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Abstract: In the study of forest catena the following sequence of soils was found: podzol soils 
in the upper part of the slope, gley-podzol soils in the lower part of the slope and non-silted 
peat-muck soils in the depression. Organic matter content, total porosity and retention proper
ties in the soils of the catena under study were found to increase with the decrease in altitude. 
The absence of silting of the peat-muck soils found in land hollows gives evidence that despite 
large land inclination, the forest in the catena significantly restricts erosion processes.
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WSTĘP
Pokrywa glebowa Pojezierza Mazurskiego wykazuje bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne 

wynikające głównie z morfogenezy terenu oraz procesów stokowych, którym sprzyja 
urozmaicona rzeźba tego makroregionu [Piaścik 1996; Piaścik, Gotkiewicz 2001]. Rozwój tych 
procesów wiąże się również z działalnością człowieka. Wylesianie i rolnicze użytkowanie gleb 
w bogato urzeźbionych obszarach młodoglacjalnych przyspiesza naturalne procesy denudacji, 
które powodują przemieszczanie materiału glebowego z górnych części stoku oraz jego 
akumulację u podnóży zboczy i w obniżeniach terenowych. Procesy te określone przez 
Sinkiewicza [1998] mianem denudacji antropogenicznej prowadzą do dużego zróżnicowania 
pokrywy glebowej na poszczególnych odcinkach stoków [Koćmit 1998; Uggla, Mirowski 1960] 
oraz modyfikacji gleb w zagłębieniach wytopiskowych [Orzechowski i in. 2001; Piaścik, 
Sowiński 2002]. Wskutek tego powstają określone sekwencje gleb. Na terenach użytkowanych 
rolniczo Pojezierza Mazurskiego typowy jest następujący układ toposekwencyjny: erodowane 
gleby autogeniczne zlokalizowane w górnej części stoku, gleby deluwialne u podnóża stoku 
oraz gleby namurszowe i gleby torfowo-murszowe o różnym stopniu zamulenia w zatorfionych 
zagłębieniach wytopiskowych [Piaścik i in. 2001].
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Badania na obszarach leśnych tego makroregionu koncentrowały się na ustaleniu 
wzajemnych zależności między reliefem, procesami glebowymi i zespołami roślinnymi 
[Uggla, Ferczyńska 1969; Uggla 1980].

Celem niniejszej pracy było zbadanie sekwencji gleb i ich właściwości na zalesionym 
stoku i w sąsiadującym zagłębieniu wytopiskowym oraz określenie wpływu siedlisk 
leśnych na przebieg procesów stokowych i zróżnicowanie pokrywy glebowej w 
krajobrazie młodoglacjalnym.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w katenie Babięta zlokalizowanej w południowej części 
mezoregionu Pojezierze Mrągowskie. Jest to obszar, w którym pagórkowaty krajobraz 
morenowy przechodzi w sandrową Równinę Mazurską. W tej części mezoregionu na 
piaskach fluwioglacjalnych zdeponowanych pomiędzy morenami fazy poznańskiej i 
pomorskiej zlodowacenia Wisły występują duże kompleksy leśne [Kondracki 2002].

W badanej katenie spadki wynoszą 16%. Na stokach występują siedliska borowe, 
a w obniżeniu bezleśne torfowisko niskie, odwadniane systemem rowów otwartych. 
Wzdłuż linii przekroju wykonano 3 odkrywki glebowe oraz wiercenia. Z poziomów  
genetycznych profili pobrano próbki gleby, w których oznaczono: skład granulo- 
metryczny metodą areometryczną Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, odczyn 
w H?0  i KC1 metodą potencjometryczną^ węgiel organiczny metodą Tiurina, popielność 
po spaleniu próbek w temperaturze 550°C, gęstość właściwą utworów mineralnych 
metodą kolb miarowych, gęstość w łaściw ą utworów organicznych na podstawie 
popielności [Okruszko, Piaścik 1990], gęstość objętościową przy użyciu cylinderków 
o pojem ności 100 cm 3, porowatość ogólną z w yliczenia na podstawie gęstości 
właściwej i objętościowej, wilgotność aktualną metodą suszarkową.

W łaściwości retencyjne utworów glebowych określono metodą komór nisko- i 
wysokociśnieniowych. Oznaczono pojemności wodne (W ) dla wartości ciśnienia 98,1 
hPa (pF 2,0), 490,5 hPa (pF 2,7), 981,0 hPa (pF 3,0) i 15° $47,9 hPa (pF 4,2) Zawartość 
porów glebowych uzyskano z wyliczenia: makropoiy (porowatość ogólna -  W przy 
pF 2,0), mezopory odpowiadające potencjalnej retencji użytecznej (PRU) (Wq pF 2,0 -  
W pF 4,2), efektywna retencja użyteczna (ERU) (W pF 2,0 -  WQb. pF 3°,Ó), retencja 
drobnych kapilar (DKR) (W pF 3,0 -  WQb. pF 4 ,2^  mikropory \$ ob. przy pF 4,2.

WYNIKI I DYSKUSJA

W analizowanej katenie sekwencja gleb i siedlisk jest następująca: w górnej części 
stoku występują gleby bielicowe właściwe tworzące siedlisko boru świeżego, które 
w dolnej części stoku przechodzą w gleby glejobielicowe właściwe stanowiące siedlisko 
boru mieszanego wilgotnego. W zagłębieniu terenowym występują gleby torfowo- 
murszowe wytworzone ze średnio rozłożonych torfów szuwarowych, zalegających na 
gytii detrytusowej. U podnóża stoku mimo dużych spadków nie stwierdzono gleb 
deluwialnych i namurszowych, które stanowią typowe ogniwo sekwencji gleb na 
terenach rolniczych [Bieniek 1997; Piaścik i in. 2001]. Przejście gleb glejobielicowych 
w gleby torfowo-murszowe następuje w strefie około 2 m. Bieniek [1997] zmianę 
gleb autogenicznych na zalesionym stoku morenowym w gleby torfowe stwierdził na 
odcinku 1 m. Nagłą zmianę gleb i siedlisk w katenie leśnej na przejściu do torfowiska 
potwierdzają również badania Uggli i Ferczyńskiej [1969].
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TABELA 1. Skład granulometryczny badanych gleb -  TABLE 1. Soil texture o f  investigated soils

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

% frakcji o średnicy [mm] -  % fractions with diameter [mm] Grupa 
granulo metr. 
Texture 
group*

1,0 -
0,1

0 , 1-
0,05

0,05-
0,02

0 , 1-0,2 0 ,0 2 -
0,005

0,005-
0 ,002

<0 ,002 I  0,002

Gleba bielicowa właściwa - Proper podzol soil**

AEes 10-15 83 7 3 10 3 3 1 7 ps
Bhfe 25-30 83 5 2 7 5 2 3 10 ps
С 90-95 95 2 0 2 1 2 0 3 ps

Gleba glejobielicowa właściwa -  Proper gley -podzol soil***

A 10-15 80 7 5 12 5 2 1 8 ps
Ees 25-30 83 6 4 10 4 2 1 7 ps
Bhfeoxgg 45-50 85 6 2 8 4 1 2 7 ps
G 95-100 93 3 2 5 b 1 1 2 pi

*according to PTG: pi -  piasek luźny; loose sand, ps -  piasek słabogliniasty; slightly loamy sand 
**according to WRB: Haplic Podzols, *** according to WRB -  Gleyic Podzols

Analiza uziamienia (tab. 1) wskazuje, że w badanej katenie nie następuje przemiesz
czanie materiału glebowego. Gleby bielicowe i glejobielicowe wytworzyły się z piasków 
słabo gliniastych, które w skale macierzystej przechodzą w piasek luźny. Gleby te 
usytuowane w górnej i dolnej części stromego stoku nie wykazują istotnych różnic 
w zawartości frakcji drobnych (pyłu i iłu), najbardziej podatnych na spłukiwanie. Brak 
wyraźnego przemieszczania materiału glebowego potwierdza niska popielność gleb 
torfowo-murszowych. W poziomach murszowych wynosi ona 207,0 g-kg_1 (tab. 2),

TABELA 2. W łaściwości fizykochemiczne gleb 
TABLE 2. Physicochemical properties o f  soils

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Grupa 
granulometr. 
Texture group

C org. 
Org. С

Próchnica
Humus

pH Popielność 
Ash content

[ g -kg'] н 2° KCl [ g -kg ']

Gleba bielicowa właściwa -  Proper podzol soil**

AEes 10-15 ps 7,4 12,8 3,9 3,2
Bhfe 25-30 ps 3,6 6,2 3,7 3,5
С 90-95 Pi 5,7 4,6

Gleba glejobielicowa właściwa -  Proper gley -podzol soil***

A 10-15 ps 25,0 43,1 3,8 3,2
Ees 25-30 ps 3,7 6,4 4,7 3,8
Bhfeoxgg 45-50 ps 4,9 8,4 4,6 4,1
G 95-100 Pi 5,7 4,5

Gleba torfowo-murszowa -  Peat-muck soil

Mt 5-10 mursz* 6,1 5,5 207,0
OtniszR2 j 40-45 torf** szuwarowy 5,9 5,5 187,0

*muck, ** reed peat
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TABELA 3. W łaściwości fizyczne gleb -  TABLE 3. Physical properties o f  soil

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Grupa 
granulometr. 
Texture group

Gęstość 
właściwa 
Spec, density 
[Mg m 3]

Gęstość objęt. 
Bulk density 
[M g-m 4

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

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

Gleba bielicowa właściwa -  Proper podzol soil**

AEes 10-15 ps 2,575 1,384 46,3 14,8
Bhfc 25-30 ps 2,606 1,359 47,8 12,3
С 90-95 Pl 2,635 1,515 42,5 5,4

Gleba glejobielicowa właściwa -  Proper gley-podzol soil***

A 10-15
i
ps 2,477 1,203 51,4 22,5

Ees 25-30 ps 2,641 1,479 44,0 11,7
Bhfeoxgg 45-50 ps 2,623 1,463 44,2 12,5
G 95-100 pl 2,685 1,633 39,2 9,2

Gleba torfowo-murszowa -  Peat-muck soil

Mt 5-10 mursz* 1,679 0,245 85,4 80,1
OtniszR2 40-45 torf** szuwarowy 1,657 0,169 89,8 82,0

*muck, ** reed peat

a w warstwach torfowych 187,0 g*kg-1, co kwalifikuje te gleby do niezamulonych 
[Okruszko, Piaścik 1990]. Powyższe dane dowodzą, że siedliska leśne w terenach 
urzeźbionych ograniczają procesy deluwialne, a przez to zapobiegają zróżnicowaniu 
pokrywy glebowej. Fakt ten w krajobrazie morenowym podkreśla Koćmit [1998], a 
na obszarach lessowych Borowiec [2002].

Odczyn w poziomach próchnicznych gleb bielicowych i glejobielicowych (AEes, 
A) jest silnie kwaśny (pHKC| 3,2) (tab. 2). W głąb profili tych gleb wartości odczynu 
wzrastają i najwyższe są w skale macierzystej (pHKC] 4 ,5 -4 ,6 ), co jest zgodne z 
badaniami Uggli i Ferczyńskiej [1969] w glebach siedlisk borowych. W glebach 
torfowo-murszowych odczyn nie wykazuje zróżnicowania i w całym profilu wynosi 
pH ^, 5,5.

Zawartość węgla organicznego w poziomie próchnicznym (A) niżej położonych w 
katenie gleb glejobielicow ych jest 3-krotnie w yższa niż w poziom ie AEes gleb 
bielicowych (tab. 2).

Kształtowanie się właściwości fizycznych w glebach siedlisk borowych według 
Uggli i Ferczyńskiej [1969] wykazuje związek z zawartością materii organicznej. 
Gęstość objętościowa w glebach bielicowych i glejobielicowych najniższa jest w pozio
mach próchnicznych (AEes i A), a najwyższa w skale macierzystej (tab. 3). Porowatość 
ogólna kształtuje się odwrotnie w stosunku do gęstości i najwyższe wartości osiąga 
w poziomach próchnicznych W układzie katenalnym mniejszy stopień zagęszczenia a 
w iększą porowatość wykazują gleby glejobielicow e, zawierające w iększe ilości 
próchnicy. W glebach torfowo-murszowych wartości gęstości i porowatości są typowe 
dla tego rodzaju gleb [Okruszko, Piaścik 1990].

Zróżnicowanie w obrębie wielkości porów glebowych decydujące o zdolnościach 
retencyjnych zależy głów nie od uziarnienia i zawartości próchnicy. W glebach 
bielicowych i glejobielicowych zdecydowanie przeważają makropory (32,7-41,1% ),
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TABELA 4. W łaściwości wodne i retencyjne gleb 
TABLE 4. Water and retention properties o f  soils

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Grupa 
granulometr. 
Texture group

Zawart. wody 
przy pF 2,0 
Content o f  
water at pF 2,0

Makropory
Macropores

Mezopory
Mesopores

Mikropory
Micropores

PRU* ERU DKR

[% obj.] [vol.%]

Gleba bielicowa właściwa -  Proper podzol soil**

AEes 10-15 ps 7,1 39,2 4,1 2,3 1,8 3,0
Bhfè 25-30 ps 6,7 41,1 4,0 2,6 1,4 2,7
C 90-95 Pi 6 ,0 36,5 3,4 1,9 1,5 2,6

Gleba glejobielicowa właściwa -  Proper gley-podzol soil***

A 10-15 ps 14,7 36,7 8,5 4,0 4,5 6,2
Ees 25-30 ps 6,9 37,1 4,0 2,5 1,5 2,9
Bhfeoxgg 45-50 ps 9,9 34,3 5,7 1,1 4,6 4,2
G 95-100 pi 6,5 32,7 3,7 2,1 1,6 2,8

Gleba torfowo-murszowa -  Peat-muck soil

Mt 5-10 mursz** 67,4 18,0 38,3 10,2 28,1 29,1
OtniszR2 40-45 torf5** szuwar. 57,1 32,7 27,0 14,6 12,4 30,4

*PRU -  available water capacity, ERU -  readily available water, DKR -  small pores available water 
capacity; **muck, *** reed peat

natomiast objętość mikroporów jest niewielka (2,6-6,2%) (tab. 4). Relacje te są typowe 
dla utworów o uziarnieniu piasków. W stosunku do gleb bielicowych gleby glejobielicowe 
w poziomie próchnicznym wykazują większą objętość mezoporów (PRU), zawierają 
2-krotnie więcej wody łatwo dostępnej dla roślin (ERU) oraz mają 2-krotnie wyższą 
połową pojemność wodną (tab. 4). Świadczy to o dużej roli próchnicy w kształtowaniu 
zdolności retencyjnych piaszczystych gleb siedlisk borowych i znajduje potwierdzenie 
w badaniach Uggli i Ferczyńskiej [1969]. Spośród badanych gleb najwyższe zdolności 
retencyjne miały gleby torfowo-murszowe (tab. 4).

WNIOSKI
1. Sekwencja gleb w badanej katenie jest następująca: gleby bielicowe właściwe w górnej 

części stoku, gleby glejobielicowe właściwe w dolnej części stoku oraz niezamulone 
gleby torfowo-murszowe w zagłębieniu wytopiskowym.

2. Wraz ze spadkiem terenu w badanych glebach stwierdzono wzrost zawartości próch
nicy, porowatości ogólnej i zdolności retencyjnych.

3. Brak namułów deluwialnych u podnóża stoku badanej kateny świadczy, że siedliska 
leśne chronią gleby na stokach przed procesami denudacji i zapobiegają zróżnicowaniu 
pokrywy glebowej.
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