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Abstract: Field research was carried out in 2007 on a soil section with 4 soil profiles located in the Supraśl 
River flood valley near Juro wee. The study was focused on the profile structure and physical properties 
of the muddy-like and river alluvial soils placed along the soil section and the plant communities growing 
on them. The relationship between the soil origin, microrelief o f the flood valley and the hydroecological 
conditions is evident, what is proved by this study. The muddy-like deposits are definitely distinguished 
from other analyzed deposits by their physical properties. Muddy-like soils and gley alluvial soils are 
new proposals to the Polish Soil Classification System.
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WSTĘP

Siedliska przejściowe mułowo-madowe, zwane też błotnymi namulanymi [Okruszko 
1977], powstają w wyniku nakładania się na proces mułotwórczy procesu namulania lub 
zamulania. Obiekty te nie były dotąd zbyt często badane. Autor pracy wyróżnił na tego typu 
siedliskach wykształconych w dolinie Narwi w Kotlinie Biebrzy Dolnej utwory mułowate i 
gleby mułowato-glejowe [Roj-Rojewski 2003; Roj-Rojewski, Banaszuk2004; Roj-Rojewski 
2006]. Takie gleby zostały również rozpoznane przez autora w dolinie Supraśli. Dodatkowo 
wyróżniono tu także mady rzeczne glejowe, które wraz z glebami mułowato-glejowymi nie 
są wydzielane w Systematyce gleb Polski [Systematyka, 1989]. Sugestie utworzenia tego 
rodzaju jednostek taksonomicznych wysuwał już H. Banaszuk [Banaszuk 1987; 2000].

Celem pracy jest określenie typologii i właściwości fizycznych gleb mułowato- 
glejowych i madowych wykształconych w dolinie zalewowej Supraśli w pobliżu Jurowiec, 
oraz porastających je zbiorowisk roślinnych, a także zależności typologii gleb od 
mikrorzeźby terenu i warunków hydroekologicznych.
♦Badania zostały sfinansowane w ramach pracy własnej W/WBiIS/30/2008.
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OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Badania terenowe prowadzono w roku 2007 na założonym przekroju glebowym w 
dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec. Rzeka Supraśl jest prawobrzeżnym dopływem Narwi 
i na analizowanym obszarze wykształciła dolinę wypełnioną głównie madami i mułami, a 
miejscami także torfami. Opisana została budowa 4 profili glebowych, wykonano zdjęcia 
fitosocjologiczne występującej tu roślinności oraz oznaczenia podstawowych właściwości 
fizycznych gleb metodami powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie [Maciak, Liwski 
1996; Ostrowska i in. 1991]. Określono: skład granulometryczny, popielność, gęstość 
właściwą i objętościową, pojemności wodne oraz aktualną zawartość powietrza w glebie.

WYNIKI I DYSKUSJA

Badany przekrój glebowy ma długość 22 m, a deniwelacja wynosi 80 cm. Na przekroju 
wyróżniono mady rzeczne (profile 1, 2 i 3; rys. 1) budujące siedlisko madowe oraz glebę 
mułowato-glejową (profil 4) na siedlisku mułowo-madowym.

Analiza przekroju glebowego wskazuje na ścisłą zależność typologii gleb od mikrorzeźby 
terenu i wynikających z niej warunków hydroekologicznych. Najniżej w terenie i 
jednocześnie najbliżej koryta rzecznego położona jest gleba mułowato-glejowa Gme (rys.
1). Wierzchnią jej warstwę buduje utwór mułowaty o zawartości substancji organicznej 
10,1% s.m (tab. 1). Utwór ten jest aluwialnym piaskiem drobnym przesyconym mułem. 
Jest to więc mada rzeczna, w której nastąpiło wzbogacenie w silnie rozłożoną materię 
organiczną. Utwór mułowaty tworzy poziom próchniczny Ame o miąższości 20 cm. 
Podściela go mada zbudowana z piasku luźnego zalegająca na głębokości 45 cm na piasku 
luźnym korytowym całkowicie oglejonym. Na glebie mułowato-glejowej odznaczającej 
się największą wilgotnością (poziom wody gruntowej 21.08.2007 r. -  32 cm) występuje 
szuwar mozgi trzcinowatej Phalaride tum arundinaceae.

Wyżej w terenie wykształciły się mady rzeczne, które sklasyfikowano jako podtypy: 
mada glejowa i mada próchniczna. Mady te należą do bardzo lekkich, gdyż budują je 
piaski luźne i słabo gliniaste. Tylko lokalnie w głębszych warstwach występują piaski 
gliniaste lekkie (profil 3). Miąższość zakumulowanych utworów aluwialnych sięga tu od 
50 cm w profilu 3 do 100 cm w profilu 1. Utwory te charakteryzują się wyraźnym 
warstwowaniem, co świadczy o młodym wieku mad. Podściela je piasek luźny korytowy 
całkowicie oglejony, miejscami przesycony mułem.

Nieco wyżej od gleby mułowato-glejowej położona jest mada rzeczna glejowa Fg 
(profil 2 i 3), w której oddolne oglejenie sięga niemal do powierzchni terenu. Miąższość 
poziomu próchnicznego A w tej glebie jest znacznie mniejsza w porównaniu do poziomu 
Ame i wynosi 12-13 cm. Poziom ten zawiera substancję organiczną w ilości od 3,6 
(profil 2) do 5,1 % s.m. (profil 3). Na madzie glejowej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie 
gleby mułowato-glejowej występuje to samo zbiorowisko mozgi trzcinowatej Phalaridetum 
arundinaceae. Jednak ze względu na gorsze warunki wilgotnościowe (p.w.g. -  40 cm) 
procesy mineralizacji są bardziej nasilone i odkłada się tu mniej materii organicznej 
przesycającej wierzchni utwór mineralny. Zupełnie inna roślinność -  zbiorowisko z 
dominacją śmiałka darniowego Deschampsietum caespitosae, porasta madę glejową 
położoną jeszcze wyżej w terenie (profil 2). Obecność tego zbiorowiska świadczy o 
jeszcze większym przesuszeniu siedliska (p.w.g. -  53 cm).



TABELA 1. Właściwości fizyczne podstawowe badanych gleb (średnie arytmetyczne z 3 próbek) 
TABLE 1. Basic physical properties o f analysed soils (arithmetic means o f 3 samples)__________
Nr profilu 
i symbol 
Profile No 
and symbol

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

Popielność
Ash
content

Gęstość
objętościowa
Bulk
density

Gęstość
właściwa
Specific
density

Kurczliwość
całkowita
Total
shrinkage

Wilgotność
aktualna
Actual
moisture

Pojemność 
wodna 
kapilarna 
Capillary 
water capacity

Pojemność 
wodna maks. 
Maximum 
water capacity

Aktualna 
zawartość 
powietrza 
Actual air 
content

[cm] [% s.m.] [Mg-m3] [m3-nT3]

1 A 5-10 95,6 1,284 2,462 — 0,265 0,502 0,515 0,249
Fc A/C 27-32 98,0 1,341 2,492 - 0,258 0,472 0,482 0,224

Cgg 40-45 97,4 1,328 2,462 - 0,275 0,461 0,472 0,197
DG 100-105 99,7 1,443 2,543 - 0,368 0,396 0,406 0,037

2 A 5-10 96,4 1,345 2,457 - 0,413 0,479 0,493 0,079
Fg A/Gox 15-20 98,0 1,393 2,489 - 0,350 0,435 0,451 0,102

Gox 35-40 99,3 1,512 2,491 - 0,338 0,395 0.410 0,072
G 46-51 94,0 0,821 2,378 - 0,572 0,623 0,630 0,058
DG 100-105 97,3 - 2,477 - - - - -

3 A 5-10 94,9 1,052 2,114 0,141 0,493 0,568 0,581 0,088
Fg A/Gox 15-20 97,3 1,328 2,265 - 0,410 0,467 0,481 0,070

Gox 35-40 99,4 1,478 2,582 - 0,335 0,377 0,382 0,048
DG 60-65 96,3 1,105 2,388 - 0,493 0,503 0,505 0,012

4 A me 5-10 89,9 0,622 2,170 0,287 0,535 0,658 0,694 0,158
Gme AmeG 20-25 96,3 1,206 2,446 - 0,464 0,510 0,518 0,055

G 40-45 99,8 1,457 2,554 - 0,343 0,353 0,364 0,021
DG 50-55 99,8 1,454 2,472 - 0,363 0,392 0,398 0,035

Fc -  mada rzeczna próchniczna -  humous river alluvial soil, Fg -  mada rzeczna glejowa -  gley river alluvial soil , 
Gme -  gleba mułowato-glejowa -  nuidy-like soil
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RYSUNEK 1. Przekrój glebowy na powierzchni Jurowce: 1 -  nr profilu glebowego, 2 -  utwór mułowaty, 3 -  piasek luźny, 4 -  piasek słabo gliniasty,
5 -  piasek gliniasty lekki, 6 -  głębokość zalegania mad, 7 -  poziom wody gruntowej
FIGURE 1. Soil section on the Jurow'ce area: 1 -  number o f soil profile, 2 -  muddy-like deposit, 3 -  loose sand, 4 -  slighty loamy sand, 5 -  loamy sand,
6 -  lying depth of alluvial deposits, 7 -  ground water depth
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Najwyższe i najbardziej suche (p.w.g. -  102 cm) partie terenu zajmuje mada rzeczna 
próchniczna Fc (profil 1), której poziom próchniczny A, zawierający średnio 4,4% s.m. 
substancji organicznej, odznacza się największą miąższością wynoszącą 26 cm. Porasta 
ją  zbiorowisko Poa-Festucetum , czyli łąka świeża z dominacją wiechliny łąkowej i 
kostrzewy czerwonej.

Zaznaczająsię znaczne różnice we właściwościach fizycznych pomiędzy glebąmułowato- 
glejową a madami rzecznymi. O specyfice gleby mułowato-glejowej decyduje wierzchni 
utwór mułowaty, który wykazuje najniższą popielność, średnio 89,9% s.m., ze wszystkich 
badanych utworów (tab. 1). Dlatego cechuje się on także najniższymi wartościami gęstości 
objętościowej (średnio 0,622 Mg-m-3) i gęstości właściwej (2,170 Mg-m-3) oraz najwyższą 
kurczliwością całkowitą (0,287 m3*m-3). Ma natomiast lepsze właściwości wodne, tj. 
największą wilgotność aktualną (0,535 m3-irf3), pojemność wodną kapilarną (0,658 
m3*m-3) i maksymalną (0,694 m3-irf3). Zawiera również spore ilości powietrza (0,158 
m3*nr3), choć nie tak duże jak w madzie próchnicznej (w poziomie A -  0,249 m3*m"3).

Właściwości fizyczne mady próchnicznej i mady glejowej w profilu 2 są bardzo 
podobne, z wyjątkiem nieco podwyższonej zawartości substancji organicznej na głębokości 
23-44 cm w profilu 2. Wyraźnie natomiast zaznacza się odmienność mady glejowej w 
profilu 3, której właściwości fizyczne przyjmują wartości pośrednie między glebą 
mułowato-glejową a pozostałymi madami. Gleba ta stanowi więc swoiste ogniwo 
przejściowe między glebą mułowato-glejową a madą glejową.

WNIOSKI

1. Wykształcenie typologiczne gleb w dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec jest ściśle 
powiązane z mikrorzeźbą terenu, która w istotny sposób wpływa na warunki wodne 
oraz szatę roślinną. W najniższych częściach terenu, odznaczających się największym 
uwilgotnieniem, występuje gleba mułowato-glejowa z szuwarem mozgi trzcinowatej. 
Nieco wyższe partie terenu zajmuje mada glejowa również z szuwarem mozgi trzcino
watej, a jeszcze wyżej tą samą glebę porasta zbiorowisko z dominacją śmiałka darnio
wego. Na najwyższych i najbardziej suchych stanowiskach występuje mada próch
niczna ze zbiorowiskiem w przewadze wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej.

2. Dolina Supraśli w okolicy Jurowiec jest drugim obiektem po dolinie Narwii w pobliżu ujścia 
Biebrzy, na którym rozpoznano glebę mułowato-glejową budującą siedlisko przejściowe 
mułowo-madowe. Gleby te wykazują duże podobieństwo pod względem budowy profilo
wej, właściwości fizycznych oraz porastających je zbiorowisk roślinnych.

3. Właściwości fizyczne utworu mułowatego budującego badaną glebę mułowato-glejową wy
różniają się na tle innych badanych utworów glebowych niską popielnością która wynosi 
89,9% s.m. Utwór ten odznacza się mniejszą gęstością objętościową i gęstością właściwą zaś 
większą kurczliwością całkowitą i wyższymi pojemnościami wodnymi od pozostałych bada
nych utworów glebowych. Utwór mułowaty zawiera również spore ilości powietrza.

4. Utwory mułowate i gleby mułowato-glejowe jako podtyp gleb gruntowo-glejowych 
powinny być włączone do Systematyki gleb Polski. Ich odpowiednikiem w sekwencji 
gleb na torfowiskach są utwory torfiaste i gleby torfiasto-glejowe. Cechują je właści
wości pośrednie między glebami mułowo-glejowymi a gruntowo glejowymi właści
wymi. Drugą propozycją do uzupełnienia Systematyki są mady glejowe. Gleby te po
winny stanowić podtyp mad rzecznych, gdyż tworzą się one z aluwiów rzecznych, a 
od innych mad odróżnia je oddolne oglejenie sięgające nawet do powierzchni terenu.
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