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A b stra c t: The aim o f  work was to determine the basic chem ical properties o f  different types o f  
soils o f  the National Park “U jście Warty” . In the years 2 0 0 5 -2 0 0 6  field experim ents were con
ducted in the m outh o f  the Warta within the National Park “U jście Warty” . The results show  
that the so ils  w ithin the Park are m ineral (proper alluvial so ils  and hum ic), m ineral-organic  
(hum ic a lluvial so ils )  and organic (m ud, m ud-m uck and peat-m uck). A lluv ia l so ils  occur in 
higher, drier parts o f  the area and in low er parts and near watercourse there are m ud-m uck and 
peat-m uck so ils. A lluvial so ils  are m ost frequently developed from mineral sedim ents rich in 
organic matter in a w h ole  soil profile, often underlaid with sand or peat or light alluvial soils  
developed from sand with sedim ent layers. In their v icinity in land depressions organic mud, 
m ud-m uck and peat-m uck soils frequently underlaid with sand may be found. In analysed soils  
(alluvial so ils , mud, m ud-m uck, peat-m uck) acid reaction is d iversified  and their resources o f  
available phosphorus and potassium  are low  but rich in available m agnesium .

Słow a kluczow e: g leb y  Parku N arodow ego „U jście Warty”, m ady rzeczne, g leby m ułow e, gleby  
m ułow o-m urszow e, g leby torfow o-m urszow e, w łaściw ości chem iczne.

K ey w o rd s: so ils o f  the National Park „U jście Warty”, alluvial so ils, mud so ils, m ud-m uck soils, 
peat-m uck so ils, chem ical properties.

WSTĘP
Park Narodowy „Ujście Warty” o powierzchni 8037,59 ha został utworzony w 2001 

roku w północno-zachodniej części województwa lubuskiego przy ujściu rzeki Warty 
do Odry [Chara i in. 2004]. Unikalne nadwarciańskie rozlewiska, łąki i pastwiska, 
stanowią jedno z najważniejszych w Polsce miejsc ostoi ptaków wodnych i błotnych, 
a zwłaszcza orła bielika, derkacza, wodniczki, żurawia, bąka oraz różnych gatunków 
kaczek, gęsi, łabędzi, perkozów, chruścieli, mew i rybitw. W Parku stwierdzono ponad 
250 gatunków ptaków, szczególnie dużo ich zatrzymuje się jesienią, np. samych gęsi 
na przełomie października i listopada może być prawie 200 tysięcy. Jeśli uwzględni 
się jeszcze kilkadziesiąt tysięcy różnych gatunków kaczek, a także łysek oraz łabędzi, 
to przebywa tam jednocześnie ponad ćwierć miliona ptaków [Chara i in. 2004].
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W obrębie Parku wyróżniono trzy obwody ochronne: Obwód Ochronny Polder 
Północny na prawobrzeżu i Obwody Ochronne Chyrzyno oraz Słońsk na lewobrzeżu 
Warty w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego.

Dolina ujścia rzeki Warty do Odry położona jest w obrębie Pradoliny Toruńsko- 
Eberswaldzkiej. Pierwotnie miała ona charakter deltowy z licznymi odnogami często 
zmieniającymi swój bieg. Obszar ten porośnięty był lasem łęgowym tylko w znikomym 
stopniu użytkowany rolniczo [Chara i in. 2004]. Dopiero w XVIII wieku za panowania 
Fryderyka Wielkiego wykonano zakrojone na wielką skalę prace hydrograficzne mające 
na celu przygotowanie drogi wodnej Wisła-Odra oraz zagospodarowanie tych terenów 
rolniczo, głównie jako łąki i pastwiska. W wyniku wieloletnich prac obwałowano 
znaczną część ujściowego odcinka rzeki, zmeliorowano dolinę i wybudowano szereg 
przepompowni. Pozostawiono tylko na lewym brzegu rzeki, nieobwałowany obszar o 
powierzchni ok. 51 km2, który zachował najbardziej zbliżony do naturalnego system 
hydrograficzny [Chara i in. 2004]. Występują tam liczne starorzecza Warty, rozlewiska, 
mniejsze rzeczki, kanały oraz jeziorka i oczka wodne.

W celu ochrony przed zakrzaczeniem naturalnych łąk, które stanowią podstawę 
bytowania ptactwa na tym terenie, prowadzi się w ograniczonym stopniu gospodarkę 
użytkową poprzez wypasanie bydła i koszenie łąk oraz wykonuje się prace melioracyjne 
regulujące stosunki wodne [http://www.pnujsciewarty.gov.pl].

Obszar Parku Narodowego „Ujście Warty” stanowi bardzo cenny obiekt badań 
ornitologicznych, fitosocjologicznych, ekologicznych, hydrologicznych oraz gleboznaw
czych. Występują tam bowiem w mozaice gleby mułowe, torfowe i wytworzone z 
nich gleby murszowe oraz o różnym uziarnieniu mady rzeczne. Bardzo duża różnorod
ność „gleb dolinow ych”, stwarza niepowtarzalne warunki do analizy przebiegu 
naturalnych procesów glebotwórczych oraz oceny i porównania ich właściw ości. 
Znaczna powierzchnia mokradeł Parku o unikatowych walorach przyrodniczych 
wymaga ciągłego monitoringu i ochrony przed niepożądanymi przekształceniami. 
Dotychczas badania gleboznawcze w obrębie Parku Narodowego „Ujście Warty” były 
prowadzone w niewielkim zakresie i do dziś nie opracowano szczegółowej dokumen
tacji gleboznawczej. Na specyficzną genezę, właściwości i podatność na przekształcenia 
„gleb dolinowych” oraz potrzebę rozpoznania i zachowania w stanie naturalnym 
mokradeł wskazuje wielu badaczy, np. Gawlik i in. [1995], Kondratiuk i in. [1995], 
Malinowski [2001], Okruszko [1969], Okmszko i Oświt [1969], Oświt i Dembek 
[1995], Szuniewicz i Chrzanowski [1995], Piaścik i Bieniek [1998], Piaścik i Gotkiewicz 
[2004], Roj-Rojewski i Banaszuk [2004].

Celem badań gleboznawczych przeprowadzonych w obrębie Parku Narodowego 
„Ujście Warty” było wstępne określenie głównych typów gleb występujących na tym 
terenie oraz ich podstawowych właściwości chemicznych.

MATERIAŁ I METODY

W 2005 roku, po wcześniejszym przeanalizowaniu map topograficznych i glebowo- 
rolniczych, przeprowadzono terenowe badania gleboznawcze w ujściowym odcinku Warty 
w obrębie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Na podstawie licznych wierceń glebowych 
i płytkich odkrywek glebowych uwzględniających topografię terenu wyznaczono punkty 
badawcze charakteryzujące główne typy gleb Parku. W obrębie Obwodów Ochronnych

http://www.pnujsciewarty.gov.pl
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Chyrzyno oraz Słońsk znajdujących się na lewobrzeżu Warty wykonano 5 profili glebowych, 
natomiast w obrębie Poldern Północnego znajdującego się na prawobrzeżu wykonano 3 
profile glebowe. W pobranym z profili glebowych materiale oznaczono:
-  skład granulometryczny metodą Boycoussa-Cassagrande’a, w modyfikacji Prószyń

skiego,
-  pH w H90  i KC1 potencjometry cznie,
-  kwasowość hydrolityczną i sumę kationów zasadowych metodą Kappena,
-  w glebach mineralnych przyswajalny potas i fosfor metodą Egnera-Riehma oraz przy

swajalny magnez metodą Schachtschabela,
-  w glebach organicznych (rozpuszczalne w HC1 o stężeniu 0,5 m ol-dm-3) oznaczono 

potas metodą fotometrii płomieniowej, fosfor kolorymetrycznie, a magnez metodą 
spektrometrii atomowej absorpcji (ASA) przy użyciu spektrofotometru Solaar 929,

-  substancję organiczną przez żarzenie próbek glebowych w temperaturze 550°C,
-  węgiel organiczny i azot ogólny przy użyciu analizatora elementarnego CNS Coestech.

WYNIKI I DYSKUSJA

Geomorfologię terenu Parku Narodowego „Ujście Warty” ukształtowały i nadal 
kształtują, głównie w południowej części, dwie rzeki Odra i Warta. Utwory powierzch
niowe tego terenu stanowią głównie osady holoceńskie: mułowiska, torfowiska i osady 
aluwialne [mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 z terenu Ujścia Warty], które 
podścielone są osadami czwartorzędowymi (głównie piaskami i żwirami wodnolodow- 
cowym i) sięgającym i 70 m p.p.m. [Skompski 1976]. Na południe od Pradoliny 
Toruńsko-Eberswaldzkiej wznoszą się wysokie (30-^0 m) krawędzie W ysoczyzny 
Lubuskiej, na północ natomiast wzgórza (do 50 m n.p.m.) zbudowane głównie z glin 
zwałowych i osadów piaszczystych [Skompski 1976].

Z map topograficznych w skali 1:10000 terenu ujścia Warty wynika, że dolina rzeki 
Warty u ujścia do Odry jest płaska z minimalnymi spadkami. Rzędne doliny wahają 
się w niewielkim przedziale 10-15  m n.p.m. najczęściej ok. 11,0 m n.p.m. Średni 
spadek podłużny wynosi 0,0 l%o, spadki poprzeczne dochodzą do 0,4%o, a wyjątkowo 
do 1—3%o. Przy czym  najbardziej urozmaiconym krajobrazem charakteryzuje się 
występujący na lewobrzeżu Warty, najmniej przekształcony hydrograficznie Kostrzyński 
Zbiornik Retencyjny. Obszar ten jest płaski, nieznacznie wyniesiony ponad koryto rzeki 
(najczęściej nie przekracza on 1,5 m), ale z wyraźną mikrorzeźbą powodowaną przez 
liczne starorzecza, meandrujące koryto rzeki Postomi i jej odnogi, kanały, rowy, jeziorka 
oraz oczka wodne. Podlega on corocznym zalewom wodami rzeki Warty.

Stagnowanie wody na znacznej powierzchni obserwuje się często jeszcze w lipcu. 
Najbardziej przekształcony hydrograficznie i najwcześniej oddany do użytkowania 
rolniczego był obszar Obwodu Ochronnego Poldern Północnego. Do dziś prowadzi 
się na nim ograniczoną gospodarkę użytkową -  wypas bydła i wykaszanie łąk.

Coroczne wzbogacanie w aluwia, a także długie stagnowanie na powierzchni wody 
sprzyjało wytworzeniu się na tym terenie różnej miąższości gleb aluwialnych oraz w 
obniżeniach terenowych mułowisk (telmatycznych, limnetycznych) i torfowisk niskich 
głównie o fluwiogenicznym , a w strefach brzeżnych doliny soligenicznym  typie 
hydrologicznego zasilania.



188 R. Malinowski

TABELA 1. Niektóre właściwości chemiczne głównych typów gleb Parku Narodowego "Ujście Warty" 
TABLE 1. Some chemical properties o f  main soil types o f the National Park ,rUjście Warty"

Poziom genet.
Genetic
horizons

Głębo
kość
Depth

Grupa 
granulo metr. 
Texture

Straty przy
żarzeniu
Loss on ignition

С org 
Corg

N og
Ntot

C:N Składniki przyswajalne 
Available forms 
[m g-kg 4

[cm] j [g ‘kg '] P К Mg

Obwód ochronny Chyrzno i Słońsk -  Protective circuit Chyrzno and Słońsk

1. Mada rzeczna właściwa -  Alluvial soil proper (WRB: Eutri-Epigleyic Fluvisols)

Aa 0-1 2 gc 120 55,0 5,6 9,8 101,2 163,7 804,0
G 12-43 gc 60 18,3 2,1 8,7 9,6 90,0 234,8
IIG 43-150 plz 8 1,9 0,1 19,0 36,0 32,0 531,0

2. Mada rzeczna właściwa -  Alluvial soil proper (WRB: Eutric Fluvisols)

A 0-2 0 psp 33 15,3 1,5 10,2 29,9 34,0 520,0
Cgg 20-70 Pl 5 1,7 0,2 8,5 25,5 28,0 31,2
IIG 70-150 płz 12 4,9 0,4 12,2 93,0 30,0 55,8

3. Mada rzeczna próchniczna -  Alluvial soil humous (WRB: Molli-Epigleyic Fluvisol)

Aa 0-15 gcp 153 80,6 8,0 10,1 715,0 102,4 519,7
Aa 15-40 płi 100 42,8 4,0 10,7 187,0 82,5 560,0
G 40-120 płi 173

L . . .
92,4 6,9 13,4 193,6 86,7 512,7

4. Gleba mułowa właściwa -  Mud soils proper (WRB: Eutric Histosols) !

Om 0-13 - 471 255,2 24,3 10,5 180,4 131,6 520,2
Om 13-120 - 624 371,0 28,8 12,9 48,4 43,6 551,2

5. Gleba mułowo-murszowa -  Mud-muck (WRB: Eutri-Sapric Histosols)

Mm 0-15 - 271 132,9 13,8 9,6 528,0 126,0 562,2 !
Om 15-150 204 93,4 9,0 10,4 255,2 93,3 522,2 j

Obwód ochronny polder północny -  Protective circuit northern polder

6 . Mada rzeczna właściwai -  Alluvial soil proper (WRB: Humic Fluvisols) I

A 0-30 gcp 59 18,7 2,0 9,3 55,4 84,0 287,4
Cgg 30-51 ip 58 12,1 1,5 8,1 19,3 114,0 323,2
G 51-100 gc 50 10,0 1,0 10,0 9,6 112,0 340,8
IIG 100-150 pgip 9 1.4 0,1 14,0 9,6 42,0 99,0

7. Gleba mułowo-murszowa na torfie -- Mud-muck on peat (WRB: Eutri-Sapric Histosols)

Mm 0-26 _ 253 127,1 11,5 11,0 193,6 63,4 937,5
Om 26-60 - 279 151,4 10,4 14,5 83,6 59,6 1003,5
Ot 60-150 - 573 357,9 21,9 16,3 46,2 53,1 1412,0

8 . Gleba torfowo-murszowa -  Peat-muck (WRB: Eutri-Sapric Histosols)

Mtl 0-27 _ 595 376,8 32,5 11,6 134,2 73,4 818,5
Mt2 27-41 . . . i 648 455,9 30,7 14,8 88,0 36,8 931,0
Ot 41-150 - 790 512,7 30,0 17,1 35,2 29,3 1058,5
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TABELA 2. K wasowość i właściwości sorpcyjne głównych typów gleb PN 'TJjście Warty" 
TABLE 2. Acidity and exchangeable properties o f  main soil types o f  the NP "Ujście Warty"

Poziom genet. 
Genetic horizon

Głębokość
Depth

pH Hh TEB CEC BS

[cm] H20 KC1 Cmol(+)-kg 1 %

Obwód ochronny Chyrzno i Słońsk -  Protective circuit Chyrzno and Słońsk

1. Mada rzeczna właściwa -  Alluvial soil proper (WRB: Eutri-Epigleyic Fluvisols)

Aa 0-1 2 6,70 6,07 3,6 45,86 49,46 92,72
G 12-43 7,38 6,63 1,8 43,06 44,86 95,99
IIG 43-150 7,52 7,03 1,0 11,86 12,86 92,22

2. Mada rzeczna właściwa -  Alluvial soil proper (WRB: Eutric Fluvisols)

A 0 -2 0 6,81 6,23 2,2 12,73 14,93 85,26
Cgg 20-70 7,08 6,70 1,0 6,33 7,33 86,36
IIG 70-150 6,01 5,82 2,0 9,13 13,13 69,53

3. Mada rzeczna próchniczna - Alluvial soil humous (WRB: Mo lii-Ep igle yic Fluvisol)

Aa 0-15 5,71 5,31 9,2 44,66 53,86 82,92
Aa 15-40 5,93 5,05 8,6 40,26 48,86 82,40
G 40-120 6,48 5,93 7,6 49,46 57,06 86,68

4. Gleba mułowa właściwa — Mud soils proper (WRB: Eutric Histosols)

Om 0-13 6,75 6,50 5,5 58,06 63,56 91,35
Om 13-120 6,56 5,62 8,0 52,46 60,46 86,77

5. Gleba mułowo-murszowa - Mud-muck (WRB: Eutri-Sapric Histosols)

Mm 0-15 6,96 6,66 5,4 54,00 58,40 92,47
Om 15-150 6,15 5,62 10,6 48,52 59,12 82,07

Obwód ochronn y polder północny -  Protective circuit northern polder

6 . Mada rzeczna właściwa -  Alluvial soil proper (WRB: Humic Fluvisols)

A 0-30 6,11 5,05 5,6 22,93 28,53 80,37
Cgg 30-51 5,26 3,96 6,8 22,66 29,46 76,92
G 51-100 5,24 4,16 6,2 24,46 30,66 79,78
IIG 100-150 5,44 4,19 2,0 4,06 6,06 67,00

7. Gleba mułowo-murszowa wytworzona z torfu -  Mud-muck on peat (WRB: Eutri-Sapric Histosols)

Mm 0-26 6,59 6,09 5,0 49,06 54,06 90,75
Om 26-60 6,80 6,13 5,2 49,66 54,86 90,52
Ot 60-150 5,41 5,18 17,4 49,86 67,26 74,13

8 . Gleba torfowo-murszowa -  Peat-muck (WRB: Eutri-Sapric Histosols)

Mtl 0-27 6,99 6,62 4,5 50,26 54,76 91,78
Mt2 27-41 6,35 5,44 8,2 50,26 58,46 85,97
Ot 41-150 6,32 5,34 12,6 50,26 62,86 79,95

WRB -  World Rcfercncc Base for Soil Resources 1998, Hh -  kwasowość hydrolityczna -  hydrolytic acidity, TEB -  
suma kationów zasadowych -  total exchangeable bases, CEC -  pojemność sorpcyjna — cation exchange capacity, 
BS -  stopień wysyccnia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi -  base saturation o f  sorption complex
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Mady rzeczne w obrębie Parku Narodowego „Ujście Warty” występują przede 
wszystkim na lewobrzeżu (Obwód Ochronny Chyrzyno oraz Słońsk) u ujścia Warty do 
Odry w pobliżu Kostrzynia, a także płatami przy rzece Warcie oraz w licznych odnogach 
rzeki Postomi. Sporadycznie można je spotkać też na prawobrzeżu w obrębie Poldern 
Północnego. Największy obszar mad rzecznych użytkowanych rolniczo znajduje się 
natomiast w otulinie Parku między Chyrzynem a Górzycą oraz na wschód od Słońska.

Mady rzeczne tworzyły się w wyższych partiach terenu (od 0,6 do 1,2 m ponad 
średnim stanem wody w korycie rzeki), przy niższym poziomie wody gruntowej, która 
wykazuje znaczne wahania w ciągu roku. Najczęściej wytworzone są one z mineralnych 
namułów o składzie granulometrycznym gliny ciężkiej, gliny ciężkiej pylastej, iłu 
pylastego oraz pyłu ilastego zasobnych w materię organiczną, na ogół podścielonych 
piaskiem bądź torfem (tab. 1). W pobliżu koryta Warty spotyka się też mady bardzo 
lekkie wytworzone z piasków bądź pyłów z warstewkami namułów. W wyniku 
przeprowadzonych badań gleboznawczych- wyodrębniono mady rzeczne właściwe i 
próchniczne. Nie stwierdzono natomiast mad brunatnych, które występują raczej na 
terenach o uregulowanych stosunkach wodnych, gdzie m ogą zachodzić procesy 
intensywnego wietrzenia chemicznego i biologicznego.

Gleby mineralno-organiczne, o zawartości materii organicznej 100-200 g-kg_1, 
występujące w obniżeniach terenu (0,1 m ponad średni stan wody w korycie rzeki), 
zakwalifikowano do mad rzecznych próchnicznych, głów nie ze względu na ich 
aluwialną genezę połączoną z procesem mułowym i dobrze wykształconym, w procesie 
darniowym, poziomem próchnicznym o trwałej strukturze gruzełkowatej. Roj-Rojewski 
i Banaszuk [2004] w swoich badaniach zwracają uwagę na trudności systematyczne 
gleb mineralno-organicznych o charakterze mułów i namułów. Zwięzłe mady właściwe 
mają natomiast słabiej wykształcone poziomy próchniczne o mniejszej miąższości i 
uboższe w materię organiczną.

Mady rzeczne charakteryzują się bardzo zróżnicowanym odczynem gleby (tab. 2), co 
wynika w dużej mierze z charakteru osadzanych aluwiów i zachodzących procesów 
glebotwórczych. M niejsze zakwaszenie mad rzecznych stwierdzono na obszarze 
Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego (wahania pHKC| od 5,05 do 7,03) niż chronionego 
przed zalewami Polderze Północnym (wahania pH ^, od 3,96 do 5,05). Prawdopodobnie 
zwiazane jest to z charakterem osadzonych aluwiów oraz odwodnieniem i rozpoczęciem 
procesów ługowania na tym terenie. Znaczne zakwaszenie mad rzecznych stwierdzono 
również w dolinie Odry [Malinowski 2005; Laskowski 1986] oraz dolinie Wisły 
[Dąbkowska-Naskręt 1990; Chojnicki 2001] i Narwi [Banaszuk 1987].

Omawiane gleby najczęściej są ubogie w przyswajalny fosfor i potas, a zasobne 
w przyswajalny magnez (tab. 2). Ponadto zwięzłe warstwy wykazują znaczne zdolności 
sorpcyjne (tab. 2). Badane mady Parku Narodowego „Ujście Warty” charakteryzują 
się zbliżonymi właściwościami chemicznymi do mad Wisły, Odry i Iny [Chojnicki 2001; 
Dąbkowska-Naskręt 1990; Laskowski 1986; Malinowski 2005; Niedźwiecki 1972; 
Orzechowski i in. 2005].

Gleby mułowe na terenie Parku występują w obniżeniach terenowych (badany profil 
znajdował się zaledwie 0,2 m ponad średnim stanem wody w korycie rzeki), w pobliżu 
cieków wodnych, głównie w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego. Kształtują 
się one przy stale w ysokim  poziom ie wody gruntowej i wodach zalew ow ych, 
stagnujących przez większość roku na ich powierzchni. Stwarza to dogodne warunki 
do procesu odkładania kolejnych warstw organicznego mułu oraz namułów rzecznych.
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W zależności od warunków akumulacji, miąższość osadów mułowych jest zróżnicowana, 
często podścielone są one piaskiem aluwialnym bądź torfem niskim. Badane gleby mułowe 
charakteryzują się zmienną zawartością materii organicznej w zależności od głębokości (od 
471 do 624 g-kg"1), dużymi zdolnościami sorpcyjnymi, odczynem gleby lekko kwaśnym, 
niewielką zawartością przyswajalnego fosforu i potasu oraz średnią przyswajalnego magnezu 
(tab. 1 i 2). Uwagę zwraca wysoka zawartość w nich azotu ogólnego, znacznie wyższa 
niż w madach rzecznych i glebach mułowo-murszowych, ale zbliżona do zasobności gleb 
torfowo-murszowych (tab. 1). Zwraca na to uwagę Okruszko [1969], który wskazuje, 
że w procesie mułotwórczym powstaje utwór organiczny zbliżony swym charakterem do 
murszu.

Gleby mułowo-murszowe, podobnie jak mady rzeczne zajmują tereny nieco wyżej 
położone w dolinie (od 0,2 do 1,3 m ponad średni stan wody w korycie rzeki). Stanowią 
one dominujący typ gleb Parku Narodowego „Ujście Warty”. W obrębie Polderu 
Północnego zalegają często na torfie niskim, co świadczy o zakończeniu pierwszego 
torfowego etapu rozwoju gleb dolinowych. Okruszko [1969] wydziela kilka naturalnych 
stadiów rozwojowych doliny rzecznej: początkowy torfowy, następnie mułowy i końcowy 
mado wy. Natomiast w obrębie bardziej urzeźbionych obwodów ochronnych Chyrzyno 
oraz Słońsk poniżej osadów mułowych najczęściej spotyka się osady aluwialne.

W wyniku ograniczenia procesu mułowego na badanym terenie i obniżenia poziomu 
wód gruntowych, głównie w okresie letnim, następuje murszenie organicznego mułu, 
który przybiera postać agregatową. Przy tym poziomy mułowo-murszowe różnią się 
od ziarnistego czy koksikowego murszu gleb torfowych. Tworząca się struktura agre
gatowa przypomina gruzełkowatą bądź foremnowielościenną zaokrągloną w zależności 
od zawartości materii organicznej i części ilastych. Ponadto poziom ten, ze względu 
na zawartość części ilastych oraz w yższą gęstość objętościow ą, nie ulega tak 
gwałtownemu i silnemu przesuszeniu jak w glebach torfowo-murszowych. Uwilgotnieniu 
dodatkowo sprzyja podsiąk kapilarny z głębszych warstw mułowiska. Dlatego też 
płytkie murszenie mułów w dolinie Ujścia Warty nie ma charakteru silnie degradującego 
środowisko przyrodnicze i sprzyja gospodarce łąkowo-pastwiskowej na tym terenie.

Badane gleby m ułow o-m urszow e charakteryzują się dobrze wykształconym , 
strukturalnym poziom em  m urszowym , najczęściej odczynem  lekko kwaśnym i 
obojętnym, na ogół bardzo niską i niską zasobnością w przyswajalny fosfor, bardzo 
niską w przyswajalny potas i od średniej do wysokiej w przyswajalny magnez (tab. 1 
i 2). Zwraca uwagę natomiast znacznie mniejsza zawartość materii organicznej niż w 
innych glebach organicznych Parku (mułowych i torfowo-murszowych).

W obrębie Parku nie występują procesy torfotwórcze, obserwuje się decesję masy 
organicznej i procesy murszenia.

Badana gleba torfowo-murszowa usytuowana była na terenie płaskim, 0,4 m ponad 
średni stan wody w korycie rzeki (rys. 1).

Gleby torfowo-murszowe wytworzone z torfu niskiego, często zamulonego w 
powierzchniowej warstwie, występują głównie w obrębie płaskiej doliny Polderu 
Północnego. Duże obszary torfowisk niskich pokrywa, chroniąca je przed przesusze
niem i degradacją, płytka warstwa ilastych namułów i murszejących mułów.

Płytkie namulenie i zamulenie stropowej części torfowisk często obserwuje się w dolinie 
Dolnej Odry, głównie na Międzyodrzu (Polder Widuchowski i Gryfiński), w cieśninie Dziwny, 
ujściu Regi, wyspie Karsiborska Kępa w dolinie Świny czy wyspie Chrząszczewskiej na 
Zalewie Kamieńskim [Niedźwiecki i in. 2000, 2002, 2003, 2006а, Ь,с].
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RYSUNEK 1. Położenie profili glebowych w  stosunku do lustra wody w  rzece 
FIGURE 1. Location o f the soils profile in relation to level o f  water in river

Omawiana gleba torfowo-murszowa wytworzona z torfu niskiego olesowego, silnie 
rozłożonego, jest znacznie zasobniejsza w materię organiczną niż gleby mułowo- 
murszowe (tab. 1). Charakteryzuje się odczynem kwaśnym i lekko kwaśnym, dużymi 
zdolnościami sorpcyjnymi, bardzo niską zawartością przyswajalnego fosforu i potasu, 
a wysoką magnezu (tab. 1, 2).

Przedstawione powyżej w łaściwości gleb organicznych na ogół są typowe dla 
większości gleb organicznych Pomorza Zachodniego [Niedźwiecki i in. 2000, 2003, 
2004, 2006a,b,с] i innych dolin rzecznych [M ocek i in. 2006; Okruszko 1969; 
Okruszko, Oświt 1969; Piaścik, Bieniek 1998; Piaścik, Gotkiewicz 2004].

Duża różnorodność gleb Parku Narodowego „Ujście Warty” stanowi jego dodat
kowy walor przyrodniczy. Szczególnie cenne są mułowiska i torfowiska, które są 
bardzo podatne na przekształcenia i degradację [Gawlik i in. 1995; Kozłowska, 
Frąckowiak 1995; Piaścik, Bieniek 1998; Piaścik, Gotkiewicz 2004; Szuniewicz, 
Chrzanowski 1995]. Prace melioracyjne prowadzone na terenie Parku, powinny 
uwzględniać nie tylko m ożliw ość utrzymania i użytkowania łąk, które są ostoją 
chronionego ptactwa wodnego i błotnego, ale również zachowanie naturalnych 
warunków hydrograficznych na najcenniejszych przyrodniczo mokradłach. Naturalne 
procesy mułotwórcze (telmatyczne i limnetyczne) na tak dużym obszarze można 
obecnie rzadko obserwować. Podobne warunki hydrologiczne i procesy glebotwórcze 
występują jeszcze w dolinie rzeki Biebrzy, które obszernie opisują Okruszko [1969], 
Okruszko i Oświt [1969], Roj-Rojewski i Banaszuk [2004], u ujścia Narwi Banaszuk 
[1987], a w dolinie Omulwi [Oświt, Dembek 1997].

C elowym  wydaje się również dopuszczenie, w w yznaczonych obszarach, do 
samorzutnej sukcesji wierzby, topoli i olchy. Pozwoliłoby to odtworzyć i chronić lasy 
łęgowe prawie nieistniejące już w zagospodarowanych rolniczo dolinach rzecznych. Z 
pewnością zwiększyłaby się bioróżnorodność i walory przyrodnicze Parku.

WNIOSKI

1. W obrębie Parku Narodowego „Ujście Warty” w zależności od warunków wilgotno
ściowych i topografii terenu występują mady rzeczne właściwe i próchniczne, gleby
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mułowe oraz gleby mułowo-murszowe i torfowo-murszowe. Procesy aluwialne i ba
gienne zachodzą przede wszystkim na obszarze zalewowym Kostrzyńskiego Zbiorni
ka Retencyjnego. Natomiast w obrębie Poldern Północnego obserwuje się już głównie 
procesy pobagienne.

2. Gleby Parku bez względu na typ są najczęściej ubogie w przyswajalny dla roślin fosfor 
i potas, natomiast są zasobne w przyswajalny magnez. Charakteryzują się odczynem  
gleby od silnie kwaśnego do obojętnego i wykazują znaczne zdolności sorpcyjne.

3. Unikatowe rozlewiska Parku, różnorodność gleb, szczególnie mokradła, w których 
zachodzą procesy bagienne, wymagają ochrony i monitoringu, gdyż stanowią bardzo 
cenny obiekt poznawczych badań zarówno gleboznawczych, jak i przyrodniczych.
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