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Abstract: The aim of the study was to characterize the soils of spring niches in the valley of Jarosławianka 
River (Sławieńska Plain) -  their taxonomy, morphology and selected physical and chemical properties. 
The soils were classified as proper gley soils, peat-like soils and peat-mud soils. Proper gley soils were 
formed in the upper parts of slopes. Low content of organic matter, deep gleying and low specific surface 
area are the characteristic features of the soils. Peat-like soils and peat-mud soils were formed in a lower 
parts of slopes, in small depressions. Peat-mud soils were formed in a result of soil organic matter 
accumulation in depressions in conditions of water surplus. Organic material (peat and mud) contains 
different addition of mineral alluvium in particular horizons. Peat-mud soils have low bulk density, large 
porosity and large specific surface area in comparison to other soils of spring niches. Peat-like soils are 
mineral-organic soils with a low-thickness profile and properties intermediate between proper-gley soils 
and peat-mud soils. In general, the soils of spring niches were rich in total forms of nitrogen, phosphorus 
and potassium. There was observed low concentration of easily hydrolising forms of nitrogen and plant- 
available forms of phosphorus and potassium. Parallelly. there was also observed low concentration of 
water-extractable (active) forms of analysed elements. It is the effect of the functioning of spring niches as 
transition zones between underground and superficial parts of water cycling in river catchment and 
different aspects of the infuence of water.

Słowa kluczowe: nisze źródliskowe, gleby hydrogeniczne, właściwości fizyczne gleb, właściwości che
miczne gleb, Równina Sławieńska.
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WSTĘP

Naturalne wypływy wód podziemnych skoncentrowane zazwyczaj w zlewniach 
źródłowych są podstaw ą zasilania młodoglacjalnych dolin rzecznych. M ogą one 
przyjmować różne formy -  pojedyncze źródła, powierzchniowe i linijne wycieki, młaki,
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zgrupowania wypływów Unijnych, obszary źródliskowe. W zależności od lokalnych 
uwarunkowań geomorfologicznych, pedologicznych, hydrologicznych oraz pogodowych 
charakteryzują się określoną wydajnością oraz dynamiką odpływu wody w czasie 
[Jekatierynczuk-Rudczyk 2005; Mazurek 2006]. W rejonie wysięków wód gruntowych 
może dochodzić do zabagnienia terenu i rozwoju nisz źródliskowych o różnych rozmiarach. 
Nisze źródliskowe stanowią strefę przejściow ą pomiędzy obiegiem podziemnym i 
powierzchniowym wody w zlewni rzecznej. Ilość i skład chemiczny wód zasilających 
decydująo składzie gatunkowym roślinności [Osadowski 2006; Wołejko 1996], a także o 
kierunku rozwoju procesów glebotwórczych. Gleby z kolei wpływają na przepływające 
wody, prowadząc do przemian ich składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych. 
W obrębie nawet niewielkich nisz źródliskowych może dochodzić do głębokich zmian 
chemizmu przepływających wód [Jekatierynczuk-Rudczyk 2005,2006,2007]. O kierunku 
i zakresie przemian decyduje kompleks właściwości fizycznych i chemicznych gleb oraz 
charakter i intensywność procesów biochemicznych, związanych z funkcjonowaniem 
zbiorowisk roślinnych oraz mikroflory i fauny glebowej.

Celem podjętych badań była charakterystyka gleb, jako ważnego elementu strukturalnego 
i funkcjonalnego nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki -  lewobrzeżnego dopływu dolnej 
Wieprzy (Równina Sławieńska). W pracy omówiono typologię, morfologię i prawidłowości 
przestrzennego rozmieszczenia gleb oraz wybrane ich właściwości fizyczne i chemiczne.

MATERIAŁY I METODY

Jarosławianka jest zlewnią źródłową o powierzchni 5,74 km2, położoną w obrębie 
późnoglacjalnego zastoiska na obszarze Równiny Sławieńskiej. Warstwę powierzchniowąlitosfery 
stanowiąsilnie kwaśne i słaboprzepuszczalne iły i pyły zastoiskowe lub utwoiy kemowe zalegające 
na zbitych, węglanowych glinach zwałowych. Na granicy pomiędzy utworami zastoiskowymi 
lub kemowymi a zwałowymi występują przewarstwienia piasków, stanowiące warstwę 
wodonośną. Dolny odcinek rzeki jest wcięty w podłoże na głębokość przekraczającą 10 metrów. 
Wcięcie to, będące efektem gwałtownego odpływu wód jeziora polodowcowego, spowodowało 
rozcięcie warstwy wodonośnej. Współcześnie wzdłuż stoków doliny funkcjonująliczne wysięki 
i wycieki wód gruntowych o niewielkiej intensywności odpływu wody, powodujące w niektórych 
miejscach zabagnienie terenu i rozwój nisz źródliskowych. Do badań wytypowano pięć nisz 
źródliskowych w dolnym odcinku Jarosławianki (rys. 1). Z uwagi na niewielkie rozmiary nisz 
(rzędu kilkudziesięciu m2), w obrębie każdej z nich wykonano w centralnej części jedną odkrywkę 
glebową. W terenie sporządzono opis profili glebowych i rozpoznanie typologiczne, następnie 
pobrano próbki glebowe o strukturze nienaruszonej do stalowych pierścieni o objętości 100 cm3 
oraz próbki o strukturze naruszonej w postaci monolitów z poszczególnych poziomów 
genetycznych. W pobranych próbkach oznaczono:
• barwę wg Munsella,
• gęstość objętościową w pierścieniach o objętości 100 cm3,
• gęstość właściwą metodą biuretową,
• porowatość ogólną obliczoną na podstawie gęstości objętościowej i właściwej,
• powierzchnię właściwą metodą adsorpcji par gliceryny,
• skład granulometryczny mineralnej części gleb łączoną metodą pipetową i sitową 

oraz określono grupy granulometryczne gleb zgodnie z klasyfikacją PTG 2008,
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• zawartość materii organicznej metodą strat prażenia w temperaturze 550°C,
• odczyn metodą potencjometryczną w H70  i roztworze KC1 o stężeniu 1 mol/dm3,
• zawartość węgla organicznego (Corg.) metodą Altena,
• zawartość azotu ogółem (N ) metodą Kjeldahla,
• zawartość azotu łatwohydrolizującego w wyciągu 0,25 M H2S 0 4 (N ) w stosunku

1:5 metodą Kjeldahla,
• zawartość azotu, fosforu i potasu w wyciągu wodnym gleby uzyskanym w wyniku 

wytrząsania gleby z wodą w stosunku 1:10 przez okres 1 godz. Po przefiltrowaniu 
ekstraktów przez sączki ilościowe twarde oznaczono sumę rozpuszczalnego azotu 
organicznego oraz amonowego (RAO) metodą Kjeldahla, zawartość azotu azotanowego 
metodą kolorymetryczną z salicylanem sodu, zawartość aktywnego fosforu (Pa) metodą 
molibdenianowąi potasu (Ka) metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej,

• zawartość fosforu ogółem (Pt) i potasu ogółem (K ) w roztworze po mineralizacji 
gleby w mieszaninie kwasów 40% HF i 60% HC104 w stosunku objętościowym 3:1; 
stężenie pierwiastków oznaczano metodami jak wyżej,

• zawartość dostępnych dla roślin form fosforu (P ) i potasu (K ) metodą Egnera- 
Riehma. P P

RYSUNEK 1. Lokalizacja nisz źródliskowych w dolnym odcinku Jarosławianki 
FIGURE 1. Locations of spring niches in the lower part of Jaroslawianka River
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WYNIKI I DYSKUSJA

G leby nisz źródliskow ych w dolinie Jarosław ianki zakw alifikow ano jako  gleby 
gruntowo-glejowe właściwe (nisza nr 1), gleby torfiasto-glejowe (nisza nr 3) oraz gleby 
torfowo-mułowe (nisze nr 2, 4, 5). W rozwoju gleb podstaw ow ą rolę odgrywa woda, 
która stw arza warunki beztlenow e i stanowi nośnik substancji rozpuszczonych oraz 
roślinność jako  źródło szczątków  organicznych. Istotnym  czynnikiem  je s t rów nież 
ukształtowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wysięków wody. Gleby gruntowo- 
glejowe właściwe pow stają w miejscach wysięków wód gruntowych w obrębie stoków. 
Nachylenie terenu ogranicza rozwój procesu bagiennego, a nadmiar wody powoduje jedynie 
silne oglejenie całego profilu. S ą to gleby zbudowane z osadów stokowych o budowie 
profilu Agg-G (rys. 2). W dolnych partiach stoków, w obrębie niewielkich obniżeń terenu, 
w ystępują gleby torfiasto-glejowe o budowie profilu Ae-Agg-G (rys. 2). S ą glebami o 
niewielkiej miąższości, silnie oglejonymi. Ich poziom próchniczny jest zbudowany z 
materiału torfiastego o znacznej zawartości słabo zhumifikowanej materii organicznej (tab. 
3). Część m ineralną poziom u próchnicznego stanow ią piaski gliniaste, zaś poziom G 
zbudowany jes t z glin piaszczystych (tab. 1). W dolnych partiach stoków, w których 
pierwotnie występowały zagłębienia terenu o utrudnionym odpływie wód rozwinęły się 
gleby torfowo-mułowe. Są to gleby zbudowane z zamulonych poziomów organicznych 
niekiedy rozdzielonych warstwami namułów m ineralnych i m ineralno-organicznych (n). 
M iąższość gleb torfowo-m ułowych jest zróżnicow ana (rys. 2), a ich powierzchniowa 
część je s t objęta procesem  bagiennym . Do rozw oju tych gleb m ogła się przyczynić 
obecność w dolnym odcinku rzeki młyna wodnego wraz ze stawem, funkcjonującego 
jeszcze na początku XX wieku. Spiętrzenie wody zapewne spowodowało uruchomienie 
akumulacji w postaci warstw torfowo-mułowych oraz okresami nam ułów mineralnych.

W łaściwości fizyczne gleb nisz źródliskowych wykazywały związek z zaw artością 
materii organicznej. Wraz ze wzrostem jej udziału następował spadek gęstości objętościowej 
i gęstości właściwej oraz zwiększenie porowatości i powierzchni właściwej (tab. 2, 3).

R Y S U N E K  2. M orfologia  g leb  n isz źródliskow ych: 1 -  p oziom y mineralne; 2 -  poziom y m ineralno- 
organiczne; 3 -  p oziom y organiczne
FIGURE 2. M orphology o f  the so ils o f  spring niches: I -  mineral horizons; 2 -  m ineral-organic horizons; 
3 -  organic horizons
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TABELA 1. Uziamienie gleb -  TABLE 1. Textural composition o f soils
Po
ziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Procentowy udział frakc 
Percentage o f fractions

ji granulo metrycznych o wymiarach [mm] 
mm]

Gatunek
gleby
Textural
group

>  2 2,0-
1,0

1.0-
0,5

0,5-
0,25

0.25-
0,1

0,1-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,005

0,005-
-0 ,002

<
0,002

Nisza nr 1 -  gleba gruntowo- glejowa właściwa/Nic he nr 1 -  proper gley soil
Agg 0 -2 0 0 ,8 2,9 6,9 18,5 33,8 18,6 8,1 5,4 1,7 4,1 Pg
Gl 20-44 4,9 2,9 8 ,0 21,4 26,3 13,2 9,8 8,9 3,1 6,4 gP
G2 44-62 1,4 2,1 7,9 26,4 30,3 13,6 6,7 4,8 1,9 6,3 Pg
G3 62-110 6,5 6,6 13,0 32,1 26,9 11,1 4,0 3,1 1,2 2 ,0 ps
Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 2 -- peat-mud soil
POtmn 0-15 *
Oltmn 15-42
02tmn 42-70
n 70-90 1,9 0 ,0 0 ,0 3,7 20,5 28,3 2 0 ,1 14,4 4,1 8,9 gl
03mn 90-110
D 110-150 2,7 1,6 2,6 8 ,2 27,6 15,4 13,5 14,5 4,3 12,3 gl
Nisza nr 3 -  gleba torfiasto-glejowa/Niche nr 3 -  peat-like soil
Ae 0-24 1,8 0 ,0 2,4 6,8 41,8 34,8 6,6 3,7 0 ,8 3,1 Pg
Agg 24-54 1,4 1,3 2,5 5,5 36,0 33,5 8,4 11.7 1,1 0 ,0 Pg
G 54-80 3,7 2,1 3,9 12,8 41,3 15,4 8,3 6,8 2,8 6,6 gP
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 4 -- peat-mud soil
POtmn 0-34
Otmn 34-70 3,2 0,8 3,0 13,2 31,4 18,7 10,8 9,0 3,6 9,5 gP
n 70-82 0,8 0,6 2,4 8,6 29,4 20,8 17,5 11,3 3,0 6,4 gP
D 82-110 2,7 1.6 2,6 8,2 27,6 15,4 13,5 14,5 4,3 12,3 gl
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 5 -- peat-mud soil
POtmn 0-22 3,1 0,0 3,4 18,0 34,9 15,3 12,0 3,6 0,8 12,0 gP
Otmn 22-47
D 47-80 11,0 1,4 2,3 11,2 37,5 17,5 9,0 9,4 3,4 8,3 gP
* -  nie oznaczono/ not analyzed; ps -  piasek słabogliniasty/sand; pg -  piasek gliniasty/loamy 
sand; gp -  glina piaszczysta/sandy loam; gl -  glina lekka/loam

Maksymalną gęstość objętościową notowano w materiale stanowiącym podłoże gleb 
organicznych (1,60-1,62 g-cm-3), zaś minimalnąw poziomach organicznych gleb torfowo- 
mułowych (w większości poziomów organicznych gęstość objętościowa nie przekraczała 
0,30 g-cm"3). Porowatość ogólna kształtowała się w zakresie 38,4-89,2%. Najmniejszą 
porowatością charakteryzowały się gleby gruntowo-glejowe właściwe, większą torfiasto- 
glejowe, zaś największągleby torfowo-mułowe (tab. 2). Podobne relacje zaobserwowano 
dla powierzchni właściwej. W glebach gruntowo-glejowych właściwych powierzchnia 
właściwa wynosiła 8,6-22,6 m -g_1, w glebach torfiasto-glejowych 14,5-26,4 m2-g_1, 
zaś w poziomach organicznych gleb torfowo-mułowych 36,4-46,5 m2-g~l. Obserwowane 
wartości nie są wysokie, co wynika z jednej strony z małego udziału frakcji ilastej, a z 
drugiej ze słabego stopnia humifikacji materii organicznej.

Odczyn gleb wykazywał niewielkie zróżnicowanie, mieszcząc się w granicach od 
słabo kwaśnego do słabo zasadowego. W kształtowaniu tej właściwości podstawową 
rolę należy przypisać wodzie gruntowej zasilającej gleby w składniki zasadowe. W glebach
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TABELA 2. Właściwości fizyczne gleb -  TABLE 2. Physical properties of soils
Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

Barwa
Color

Gęstość
właściwa
Specific
density

Gęstość
objętościowa
Bulk
density

Porowatość
ogólna
Total
porosity

Powierzchnia 
właściwa 
Specific surface 
area

[cm] [g-cm-3] [%] [m -g'1]
Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa / Niche nr 1 -  proper gley soil
Agg 0-20 5Y3/2 2,59 1,03 60,2 22.6
G1 20-44 5Y3,5/1,5 2,57 1,25 51,4 19,8
G2 44-62 5Y3/1.5 2.63 1,20 54,4 15,6
G3 62-110 5Y4/1 2,67 1,48 44.6 8,6
Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 2 - peat-mud soil
POtmn 0-15 10YR1.7/1 1.83 0,20 89,1 -
Oltmn 15-42 10YR2/3 2,13 0,23 89,2 40,1
02tmn 42-70 10YR2/2,5 1,97 0,27 86,3 33,8
n 70-90 10YR2/1 2,07 0,56 72,9 38,1
03mn 90-110 10YR2/1 2,26 0,23 89,8 40,6
D 110-150 2.5GY4.5/1 2,63 1,60 39,2 19,1
Nisza nr 3 -  gleba torfiasto-glejowa/Niche nr 3 - peat-like soil
Ae 0-24 5Y2,5/2 2,50 0,76 69,6 26,4
Agg 24-54 5Y3/2 2,44 0,68 72.1 23,5
G 54-80 2.5GY4,5/1 2,63 1,60 39.2 14.5
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 4 - peat-mud soil
POtmn 0-34 2.5Y3/1 2,07 0,32 84,5 45,3
Otmn 34-70 2.5Y2/1 2,25 0.46 79,6 36,4
n 70-82 2.5Y2/1 2.40 0.80 66.7 40.6
D 82-110 7,5Y4,5/1 2.63 1,62 38.4 19,1
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 5 - peat-mud soil
POtmn 0-22 10YR2.5/1 2,14 0,33 84,6 38.1
Otmn 22-47 10YR2,5/2,5 1.94 0,24 87,6 46,5
D 47-80 2,5Y4,5/1 2,58 1,23 52,3 18,3

nisz źródliskowych stwierdzono tylko śladowe ilości węglanów (tab. 3). Brak akumulacji 
węglanów wynika zapewne z obecności silnie kwaśnych utworów zastoiskowych ponad 
warstwą wodonośną.

Zawartość materii organicznej była zróżnicowana. Najmniejszy jej udział odserwowano 
w glebach gruntowo-glejowych właściwych (5,0%), wyższy w glebach torfiasto-glejowych 
(do 8,8%) i najwyższy w glebach torfowo-mułowych -  do 51 % (tab. 3). Wraz ze wzrostem 
zawartości materii organicznej wzrastała ilość azotu. Udział tego pierwiastka w glebach 
gruntowo-glejowych był mały, wynosząc zaledwie 0,34-1,29 g-kg'1. Nieco wyższe stężenie 
odnotowano w glebach torfiasto-glejowych -  1,93-2,11 g*kg_1. Zasobne w azot były gleby 
torfowo-mułowe, gdzie w poziomach organicznych obserwowano stężenia 6,10—17,45 g-kg-1 
(tab. 4). Wartość stosunku C:N wynosiła 14:1-32:1. Na ogół niższe jego wartości obserwowano 
w powierzchniowych poziomach gleb w porównaniu z poziomami podpowierzchniowymi. 
Zasoby N obliczone dla monolitu gleby o wymiarach 1 m X 1 m do głębokości zalegania 
podłoża mineralnego oszacowano na 2997 g-mf2 w niszy źródliskowej nr 2, 2103,5 g*irf2 w 
niszy nr 4 i 3442,4 g*m"2 w niszy nr 5. W glebie torfiasto-glejowej zasoby N wyniosły 778,3
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TABELA 3. Właściwości chemiczne gleb -  TABLE 3. Chemical properties o f soils
Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

pH CaCO, Straty prażenia 
Loss on ignition

Corg. N , C/N

[cm] h 2o KC1 [%] [g'kg-1]

Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa/Niche nr 1 -  proper gley soil
Agg 0-20 6,99 6,35 0,0 5,0 24,4 1,29 19
G1 20-44 7,52 6,59 <0,1 3,3 - 0,96 -

G2 44-62 7,69 6,70 <0,1 3,1 - 0,97 -

G3 62-110 7,35 6,30 0,0 1,1 - 0,34 -
Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa/Nic he nr 2 -- peat-mud soil
POtmn 0-15 6,55 6,19 0,0 50,6 266,6 17,45 15
Oltmn 15-42 6,44 6,01 0,0 34,1 181, 11,94 15
02tmn 42-70 6,82 6.01 0,0 36.5 198,7 11,87 17
n 70-90 7,10 6,14 0,0 16,0 84.0 4,28 20
03mn 90-110 6,87 6,08 0,0 23,2 127,3 7,72 16
D 110-150 - - 0,0 1,4 - - -
Nisza nr 3 -  gleba to rfiasto-glej owa/Nic he nr 3 -  peat-like soil
Ae 0-24 6,49 6,02 0,0 8.6 43,2 2,11 20
Agg 24-54 6,71 6,48 0,0 8.8 46,2 1,93 24
G 54-80 6,96 6,26 <0,1 1,7 — - -
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mulow'a/Niche nr 4 -- peat-mud soil
POtmn 0-34 6,12 5,41 0,0 30,9 197,1 6,10 32
Otmn 34-70 6,56 5,86 0,0 25.6 128,3 7,03 18
n 70-82 6,57 5,48 0,0 10,4 45,7 2,87 16
D 82-110 7,50 6,40 <0,1 1,7 - - -
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 5 -- peat-mud soil
POtmn 0-22 6,70 6,20 0,0 26,4 138,1 9,65 14
Otmn 22-47 6,50 6,10 0,0 51,0 270,7 17,02 16
D 47-80 7,04 6,15 <0,1 1,7 - - -

g-m"2, zaś w glebie gruntowo-glejowej właściwej do głębokości 110 cm 1001,4 g-m"2. 
Zróżnicowana była również zawartość azotu łatwo ulegającego hydrolizie (N^). Największe 
stężenia N zarejestrowano w poziomach bagiennych gleb torfowo-mułowych msz nr 2 -  500,3 
mg-kg'1 gleby, nr 4 -  241,1 mg-kg"1 gleby oraz nr 5 -  235,5 mg-kg"1 gleby. Udział procentowy 
Nh był mały -  1,3-5,0% ogólnej zawartości pierwiastka (tab. 4). Kolembasa i Becher [2009] w 
poziomach organicznych gleb torfowo-murszowych notowali wartości w zakresie 441-609 
mg-kg-1 gleby i udział tej formy w ogólnej zawartości azotu 20,7-24,9%. Suma azotu 
organicznego i amonowego rozpuszczalnego w wodzie (RAO) wahała się w przedziale 
38,1-72,2 mg-kg"1 gleby w glebie gruntowo-glejowej właściwej, 52,1-94,6 mg-kg"1 gleby w 
glebie torfiasto-glejowej i 58,5-351,1 mg-kg"1 gleby w poziomach organicznych gleb torfowo- 
mułowych (tab. 4). Forma ta stanowiła 0,8-11,3% ogólnej zawartości azotu. Udział azotu 
azotanowego w ogólnej puli pierwiastka w glebach organicznych i organiczno-mineralnych był 
bardzo mały -  0,05-0,25%, przy stężeniach w zakresie 3,1-17,6 mg-kg"1 gleby. Zawartość 
wszystkich analizowanych form azotu była dodatnio skorelowana z udziałem materii organicznej 
(lys. 3). Wyjątkowo niskie stężeniaN-NÓ3 w glebach nisz źródliskowych mogąbyć konsekwencją 
ograniczenia procesów nitryfikacji w warunkach nadmiaru wody [Jekatierynczuk-Rudczyk 2006], 
a także intensywnej denitiyfikacji, typowej dla zasobnych w materię organiczną gleb objętych
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RYSUNEK 3. Zależności pomiędzy wybranymi właściwościami gleb 
FIGURE 3. Correlations between selected properties of soils

procesem bagiennym [Davidson, Stahl 2000]. W okresie wegetacji azotany są intensywnie 
pobierane przez rośliny, co dodatkowo prowadzi do redukcji ich stężenia w roztworze 
glebowym. Należy również uwzględnić fakt, że próbki do analiz były pobierane wiosną, 
kiedy stężenie mineralnych form azotu w glebach jest zazwyczaj niskie na tle okresu 
letniego czy jesiennego [Smólczyński, Orzechowski 2009]. Prowadzone w latach 2007- 
2008 badania chemizmu wód zasilających wody Jarosławianki wskazują że w wodach 
gruntowych przepływających przez nisze źródliskowe dochodzi do wyraźnej redukcji 
stężeń zarówno azotanów, jak i jonów amonowych [Jonczak w druku].

Zawartość fosforu ogółem (P ) w glebach gruntowo-glejowych właściwych wynosiła 
0,30-0,45 g*kg_1 gleby, w glebach torfiasto-glejowych 0,37-0,50 g*kg_1 gleby, zaś w 
poziomach organicznych gleb torfowo-mułowych 0,63-2,18 g*kg_1 gleby (tab. 5). Stężenie 
form przyswajalnych dla roślin (P ) w glebach gruntowo glejowych kaształtowało się w 
zakresie 10,6-23,5 mg-kg-1 gleby, a w glebach torfowo-mułowych 5,5-69,0 mg-kg-1 
gleby. Największe stężenia P obserwowano w poziomach powierzchniowych gleb. Fosfor 
przyswajalny dla roślin w glebach gruntowo-glejowych stanowił 2,1-6,4%  ogólnej 
zawartości pierwiastka, w poziomach bagiennych gleb torfowo-mułowych 3,2-4,4, zaś 
w podpowierzchniowych poziomach organicznych tych gleb 0,6-1,9%. Udział fosforu 
aktywnego (Pg) był bardzo mały -  0,2-1,1% w stosunku do P (tab. 5). Niskie stężenia 
aktywnych form fosforu mogą wynikać z jego wypłukiwania przez wodę. Część fosforu 
może być również unieruchamiana przez żelazo [Sharpley 1995], które szczególnie w
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TABELA 4. Stężenie wybranych form azotu 
TABLE 4. Concentration of selected forms of nitrogen
Poziom Głębokość Nt Nh RAO N-NO, Zasoby N
Horizon Depth [cm] [g-kg"1] [mg-kg-1] Storage N [g-m~2]

Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa / Niche nr 1. -  proper gley soil
Agg 0-20 1,29 59,2 [4,6*] 70,6 [5,5] 5,0 [0,39] 265,5
G1 20-44 0,96 48,2 [5,0] 65,8 [6,8] 5,0 [0,52] 288,3
G2 44-62 0,97 30,8 [3,2] 72,2 [7,5] 4,6 [0,48] 208,5
G3 62-110 1,29 - 38,1 [11,3] 4.8 [1,42] 239,1
Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 2 -  peat-mud soil
POtmn 0-15 17.45 500,3 [2,9] 351,1 [2.0] 17,6 [0,10] 523,5
Oltmn 15-42 11,94 223,4 [1,9] 99,4 [0,8] 7.0 [0,06] 741,8
02tmn 42-70 11,87 169,7 [1,4] 111,7 [0,9] 7,0 [0,06] 897,3
n 70-90 4,28 96.9 [2,3] 78,7 [1,8] 7,2 [0,17] 479,5
03mn 90-110 7,72 97,2 [1,3] 58,5 [0,8] 14,0 [0.18] 355,2
D 110-150 - — - - -
Nisza nr 3 -  gleba torfiasto-glejowa/Niche nr 3 -  peat-like soil
Ae 0-24 2.11 90,3 [4,3] 94,6 [4,5] 5,2 [0,25] 384,9
Agg 24-54 1,93 65,7 [3,4] 52,1 [2,7] 3,1 [0,16] 393,4
G 54-80 0,27 - — - -
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 4 -  peat-mud soil
POtmn 0-34 6,10 241,1 [3,9] 145,6 [2,4] 7,9 [0,13] 664,2
Otmn 34-70 7,03 164.5 [2,3] 129,4 [1.8] 6,0 [0,08] 1163,6
n 70-82 2,87 128,5 [4,5] 112.3 [3,9] 5,4 [0,19] 275,7
D 82-110 0,33 - - - -
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 5 -  peat-mud soil
POtmn 0-22 9,65 235.5 [2,4] 215,9 [2.2] 8.5 [0,09] 700,3
Otmn 22-47 17,02 226.2 [1,3] 317,5 [1,9] 9,1 [0,05] 1020,9
D 47-80 0,42 - - - -
N -  azot ogółem/total nitrogen; N h -  azot łatwohydrolizujący/well hydrolising nitrogen; 
RAO -  rozpuszczalny azot organiczny/dissolved organic nitrogen;
* -  udział procentowy w stosunku do ogólnej ilość i/percentage in total content

niszach źródliskowych nr 1 i 3 występuje w znacznych stężeniach. Zawartość fosforu 
ogółem oraz formy aktywnej była dodatnio skorelowana z udziałem materii organicznej 
(rys. 3).

Zawartość potasu wynosiła 9 ,43-15,20 g-kg w glebach gruntowo-glejowych 
właściwych, 12,44-13,73 g-kg"1 w glebach torfiasto-glejowych, 13,13-18,02 g-kg"1 w 
podłożu mineralnym gleb torfowo-mułowych oraz 5,91-10,96 g-kg"1 w poziomach 
organicznych tych gleb (tab. 6). Udział K w ogólnej puli pierwiastka stanowił zaledwie 
0,2-1,9%, zaś K 0,1-1,4%. Niskie stężenia potasu dostępnego dla roślin oraz aktywnego 
są niewątpliwie efektem jego wypłukiwania przez wodę. Pierwiastek ten jest jednym z 
najbardziej mobilnych w środowisku. Potwierdzająto badania chemizmu wód gruntowych 
oraz wód odprowadzanych z nisz źródliskowych w dolinie rzeki. Stężenie jonów K7 w 
wodach gruntowych w latach 2007-2008 wynosiło średnio 2,08 mg-dm'3, zaś w wodach 
odprowadzanych z niszy źródliskowej nr 2 -  4,78 mg-dm"3 [Jonczak w druku].
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TABELA 5. Stężenie wybranych form fosforu
TABLE 5. Concentration of selected forms o f phosphorus
Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

P
t

P
p

P
a

Zasoby Pt 
Storage Pt

[cm] [g'kg-1] [mg-kg"1] [g'm 2]
Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa/Niche nr 1 -  proper gley soil
Agg 0 - 2 0 0,38 17,6 [4,7*] 2,4 [0.6] 77,2
G1 20-44 0,45 16,9 [3,8] 2,9 [0,6] 134,3
G2 44-62 0,30 11.2 [3,8] 2,5 [0,9] 63,9
G3 62-110 0,33 21.0 [6,4] 2,5 [0,8] 234,4
Nisza nr 2 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 2 -  peat-mud soil
POtmn 0-15 2,18 69.0 [3,2] 19.5 [0,9] 65,4
Oltmn 15-42 1,55 19,6 [1.3] 7,2 [0,5] 96,5
02tmn 42-70 1,91 15,5 [0,8] 5,8 [0,3] 144,0
n 70-90 1,69 15,2 [0,9] 4,0 [0,2] 189,2
03mn 90-110 0,99 5,5 [0,6] 2.9 [0,3] 45,4
D 110-150 0,37 - - -
Nisza nr 3 -  gleba torfiasto-glejowa/Niche nr 3 -  peat-like soil
Ae 0-24 0,40 23,5 [5.8] 2,9 [0,7] 73,5
Agg 24-54 0,50 1 0 , 6  [ 2 , 1 ] 1,3 [0.3] 101,5
G 54-80 10.37 - - -
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 4 -  peat-mud soil
POtmn 0-34 0.63 27,5 [4,4] 5,8 [0,9] 68,7
Otmn 34-70 0.76 12.9 [1,7] 2,5 [0,3] 126,1
n 70-82 0,58 21,6 [3.7] 3,0 [0,5] 55,9
D 82-110 0,40 - - -
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 5 -  peat-mud soil
POtmn 0 - 2 2 0,71 24,8 [3,5] 6,1 [0,9] 51,2
Otmn 22-47 0,70 13,2 [1,9] 7,8 [1,1] 42,1
D 47-80 0 , 2 0 - - -
P -  fosfor ogółem/total phosphorus; P -  fosfor dostępny dla roślin/ 
phosphorus available for plants: Pa -  fosfor rozpuszczalny w wodzie/water- 
extractable phosphorus; *— udział procentowy w stosunku do ogólnej 
ilość i/percentage in total content

WNIOSKI

1. Gleby nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki zostały zaklasyfikowane do gleb
gruntowo-glejowych właściwych, torfiasto-glejowych oraz torfowo-mułowych.

2. Podstawową rolę w kształtowaniu kierunku rozwoju procesu glebotwórczego oraz 
właściwości gleb nisz źródliskowych odgrywa woda, roślinność oraz ukształtowa
nie terenu w sąsiedztwie wysięków wody. Szczególnie silny jest wpływ wody, która 
oddziałuje wieloaspektowo.

3. Właściwości fizyczne gleb nisz źródliskowych wykazują ścisły związek z zawarto
ścią materii organicznej. Wraz ze wzrostem jej udziału obserwowano spadek gęsto
ści objętościowej i gęstości właściwej oraz wzrost porowatości i powierzchni wła
ściwej.
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TABELA 6. Stężenie wybranych form potasu 
TABLE 6. Concentration of selected forms o f potassium
Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

K
t K

p
Ka

Zasoby Kt 
Storage Kt

[cm] [g-kg-1] [mg-kg"1] [gm 2]
Nisza nr 1 -  gleba gruntowo-glejowa właściwa / Niche nr 1i -  proper gley soil
Agg 0-20 13,11 37,9 [0,3*] 18,6 [0,1] 2700,0
G1 20-44 15,20 49,0 [0,3] 25,3 [0,2] 4560,2
G2 44-62 12,00 35.7 [0,3] 18,2 [0,2] 2591,6
G3 62-110 9,43 25.7 [0,3] 17,6 [0.2] 5306.2
Nisza nr 2 -  gleba torfow7o-mułowa/Niche nr 2 -  peat-mud soil
POtmn 0-15 8,01 155,2 [1,9] 111,4 [1,4] 240,0
Oltmn 15-42 10,96 75,2 [0,7] 31,5 [0,3] 680,8
02tmn 42-70 9,54 51,6 [0,5] 23,2 [0,2] 720,8
n 70-90 16,09 93,2 [0,6] 25,6 [0,2] 1802,3
03mn 90-110 7,35 40,2 [0,5] 17,6 [0,2] 338,2
D 110-150 13,13 - - -
Nisza nr 3 -  gleba torfiasto-glejowa/Niche nr 3 -  peat-like soil
Ae 0-24 12,44 30,2 [0,2] 15,8 [0,1] 2269,5
Agg 24-54 13,73 38,5 [0,3] 16,0 [0,1] 2800,5
G 54-80 13,13 40,6 [0,3] - -
Nisza nr 4 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 4 -  peat-mud soil
POtmn 0-34 9,47 87,4 [0,9] 37,6 [0,4] 1030,2
Otmn 34-70 10,75 35,0 [0.3] 11,2 [0,1] 1779,5
n 70-82 13,30 44,5 [0,3] 14,2 [0,1] 1277,1
D 82-110 18,02 55,1 [0,3] - -
Nisza nr 5 -  gleba torfowo-mułowa/Niche nr 5 -  peat-mud soil
POtmn 0-22 9,48 27,4 [0,3] 14,1 [0,1] 688,4
Otmn 22-47 5,91 21.3 [0,4] 20,6 [0,3] 354,9
D 47-80 15,71 42,9 [0,3] - -
Kt -  potas ogółem/total potassium; K -  potas dostępny dla roślin/potassium 
available for plants; Ka -  potas rozpuszczalny w wodzie/water-extractable 
potassium; * -  udział procentowy w stosunku do ogólnej ilośći/percentage in 
total content

4. Odczyn gleb nisz źródliskowych mieścił się w przedziale od słabo kwaśnego do słabo
zasadowego.

5. Gleby charakteryzowały się zróżnicowaną zasobnością w azot, fosfor i potas ogółem.
Stężenie azotu i fosforu było dodatnio, zaś potasu ujemnie skorelowane z zawarto
ścią materii organicznej. Najbardziej zasobne w azot i fosfor okazały się gleby torfo- 
wo-mułowe, mniej gleby torfiasto-glejowe, zaś najmniej gleby gruntowo-glejowe 
właściwe. W przypadku potasu obserwowano relacje odwrotne.

6. Cechą charakterystyczną gleb nisz źródliskowych jest mały udział azotu łatwohydro- 
lizującego, form fosforu i potasu dostępnych dla roślin, a szczególnie aktywnych 
form tych pierwiastków. Niskie stężenia analizowanych składników pokarmowych 
to konsekwencja m.in. ciągłego przepływu wód gruntowych przez nisze i wypłuki
wania jonów z gleby, ograniczenia niektórych procesów w warunkach beztleno
wych (np. nitryfikacji), a także poboru jonów przez roślinność.
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