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A bstract: The w ork characterized m esotrophic low sedge peat soils and discussed the influence 
o f physiografic conditions including the type o f  substratum and oxygenation o f  w ater feeding 
them on these soils. Soil properties o f  the analyzed fens were strictly connected with w ater 
presence in their soil profile. The thickness o f  peat horizons and degree o f  peat decom position 
depended on the land slope and w ater oxygenation. Physical and chem ical properties o f  the 
studied fen soils w ere connected  w ith m ineralization  o f  fen feeding w ater and the type o f  
substratum on which they were formed.
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WSTĘP

Według gwary góralskiej termin „młaka” to niewielkie zabagnienie, zatorfienie, powstałe 
w miejscu wypływu wód podziemnych na powierzchnie terenu lub w miejscu, w którym 
gromadzą się wody opadowe. Zabagnienia te w terenach górskich zajmują niewielkie 
powierzchnie, pełnią jednak ważne funkcje ekologiczne. W zależności od ich trofizmu są 
siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt mających specyficzne wymagania 
siedliskowe [Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe 2001; Polska 
czerwona księga zwierząt. Kręgowce. 2001]. Młaki można podzielić na trzy grupy: 
eutroficzne, mezotroficzne i oligotroficzne. Trofizm gleb obszaru młak jest związany z 
typem ich hydrologicznego zasilania w wodę oraz z mineralizacją i składem jonowym 
wód je zasilających, które kształtują właściwości gleb torfowych. Wody młak eutroficznych 
o soligenicznym typie zasilania charakteryzują się wysoką mineralizacją i dużym udziałem 
kationów wapnia w mineralizacji ogólnej. Przepływając przez poziomy torfowe gleb 
wzbogacająje w niesione składniki mineralne kształtując między innymi ich odczyn on^ 
wpływając ii;; wysokie zawartości węglanów. Udział kationów wapnia i mineralizacja
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wód młak oligotroficznych o ombrogenicznym typie zasilania jest kilkukrotnie niższa w 
porównaniu do wód zasilających młaki eutroficzne [Bejger i in. 2006; Mazurek, Nicią 
2006; Nicią, Miechówka 2004]. Z niższą mineralizacją wód zasilających młaki oligotroficzne 
oraz z niższym udziałem w niej kationów wapnia związane były niskie wartości pH i brak 
węglanów w glebach torfowych [Bejger i in. 2006; Nicią i in. 2006; Nicią, Miechówka 
2004). Młaki eutroficzne i oligotroficzne w polskich Karpatach Zachodnich porasta 
roślinność charakterystyczna dla zespołów Valeriano-Caricetum fla va e  i Carici- 
Agrostietum caninae [Matuszkiewicz 2001].

W przypadku młak mezotroficznych właściwości wód je zasilających i związane z 
nimi właściwości gleb torfowych oraz skład gatunkowy roślinności na nich występujących 
można określić jako pośrednie pomiędzy młakami eutroficznymi i oligotroficznymi.

Celem przeprowadzonych badań było scharakteryzowanie gleb torfowych młak 
mezotroficznych oraz określenie wpływu, jaki na nie wywiera: rodzaj podłoża, położenie 
w terenie oraz natlenienie wód przepływających.

MATERIAŁY I METODY

Do badań wytypowano gleby z 6 młak stokowych z terenu i otuliny Babiogórskiego 
Parku Narodowego (Norczak Polana, Barańcowa Stok, Markowe Rówienki) oraz z terenu 
Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (Baligłówka, Rdzawka i Pod Klikuszową). Badane młaki 
w większości przypadków położone były w terenie o nachyleniu 3-12°. Badane gleby 
wytworzyły się na podłożu niezawierającym węglanu wapnia. Młaki z terenu Kotliny 
Orawsko-Nowotarskiej powstały na łupkach i piaskowcach fliszowych serii podma- 
gurskiej, a młaki w Babiogórskim Parku Narodowym i jego otulinie wytworzyły się 
na piaskowcach i łupkach warstw śródmagurskich [Książkiewicz 1971]. Wszystkie badane 
gleby znajdowały się w piętrze klimatycznym umiarkowanie chłodnym, na wysokości od 
640 do 795 m n.p.m.

Próbki gleb z badanych młak pobrano w okresie od końca lipca do końca sierpnia 
2005 roku. Na powierzchni większości badanych młak wykonano po dwie odkrywki 
glebowe. Wyjątkami pod tym względem były młaki zlokalizowane na polanie Norczak w 
Babiogórskim Parku Narodowym (Norczak Polana) i w Rdzawce, na których z uwagi na 
małą powierzchnię wykonano tylko po jednej odkrywce glebowej. W miejscu wykonania 
odkrywek glebowych zainstalowano piezometry, z których pobierano próbki wód raz w 
miesiącu w okresie od sierpnia 2005 roku do lipca 2006 z wyjątkiem miesięcy zimowych. 
W pobranych próbkach wód, bezpośrednio w terenie oznaczano natlenienie metodą 
potencjometrycznąprzy użyciu tlenomierza CO-315 [Dojlido 1999].

Podczas pobierania próbek glebowych oznaczono stopień rozkładu torfu przy zastosowaniu 
dziesięciostopniowej skali von Posta [Unicki 2002]. W badanych glebach oznaczono: pH metodą 
potencjometryczną w H^O i w 1 mol • dm"3 KCl, popielność w poziomach organicznych jako 
stratę masy przy prażeniu w temperaturze 550°C [Sapek, Sapek 1997].

WYNIKI I DYSKUSJA

Badane młaki, ze względu na rodzaj dopływu wód, należały do grupy mokradeł o 
soligenicznym typie hydrologicznego zasilania. Oprócz wód wypływających z warstw 
wodonośnych młaki mezotroficzne zasilane są wodami opadowymi. Woda zasilająca młaki 
wypływała najczęściej na styku warstwy torfowej i podłoża młak. Charakterystyczną 
cechą wszystkich badanych młak był wysoki poziom wód gruntowych, który w ciągu
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TABELA. 1. Charakterystyka gleb badanych młak -  TABLE 1. Characteristics o f  analyzed fen 
soils

N r
Pro
filu
Pro
file
No

Poło
żenie
Fen
location

Głębo
kość
Depth
[cm]

Pozio
my
genet.
Genetic
hori
zons

Stopień 
rozkładu 
Degree o f 
decompo
sition

Typ i podtyp 
gleby
Type of soil

Popiel-
ność
Mineral
content

pH Natlenienie
Oxygenation

van Post PTG (1989) [%] н 2о KCl [mg 0 2-dm 3]

1 Norczak 0-18 POtpr H6 gleba torfowa 25,4 5,61 5,60 0,82
Polana 18-45 O ltp r H6 torfowisk niskich 44,3 6,40 6,31
3-4° 45-69 02 tp r H5 low peat soil 43,1 6,69 6,44

< 69 Otpr H4 49,0 6,61 6,3

2 0-22 PO tpr H6 gleba torfowa 28,9 5,65 5,61 0,85
22-48 O ltp r H6 torfowisk 46,5 6,51 6,28
48-72 0 2 tp r H5 niskich 44,1 6,58 6,56
< 72 Opr. H4 low peat soil 50,5 6,60 6,50

3 Bali- 0-22 POtpr H5 gleba torfowa 22,3 5,81 5,5 0,15
główka 21-40 Otpr H4 torfowisk nisk. 66,8 6,15 5,64
4° < 40 GDg - low peat soil - 6,48 6,23

4 0-20 PO tpr H5 gleba torfowa 24,3 5,75 5,50 0,16
21-42 Ot H4 torfowisk nisk. 69,3 6,18 5,59
< 42 GDg - low peat soil - 6,57 6,20

5 Pod 0-18 PO tpr H7 gleba grunt.-glej. 60,1 5,71 5,42 1,2
Kliku- 18-26 AG - torfowo-glejowa - 5,72 4,84
szową <25 ADg - peat gley soil - 5,85 4,89
2-14°

6 0-20 POtpr H7 gleba grunt.-glej. 55,6 5,78 5,38 1,4
20-28 Otpr H6 torfowo-glejowa 61,3 5,46 4,93
<28 ADg - peat gley soil - 5,65 4.98

7 Marko 0-15 POtpr H7 gleba torfowa 43,8 6,11 5,85 2,20
we 15-31 O ltp r H6 torfowisk niskich 56,8 5,73 5,45
Rówien- 31-45 0 2 tp r H5 low peat soil 61,6 5,98 5,46
ki <45 ADg - - 6,38 5,36

8
5°

0-17 POtpr H7 gleba torfowa 72,5 6,09 5,57 2,21
17-35 O ltp r H6 torfowisk niskich 75,9 5,65 5,21
35-48 0 2 tp r H5 low peat soil 77,1 6,03 5,11
<48 ADg - - 5,93 4,97

9 Barań- 0-15 POtpr- H6 gleba torfowa 48,9 6,12 6,31 1,55
cowa 15-33 O ltp r H3 torfowisk niskich 51,8 6,45 6,23
Stok 33-40 0 2 tp r H3 low peat soil 60,8 6,48 5,91
8° <40 ADg - - 6,28 5,67

10 0-18 PO tpr H6 gleba torfowa 54,2 6,29 5,82 ,60
18-34 O ltp r H3 torfowisk niskich 70,5 6,43 6,11
34-47 0 2 tp r H3 low peat soil 75,8 6,55 6,29
<47 ADg - - 6,32 5,83

11 Rdzaw- 0-14 PO tpr H6 gleba grunt.-glej. 55,4 5, 81 5,32 1,65
ka 14-19 O ltp r H3 torfowo-glejowa 67,9 5,85 5,32
10° 19-28 A - peat gley soil - 5,90 5,46

<32 ADg - - 5,83 5,78
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okresu badawczego (od marca do listopada) wahał się od 2 do 8 ćm poniżej powierzchni 
terenu. Wyjątkiem były młaki pod Klikuszową i w Rdzawce, w których zwierciadło wód 
gruntowych w okresie bezdeszczowym obniżało się o około 10 cm poniżej powierzchni 
terenu. Obserwacje te świadczą, że wypływy wód podziemnych zasilających te młaki 
były znacznie mniej wydajne niż w pozostałych badanych obiektach. Najniższe poziomy 
wód gruntowych obserwowano w czasie upalnej, bezdeszczowej pogody, kiedy natężenie 
ewapotranspiracji z powierzchni młak było najwyższe. Najwyższe poziomy wód grunto
wych obserwowano w czasie intensywnych, czerwcowych opadów deszczu.

Wszystkie badane gleby młak znajdowały się w fazie akumulacji materii organicznej w wyniku 
zachodzącego w nich procesu bagiennego i charakteryzowały się zróżnicowaną miąższością 
poziomów torfowych. Miąższość poziomów torfowych gleb młak była związana z nachyleniem 
stoków, na których się wykształciły. Gleby o największej miąższości poziomów torfowych 
wykształciły się w terenie prawie płaskim o nachyleniu wynoszącym 3° (tab. 1). Największą 
miąższościąodłożonej w wyniku zachodzącego procesu bagiennego materii organicznej odznaczały 
się profile glebowe zlokalizowane w dolnych częściach badanych młak. Podobne zależności 
między miąższością poziomów torfowych a nachyleniem stoków na fińskich torfowiskach 
wiszących oraz niskoturzycowych młakach górskich stwierdzili Havas [1961] oraz Nicią i 
Miechówka [2004]. W glebach młak niskoturzycowych na miąższość warstwy torfii mogą 
wpływać zachodzące na powierzchni procesy erozyjne. Podczas ulewnych opadów deszczu 
woda płynąca po powierzchni badanego obszaru, szczególnie położonego na stokach o większym 
nachyleniu, powodowała wymywanie i wynoszenie w dolne części młak oraz poza nie cząsteczek 
amorficznych zhumifikowanej materii organicznej [Obidowicz 1985; Wołejko 2000].

Badane gleby charakteryzowały się niższym stopniem rozkładu torfu w porównaniu do gleb 
młak eutroficznych badanych przez Nicię i Miechówkę [2004]. Niższy stopień rozkładu materii 
organicznej w badanych glebach torfowych w porównaniu z wodami zasilającymi gleby młak 
eutroficznych jest związany z niższym natlenieniem wód zasilających te gleby. Najwyższe stopnie 
rozkładu torfu oznaczono w najlepiej natlenionych poziomach powierzchniowych badanych gleb. 
Wraz z głębokością profili glebowych stopień rozkładu torfu zmniejszał się osiągając wartości 
najniższe w najgłębiej położonych poziomach organicznych.

Gleby badanych młak mezotroficznych charakteryzowały się wartościami popielności 
porównywalnymi z tymi wartościami dla gleb młak eutroficznych [Nicią, Miechówka 
2004]. Najniższe wartości popielności oznaczono w poziomach powierzchniowych. 
Zawartość części mineralnych zwiększała się wraz z głębokością. Na podstawie popielności 
poziomy powierzchniowe badanych gleb można zaliczyć według podziału Borysa [1997] 
do torfów zamulonych (charakteryzujących się popielnością 25-80%).

TABELA 2. Zawartość składników mineralnych ekstrahowanych 0,5 mol • dm 3 HCl 
w poziomach powierzchniowych badanych gleb
TABLE 2. Contents o f mineral components extracted with 0.5 mol • dm 3 HC1 in surface 
horizons o f the analyzed soils

Mg P К Mn Cu Zn

mg • kg 1

473,3*— 1781,0** 
1127,2***

34,0-72,0
53,0

133,5-776,0
454,8

154,9-157,18
836,7

0,3-5,5 
2,9

52,2-132,2
92,5

* minimum, ** maksimum, ***mediana; * minimum, ** maximum,*** mediana



Ogólna charakterystyka gleb torfowych mezotroficznych mlak górskich 159

TABELA 3. Zawartość całkowita wapnia, sodu, potasu, magnezu 
i fosforu w poziomach powierzchniowych badanych gleb 
TABLE 3. Total content o f calcium, sodium, potassium, magnesium 
and phosphorus in the surface horizons o f analyzed soils

Ca Mg К Na P

g- kg 1

0,6*—251,5** 
0,95***

2,3-5,5 
3,1

1,2-3,1 
2,35

0,1-0,6 
0,2

0,4-3,9 
0,8

* minimum, ** maksimum, ***mediana; * minimum, ** maximum, ***mediana

Gleby młak mezotroficznych charakteryzowały się kwaśnym i słabo kwaśnym 
odczynem. Niskie wartości pH badanych gleb, podobnie jak wartości pH gleb młak 
oligotroficznych badanych przez Nicię i in. [2006] związane były z brakiem węglanów w 
podłożu mineralnym, na którym wytworzyły się badane gleby. Czynnikiem wpływającym 
na wartość pH gleb młak mezotroficznych jest również niska zawartość składników 
mineralnych w wodach je zasilających. Wartości pH gleb badanych młak mezotroficznych 
były niższe w porównaniu z pH gleb eutroficznych młak soligenicznych wytworzonych 
na podłożu wapiennym [Nicią, Miechówka 2004] i wyższe w stosunku do wartości pH 
gleb młak ombrogenicznych [Nicią i in. 2006].

Zawartość składników mineralnych (tab. 2) oraz całkowite zawartości Ca, Mg (tab. 
3) w badanych glebach można określić jako pośrednie pomiędzy glebami młak eutroficznych 
i oligotroficznych.

WNIOSKI

1. Na podstawie roślinności oraz miąższości poziomów organicznych wytworzonych w 
wyniku procesu bagiennego, gleby badanych młak zaliczono do: gleb torfowych tor
fowisk niskich, gleb gruntowo-glejowych z podtypem torfowo-glejowych.

2. Charakterystyczną cechą gleb badanych młak był wysoki poziom wód gruntowych 
wahający się od 2 do 10 cm poniżej powierzchni terenu.

3. Właściwości morfologiczne gleb młak mezotroficznych były związane z ukształtowa
niem terenu, na którym się wykształciły. Miąższość poziomów gleb torfowych młak 
położonych w terenie prawie płaskim była znacznie większa niż gleb młak położonych 
na stokach o dużym nachyleniu.

4. Stopień rozkładu torfu w glebach młak mezotroficznych oraz natlenienie wód można 
określić jako pośrednie w stosunku do gleb młak eutroficznych i oligotroficznych 
badanych przez Nicię i innych [2006].
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