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Abstract: The aim o f conducted studies was to determine physical properties o f muckous soils used 
as arable land within the Odra-River Flooded Plain. During the studies, carried out in the years 2000- 
2005, 25 soil profiles were made. 61 soil samples with preserved natural structure were taken for 
analysis to determine: soil colour, water capacity (actual, capillary, total), bulk density. The remaining 
sample parts were crushed and sifted (dia 1 mm sieve). Then specific density, texture and losses on 
ignition were determined. The obtained results are consistent with the data o f  other authors and 
support the statement that the physical properties o f muckous soils depend to a great extent on 
organic matter content, which is also confirmed by the conducted statistical analysis.
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WSTĘP

Gleby murszaste, zaliczane do gleb lekkich, charakteryzują się stosunkowo korzystnymi 
warunkami wilgotnościowymi oraz znaczną zawartością materii organicznej. Taki stan sprawia, 
że są one często wykorzystywane do uprawy warzyw. Na obszarze Równiny Odrzańsko- 
Zalewowej gleby te występują na około 10 000 ha. Najczęściej spotykane są na II (6,5-8 m 
n.p.m.) oraz III (12-15 m n.p.m.) poziomie wspomnianej równiny [Karczewski 1998].

Celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości fizycznych gleb murszas- 
tych użytkowanych jako grunty orne na obszarze Równiny Odrzańsko-Zalewowej.

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ

Badania przeprowadzono w latach 2000-2005, podczas których opisano 25 profili 
glebowych. Do analiz pobrano 61 próbek z zachowaną naturalną strukturą, w których 
oznaczono: barwę gleby w stanie świeżym oraz w stanie powietrznie suchym za pomocą 
skali barw M unsella; pojemność wodną (aktualną, kapilarną, całkowitą) i gęstość 
objętościową (S ) -  metodą suszarkowąprzy użyciu pierścieni Kopecky’ego o pojemności 
100 cm3 i 250 cm3, wyliczono również porowatość ogólną (P )



Właściwości fizyczne gleb murszastych równiny Odrzańsko-Zalewowej 193

Pozostałą część próbek roztarto i przesiano przez sito (o średnicy oczek 1 mm), w 
materiale tym oznaczono: gęstość właściwą (S) -  m etodą piknom etryczną, skład 
granulometryczny -  metodą areometryczną Bouyoucosa-Cassagrande’a w modyfikacji 
Prószyńskiego oraz straty przy żarzeniu.

Analizując właściwości fizyczne poziomu murszastego wprowadzono podział materiału 
glebowego na 3 grupy, uwzględniając zawartość materii organicznej, a mianowicie:
3,0-5,0; 5,1-8,0 oraz 8,1-10,0% materii organicznej. Pozwoliło to na ukazanie jej wpływu 
na omawiane właściwości. Wyniki przedstawiono w postaci średnich arytmetycznych z 
półprzedziałami ufności, podano również błąd standardowy (SE) i współczynnik zmienności 
(CV). W celu przedstawienia związków między niektórymi badanymi właściwościami 
fizycznymi i chemicznymi gleby wykorzystano metodę regresji i korelacji.

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

Utwory murszaste zarówno w stanie świeżym, jak i powietrznie suchym charakteryzują 
się barwą o odcieniu 10YR (91%> analizowanych próbek) oraz o odcieniu 7,5YR (9% 
analizowanych próbek). Dominującąjasnościąbarwy w stanie optymalnego uwilgotnienia 
jest 3, którą oznaczono w 79,5%) analizowanych próbek glebowych z poziomu Aip, a 
nasycenie barwy wynosiło od 1 do 2, natomiast w stanie powietrznie suchym przeważała 
jasność barwy 4, a nasycenie barwy od 1 do 2. Uzyskane wyniki są zbliżone do uzyskanych 
przez Łachacza [1993].

Struktura gleby jest cechą, która wywiera istotny wpływ na szereg właściwości 
fizycznych, a tym samym wpływa na produktywność gleb. Gleby murszaste mają w 
powierzchniowym poziomie, w stanie świeżym, strukturę agregatową sferoidalną przypo
minającą gruzełkowatą bądź też strukturę foremno wielościenną -  bryłową. Pod względem 
stopnia trwałości jest to struktura agregatowa słaba. Agregaty te podczas wysychania 
rozpadają się na osobne ziarna piasku oraz niewielkie skupienia materii organicznej. Jest to 
szczególnie niekorzystne zjawisko w przypadku pozostawiania odkrytej powierzchni gleby. 
Następuje wówczas nasilenie erozji eolicznej, powodując wywiewanie najdrobniejszych 
cząsteczek materii organicznej. Zjawisko to nasila się w okresach zimowych, gdy brak jest 
pokrywy śnieżnej [Niedźwiecki 1987]. Taki stan zaobserwowano w trakcie prowadzenia 
badań w okresach wczesnowiosennym na polach uprawnych Równiny Odrzańsko-Zalewo
wej. Łachacz [1993] w swej pracy wskazuje, iż przyczyną ubożenia powierzchniowej 
warstwy poziomu murszastego może być także wymywanie materii organicznej w głąb 
profilu glebowego. Stwierdza on również, że w wyniku intensywnych deszczy warstwa 
do głębokości 0,5 cm może składać się wyłącznie z ziaren kwarcu.

Oznaczony skład granulometryczny pozwala zaliczyć badane gleby murszaste do gleb 
bardzo lekkich. Cechą charakterystyczną omawianych gleb jest niewielkie zróżnicowanie 
składu granulometrycznego oraz brak części szkieletowych. Powierzchniowy poziom 
murszasty wykazuje skład piasków słabogliniastych bądź gliniastych lekkich. Skałą 
macierzystą omawianych gleb są piaski luźne (tab. 1). We wszystkich profilach glebowych 
widoczna jest prawidłowość polegająca na tym, iż w górnej części profilu w porównaniu 
z częścią dolną występuje mocniejszy skład granulometryczny. Na taki stan wpływa 
zawartości materii organicznej. Potwierdzają to przeprowadzone przez Łachacza [2001] 
badania, w których z próbek pochodzących z poziomu powierzchniowego usunięto 
próchnicę, a następnie oznaczono zawartość części spławialnych. Badania te dowiodły, iż 
poziom murszasty zawierał części o średnicy poniżej 0,02 mm jedynie o około 1% więcej 
niż skała macierzysta.
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T A B E L A  1. Sk ład  granulom etryczny gleb m urszastych  w y stęp u ją cy ch  w  ob rąb ie  R ów niny  
O d r z a ń sk o -Z a le w o w ej
T A B L E  1. Texture o f  m u ck ous so ils  within The O dra -R iver  F lo o d e d  Plain

Ś rednica  czą stek  [m m] 
P articles in d iam eter [mm]

P ro cen to w a  zaw artość  frakcji -  P ro cen ta g e  o f  fraction

p oziom  murszasty -  m ucous horizon skala m acierzysta -  parent material

średnia -  m ean (m in.-m ax)* średnia -  m ean (m in.-m ax)*

1 -0 ,5 11,8 1 ,0 -3 6 ,0 7 ,8 0 ,0 - 3 9 ,0
0 ,5 -0 ,2 5 4 6 ,2 2 2 ,0 -6 6 ,0 5 3 ,9 5 ,0 - 8 3 ,0

0 ,2 5 -0 ,1 2 4 ,7 5 ,0 -4 4 ,0 2 9 ,6 4 ,0 - 7 3 ,0

Z l- 0 ,1 8 2 ,7 6 8 ,0 - 8 8 ,0 9 1 ,3 5 4 ,0 -9 7 ,0

0 ,1 -0 ,0 5 8 ,8 3 ,0 -1 8 ,0 4 ,6 0 ,0 -3 3 ,0
0 ,0 5 -0 ,0 2 4 ,9 1 ,0 -9 ,0 2 ,0 0 ,0 -9 ,0

SO, 1 -0 ,0 2 13,7 5 ,0 -2 2 ,0 6 ,6 0 ,0 - 3 8 ,0

0 ,0 2 - 0 ,0 0 6 1,7 0 ,0 - 4 ,0 1,0 0 ,0 -3 ,0
0 ,0 0 6 - 0 ,0 0 2 1,9 1 ,0 -3 ,0 1,1 0 ,0 -3 ,0
< 0 ,0 0 2 0 ,0 3 ,0 - 6 ,0 0 ,0 0 ,0 -9 ,0

S  < 0 ,0 2 3 ,6 6 ,0 -1 2 ,0 2,1 1 ,0 -1 4 ,0

*Zakres zm ienności -  interval o f  variability

Wielu autorów m.in. Rząsa [1963]; Szymanowski [1993]; Piaścik i in. [1997] stwier
dzają, iż zasobność w materię organiczną gleb hydrogenicznych oraz jej stopień mineralizacji 
kształtuje w istotny sposób właściwości fizyczne. Zależności te stwierdzono również w 
badanych glebach murszastych Równiny Odrzańsko-Zalewowej (tab. 3). Gęstość właściwa 
(Sj) w poziomie murszastym wynosi średnio 2,55 Mg • m-3. Najwyższe średnie jej wartości 
odnotowano w profilach, gdzie zawartość materii organicznej mieściła się w przedziale
3,0-5,1% (x = 2,57 Mg • irf3), a najniższe, gdzie zawartość ta przekraczała 8% (x = 2,46 
Mg-mf3). Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały wysoce istotną ujemną korelację 
między ilością materii organicznej a gęstością właściwą. Natomiast wartość gęstości 
właściwej skały macierzystej wynosiła średnio 2,65 Mg • irf3. Uzyskane wyniki są zbliżone 
do tych, jakie uzyskali Wojtasik [1989] i Szymanowski [1993].

Gęstość objętościowa (S ) w analizowanych utworach murszastych wynosiła średnio
1,27 Mg • m-3 (tab. 2). Na podstawie uzyskanych wyników można uznać omawiane 
gleby jako normalnie zwięzłe. Uzyskany wskaźnik determinacji jest niższy od uzyskanego 
przez Łachacza [2001]. Jak podaje ten autor, charakterystyczną cechą utworów murszas
tych jest gwałtowny spadek gęstości objętościowej wraz ze wzrostem zawartości materii 
organicznej.

Ze zmian zawartości materii organicznej w badanych glebach wynika również zmienność 
porowatości ogólnej, której średnia wartość wynosi 50,4%. Potwierdzeniem tego jest wysoce 
istotny (r=0,599) współczynnik korelacji między tymi wartościami. W przypadku utworów 
murszastych o zawartości materii organicznej 3,0-5,0 oraz 5,1-8,0% wartości średnie są do 
siebie zbliżone (ok. 49%), natomiast znacznie wyższą wartość odnotowano w poziomie 
murszastym o zawartości materii organicznej powyżej 8% (x = 54,8%). Podobne wartości 
średnie oraz tendencje przedstawił w swej pracy Łachacz [2001]. Stwierdził on, iż taka 
zależność utrzymuje się w glebach hydrogenicznych do 20-30% zawartości materii organicznej, 
powyżej której jej wpływ na porowatość ogólną jest nieznaczny



TABELA 2. Właściwości fizyczne gleb murszastych Równiny Odrzańsko-Zalewowej 
TABLE 2. Physical properties of muckous soil within the Odra-River Flooded Plain

Wyszcze
gólnienie
Specification

Gęstość -  Density 
[Mg • m 3]

Porowatość -  Porosity [%] Wilgotność aktualna 
Actual water capacity [%]

Pojemność kapilarna 
Capillary capacity [%]

Pojemność 
całk. wag. [%] 
Max gravimet. 
water-holding 
capacity Wtw

właściwa 
specific SI

obj.
bulk So

ogólna 
total Po

niekap. 
air Pnk

wagowa
gravimet.Waw

obj.
vohimet.Wav

wagowa 
gravimet. Pkw

obj. vol Pkv

Poziom murszasty ogółem -  Mucous horizon; n=25

x±t0()5sx
SE
CV

2,55±0,025
0,012
2,22

1,27±0,042
0,020
7,56

50,4± 1,33 
0,64 
5,9

5,69±1,37
0,66

54,4

22,0±2,72
1,34

27,8

27,5±3,43
1,61

27,4

36,0±2,40
1,15

15,0

44,7± 1,55
0,74
7,81

39,7±2,56
1,23

14,6

Poziom murszasty o zawartości materii organicznej od 3,0 do 5,0% -  Mucous horizon with 3.0-5.0%  organie matter; n =11

SE
CV

2,57±0,015
0,007
0,89

1,31±0,025
0,011
2,89

49,3±0,79
0,35
2,38

6,50±2,01
0,93

47,5

17,7±3,39
1,52

28,6

22,9±4,53
2,03

29,4

33,3±2,45
1,10

11,0

42,7±2,03
0,91

7,1

37,5±2,57
1,15

10,2

Poziom murszasty o zawartości materii organicznej od 5,1 do 8,0% -  Mucous horizon with 5.1-8.0%  organie matter; n =8

x±t0i()5sx
SE
CV

2,56±0,048
0,02
2,03

1,29±0,087
0,038
7,34

49,7±3,24
1,32
7,05

4,54±3,24
1,32

77,1

25,4±3,32
1,36

14,1

32,7±5,78
2,36

19,1

35,4±3,15
1,29
9,62

45,2± 1,62 
0,66 
3,88

38,2±5,05
2,06

14,3

Poziom murszasty o zawartości materii organicznej od 8,1 do 10,0% -  Mucous horizon with 8.1-10.0 organie matter; n=6

*4.05SX
SE
CV

2,46±0,061
0,019
1,57

1,11±0,054
0,017
3,03

54,8±2,21
0,69
2,53

5,46±3,67
1,15

42,3

28,1 ±4,40 
1,38 
9,84

31,1±5,12
1,611
0,3

44,6±5,06
1,59
7,13

49,4±3,73
1,17
4,75

48,1±4,52
1,42
5,90

Skafci macierzysta -  Parent material; n=36

*4..P5SX
SE
CV

2,65±0,007
0,004
0,78

1,59±0,027
0,013
4,79

39,8±1,00
0,49
7,08

5,78±0,81
0,39

39,4

13,0±2,41
1,18

52,4

20,5±3,59
1,76

49,4

21,4±1,14
0,56

15,0

34,0± 1,18 
0,58 
9,75

23,6± 1,23 
0,62 

15,1
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TABELA 3. Współczynniki korelacji między zawartością materii organicznej a właściwościami 
fizycznymi gleb murszastych
TABLE 3. Correlation coefficients between organic matter content and physical properties o f  muckous 
soils

W łaściwości
Properties

SI So Po Pnk Waw Wav Pkw Pkv Wtw

Poziom murs za s ty -  ogółem, n = 25 -  Muckous horizons -  total

Materia org 
Org. matter

-0 ,7 3 2 * * -0 ,689** 0,599** -0 ,2 3 7 0,737** 0,553** 0,729** 0,723** 0,565**

Skała macierzysta -  ogółem, n = 36 -  Parent material -  total

Materia org. 
Org. matter

-0 ,4 0 6 * -0 ,7 1 8 * * 0,678** -0 ,2 4 6 0,422* 0,304 0 ,826** 0,744** 0,770**

Korelacje: * -  istotna przy p=0,05 * * - korelacja istotna przy p=0,01 
Correlations: * -  significant at p=0.05** -  significant at p=0.0 l

Analizując uzyskane podczas badań wartości pojemności wodnej kapilarnej wagowej 
(Pkw) oraz objętościowej (Pkv) należy zwrócić uwagę na ich związki korelacyjne z 
zawartością materii organicznej (tab. 2 i 3). Szczególnie widoczne jest to, gdy uwzględnimy

TABELA 4. Współczynniki korelacji między właściwościami fizycznymi 
TABLE 4. Correlation coefficients between physical properties

Właściwości
Properties

So Po Pnk Waw Wav Pkw Pkv Wtw

Poziom murszasty -  Muckous horizon n =25

SI 0,740** -0,573** 0,122 -0,476* -0,264 -0,694** -0,599** -0,620**

So -0,971** -0 ,247 -0,321 -0 ,009 -0 ,847** -0 ,614** -0 ,896**

Po 0,342 0,235 -0,075 0,805** 0 ,555** 0,884**

Pnk -0,531* -0,617** -0 ,247 -0 ,592** 0,117

Waw 0,945** 0,517* 0 ,672** 0,318

Wav 0,234 0,482* 0,007

Pkw 0,909** 0,892**

Pkv 0,655**

Skała macierzysta -  Parent material — n=36

S 0,365* -0,188 -0,035 0,113 0,185 -0,247 -0 ,136 -0,263

So -0 ,981** -0 ,159 -0 ,288 -0,155 -0 ,850** -0 ,724** -0 ,864**

Po 0,166 0,319 0,193 0,847** 0,736** 0,856**

Pnk -0 ,230 -0,233 -0 ,366* -0 ,546** -0 ,243

Waw 0,989** 0 ,439* 0 ,429* 0,437*

Wav 0,315 0,323 0,318

Pkw 0,971** 0,938**

Korelacje: * -  istotna przy p=0,05 * * -  korelacja istotna przy p=0,01 
Correlations: * -  significant at p=0.05** -  significant at p = 0.01
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zaproponowany w podział gleb murszastych w zależności od zawartości materii organicznej. 
Utwory murszaste o najniższej zawartości materii organicznej wykazywały pojemność 
wodną kapilarną zarówno wagową (x = 33,3%), jak i objętościową (x = 42,7%) znacznie 
niższą niż w przypadku utworów zawierających powyżej 8% materii organicznej (Pkw 
x = 44,6%; Pkv x = 49,4%). Najniższe wartości Pkw i Pkv odnotowano w skale 
macierzystej i wynoszą odpowiednio 21,4 oraz 34,0%.

W przypadku badanych gleb murszastych większość właściwości fizycznych w 
poziomie murszastym, jak i w poziomie skały macierzystej jest ze sobą istotnie skorelowana 
(tab. 4).

WNIOSKI

Przeprowadzone badania pozwalają na następujące wnioski:
1. Gleby murszaste Równiny Odrzańsko-Zalewowej charakteryzują się znacznie korzyst

niejszymi właściwościami fizycznymi na tle gleb innych typów zaliczanych do tej ka
tegorii agronomicznej.

2. Przeprowadzone analizy statystyczne potwierdziły, że na właściwości fizyczne gleb 
murszastych znaczący wpływ wywiera zawartość materii organicznej.

3. Badane gleby są narażone na erozję eoliczną, szczególnie w okresach, kiedy ich po
wierzchnia nie jest pokryta roślinnością. Zjawisko to prowadzi do zwiększania strat 
materii organicznej z poziomu powierzchniowego.
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