zmurszała, głęboka (Mtll bb) - okresowo przesychająca -  Peat-muck soil, medium transformed, deep (Mtll bb) - 
temporarily drying

Ml
М2
М3

0-9
9-22

22-31

mursz właściwy 
proper muck

proszkowa -  powder 
proszkowa -  powder 
pryzmatyczna -  prismatic

14,9
19,6
4,0

26,2
21,6

1,0

15,4
15,7
8,1

10,1
13,7
22,2

12,9
9,4

18,2

12,1
5,2

12,1

9,9
8,5

15,2

4,7
11,5
19,2

1.3
1.3 
0,2

0,8
0,6
2,1

Gleba torfowo-murszowa silnie zmurszała, płytka (Mtlll c l)  - okresowo za sucha -  Peat-muck soil, strongly transformed, shallow (Mtlll c l)  - temporarily too dry

Ml
М2
М3

0-10
10-16
16-34

mursz właściwy 
proper muck

proszkowa -  powder 
Jcoksikowa" -  .coke" 
pryzmatyczna -  prismatic

26,0
16,1
6,4

20,9
14,0
7,1

33,9
24,7
18,6

16,9
36.6
25.6

2,3
5.9

17.9

0,0
0,5

10,9

0,0
1,1
9,6

0,0
1,1
3,9

4.2
1.2 
0,5

0,2
0,8
1,8

Gleba mineralno-murszowa na piasku luźnym (Mr 11) - okresowo za sucha -  Mineral-muck soil on loose sand (Mr 11) - temporarily too dry

Mzl
Mz2

0-14
14-25

mursz właściwy zamulony 
slimy proper muck

proszkowa -  powder 5 ,1 
5,2

17,9
15,5

28,3
31,5

14,1
16,6

12,0
13,3

7.8
6.8

6,1
5,5

8.7
5.7

1,1
1,1

0,7
0,7

* W R =  Z  0  < 1 ,0  m m /£  0  > 1 ,0  m m  ; * * W S  =  I  0  1 ,0 - 1 0 ,0  m n V (I  0  < 1 ,0  m m +  I  0  > 1 0  m m )
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zwiększa się udział mikroporów do 1/2 porowatości ogólnej kosztem makroporów. 
Proces humifikacji torfów zmniejsza zatem ich retencję wodną i stają się one podatne 
na przesychanie [Marcinek 1998; Okruszko 2000].

Mursze w porównaniu z torfami, z których wytworzyły się, przy niższej o 6-13% 
porowatości ogólnej zawierają 1,5-2-krotnie więcej makroporów kosztem ubytku 
mezoporów, tj. gromadzących wodę dostępną dla roślin. Są to zmiany wyjątkowo 
niekorzystne dla środowiska, wskazujące na jego degradację. Zmiany te są wyraźniejsze 
w rozpylonych i przesuszanych murszach właściwych, w których udział mezoporów 
zmniejsza się do 1/8 porowatości ogólnej i przy przewadze mezoporów drobnych, 
świadczących o zawartości wody trudno dostępnej dla roślin. Skrajnym przykładem 
jest mursz właściwy o strukturze „koksikowej”, występujący w glebach okresowo za 
suchych (MtUI), który zawiera tylko 8,6% mezoporów. Mursz ten znajduje się w 
strefie ukorzenienia roślin, a praktycznie utracił retencję wodną i stał się szkieletem 
glebowym.

Zagadnienie obniżenia retencji wodnej w murszach jest zjawiskiem znanym w 
literaturze i powszechnie uznanym za proces degradacyjny [Marcinek 1998; Piaścik, 
Bieniek 1998; Okruszko 2000]. Uważa się, że mursz raz przesuszony znacznie obniża 
swoje zdolności zatrzymywania wody. Uzyskane wyniki wskazują, że ekstensywne 
użytkowanie gleb torfowo-murszowych także znacznie nasila ten proces. Na obiekcie 
Siódmak, przy słabym zadamieniu, mursze rozdrobniły się i często przesychająprawie 
do stanu powietrznie suchego, zwłaszcza mursze właściwe. Następuje przerwanie 
łączności kapilarnej z podłożem, ich wilgotność jest niezależna od zwierciadła wód 
gruntowych i zawierają one jedynie wodę kapilarną zawieszoną.

WNIOSKI

1. Na odwodnionym i ekstensywnie użytkowanym torfowisku Siódmak występują 
torfy olesowe, szuwarowe i turzycowiskowe o zróżnicowanym stopniu rozkładu. 
Ich stosunki wilgotnościowe są odmienne, co powoduje różny stopień zaawanso
wania procesu murszenia, który w glebach okresowo podmokłych jest słaby (Mtl), 
okresowo przesychających -  średni (Mtll), a okresowo za suchych -  silny (MtHI).

2. Odmienne warunki wilgotnościowe i ekstensywne użytkowanie łąk spowodowały 
daleko idące przekształcenia struktur w poziomach murszowych. Zdegradowany 
mursz właściwy o strukturze drobnoproszkowej wykształcił się w poziomie dar
niowym (M1 ), zaś o strukturze „koksikowej” -  w poziomie poddamiowym (М2). 
W warunkach nadmiernego uwodnienia zachował się mało przeobrażony mursz 
torfiasty.

3. Zdegradowane mursze właściwe, wskutek zmiany struktury (w drobnoproszkową 
i „koksikową”), wyraźnie zmniejszyły swoje zdolności retencji wodnej. Przy dużej 
zawartości makro- i mikroporów, ich potencjalna retencja użyteczna (PRU) sta
nowi tylko 10% porowatości ogólnej. W okresie krótkotrwałej suszy, powierzch
niowo przesychają one do stanu zawartości wody trudno dostępnej (pF 2,7-4,2) i 
niedostępnej dla roślin (pF >4,2).
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