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A b stra c t: The aim o f  his work w as to introduce organic so il properties in selected  areas o f  
Bialskie M ountains. The profiles o f  soil were analyzed and classified  by special group in Polish  
System  (PTG) and FAO -W RB. Peat and muck soil were investigated (4 profiles, 23 sam ples). 
Investigation sh ow ed  that organic soil developed on weathered granite-gneiss basem ent. Soil 
develop ed  according to o ligotroph ic  and m ezotrophic type o f  sites. M uck process in inicial 
fases was detected. A sh  content w as different in analyzed layers. This is caused by type o f  
peat and soil placem ent. The pH o f  mineral and peat layers were acidic and strongly acidic. The 
trophical status o f  these so il w ere depend on altitude.
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WSTĘP

Obszar Sudetów Wschodnich, w skład którego wchodzą Góry Bialskie, odznacza 
się niewielkim udziałem gleb hydrogenicznych. Są to obszary prawie wyłącznie nietorfo- 
wiskowe, a występowanie gleb organicznych ogranicza się obecnie do dolin potoków 
oraz miejsc przy wysiękach zboczowych [Dembek 2001]. N ieliczne i niewielkie 
wydzielenia gleb torfowych i murszowych można jednak zaobserwować na wierz
chowinie Rudawca (1112 m n.p.m.), w rejonie Białej Wody (800 m n.p.m.), na 
obszarach źródliskowych pod Orlikiem (1068 m n.p.m.), a także na niektórych 
powierzchniach piętra dolnego [Stark 1936]. Gleby te są miejscami silnie przesuszone 
i zajmowane przez monokultury świerka.

Celem pracy była charakterystyka niektórych gleb organicznych Sudetów Wschod
nich z uwzględnieniem ich budowy profilowej oraz szeregu właściwości fizycznych i 
chemicznych. Stopień rozwoju gleb, a także stopień ich przeobrażenia analizowano na 
tle zróżnicowanych warunków siedliskowych, w których gleby te powstawały.



32 A. Bogacz, A. Ochej, I. Niemirowska

OBIEKT BADAŃ
Badania prowadzono na glebach organicznych (4 profile) charakteryzujących się 

różnym stopniem  rozkładu materii organicznej, pow stałych na zw ietrzelinach  
granitognejsów. Dwie gleby leżą na stoku (profile nr 2 i nr 4), jedna na wierzchowinie 
(profil nr 3) i jedna na obszarze bezpośredniego oddziaływania cieku wodnego (profil 
nr 1). Wydzielone gleby były usytuowane na wysokościach od 700 do 1112 m n.p.m. 
i zostały zaklasyfikowane do gleb torfowych torfowisk niskich, wysokich i przejś
ciowych oraz gleb murszowych.

METODY BADAŃ
Podczas badań terenowych pobrano łącznie 23 próbki glebowe. Silnie podtopione 

gleby charakteryzowano poprzez odwierty wykonane świdrem typu Instorf, a pozostałe 
-  poprzez wykopane profile glebowe. Badania laboratoryjne obejmowały oznaczanie:

• popielności poprzez spalenie próbek w piecu muflowym w temperaturze 550°C 
przez 4 godz.,
• gęstości właściwej na podstawie wyliczeń z formuły Okruszki [1971] (pw= 0,011 M 

+1,451) M -  popielność, pw -  gęstość właściwa,
• gęstości objętościowej przy zastosowaniu cylinderków Kopecky'ego,
• zawartości włókna przetartego i nieprzetartego metodą półstrzykawki [Lynn i in. 1974],
• stopień rozkładu materii organicznej na podstawie testu pirofosforanowego (SPEC) 

oraz indeksu pirofosforanowego (IP) [Lynn i in. 1974],
• właściwości retencyjnych przy użyciu bloku piaskowego firmy Eijkelkamp,
• współczynnika K )0 przy użyciu aparatu firmy Eijkelkamp,
• porowatości całkowitej wyliczanej na podstawie wartości gęstości właściwej i objęto

ściowej,
• składu granulometrycznego poziomów podścielających metodą areometryczną Bou- 

yocosa w modyfikacji Cassagrande’a i Prószyńskiego,
• pH w H90  i 1 mol dm-3 KCl potencjometrycznie (relacja gleba - roztwór 1:2,5),
• C-ogółem i S-ogółem przy użyciu aparatu CS-MAT 5500,
• N-ogółem metodą Kjeldahla,
• Alw i Hw metodą Sokołowa,
• udziału kationów o charakterze zasadowym Ca+2, Mg+2, K \  Na" oraz pojemności 

kompleksu sorpcyjnego w octanie amonu o pH 7,0.
Na podstawie udziału kationów o charakterze zasadowym (S) oraz kwasowości 

wymiennej (Kw) wyliczono pojemność kompleksu sorpcyjnego (CECe) oraz stopień 
wysycenia gleb kationami o charakterze zasadowym (V).

Morfologia profilów glebowych
Gleby organiczne Gór Bialskich charakteryzują się na ogół silnym stopniem rozkładu 

materii organicznej. Są to najczęściej gleby płytkie, rzadziej średnio głębokie z 
zachodzącym aktualnie procesem torfotwórczym lub murszotwórczym. W podłożu 
mineralnym występuje zwietrzelina granitognejsów z widocznymi odłamkami skalnymi.
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Poziomy torfowe, często silnie zamulone, charakteryzuje struktura amorficzno-włóknista 
bądź włóknista w poziomach torfowych oraz gruzełkowata w poziomach murszowych. 
Proces murszowy zaawansowany jest w stopniu słabym Mtl. W glebach murszowych 
na powierzchni tworzy się poziom ściółki niewielkiej miąższości lub poziom darniowy.

Gleby organiczne Gór Bialskich, ukształtowane w miejscach silnego oddziaływania 
wód przepływowych, w sąsiedztwie cieków wodnych, są reprezentowane w niniejszej 
pracy przez profil nr 1. Wykazują one w swoich poziomach obecność głównie  
szczątków turzyc Carex spp., a w dolnych poziomach szczątków drewna i kory. 
Torfy występujące w profilu określono jako niskie, gatunków: turzycowego, turzy- 
cowo-drzewnego i drzewnego. Gleby organiczne stokowych obszarów źródliskowych 
reprezentuje gleba profilu nr 2. Oprócz zachowanych w torfie szczątków Carex spp. 
spotyka się tu znaczny udział szczątków Sphagnum spp., wełnianki wąskolistnej, a w 
poziomach dolnych -  drewna i kory. Wyróżniono w tych glebach poziomy torfów 
niskich sfagnowo-turzycowiskowych oraz poziom torfu przejściowego z gatunku 
turzycowo-sfagnowego. Gleby organiczne najwyżej położonych partii Gór Bialskich 
reprezentuje gleba profilu nr 3. Wydzielone poziomy charakteryzuje wysoki udział w 
torfie pozostałości wełnianki pochwowatej oraz mchów z rodzaju Sphagnum  spp., 
którym towarzyszą szczątki wrzosowatych. Opisywane poziomy zaliczono do torfów 
wysokich sfagnowych i wełniankowo-sfagnowych, zalegających w dolnej części profilu 
na torfach przejściowych z rodzaju mszamy przejściowy. W powierzchniowej części 
opisywanej gleby pod poziomem torfowym stwierdzono obecność niewielkiej miąższości 
poziomu o cechach utworu murszowego. Utwór ten, wykazujący ciemną barwę i 
gruzełkowatą strukturę, powstał w wyniku przesuszenia gleby i wprowadzenia  
monokultur świerkowych. Obecnie część gleb obszarów wierzchowinowych ulega 
wtórnemu zabagnieniu. W płytkich glebach murszowych spotykanych niekiedy w 
dolnych partiach stoków, reprezentowanych przez profil nr 4, zaobserwowano w 
poziomach organicznych utwory uznane -  ze względu na silny rozkład materii 
organicznej -  za humotorfy. Utwory te były silnie poprzerastane korzonkami traw oraz 
turzyc (tab. 1) i występowały bezpośrednio pod poziomem murszowym.

Poziom wody glebowo-gruntowej w okresie pobierania próbek, tj. 10.05. 2006 roku, 
wahał się od głębokości tuż przy powierzchni -  profil nr 2 do ponad 100 cm p.p.t. 
w przypadku profilu nr 3.

Właściwości fizyczne gleb
Opisywane poziomy glebowe charakteryzował najczęściej silny (sapric) bądź średni 

(hemie) stopień rozkładu torfu. Nieco rzadziej spotykano poziomy torfowe o słabym 
(fibric) stopniu rozkładu materii organicznej. Obserwowany często wyższy stopień 
rozkładu torfu na powierzchni może być związany z silniejszym natlenieniem warstw 
pow ierzchniow ych [Andriesse 1988]. Stopień rozkładu torfów wzrastał wraz z 
głębokością profilów glebowych. Wartości indeksów pirofosforanowych (IP) kształto
wały się w przedziale od 0 do 7. Zawartość włókna nieprzecieranego wahała się w 
granicach 20-52%  objętości gleby. Po przetarciu zawartość włókna znacznie się  
zmniejszyła. Zaobserwowano nawet spadek objętości włókna o 35% zawartości począt
kowej. Gleby charakteryzujące się silnym stopniem rozkładu wykazują więc w swoich 
poziomach duże różnice w zawartości obu rodzajów włókna [D ’Amore, Lynn 2002]. 
Objętość ,wiókna maleje tu wraz ze wzrostem popielności. Opisywane poziomy glebowe 
cechuje silne zróżnicowanie popielności (tab. 2). Wysokie wartości tej właściwości



TABELA 1. Stopień rozkładu i skład gatunkowy torfów z terenu Gór Bialskich
TABLE 1. D ecom position degree and com position o f  plant fragments in Bialskie Mountains

Profil
Profile

Głębo
kość
Depth
[cm]

Stopień 
rozkładu 
Decom - 
position 
degree

Procent nierozJożonych szczątków roślinnych 
Percent of not decomposed plant fragments

Pozycja systematyczna torfu 
Systematic peat position

drewno i kora 
wood and bark

liście
leafś

krzewinki
heathers

Sphag
num

Biyales Carex Erio-
phorum

nierozpoznane 
not identified

typ
type

gatunek
species

1 0-16 sapric 10 5 70 15 N turzycowy
20-30 sapric 95 5 N turzycowy

140-50 sapric 65 2 20 13 N turzyco wo-drzewny
j 65-75 sapric 80 1 5 4 N drzewny

2 j 0-13 fibric 65 + 10 2521 P turzycowo- sfagnowy
13-28 hemic 10 20 35 302» 5 N sfagnowo-turzycowy
28-40 fibric 15 20 35 252) 5 N sfagnowo-turzycowy
40-60 hemic 35 15 30 202) N sfagnowo- turzycowy
60-75 sapric 10 10 65 15 N sfagnowo-turzycowy

3 0-10 fibric 203) 75 5 W sfagnowy
25-35 fibric 531 45 50 W welnianko wo- sfagnowy
60-70 fibric +’) 55 45 W welnianko wo- sfagnowy
75-85 fibric 10 90 w welnianko wo-sfagnowy
98-112 sapric 20" 30 25 25 w welnianko wo-sfagnowy

4 16-31 sapric humotorf przerośnięty korzonkami traw i turzyc -

Objaśnienia: ’’igły sosny, 2,wełnianka wąskolistna, 3)wrzosowate, W -  wysoki, N -  niski P -  przejściowy. Explanations: "Pinus sp. needle, 
2)Eriopliorum sp .3>Ericaceae, W -  high, N -  low, P -  mediate
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TABELA 2. W łaściwości fizyczne gleb organicznych Gór Bialskich -TABLE 2. Physical properties o f  organic soils in Bialskie Mountains

Nr
Prof
Pro
file
No

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

SPEC IP Udział
popiołu
Ash
content

Av Po Pc Wilgotność przy pF 
Moisture at pF [%]

Przepuszczalność
pionowa
Vertical permeability 
KIO

Zawartość włókna 
Fiber content 
[% v/v]

% d.m g - cm 3 % 1,5 1,8 2,0 cm • s '1 VI V2

1 Ptni 0-16 7,5YR 5/4 1 27,8 1,75 0,21 88,0 72,6 71,2 66,5 2,69E 2-2,47E 3 34 7
Otnil 16-40 10YR 7/3 4 28,9 1,76 0,20 88,6 75,3 74,2 71,0 5,74E 2 39 9
Otni2 40-65 10YR 4/3 1 22,0 1,69 0,17 89,9 70,9 70,1 66,8 5,99E M ,4 8 E  4 28 7
Otni3 65-80 10YR 4/4 0 47,6 1,97 0,28 85,8 81,7 80,8 77,5 8,29E 5 30 5

2 Ptpr 0-13 10YR 8/1 7 19,3 1,66 0,16 90,4 68,6 62,6 59,3 2,03E 2- 1,41E 3 40 26 '
Otnil 13-28 10YR 7/3 4 29,5 1,77 0,18 89,8 56,5 55,8 49,9 2,08E'2-3,71E 3 38 19
Otni2 28-40 10YR 8/2 6 25,1 1,72 0,19 88,9 76,4 74,9 69,5 5,03E 3-5,18E 3 40 19
Otni3 40-60 10YR 7/3 4 36,0 1,82 0,23 87,4 - - - - 31 7
Otni4 60-75 10YR 8/2 6 26,8 1,74 0,19 89,1 - - - - 40 37
Otni5 75-85 10YR 6/3 3 63,6 2,15 0.34 84,2 - - - - 20 7

3 Ptwy 0-10 10YR 8/1 7 5,2 1,50 0,11 92,7 _ - - - 52 41
Mt 10-20 10YR 7/4 3 17,9 1,64 0,16 90,2 77,4 76,2 72,5 2,69E 2-4,56E 3 34 4
Otwyl 20-35 10YR 8/2 6 3,8 1,49 0,12 91,9 84,0 82,7 79,4 1,30E 2-3,27E  2 42 20
Otwyl 35-73 10YR 8/2 6 4,9 1,50 0,11 92,7 87,9 87,3 84,0 - 38 20
Otwy2 73-98 10YR 8/3 5 7,6 1,52 0; 14 90,8 - - - 51 29
Otwy3 98-115 10YR 6/4 2 27,2 1,75 0,19 89,1 - - - - 24 5

4 Mt 0-5 10YR 7/3 4 14,8 1,61 0,15 90,7 - - - - 26 1
Otprl 5-16 10YR 6/4 2 20,7 1,67 0,17 89,8 - - - 40 5
Otpr2 16-30 10YR 6/4 2 36,2 1,85 0,23 87,6 - - - - 41 19

Objaśnienia: SPEC -  barwa glebowego ekstraktu pirofosforanowego, IP -  indeks pirofosforanowy, Pc -  porowatość całkowita, pw -  gęstość 
właściwa, po -  gęstość objętościowa, VI -  włókno nieprzetarte, V2 -  włókno przetarte, -  nie oznaczono; Explanations: SPEC -  sodium 
pyrophosphate extract colour, IP -  pyrophosphate index, Pc -  total porosity, pw -  specific gravity, po -  bulk density, VI -  unrubbed fiber, 
V2 -  rubbed fiber, -  not identified
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mogą być powodowane procesem zamulania gleb. Znaczne zróżnicowane popielności 
jest również powodowane dużą różnorodnością siedlisk bagiennych i pobagiennych 
obszaru Gór Bialskich i związane z różnorodnością deponowanego materiału roślinnego 
oraz ze stopniem rozkładu materii organicznej (tab. 1,2). W yliczone na podstawie 
popielności wartości gęstości właściwej w poszczególnych poziomach oscylują w 
granicach od 1,49 do 2,15 g-cm"3 w silnie zamulonym poziomie torfowym. Gęstość 
objętościowa traktowana niekiedy jako wskaźnik zagęszczenia utworów organicznych 
mieściła się w przedziale od 0,11 do 0,34 g-cm'3. Różnice w jej wartościach związane 
są także z różnym stopniem przesuszenia utworów. Większość opisywanych poziomów  
można zaklasyfikować (według podziału proponowanego przez Okruszkę [1971]) jako 
zamulone i silnie zamulone. Gęstość objętościowa wzrasta wraz ze wzrostem głębokości 
w profilach glebowych. Analizowane poziomy organiczne charakteryzują wysokie 
wartości porowatości całkowitej m ieszczące się w przedziale od 84,2% w silnie 
zamulonym poziomie torfowym do 92,7% w poziomie ściółki torfiastej. Wszystkie 
zmierzone wartości porowatości dla torfów wysokich przekraczały 90%. Silnie 
zróżnicowany skład botaniczny torfu oraz stopień jego rozkładu prowadzi do bardzo 
różnych zawartości wody przy pF 2,0 określanej umownie jako połowa pojemność 
wodna [Paivanen 1973]. Wartości te wahają się od 49,9% do 84,0% objętości gleby. 
Na podstawie klas filtracji wydzielonych przez O’Neala [1949] poziomy organiczne 
wykazywały filtrację od bardzo małej i średnio małej do bardzo dużej. Zróżnicowane 
wartości wskaźnika filtracji zw łaszcza w poziomach głębszych powodowane są 
obecnością drewna i kory wykazaną w analizie makroszczątków, co stwierdza także 
w swoich badaniach Boelter [1965]. Poziomy podścielające wytworzone zostały ze 
zwietrzeliny granitognejsu. Zaklasyfikowano je według normy [PN-R-04033/98] jako: 
pyły piaszczyste, gliny lekkie, gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Właściwości chemiczne
Gleby organiczne Gór Bialskich wykazują odczyn silnie kwaśny, mało zróżnicowany 

w obrębie opisywanych profilów (tab. 3). Tak silnie kwaśny odczyn należy również wiązać 
z rodzajem zasilania gleb w wodę oraz ich uwilgotnieniem. Najniższe wartości pH mają 
oligotroficzne, przesuszane gleby organiczne wierzchowiny Rudawca. Niskie wartości pH 
mogą wiązać się tu dodatkowo z intensywną mineralizacją związków organicznych, 
uwalnianiem azotu i powstawaniem fonn azotanowych tego składnika [Maciak 1977].

Azot jako główny składnik poziomów organicznych związany jest najczęściej w 
postaci utworów ligninowych [Frankiewicz 1980]. Jego ilość wiąże się głównie z 
gatunkiem torfu [Lucas 1982]. Zawartość tego składnika w opisywanych glebach mieści 
się w szerokim przedziale od wartości powyżej 1% do ponad 3%. Dużą zawartością 
azotu charakteryzują się poziomy murszowe, co jest związane z jego akumulacją w 
procesie murszenia [Okruszko, Piaścik 1990]. We wszystkich analizowanych profilach 
obserwowano tendencję obniżania się zawartości azotu wraz ze wzrostem głębokości 
w profilach glebowych (tab. 3).

Zawartość węgla w poziomach organicznych jest ściśle związana z rodzajem i 
gatunkiem torfu [Elcono 1981]. Zawartość węgla oscylowała w przedziale od 17,63% 
w poziomie torfu niskiego profilu nr 2 do 45,31% w poziomie torfu wysokiego profilu 
nr 3. Największe zawartości węgla ogółem wykazuje w swoich poziomach gleba 
reprezentowana przez profil nr 3. Prawie wszystkie występujące w niej poziomy 
genetyczne zawierają ponad 40% C-ogółein. W niektórych profilach można zaobser-
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TABELA 3. W łaściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb organicznych Gór Bialskich 
TABLE 3. Physicochemical and chemical properties o f  organic soils in Bialskie Mountains

Nr
Prof.
Profile
No

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

pH H . Alw " 
i

+ 
> 

X
< С N S 1C/N

H20 KC1 cmol(+) • kg 1 gleby !g kg 1
. . . .

1 Ptni 0-16 4,5 4,0 8,7 2,4 11,1 i382,5 22,0 6,1 17,4
Otnil 16-40 4,6 4,1 6,6 0,9 ! 7,5 ;334,1 23,6 6,9 14,2
Otni2 40-65 4,7 4,2 4,5 0,6 5,1 i274,1 15,2 4,8 18,0
Otni3 65-80 4,6 4,1 3,9 0,9 ji 4,8 ;388,9 14,4 7,4 !27,0 !
D 80-90 4,3 3,8 1,5 0,6

i
! 2,1 

27,0

- - - -

2 Ptpr 0-13 4,4 4,0 26,1 0,9 372.8 15,6 14,3 23,9
Otnil 13-28 4,2 3,9 19,2 1,2 20,4 j 357,0 18,4 7,6 19,4
Otni2 28-40 4,2 3,9 19,5 0,6 i 20,1 353,6 18,0 7,5 19,6
Otni3 40-60 4,3 3,9 15,3 ! 0,9 116,2 323,7 16,8 6,9 19,3 j
Otni4 60-75 i  4,2 3,8 14,7 i  0,9 ! 15,6 362,0 19,2 8,3 18,9
Otni5 75-85 4,2 3,8 6,3 ! 1,2 1 7,5 1176,3 15,6 4,2 111,3

i j
3 Ptwy 0-10 3,5 2,7 24,9 1 7,2 ! 32J 431,8 23,2 6,4 i  18,6 !

Mt 10-20 3,6 2,8 30,0 1,8 31,8 389,9 29,8 4,8 i3 ,i  !
jOtwyl 20-35 3,7 2,8 25,8 2,4 128,2 : 401,0 16,4 5,3 i  24,5
lOtwyl j  35-73 3,6 2,9 21,6 1,8 ■ 23,4 ! 447,5 16,0 4,9 ■28,0 ;
!Otwy2 73-98 3,7 3,0 21,6 1,5 23,1 453,1 14,4 5,6 !  31,5 j
Otwy3 98-115 3,7 3,2 33,3 i l ,2 ; 34,5 ! 365,6 4,6 i ~ ~  i
D 115-120 3,6 3,2 2,4 j  0,9 3,3 !

- - и ______________

4 Mt 0-5 4,0 3,6 43,5 i 0,9 ! 44,4 387,9 21,2 5,6 18,3
Otprl 5-16 4,0 3,6 27,3 10.9 28,2 363,4 20,0 6,2 18,2
Otpr2 16-30 4,6 3,8 36,0 |l,5 37,5 283,4 13,6 4,5 20.8 j
D l 30-40 14,0 3,6 17,7 ! 0,9 18,6 i  - _ — I
D2 40-50

i
! 3,9 3,7 3,0 0,9 3,9 - -

Objaśnienia: Hw -  wodór wymierny, Alw -  glin wymienny, -  nie oznaczono.
Explanations: Hw -  hydrogen exchangablc, Alw -  aluminium exchangable, -  not identified

wować wzrost zawartości węgla w poziomach głębiej leżących. Może być to związane 
z przemieszczaniem się ruchliwych związków próchnicznych [D ’Amore, Lynn 2002]. 
Wartości C/N są na ogół dość zróżnicowane i kształtują się w przedziale od 11,3 do
31,5 w poziomie torfu wysokiego profilu nr 3. Wartości C/N wynoszące poniżej 20 
mogą wskazywać na intensyfikację mineralizacji materii organicznej. W większości 
opisywanych profilów obserwuje się wzrost wartości relacji C/N wraz ze zwiększaniem 
się głębokości w profilach glebowych. Obserwacje tę często potwierdza w swoich 
pracach wielu autorów [Jongerius, Pons 1969; Hammond 1971; Kanapathy 1976].

Badane gleby mają wysoką zawartość siarki, której wartości oscylują w przedziale 
od 0,42% do 0,83%. Wyjątek stanowi tu poziom powierzchniowy profilu nr 2, w 
którym stwierdzono ponad 1,4% S-ogółem.

Wzajemne relacje FT i A l3" w wielu poziomach glebowych dowodzą, że na 
kwasowość wymienną utworów silnie kwaśnych znaczący wpływ wywierają jony  
glinu. Ich udział jest często kilku-, a nawet kilkakrotnie razy większy niż wodoru 
[Okołowicz, Sowa 1997].
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TABELA 4. W łaściwości sorpcyjne gleb organicznych Gór Bialskich 
TABLE 4. Sorption properties o f  organic soils in Bialskie Mountains

Nr
Prof
Profile
No

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Ca2' Mg' K ł
i

N a 1 j
1

r —  ... 
Kw s CECe BS

cmol(+) ■ kg 1 %

1 Ptni 0-16 10,20 3,00 0,71 0,48 11,1 14,39 25,49 56,4
Otnil 16-40 7,51 2,43 0,65 0,20 7,5 10,79 18,29 59,0
Otni2 40-65 8,32 2,59 0,54 0,09 5,1 11,54 16,64 69,4
Otni3 65-80 8,51 2,63 0,72 0,06 4,8 11,92 16,72 71,3
D 80-90 6,05 2,05 0,21 0,04 2,1 8,35 10,45 79,9

2 Ptpr 0-13 8,60 2,30 0,41 0,35 27,0 11,66 38,66 30,2
Otnil 13-28 4,41 1,01 0,32 0,23 20,4 5,97 26,37 22,6
Otni2 j 28-40 6,40 1,09 0,62 0,10 20,1 8,21 28,31 29,0
Otni3 Î 40-60 5,32 1,20 0.40 0,16 !! 16,2 7,08 23,28 30,4
Otni4 60-75 5,26 1,38 0,30 0,11 15,6 7,05 22,65 31,1
Otni5 75-85 3,15 1,15 0,20 0,05 7,5 4,55 12,05 37,8

3 Ptwy 0-10 3,50 1,50 0,51 0,21 32,1 5,72 37,82 15,1
Mt 10-20 3,43 1,21 0,34 0,26 31,8 5,24 37,04 14,1
Otwyl 20-35 2,90 1,23 0,30 0,10 28,2 4,53 32,73 13,8
Otwyl 35-73 2,61 1,10 0,09 0,10 23,4 3,90 27,30 14,3
Otwy2 73-98 2,00 0,81 0,10 0,06 23,1 2,97 26,07 11,4
Otwy3 98-115 1,50 0,25 0,05 0,05 34,5 1,85 36,35 5,11
D 115-120 0,41 0,20 0,05 0,02 3,3 0,68 3,98 7,1

4 Mt 0-5 0,61 0,43 0,54 0,22 44,4 1,80 46,20 3,9
Otprl 5-16 1,29 0,82 0,43 0,38 28,2 2,92 31,12 9,4
Otpr2 16-30 1,53 0,43 0,36 0,20 37,5 2,52 40,02 6,3
D l 30-40 3,81 0,27 0,14 0,12 18,6 4,34 22,94 18,9
D2 40-50 1,06 0,10 0,08 0,05 3,9 1,29 5,19 24,9

Objaśnienia: S -  suma kationów zasadowych, CECe -  pojemność kompleksu 
sorpcyjnego, BS -  stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego. Explanations: S -  su mm 
o f  base cations, CECe -  cation exchange capacity, BS -  base saturation

Obserwowane zróżnicowanie trofizmu gleb organicznych badanego obszaru znajduje 
swój wyraz w zawartości wymiennych kationów Ca2+. Ich ilość mieści się tu w 
szerokich granicach od 0,41 cmol(+)-kg_1 w poziom ie podścielającym D do 10,2 
cm ol(+)kg_1 w poziomie torfowym profilu nr 1. Najwyższe zawartości jonów Ca2+ 
charakteryzują poziomy profilu nr 1, w których stwierdzono również najwyższy udział 
Mg2+ i K+ w kompleksie sorpcyjnym. Obok wapnia najbardziej sorbowanym kationem 
w glebach organicznych jest Mg2+. Jego udział w tych glebach może mieścić się w 
przedziale 2-15  cmol(+)-kg~l [Sapek 1979]. Największe ilości sorbowanego magnezu 
stwierdzano w poziomach powierzchniowych. Potas stanowi niewielki udział w ogólnej 
sumie kationów o charakterze zasadowym kompleksu sorpcyjnego. Jego zawartość 
w badanych glebach kształtowała się na poziomie 0,05-0,72 cmol(+)-kg_1. Udział sodu 
był bardzo niewielki w obrębie opisywanych profilów.
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Suma kationów o charakterze zasadowym (S) mieściła się w szerokim przedziale 
od 0,68 do 14,39 cmol(+)*kg-1 w poziomie powierzchniowym profilu nr 1. Suma 
kationów o charakterze zasadowym zmniejszała się wraz z głębokością. Pojemność 
sorpcyjna gleb organicznych (CECe) nie rzadko przekracza 100 cmol(+)*kg_1 [Thorpe 
1973].

W badanych glebach pojemność sorpcyjna mieściła się w przedziale od 3,98 do 
46 cm ol(+)-kg_1 w poziom ie Mtni profilu nr 4. W pływ procesu murszenia na 
właściwości sorpcyjne jest tu mało wyraźny. Stopień wysycenia gleb kationami o 
charakterze zasadowym stanowi wskaźnik troficzności gleb oraz jest pomocny przy 
prawidłowej ich klasyfikacji [World Reference Base for Soil Resources 1998].Wysycenie 
zasadami kształtowało się w bardzo szerokich granicach: od 3,89% w poziomie Mtni 
profilu nr 4 do 79,9% w poziom ie D profilu nr 1, w którym to zaobserwowano 
najwyższe wartości (Vs). Omawiany wskaźnik w przypadku gleby torfowej torfowiska 
niskiego profilu nr 1 przekracza granicę 50%, co pozwoliło na zakwalifikowanie jej 
do Eutric-Histosols. Pozostałe gleby określono jako Dystric Histosols (profile nr 2 i 
3) oraz Sapric Gleysols (profil nr 4).

WNIOSKI

1. Niewielkie zasięgi gleb organicznych zlokalizowane na terenie Gór Bialskich zostały 
zaliczone do: rzędów gleb bagiennych i pobagiennych, gleb torfowych oraz gleb mur- 
szowych, torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz gleb torfowo-murszo- 
wych. Na wielu obszarach występowania takich gleb proces torfotwórczy został 
zahamowany i nastąpił rozwój procesu murszowego w stopniu słabym Mtl. Zjawisko 
to doprowadziło do przeobrażenia gleb organicznych, czego wynikiem było wykształ
cenie się gruzełkowatej struktury murszu.

2. Zróżnicowanie wartości popielności wielu poziomów organicznych było powodowane 
odmiennym ich składem botanicznym oraz dużym stopniem zamulenia torfów wystę
pujących na stokach i w dolinach.

3. Gleby murszowe wykazywały mniejsze zdolności wodno-retencyjne niż gleby torfo
we, co było efektem specyficznej struktury murszów oraz zagęszczeniem masy orga
nicznej i stopniem jej rozkładu. Różny stopień rozkładu torfów w profilach wskazuje 
na występowanie zmiennych warunków wilgotnościowych w rozwoju tych gleb.

4. Ukształtowanie terenu, zalegająca w podłożu zwietrzelina skalna oraz odmienne typy 
hydrologicznego zasilania w wodę przyczyniły się do różnicowania się trofizmu gleb 
tego terenu. Spotyka się tu gleby zarówno siedlisk mezotroficznych, jak i oligotroficz- 
nych. Troficzność gleb wyraźnie obniżała się wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.

5. Słabo zaznaczający się w glebie proces murszenia nie wpłynął na obniżenie się zdolno
ści sorpcyjnych gleb. Spowodował natomiast akumulację azotu oraz glinu w pozio
mach genetycznych objętych tym procesem.

6. Gleby organiczne Gór Bialskich tworzyły się w następujących układach stratygraficz
nych: torfy drzewne > turzycowo-drzewne > turzycowe -  w glebach torfowisk ni
skich, sfagnowo-turzycowiskowe > turzycowiskowo-sfagnowe -  w glebach torfo
wisk przejściowych lub wełniankowo-sfagnowe > sfagnowe -  w glebach torfowisk 
wysokich.
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7. Zmiany warunków troficznych znalazły więc swój wyraz w układzie profilowym po
szczególnych typów oraz gatunków torfów. Gleby organiczne w początkowej fazie 
tworzenia się powstawały z torfów przejściowych bądź torfów niskich często z du
żym udziałem szczątków drewna i kory.
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