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NIE W YRÓŻNIANE DO TYCHCZAS OGNIW O  
W  SEKWENCJI GLEB N A  M UŁOW ISKACH*  

MUDDY-LIKE SOILS -  THE UNDISTINGUISHED LINK 
IN THE SEQUENCE OF SOILS IN MUD HABITATS
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Abstract: On the fringes o f mud habitats in the transition zone with alluvial habitats are formed organic- 
mineral deposits containing 10-20% d. m. o f organic matter; they are referred herein to as muddy-like 
soils. Field research was carried out in 2000-2002 in 2 soil sections located in the Narew River flood valley 
in the Lower Biebrza Basin. The aim of the paper was the recognition of the profile structure and the 
physical-chemical properties o f muddy-like deposits and soils developed in the Lower Biebrza Basin and 
plant communities growing on them. These types o f units have not been distinguished in the current 
Polish Soil Classification System.
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WSTĘP

Mułowiska należą do dosyć rzadkich i słabo rozpoznanych siedlisk mokradłowych. 
Są one ściśle powiązane z funkcjonowaniem rzek, a w ich obrębie następuje akumulacja 
utworu organicznego zwanego mułem [Okruszko 1969]. Na obrzeżach mułowisk w strefie 
przejściowej z madowiskami tworzą się utwory organiczno-mineralne zawierające 
10-20% s.m. substancji organicznej w postaci mułu. Utwory te budują gleby stanowiące 
ogniwo pośrednie między glebami mułowo-glejowymi a gruntowo-glejowymi właściwymi, 
które nie są wyróżniane w aktualnie obowiązującej Systematyce gleb Polski [Systematyka 
gleb Polski 1989]. Na istnienie tego typu gleb po raz pierwszy zwrócił uwagę H. Banaszuk 
[Banaszuk 2000]. Autor pracy w trakcie szczegółowych analiz przeprowadzonych na 
mułowiskach Kotliny Biebrzy Dolnej bliżej określił specyfikę tych gleb, które zaproponował 
nazwać mułowatymi [Roj-Rojewski 2003; Roj-Rojewski, Banaszuk 2004; Roj-Rojewski 
2006].

♦Badania zostały sfinansowane w ramach pracy własnej W/WBiIS/30/2008.
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Celem pracy jest rozpoznanie budowy profilowej, określenie podstawowych właściwości 
fizyczno-chemicznych utworów i gleb mułowatych wykształconych w Kotlinie Biebrzy Dolnej, 
porównanie utworów mułowatych z mułami pod kątem oznaczonych właściwości oraz 
określenie zbiorowisk roślinnych porastających gleby mułowate.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Badania terenowe prowadzono w latach 2000-2002 na 2 przekrojach glebowych 
założonych na siedliskach mułowo-madowych w dolinie zalewowej Narwi na obszarze 
Kotliny Biebrzy Dolnej w pobliżu miejscowości Giełczyn oraz Ruś. Opisano budowę 15 
profili glebowych, w tym 4 profili gleb mułowato-glejowych, wykonano zdjęcia 
fitosocjologiczne występującej na nich roślinności oraz oznaczenia podstawowych 
właściwości fizyczno-chemicznych gleb. Określono: skład granulometryczny, popielność, 
gęstość właściwą i objętościową, kurczliwość całkowitą, pojemności wodne, krzywą 
pF, aktualną zawartość powietrza w glebie, pH w wodzie, zawartość form ogólnych, 
popielnych i przyswajalnych. Analizy laboratoryjne wykonano metodami powszechnie 
stosowanymi w gleboznawstwie [Maciak, Liwski 1996; Ostrowska i in. 1991], a wyniki 
badań opracowano statystycznie przy użyciu programu STATISTICA 6.0. Do porównań 
dwóch populacji wykorzystano test U Manna-Whitneya.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wierzchnie warstwy badanych gleb mułowato-glejowych budują utwory mułowate o 
miąższości od 6 do 18 cm (poziom Ame). Zalegają one na madach różnej zwięzłości od 
piasków słabo gliniastych do pyłów zwykłych, podścielonych piaskami luźnymi kory
towymi. Rozpoznane utwory mułowate to najczęściej aluwialne piaski drobne, rzadziej 
utwory ilaste, przesycone mułem. Mają one charakter utworów organiczno-mineralnych, 
o czym świadczy ich popielność zawierająca się w przedziale 80,0-89,6 % s.m. (średnia 
85,6% s.m. -  tab. 1). Zazwyczaj utwór mułowaty przechodzi stopniowo w utwór 
mineralny, na co wskazuje obecność poziomu przejściowego AmeGox lub AmeG z 
zaciekami materii organicznej w postaci mułu.

Wyróżnione gleby mułowato-glejowe tworzą siedliska przejściowe mułowo-madowe o 
charakterze pośrednim między mułowiskami a madowiskami. Tego typu siedliska wyróżnił już 
w latach 60. XX wieku H. Okruszko, nazywając je siedliskami błotnymi namulanymi [Okruszko 
1969; 1977]. Jednak nie były one jak dotąd obiektem bardziej szczegółowych badań.

Gleby mułowato-glejowe zajmują w mikrorzeźbie doliny zalewowej Narwii wyższe 
stanowiska w stosunku do gleb mułowych właściwych i mułowo-glejowych [Roj- 
Rojewski, Banaszuk 2004]. Z jednej strony bezpośrednio przylegają do gleb mułowo- 
glejowych, zaś z drugiej do wyżej od nich położonych mad glejowych.

Zwierciadło wody gruntowej w glebach mułowato-glejowych latem 2000 i 2001 r. 
zalegało na głębokości 93-130 cm, a w tym samym czasie na glebach mułowych objętych 
czynnym procesem bagiennym układało się na głębokości 40-80 cm [Roj-Rojewski, 
Banaszuk 2004; Roj-Rojewski 2006]. Znacznie niższe zaleganie wody gruntowej i 
wynikająca z tego zdecydowanie niższa wilgotność aktualna wskazują na gorsze warunki 
wodne panujące na glebach mułowatych w porównaniu z glebami mułowymi (tab. 1).
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TABELA 1. Parametry statystyczne właściwości fizycznych utworów mułowatych i mułów 
z Kotliny Biebrzy Dolnej
TABLE 1. Statistical parameters o f  physical properties o f  muddy-like deposits and muds 
from the Lower Biebrza Basin
Własność
Property

iLiczba próbek 
jSamples No

Wartość -  Value V
min max x s %

Popie lność. % s.m 110* 80,0 89,6 85,6a 2,8 3,2
.Ash content. % DM |49* 25,8 80,0 57,7b 14,1 24,5
Gęstość objętościowa 117 0,474 1,121 0,689a 0,145 21,1
Bulk density, Mg-rn-3 jl 14 0,122 0,865 0,308b 0,135 43,9
Gęstość właściwa* iio 2,112 2,373 2,255a 0,107 4,7
Specific density Mg-m~3 j49 1,497 2,364 1,940b 0,217 11,2
Kurczliwość całkowita, il 4 0,159 0,460 0,317a 0,076 24,0
Total shrinkage, mJ-rrfJ !88 0,204 0,804 0,603b 0,116 19,2
Wilgotność aktualna, ii 7 0,516 0,714 0,615a 0,064 10,4
Actual moisture, m3-m-3 114 0,560 0,920 0,792b 0,068 8,6
Pojemność wodna kapilarna, in 0,562 0,801 0,727a 0,057 7,8
Capillary water capacity m m  ■ 114 0,599 0,946 0.839b 0,057 6,8
Pojemność wodna maks. |l 7 0,576 0,822 0,742a 0,059 8,0
Max. water capacity, m3-irf3 |l 14 0,615 0.949 0.849b 0,056 6,6
Aktualna zawartość powietrza, 17 0,055 0,240 0,127a 0,058 45,8
Actual air content, m3 -3m m 1114 0,003 0,182 0,056b 0,033 58,3
Wilgotność pF = 2,0 |3 0,676 0,714 0.690a 0,021 3,0
Moisture at pF = 2,0 nr-irf3 19 0,666 0,825 0,752b 0,040 5,3
Wilgotność pF = 2,7 3 0,529 0,609 0,566a 0,040 7,1
Moisture at pF = 2,7, mJ-m-3 il9 0,464 0,697 0,573a 0,068 11,9
Makropory pF < 2,0, |3 0,056 0,103 0,080a 0,024 29,6
Macropores pF < 2,0, nf-m"3 |19 0,074 0,193 0,121a 0,036 30,1
Mezopory pF = 2,0—4,2, |3 0,267 0,358 0,320a 0,047 14,7
Mesopores pF = 2 ,0-4 ,2 m3 • m“3 19 0,267 0,509 0,392a 0,074 18,9
Mikropory pF > 4,2,, 3 0,31 0,413 0,370a 0,048 13,0
Micropores pF > 4,2, m3 ■ irf3 19 0,208 0,472 0,360a 0,077 21,3
ERU pF = 2 ,0-2 ,7 3 0,105 0,146 0,123a 0,021 16,9
RAW pF = 2 ,0-2 ,7 , m3*m-3 19 0,102 0,275 0,179b 0,047 26,2
Objaśnienia: *wartość u góry -  utwory mułowate,wartość u dołu -  muły, min -  minimum, 
max -  maksimum, x -  średnia arytmetyczna, s -  odchylenie standardowe, V -  współczynnik 
zmienności, a, b -  średnie oznaczone tą sama literą nie różnią się statystycznie istotnie 
przy p < 0,05; Explanations: *value above -  muddy-like deposits; value below —  mud, 
min — minimum, max -  maximum, x -  arithmetic mean, s -  standard deviation, V -  variability 
coefficients, b — means marked the same letter don't differ statistically significantly 
when p < 0,05

Warunki te sąjednak wystarczające dla roślinności typowo błotnej, gdyż na analizowanych 
glebach Gme stwierdzono występowanie szuwaru mozgi trzcinowatej Phalaridetum 
arundinaceae i szuwaru turzycy błotnej Caricetum acutiformis [Roj-Rojewski 2004].

Oznaczone właściwości fizyczno-chemiczne jednoznacznie wskazują na duże różnice 
między utworami mułowatymi a mułami, co wynika z wyraźnie wyższej popielności 
utworów mułowatych. Utwory mułowate cechuje więc znacznie wyższa gęstość
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TABELA2. Parametry statystyczne właściwości chemicznych utworów mułowatych i mułów 
z Kotliny Biebrzy Dolnej
TABLE 2. Statistical parameters o f  chemical properties o f  muddy-like deposits and muds 
from the Lower Biebrza Basin
Własność
Property

Liczba próbek 
Samples No

Wartość -  Value V
min max x s %

pH w H ,0 10* 5,57 6,60 6.14a 0,37 6.11
pH in H?0 49 3,15 7,32 5,32b 0,74 3.9
N ogólny -  N total g-kg'1 9 4,91 10.46 7,22a 1,69 23,4

52 2,25 32,07 18,30b 7,56 41,3
Ca ogólny -  Ca total g-kg"1 9 5,31 18,34 10,32a 4,57 44.3

52 5,24 336,24 30,51b 48.65 159,5
Mg ogólny -  Mg total g-kg"' 9 0,805 2,977 1,727a 0.786 45,5

52 0,504 6,765 2,964b 1,312 44,3
Na ogólny -  Na total g-kg'1 9 0,000 0,000 0,000a 0,000 -

52 0,000 3.138 0,390b 0,666 170,9
K ogólny -  K total g-kg'1 9 0,374 0,702 0,554a 0,100 18,1

52 0.350 2,205 1,224b 0.414 33,8
Fe ogólny -  Fe total g-kg'1 9 7.74 20,00 13.67a 3,55 26,0

52 3,98 98,66 21,86b 14,65 67,0
Al ogólny -  Al total g-kg"' 9 10,1 15,14 13,15a 1,901 14,4

52 4,70 114,53 18,55a 9,87 107,1
P w popiele -  P in ash g k g '1 11 0,003 0,777 0,293a 0,253 86,3

51 0,016 1,835 0,671b 0,491 73,2
Ca w popiele -  Ca in ash g-kg"1 11 2.07 8,65 6.58a 1,79 27,2

51 1,43 192,75 19,30b 26,37 136,7
Mg w popiele -  Mg in ash g-kg'1 11 0,440 2,714 1,140a 0,699 61,4

51 0,567 9,395 2,068b 1.405 67,9
Na w popiele -  Na in ash g-kg"' 11 0.000 0,211 0,056a 0,059 106,7

51 0.000 0.345 0,122b 0,070 57,6

K w popiele -  K in ash g-kg"' 11 0,328 0,627 0,469a 0,100 21,2
51 0,237 1,415 0,897b 0,278 31,0

Fe w popiele -  Fe in ash g-kg"' 11 0,56 11,68 3,99a 4,16 104,4
51 0,77 46,58 11.96b 9,90 82,7

Al w popiele -  Al in ash g-kg"' 11 3,70 8,97 6,19a 1,59 25,6
51 1.35 31,25 7,49a 4,39 58,7

P przyswajalny -  P available mg-kg 1 10 225,3 500,6 353,1a 100.7 28,5
51 140,5 2959,6 589,3a 530,3 90,0

K przyswajalny- K available mg-kg 1 10 71,3 139,9 97,0a 21,9 22,6
51 10,2 334,8 144,8a 88.8 61,3

Mg przyswajalny mg-kg ' 10 404,7 916,0 678,7a 155,6 22,9
Mg available 51 461,3 5783,5 1658,5b 901,4 54,4

Objaśnienia: jak pod tabelą 1. Explanation notes as under Table 1
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objętościowa, gęstość właściwa, a zdecydowanie mniejsza kurczliwość całkowita, 
pojemność wodna kapilarna, maksymalna i wilgotność aktualna oraz większa ilość 
powietrza (tab. 1). Wykazują znacznie gorsze zdolności retencyjne, również ze względu 
na niższą pojemność wodną przy pF 2,0, mniejszą zawartość makroporów i mezoporów 
oraz wody łatwo dostępnej ERU. Cechują się przeważnie odczynem lekko kwaśnym 
(średnia pH 6,14), czyli znacznie wyższym od odczynu mułów (tab. 2). Zawierają 
zdecydowanie mniej form ogólnych N, Ca, Mg, Na, K, Fe i zbliżone ilości Al. Są także 
mniej zasobne w formy popielne P, Ca, Mg, Na, K, Fe, również za wyjątkiem Al. Zawierają 
wyraźnie mniej przyswajalnego Mg, a podobne ilości P i K.

Dolina Narwii w Kotlinie Biebrzy Dolnej jest pierwszym obiektem, na którym rozpoznano 
gleby mułowato-glejowe. Przypuszczalnie gleby takie są dosyć powszechne w dolinach rzek 
nizinnych, w strefach kontaktu mułowisk z madowiskami. Dokumentacja dotycząca gleb 
mułowato-glejowych jest skromna, dlatego badania tych gleb wymagają dalszej kontynuacji.

WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania pozwoliły na rozpoznanie na obszarze siedlisk przejściowych 
mułowo-madowych utworów mułowatych i gleb mułowato-glejowych, jednostek nie- 
wyróżnianych w aktualnie obowiązującej Systematyce Gleb Polski. Są one odpowied
nikiem utworów torfiastych i gleb torfiasto-glejowych w sekwencji gleb na torfowi
skach i cechująje właściwości pośrednie między glebami mułowo-glejowymi a grun
towo glejowymi właściwymi. W katenach gleby mułowo-madowe zajmują stanowi
ska pomiędzy glebami mułowo-glejowymi a madami glejowymi.

2. W glebach mułowato-glejowych panują gorsze warunki wodne niż na sąsiadujących z 
nimi glebach mułowych. Mimo że porasta je roślinność typowo błotna w rodzaju szu
waru mozgi trzcinowatej i turzycy błotnej, nie następuje tu akumulacja mułu. Silnie 
rozłożona materia organiczna przesyca mineralny substrat aluwiów rzecznych two
rząc utwory mułowate.

3. Badane utwory mułowate stanowią aluwialne piaski drobne lub iły o miąższości 6-18 cm 
z dodatkiem mułu w ilości 10-20%. Są to więc utwory organiczno-mineralne, które 
zalegają na madach różnej zwięzłości podścielonych piaskami luźnymi korytowymi.

4. Utwory mułowate charakteryzują się specyficznymi właściwościami fizyczno-che- 
micznymi, znacznie różniącymi się od właściwości utworów mułowych. Oznaczone 
właściwości jednoznacznie wskazują na odrębność utworów mułowatych w całej se
kwencji utworów hydrogenicznych na mułowiskach i potwierdzają potrzebę wydzie
lenia nowej jednostki taksonomicznej w postaci gleb mułowato-glejowych.
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