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w Olsztynie

A b stra c t’. So ils in O m ulew  River and R ozoga River V alley in Kurpie Plain were studied. On the 
floodplains in sm all depressions m ud so ils  (H isto so ls) accum ulated on alluvial lo o se  sands. 
The mud deposits o f  these so ils are 1 5 -5 0  cm thick and contain from 20 to 40%  o f  organic matter. 
In the so ils o f  R ozoga R iver V alley  m ud-m ucky deposits containing 10-20%  o f  organic matter 
were determined. The mineral fraction o f  mud soils consists m ainly fine sand, silt and clay. Mud 
soils occupy sm all areas in the valleys studied and are accom panied by m uck soils.

Słow a k lu czo w e : g leb y  m ułow e, gleby hydrogeniczne, doliny rzeczne, datow anie rad iow ęglo
w e, Rów nina Kurpiowska. •

K e yw o rd s : mud so ils, hydrogenic so ils, river vallçys, radiocarbon dating, Kurpie Plain.

WSTĘP

Doliny rzeczne w swym rozwoju przechodzą różne stadia w zależności od intensyw
ności zasilania wodnego. Okruszko [1969] wyróżnił stadium mułowe, madowe, torfowe 
oraz przejściowe: mułowo-madowe i mułowo-torfowe. Gleby mułowe mogą powsta
wać w stadium mułowym bądź przejściowym w wyniku akumulacji utworu orga
nicznego przy urozmaiconej rzeźbie tarasu zalewowego. Gleby mułowe są słabo zbadaną 
grupą gleb hydrogenicznych. Badania obejm ujące ich w ystępow anie, warunki 
powstawania i w łaściw ości przeprowadzono ponad trzydzieści lat temu [Okruszko 
1969; Okruszko, Oświt 1909]. W ostatnich latach badano budowę i w łaściw ości 
chemiczne gleb mułowych w dolinie Biebrzy i Narwi [Banaszuk 2000; Roj-Rojewski 
2003; Roj-Rojewski, Banaszuk 2004]. Natomiast brak jest opracowań gleb mułowych 
występujących w dolinach mniejszych rzek nizinnych. Gleby mułowe zajmują w nich 
niewielkie powierzchnie i występują w kompleksie z innymi glebami hydrogenicznymi
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[Piaścik 1986]. Muły zawierają zwykle od 20% do 50-60%  materii organicznej, która 
jest silnie zhumifikowana i nie widać w niej włókien roślinnych. Znaczna zawartość 
piaszczysto-ilastych frakcji mineralnych wpływa na właściwości fizykochemiczne gleb 
mułowych. Utwór mułowy nie jest jednorodny także z powodu obecności w nim 
warstewek i wkładek torfu. Gleby m ułowe ze względu na pow iązanie z rzeką 
odznaczają się więc specyficzną budową profilu.

Celem pracy jest przedstawienie morfologii i typologii odwodnionych gleb mułowych 
na podstawie badań dwóch transektów w dolinie Omulwi i Rozogi na Równinie 
Kurpiowskiej.

MATERIAŁ I METODY

W dolinach analizowanych rzek (rys. 1) wytyczono dwa transekty: jeden w dolinie 
Omulwi (rys. 2), drugi w dolinie Rozogi (rys. 3), niedaleko ujścia do Narwi. Podczas 
prac terenowych sporządzono opisy profili gleb, pobrano próbki do analiz laborato
ryjnych oraz dokonano pomiarów geodezyjnych terenu. Barwę utworów określono wg 
atlasu Munsella [Oyama, Takehara 1992], straty masy przy prażeniu w temp. 5505C 
przyjęto jako przybliżoną miarę zawartości materii organicznej. Skład granulometryczny 
frakcji namułowej określono metodą laserową miernikiem Mastersizer 2000 po usunięciu 
materii organicznej. Wiek wybranych utworów określono metodą radiowęglową -  AMS 
(.Accelerator Mass Spectrometry) w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym.

WYNIKI BADAŃ

Badania prowadzono w dolinach Omulwi i Rozogi na Równinie Kurpiowskiej (17s.
1). Rzeki te płyną szlakiem dawnych wód glacjofluwialnych i wpadają do Narwi 
[Kondracki 2002]. W cięły się one głęboko w powierzchnię sandrową [Bogacki 1967], 
a ich doliny zabagniane były od końca okresu atlantyckiego [Kondracki 1972]. Gleby 
mułowe występują w dolinach tych rzek punktowo wśród innych gleb hydroge- 
nicznych, głównie pobagiennych. Rzeka Rozoga została prawie na całej swej długości

uregulowana. Natomiast Omulew na 
znacznej d ługości zachow ała swój 
naturalny, meandruj асу charakter.

W transekcie w ytyczonym  przy 
miejscowości Gleba opisano glebę mur- 
szowatą właściwą, mułowo-murszową i 
arenosol (rys. 2). Gleba murszowata 
w łaściwa (profil nr 1) występuje na 
niewielkim wyniesieniu. Utwór mur- 
szowaty zawiera 10,8% materii orga
nicznej (tab. 1). We frakcji mineralnej tej 
gleby występują zarówno części ilaste, 
jak i piaszczyste. Pod utworem murszo- 
watym zalega warstwa piasku luźnego 
( 1 5 - 6 0  cm ). N iżej w profilu, do 

RYSUNEK 1. Lokalizacja badanych transektów na głębokości 110 cm zalega muł o zawar- 
Równinie Kurpiowskiej tości 26,3%  materii organicznej, a jego
FIGURE 1. Location o f transects studied m Kurpie Plam fr a k q a  m in era ln a  z a w ie r a  z a r ó w n o
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Profil 3 .

RYSUNEK 2. Transekt przy miejscowości Gleba w dolinie Omulwi 
FIGURE 2. Transekt near village Gleba in Omulew River Valley

części piaszczyste, jak i ilaste. Warstwę stropową mułu datuje się na 900 (±30) lat 
BP, a spągową na 8980 (±50) lat BP. Zakładając równomierne tempo akumulacji mułu 
można oszacować na podstawie powyższych dat, że w ciągu roku akumulacja wynosiła 
0,062 mm. Podłoże gleby stanowi aluwialny piasek luźny. Biorąc pod uwagę wiek 
utworu mułowego oraz jego położenie w profilu można przypuszczać, że wypełnił on 
starorzecze funkcjonujące na początku holocenu jako koryto Omulwi.

Profil nr 2 reprezentuje glebę mułowo-murszową (rys. 2, tab. 1). Mursz mułowy 
zawiera 51,5% materii organicznej. Pod murszem zalega muł, który jest zapiaszczony 
(pgl) i zawiera 24,3% materii organicznej. Dolną warstwę mułową datuje się na 3020 
(±40) lat BP. Podłoże analizowanej gleby stanowi przesortowany piasek luźny. Łączna

RYSUNEK 3. Transekt przy miejscowości Walery Łęg w dolinie Rozogi 
FIGURE 3. Transekt near village Walery Łęg in Rozoga River Valley



TABELA 1. Charakterystyka badanych gleb -  TABLE 1. Description o f  the studied soils

Prof
Prof.

Gleba mi 

1

Poziom
Horizon

Głębok. 
Depth [cm]

Straty*

[%]

Barwa -  Colo lu Opis gleby -  Soil description

na sucho -  dry na mokro -  wet

rszowata właściwa

Me
Dn
Om

Dgg

0-15
15-60
60-110

115-150

10,75
1,00

26,25

0,22

10Y R 3/3  
lOYR 6,5/4  
10YR 3/1

2,5Y 6,5/2

10Y R 2 /2  
10YR 4/4  
7,5YR 1,7/1

2 ,5Y  4/3

utwór murszowaty; wkładki piasku i wytrącenia żelaziste; przejście faliste 
piasek luźny z wytrąceniami żelazistymi (konkrccjc) i humusowymi; przejście wyraźne 
muł; pastowaty, mazisty z kawałkami drewna; na drewnie płytkowe wytrącenia żelaziste; 
wkładki piasku; przejście wyraźne 
piasek luźny oglcjony; PWG -- 120 cm

Gleba mułowo-murszowa

2 |Mm  
Om  
ID
iogg

0-25
25-40
4 0 -7 0
70-150

51,52
24,3
0,38
0,16

10YR 2,5/2  
10YR 3/1 
10YR 6,5/4  
2,5Y  6,5/2

10YR 2/1 
10YR 1,7/1 
10YR 4/4  
2 ,5Y  4/3

mursz mułowy; pulchny, z wytrąceniami żelazistymi i wkładkami pyłu; przejście faliste 
muł; pastowaty; płytkowe konkrccjc żelaziste i wkładki piasku; przejście faliste 
piasek luźny z wytrąceniami humusowymi i żelazistymi; przejście wyraźne 
piasek luźny oglcjony; PW G — 110 cm

Arenosol właściwy

3 !a p

|c
0-35
3 5 -1 5 0

2,82
0,10

10YR 5/3 
10YR 7/4

10YR 2/3 
10YR 6/6

piasek luźny; przejście ostre (orka)
piasek luźny; w stropie wytrącenia humusowe

Gleba murszasta

4 Mi

AOmc

D

0-20

20-35

35-150

8,93

19,39

0,47

10YR 5,5/3  

7,5YR 3/2 

10YR 7/4

10YR 3,5/3 ! utwór murszasty; liczne przcwarstwicnia humusowo-piaszczyste; dolna warstwa z 
licznymi wytrąceniami żelazistymi; przejście zaciek o w o-faliste 

7,5 YR 1,7/1 jutwór mułowa ty z wkładkami torfu; liczne wytrącenia żelaziste, niewielkie wkładki iasku; 
przejście wyraźne

10YR 4/3 piasek luźny aluwialny; liczne wytrącenia organiczne (wkładki organiczne zawierają 40%  
MO); PWG -  87 cm

Gleba murszowata właściwa

5 Me
AOmc
Om

D

0-15
15-35
35-50

50-150

13,97
10,75
39,23

0,48

10YR 3,5/2  
10Y R 3/2  
10YR 2/3

10YR 7/4

IlOYR 1,7/1 
10YR 1,7/1 
10YR 1,7/1

10YR 4/3

utwór murszowaty; pastowaty; wkładki piasku i wytrącenia żelaziste; przejście wyraźne 
utwór mułowaty; pastowaty; wytrącenia żelaziste i szczątki drewna; przejście stopniowe 
muł; pastow aty mazisty; szczątki drewna ułożone poziomo, wytrącenia żelaziste, w  tym 
rurki pokorzeniowe; przejście faliste 
piasek luźny; PW G -  58 cm

Gleba murszasta

6 Mi 
Dn 
D

0-17
17-35
35-150

9,90
0,97
0,32

10YR 3,5/1 
10YR 7/4 
10YR 7/3

10YR 1,7/1 jutwór murszasty; wkładki piasku, wytrącenia żelaziste; przejście faliste
10YR 4/3 ipiasck luźny, warstwowany (warstwy piaszczysto-żelazisto-humusowc); przejście faliste
10YR 6/3 (piasek luźny widoczne nacieki humusowe; PWG -- 72 cm

Arenosol właściwy

7 jAp

|c2

0-22
22-45
4 5 -150

2,90
0,12
0,11

7,5YR 4/2 7 ,5 Y R 2 /2  
10Y R 7/4 10Y R 5/6  
10Y R 7/3 1 0 Y R 6 /4

piasek luźny; przejście ostre (orka)
piasek luźny z wytrąceniami żelazistymi; przejście rozmyte
piasek luźny z mniejszą ilością wytrąceń żclazistych

M O - materia organiczna - organic matter; PW G — poziom w od y gruntowej -  ground water level; A O m c utwór mułowafy, zawierający 10-20%  MO -  m ud-mucky d eposit containing 
10—90 %  D M ' ^trntv* m nsv nr7v n m /f'n in  -  lnçç-nn-ionitinn
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miąższość murszu mułowego i mułu wynosi 40 cm. Na tej podstawie można szacować 
tempo akumulacji na 0,132 mm rocznie. Transekt zamyka arenosol (profil nr 3) o 
głębokim poziomie próchnicznym (0-35 cm) ostro odcinającym się od skały macie
rzystej (orka). Skała macierzysta nie wykazuje cech bielicowania ani rdzawienia. Duża 
miąższość poziomu próchnicznego pochodzi z nawiewania drobnych cząstek mineral
nych z domieszką humusu. Podczas badań terenowych zauważono oznaki aktualnej 
erozji eolicznej. Natomiast zawartość materii organicznej, znaczna jak na glebę 
piaszczystą, jest spowodowana także nawożeniem organicznym.

Transekt Walery Łęg zlokalizowano w dolinie Rozogi (rys. 3). Najbliżej rzeki, na 
wyniesieniu usytuowana jest gleba murszasta (profil nr 4), w której poziom powierz
chniow y (M i) ma m iąższość 20 cm. W ystępują w nim dwie w arstwy piasku  
pochodzące najprawdopodobniej z zabiegów regulacji koryta rzecznego. Niżej w profilu 
występuje utwór mułowaty zawierający 19,4% materii organicznej. Podłoże stanowi 
aluwialny piasek luźny. Najniżej w transekcie leży gleba murszowata właściwa (profil 
nr 5). Pod utworem murszowatym na głębokości 15-35 cm występuje utwór mułowaty 
(10,8% MO), w którym znaleziono szczątki drewna grabu zwyczajnego (Carpinus 
betulus L.) pochodzenia allochtonicznego. Na głębokości 35-50  cm zalega muł o 
zawartości materii organicznej 39,2%. Jego spąg jest datowany na 1100 (±30) lat BP, 
a strop na 890 (±30) lat BP. Roczny przyrost utworu mułowego wynosił średnio 0,714 
mm. Frakcja mineralna mułu i utworu mułowatego ma uziarnienie piasku luźnego. Profil 
nr 6 reprezentuje glebę murszastą. Pod poziomem murszastym (0 -17  cm) zalega 
warstwa specyficznych namułów (17-35  cm) pochodzenia aluwialnego. Podłoże 
stanowi piasek luźny. Na obrzeżu tarasu zalewowego występuje arenosol (profil nr 
7), którego genezę można wiązać z ewolucją gleb murszastych. Gleby murszaste 
usytuowane wyżej w terenie przechodzić mogą w arenosole (o głębszych poziomach 
próchnicznych) w wyniku intensywnej mineralizacji materii organicznej. Poziom  
próchniczny tej gleby zawiera 2,9% materii organicznej. Tworzyła się ona w warunkach 
semihydrogenicznych, o czym świadczą wytrącenia żelaziste na głębokości 22-45 cm, 
występujące jako cechy poglejowe.

W badanych glebach występują poziomy mułowe zapiaszczone, zawierające 10- 
20% materii organicznej. Określono je jako utwory mułowate, zgodnie z propozycją 
Roj-Rojewskiego [2006]. W Systematyce gleb Polski [1989] nie ma jednostki, do której 
można zaliczyć utwory o charakterze mułu zawierające poniżej 20% materii organicznej, 
na co zwrócił uwagę także Roj-Rojewski i Banaszuk [2004].

Spośród badanych utworów zaliczono: 3 do mułów, 2 do utworów mułowaty ch i 1 
określono jako mursz mułowy. W częściach mineralnych zawierają one różne ilości frakcji 
piasku (25,7-87,4%)), w których dominuje piasek drobny (tab. 2). Niewielka zawartość 
piasku grubego (0,04-2,65% ) sprawia, że organoleptycznie nie jest on wyczuwalny, a 
utwór ma charakter jednolicie drobnoziarnisty. Zawartość części spławialnych w badanych 
sześciu utworach jest zróżnicowana (3,2-50,6% ). Przeważa'frakcja iłu pyłowego  
grubego, a iłu koloidalnego zawiera się w granicach 0,02-5,61% . Kierunek ewolucji 
badanych gleb zawierających utwory mułowe zależy od.zawartości części spławialnych. 
Gleby transektu Walery Łęg zawierają mniej części spławialnych i ich ewolucja w 
warunkach odwodnienia zmierzać będzie w kierunku gleb murszastych.

Zgodnie z Systematyką gleb Polski [1989] badane gleby hydrogeniczne zawierające 
utwory mułowe i mułowate zaliczono do podtypów: gleby m ułow o-m urszow e, 
murszowate właściwe i murszaste. W międzynarodowej systematyce WRB [1998] 
określane są mianem Histosols, a więc stanowią tą samą grupę, co gleby torfowe.



TABELA 2. Zawartość frakcji mineralnych w badanych glebach (po usunięciu materii organ icznej) 
TABLE 2. Content o f  mineral fractions in analysed soil (after removal o f  organic m a tter)

'O

Profil
Profile

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębokość 
Depth [cm]

Procentowa zawartość frakcji [mm] 
Percentage o f mineral fractions [mm]

1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,05 0,005-0,002 <0,002

1 Me 0-15 0,47 4,29 10,78 4,79 14,13 44,54 16,37 4,63
Dn 15-60 1,85 16,95 75,89 0,76 1,69 0,84 1,50 0,52
Om 60-110 2,65 17,53 34,89 11,40 8,86 15,26 5,87 3,54

Dgg 110-150 6,59 14,98 62,82 8,54 2,33 1,85 1,66 1,23

2 Mm 0-25 0,07 3,95 21,71 10,11 13,54 31,89 13,12 5,61
Om 25-40 0,29 18,51 59,76 8,88 2,39 6,42 2,51 1,24

Dgg 40-150 7,51 15,58 67,66 5,23 1,76 1,05 0,67 0,54

3 Ap 0-35 15,57 42,69 30,75 4,57 4,13 1,67 0,56 0,06
С 35-150 12,58 23,89 42,07 10,81 6,58 1,33 1,63 1,11

4 Mi 0-20 0,07 21,87 66,69 7,56 1,25 1,60 0,91 0,05
AO me 20-35 0,06 17,66 61,03 14,19 2,29 3,78 0,97 0,02
D 35-150 2,58 21,80 60,25 9,25 2,56 1,33 2,08 0,15

5 Me 0-15 0,50 11,96 46,77 24,57 5,60 6,20 2,82 1,58
AO me 15-35 1,25 30,83 55,30 7,56 1,85 2,00 1,04 0,17
Om 35-50 0,04 21,91 60,19 11,74 2,12 2,51 1,23 0,26
D 50-60 2,50 22,75 60,25 8,98 9,97 1,89 2,08 0,56

6 Mi 0-17 4,93 21,94 41,29 19,16 4,89 4,47 2,25 1,07
Dn ! 17-35 5,50 39,75 40,58 7,21 2,69 1,12 1,15 2,00
D 35-72 10,78 36,65 32,25 6,35 9,14 2,22 0,98 1,63

7 Ap ! 0-22 17,57 44,47 27,44 3,77 4,19 2,15 0,41 0,00
C l j 22-45 3,47 52,28 31,25 3,62 5,43 1,15 2,74 0,06
C2 ! 45-150

i
129,09 44,56 14,33 2,66 4,80 2,33 0,65 1,58

B. K
alisz, A. Łachacz
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Także w klasyfikacji niemieckiej [AG Boden 1994] nie są wyodrębniane jako oddzielna 
jednostka. System atyka niem iecka jest dość rozbudowana, jeśli chodzi o gleby  
hydrogeniczne. Subhydrische Boden“ (subhydric soils, gleby podwodne) obejmują 
gytie, sapropel, dy jeziorne, gleby torfowe, protopedon (niedojrzałe gleby podwodne), 
ale nie wyróżnia się mułu. Najbardziej rozbudowany system klasyfikacyjny istnieje w 
USA. Soil Taxonomy [1975] pozwala zaliczyć gleby mułowe i mułowo-murszowe do 
Thapt-Histic Fluvaquents, a murszowate właściwe, mineralno-murszowe, murszaste 
do Histic Humaquepts. Nie są to jednak jednostki klasyfikacyjne odnoszące się jedynie 
do grupy gleb m ułowych. Gleby mułowe, szczególnie te w fazie decesji, nie są 
wyodrębniane we wspomianych systemach klasyfikacyjnych. Wynika to z faktu, że 
zajmują niewielkie powierzchnie wśród innych gleb hydrogenicznych i są trudne do 
wyodrębnienia.

WNIOSKI

1. Utwory mułowe badanych gleb zawierają od 20 do 40% materii organicznej. Nieod
łącznym składnikiem gleb mułowych są mineralne namuły występujące jako oddzielne 
warstwy lub są wymieszane z utworem organicznym. Namuły zawierają zarówno 
większe ilości piasku, jak i frakcji iłu.

2. Analizowane gleby mułowe znajdują się w fazie decesji. Proces murszenia zaznaczył 
się silniej w glebach położonych na niewielkich wyniesieniach i gleby mułowo-mur
szowe uległy ewolucji do murszowatych i murszastych.

3. Proponuje się, by polska systematyka gleb uwzględniła utwory o charakterze mułu 
zawierające 10- 20% materii organicznej, które można określić jako mułowate.

4. Zarówno początek akumulacji mułów, jak i tempo ich narastania są bardzo zróżnicowane i 
zależne od mikrorzeźby tarasu zalewowego. Ogólnie, akumulacja ta jest bardzo powolna.
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