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A b s tra c t: The com p lex  o f  brown alluvial so ils  near Stargard Szczeciń sk i d evelop ed  m ainly as a result o f  
hydrological cond itions o f  the Ina river basin  at the jun ction  w ith  its tributaries: K rąpiel and M ała Ina. A t  
present, this area is dom inated by m edium  arable alluvial so ils  that originated from silt and clay  deposits. 
The adjacent alluvial so ils under a m ixed  forest have a sim ilar grain size com position. Ten so il profiles w ere 
studied. The arable alluvial so ils , in com parison w ith those under the m ixed  forest, w ere characterized by  
a hom ogenou s hum us horizon, but o f  sm aller thickness and low er organic carbon content. Their bulk  
density and the content o f  aggregates ( > 1 0  m m ) w ere higher, w hereas the total porosity  w as lower. Their 
brown horizon had a low er content o f  so lu b le iron in the m ixture o f  concentrated acids HNCX +  HC1CK.
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WSTĘP

W dolinie Iny, według danych szacunkowych, powierzchnia mad wynosi ponad 1500 
ha. Przeważającą część tego obszaru (ok. 70%) zajmująłąki i pastwiska, które wypełniają 
prawie całą dolinę od Stargardu Szczecińskiego do Goleniowa. Na szczególną uwagę 
zasługuje jednak największy ich kompleks znajdujący się u ujścia do Iny głównych jej 
dopływów: Krąpieli i Małej Iny. Wjego obrębie, głównie między ramionami Krąpieli i Iny 
mady rozprzestrzeniają się w kierunku południowo-wschodnim dochodząc do miejs



172 E. NIedźwiecki, L. Winkler, M. Wojcieszczuk, G. Jarnuszewski

cowości Święte. Zdaniem Wołejki [1993] teren ten od bardzo dawna stanowił obszar 
gospodarczej działalności człowieka, a w drugiej połowie XIX wieku niemal cała dolina 
była użytkowana, przeważnie jako użytki zielone. Aktualnie na badanym obszarze dominują 
mady uprawne wytworzone z osadów pyłowych i gliniastych (gliny średnie), które przylegają 
do mad o podobnym uziamieniu, znajdujących się w użytkowaniu leśnym (las mieszany). 
Natomiast w najniżej położonym pasie doliny, przyległym do Iny, występują przeważnie 
mady łąkowe wytworzone z osadów ilastych i glin ciężkich [Niedźwiecki 1971].

Wielu autorów [Laskowski 1986; Dąbkowska-Naskręt 1990; Piaścik i in. 2000; 
Malinowski 2001; Niedźwiecki i in. 2010] podkreśla, że na procesy sedymentacyjne 
produktów erozji wodnej bardzo silny wpływ wywierają warunki hydrologiczne doliny, 
które w zasadniczy sposób formująm.in. jej mikrorzeźbę i przebieg procesów glebowych.

Dlatego też celem pracy było ukazanie warunków hydrologicznych obszaru badań i 
ważniejszych cech morfologicznych dominujących w jego obrębie średnich mad 
uprawnych na tle odpowiadających im mad leśnych.

METODYKA BADAŃ

W obrębie mad uprawnych wytypowano i wykonano 2 transekty (rys. 1). W pierwszym 
z nich usytuowano i wykonano 4 odkrywki, a w drugim 3 odkrywki glebowe. Dodatkowo 
w celach porównawczych wykonano 3 odkrywki (transekt 3), w graniczącym z polami 
uprawnymi lesie mieszanym. W wytypowanych transektach wykonano łącznie 10 
odkrywek glebowych. Odkrywki te pozwoliły na określenie cech morfologicznych gleb, 
w tym jej barwę w stanie suchym według skali Munsella [1954] oraz ustalenie przyna-

R Y SU N E K  1. L okalizacja obszaru badań 
FIG U R E 1. L ocation  o f  the study area
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leżności typologicznej według Systematyki gleb Polski [1989] i pobranie materiału 
glebowego (w tym także próbek zbiorczych) do badań laboratoryjnych. Cechy 
morfologiczne mad uprawnych przedstawiono na przykładzie profilu nr 7 (rys. 2), a mad 
w użytkowaniu leśnym nr 10 (rys. 3). W próbkach glebowych oznaczono skład 
granulometryczny metodą Bouyoucosa w modyfikacji Casagrande'a i Prószyńskiego, 
gęstość właściwą metodą piknometryczną, gęstość objętościową metodą wagowo- 
suszarkową odczyn metodą potencjometryczną zawartość węgla organicznego metodą 
Tiurina, natomiast zawartość materii organicznej określono na podstawie strat podczas 
wyżarzania w temp. 550°C. Porowatość ogólną obliczono na podstawie wyników gęstości 
właściwej i objętościowej. Zawartość żelaza oznaczono po zmineralizowaniu próbek w 
mieszaninie stężonych kwasów HN03 + HCIO z użyciem spektometru apsorbcji atomowej 
Solaar 929. Udział agregatów strukturalnych w powietrznie suchej glebie z poziomu 
próchnicznego i brunatnienia oznaczono stosując sita o średnicy oczek mml, odpowiednio: 
10, 7, 5, 3, 1, 0,5 i 0,25.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Warunki hydrologiczne
Główny węzeł hydrologiczny w dorzeczu Iny, powstały w połączeniu tej rzeki z dwoma 

największymi jej dopływami -  lewobrzeżnąMałąlnąi prawobrzeżnąKrąpielą, jest miejscem 
o szczególnym znaczeniu pod względem hydrologicznym i geomorfologicznym. Wymienione 
rzeki łączą się ze sobą około 2 km powyżej Stargardu Szczecińskiego i jednym korytem 
dopływają do miasta, na terenie którego koryto ponownie rozgałęzia się i jest wykorzystywane 
do różnych celów hydrotechnicznych. Ten zbieg trzech cieków w jedno koryto sprawia, że 
często w okresie wezbrań ich kulminacje nakładają się na siebie, powodując zalewanie i 
podtapianie terenów w dolinach ujściowych odcinków Krąpieli i Małej Iny. Sprzyja to 
powstawaniu na tych płasko ukształtowanych powierzchniach dużych kompleksów mad 
rzecznych. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym sprawny odpływ wód z tego węzła 
jest ograniczona możliwość rozbudowy koryta Iny poniżej węzła, ponieważ płynie ona w 
tym miejscu przez tereny zurbanizowane, stanowiąc dla nich bardzo duże zagrożenie 
powodziowe. Zdaniem Winklera [2001] na tym odcinku Ina ma też stosunkowo mały 
spadek podłużny (0,2 %o) na tle średniego dla całej Iny (0,98 96o).

Złożony układ hydrograficzny stargardzkiego węzła Iny wymaga odpowiedniego 
systemu hydrometrycznego dla kontrolowania sytuacji hydrologicznej w tym węźle. W 
różnych okresach ubiegłego wieku sytuacja pod względem ilości i rozmieszczenia 
wodowskazów była zmienna, w zależności od hydrotechnicznej zabudowy omawianych 
odcinków rzek Iny, Krąpieli i Małej Iny. Z tego względu informacje wodowskazowe z 
ubiegłego wieku nie mają jednorodnego charakteru i dlatego za lepszy miernik zmienności 
warunków hydrologicznych tego obszaru uznano wielkości odpływów jednostkowych 
q[l*s"2*km“2] opracowane przez IMGW dla zlewni Iny w przekroju wodowskazowym w 
Goleniowie [Winkler 2001]. Objęte badaniami tereny węzła stargardzkiego wchodzą w 
obszar zlewni cząstkowych Iny powyżej Goleniowa i dlatego parametry hydrologiczne 
zlewni powyżej Goleniowa przyjęto jako reprezentatywne również dla obszaru badań. Z 
zestawienia maksymalnych odpływów jednostkowych WWq [l*s_1*km-2] dla lat 
hydrologicznych 1951-1997 wynika, że prawie wszystkie wystąpiły w półroczu zimowym 
-  najczęściej, bo piętnastokrotnie w marcu, dziesięć razy w lutym i po siedem razy w 
styczniu i w kwietniu. Były to więc w większości wezbrania roztopowe lub roztopowo-
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opadowe. W prezentowanym okresie aż jedenastokrotnie wystąpiły bardzo duże odpływy 
jednostkowe powyżej 20 l-s_1-km'2, a maksymalny WWq 40,8 l-s-1-km"2 zdarzył się w 
roku 1979. Duża częstość występowania wysokich przepływów jednostkowych oraz 
duża ich amplituda znacząco wpływająna kształtowanie mikrorzeźby terenów zalewowych, 
a to z kolei, obok sposobu ich użytkowania, powoduje zróżnicowanie gatunków mad 
rzecznych powstających na tych terenach.

Cechy morfologiczne gleb
Naniesione przez wodę osady, objęte badaniami wykazywały niewielkie zróżnicowanie 

gatunkowe. Dominowały gliny lekkie oraz utwory pyłowe zwykłe, tylko sporadycznie 
występowały piaski gliniaste. Pod względem typologicznym były to, niezależnie od sposobu 
użytkowania, mady brunatne. W ich poziomach powierzchniowych zawartość części 
spławialnych utrzymywała się w granicach 16-37%. Cechą charakterystyczną omawianych 
mad jest słabo zaznaczające się warstwowanie, w górnej części profili glebowych w 
ogóle niewidoczne, gdyż uległo biogennemu zatarciu. Poza tym wyróżnia je zmienna 
miąższość osadów zwięzłych zalegających na piaskach aluwialnych.

Mady objęte uprawą płużną (odkrywki: 1-7) miały jednolity poziom próchniczny o 
miąższości 25, czasem 30 cm (rys. 2) i zawartości w nim węgla organicznego wahającej się 
w szerokich granicach od 12,3 do 32 g*kg_1 (średnio 21,3 g*kg_1). Wahania te mogły być 
wynikiem zmienności udziału frakcji ilastej, słabo zaznaczonej mikrorzeźby terenu bądź długości 
okresu objęcia uprawą Poziom próchniczny w stanie powietrznie suchym wykazywał barwę 
ciemnobrązową która w skali Munsella [1954] wahała się od 2,5Y 3/2 poprzez 5YR 3/2 do 
10 YR 3/2. Przejście do poziomu brunatnienia na ogół było słabo zaznaczone. Zawartość węgla 
organicznego w poziomie Bbr była bardziej zróżnicowana aniżeli w poziomie Ap i średnio 
wynosiła 11,3 g*kg_1. Piaszczysta skała macierzysta wykazywała liczne wytrącenia związków 
żelaza w postaci zacieków, drobnych konkrecji i plam glejowych powodowanych przez wody 
gruntowo glebowe.

W przypadku mad leśnych (odkrywki: 8-10) poziom próchniczny miał większą 
miąższość wynoszącą 30-37 cm (rys. 3). W górnej jego części zawartość węgla 
organicznego była 1,6 razy większa aniżeli w Ap mad uprawnych. Ta część poziomu miała 
w stanie powietrznie suchym barwę czamo-brunatną, która w skali Munsella [1954] wahała 
się od 2,5Y 3/2 do 2,5Y 4/5. Dolna część poziomu próchnicznego o miąższości 20-30 (37 
cm) o podobnej ciemnobrunatnej barwie, charakteryzowała się dość stabilną zawartością 
węgla organicznego utrzymującą się w granicach 24,1-28,9 g*kg_1 (średnio 26,6 g-kg_1), a 
więc 1,2 razy większa niż w Ap mad uprawnych. Przejście do poziomu brunatnienia było 
niewyraźne, zaciekowe. W poziomie brunatnienia mad leśnych zawartość węgla organicznego 
była niższa w porównaniu z Bbr mad uprawnych i wynosiła średnio 8,0 g*kg_1.

Zwiększona zawartość węgla organicznego w madach leśnych wywarła m.in. korzystny 
wpływ na stan gęstości objętościowej i porowatości ogólnej.

W poziomie akumulacyjnym mad leśnych wynosiły one średnio 1,31 Mg-m-3 i 46,7%. 
Podobny stan utrzymywał się także w poziomie brunatnienia; gęstość objętościowa w 
przypadku mad leśnych wynosiła średnio 1,27 Mg*m~3 i porowatość ogólna 51,7%, a w 
madach uprawnych odpowiednio 1,50 Mg-m"3 i 41,0%.

Pod poziomem próchnicznym wyraźnie zaznaczał się poziom brunatnienia barwy 
brunatnej. Intensywność tej barwy w stanie powietrznie suchym zarówno w madach 
uprawnych, jak i leśnych utrzymywała się na podobnym poziomie od 10YR 4/3 do 10YR 
6/6. Jednakże poziom Bbr w madach leśnych odznaczał się większą zawartością żelaza
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fkp -  płz, 6,62%  m aterii organicznej (25,6 g-kg 1 w ęgla org.), w  stanie 
pow ietrznie suchym barw y ciem nobrunatnej (10Y R  2/2), pH -  
5,46, gęstość objętościow a 1,09 Mg-m“3, porow atość ogólna 57,5%. 
W  stanie suchym dom inują  agregaty o w ym iarach >10 mm -  56,3% , 
5 -3  mm -  11,1%, 3-1  mm -  9,0% , przejście niewyraźne

Bbr1- glp, 5,70%  materii organicznej (20,1 g*kg_1 w ęgla org.) w  stanie 
pow ietrznie suchym barw y oliwkow obrązow ej (2,5Y R  4/3) z w y
raźnym i w ytrąceniam i zw iązków  żelaza w  postaci drobnych kon- 
krecji i groszków, pH  -  5,16, gęstość objętościow a 1,49 
Mg-m-3, porow atość ogólna 41,8% . W  stanie suchym  dom inują 
agregaty o wymiarach >10 mm -  55,6% , 10-7  mm - 12,4%, 5 -3  mm 
—11,6%, przejście zaciekowe

Bbr2- pgmp, 2,47% materii organicznej (6,2 g-kg 1 węgla org.), w  stanie 
powietrznie suchym barwy brunatno-żółtej (10 YR 4/3), liczne wytrą
cenia związków żelaza w  postaci zacieków, plam, drobnych konkrecji 
i pieprzy, p H ^  -  6,07, gęstość objętościowa 1,55 Mg-m"3, poro
watość ogólna 46,2%. Agregatów glebowych nie oznaczono, przej
ście stopniowe, faliste

Cgg pip, o ,32%  materii organicznej (1,6 g-kg 1 w ęgla org.), w  stanie 
pow ietrznie suchym barw y szaro-żółtawej (2,5 Y 6/2), poziom  w 
całej m iąższości wyraźnie warstwowany, z licznymi w ytrąceniam i 
zw iązków  żelaza w  postaci plam  i wyraźnym oglejeniem  pow odo-
wanym przez wody gruntowo-glejowe, pH 6,03

RYSUNEK 2. Cechy morfologiczne i niektóre właściwości fizyczno-chemiczne mady rzecznej brunatnej 
w uprawie płużnej (profil 7)
FIGURE 2. Morphological features and same physico-chemical properties of brown alluvial soils on 
tillage plough (profile 7)
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glp> 7,62% materii organicznej (32,3 g-kg-1 węgla org.) w stanie 
powietrznie suchym barwy czerwono-brunatnej (2,5 Y 4/2), silnie prze- 
rośnięty korzeniami roślin, pHKC1 -  3,88, gęstość objętościowa 1,30 
Mg-m"3, porowatość ogólna 68,3%. W stanie powietrznie suchym 
dominują agregaty o wymiarach >10 mm -  22,3%, 10-7 mm -  15,0% 
7-5 mm -  13,7%, 5-3 mm -  17,2%, przejście niewyraźne.

Ą 2 -  glp, 8,38% materii organicznej (z8,9 g-kg 1 węgla org.) w stanie 
powietrznie suchym barwy ciemnobrunatnej (2,5 Y 4/2), w mniejszym 
stopniu przerośnięty korzeniami roślin, pH -  4,02, gęstość objęto
ściowa 1,31 Mg-m"3, porowatość ogólna 65,0%. W stanie powietrznie 
suchym dominują agregaty o wymiarach >10 mm -  37,2%, 10-7 mm -  
14,4%, 7-5 mm -  12,0%, 5-3 mm -  13,6%, przejście niewyraźne

BbF gśp, 3,89% materii organicznej (10,9 g-kg 1 węgla org.) w stanie 
powietrznie suchym barwy brunatno-żółtej (10 YR 5,6), z zaciekami 
próchnicznymi i pojedynczymi korzeniami roślin, pH -  5,45, gę
stość objętościowa 1,25 Mg-m-3, porowatość ogólna 51,1%. W stanie 
powietrznie suchym dominują agregaty o wymiarach >10 mm -  41,8%, 
10-7 mm - 15,9%, 7-5 mm - 12,0%, 5-3 mm - 13,6%, przejście wyraźne, 
zaciekowe

C g g ^  pip, 1,22% materii organicznej (3,4 g k g -1 węgla org.) w stanie 
powietrznie suchym barwy jasnożółtej (5 Y 7/4), z wytrąceniami żela- 
zistymi w postaci brunatnych plamek, zacieków, drobnych konkre- 
cji oraz plam glejowych, przejście wyraźne, agregatów glebowych 
nie oznaczono

flCgg_ pip, 0,27% materii organicznej (1,3 g-kg 1 węgla org.) w stanie 
powietrznie suchym barwy szaro-żółtej (2,5 Y 5,2), z wytrąceniami 
żelaza w postaci brunatnych plamek, zacieków oraz plam glejo
wych powodowanych przez wody gruntowo-glebowe, pHKC1 -  7,02

RYSUNEK 3. Cechy morfologiczne i niektóre właściwości flzyczno-chemiczne mady rzecznej brunatnej 
w użytkowaniu leśnym (profil 10)
FIGURE 3. Morphological features and same physico-chemical properties of brown alluvial soils under 
mixed forest (profile 10)
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rozpuszczalnego w mieszaninie HC104+HN03 (średnio 49273 mg*kg_1 s. m.) aniżeli w 
madach uprawnych (średnio 30736 mg-kg"1 s. m.). Na wysokie nagromadzenie żelaza, 
zwłaszcza w brunatnych madach łąkowych doliny Iny zwracali uwagę Niedźwiecki [1971] 
i Niedźwiecki i in. [2010] zaznaczając, że stan ten jest rezultatem oddziaływania wody 
gruntowej i zmian układu oksydacyjno-redukcyjnego gleby. Ponadto wierzchnie poziomy 
mad uprawnych (Ap i Bbr) na tle mad leśnych wyróżniały się zwiększoną zawartością 
agregatów bryłkowych (o średnicy >10 mm).

WNIOSKI

Gleby aluwialne objęte uprawąpłużnąna tle gleb leśnych o podobnym pochodzeniu i 
uziamieniu wykazywały:

-  zwiększoną gęstość objętościową oraz większą zawartość agregatów bryłko wych 
(o średnicy >10 mm) i zmniejszoną porowatość ogólną;

-  mniejszą miąższość poziomu próchnicznego i zmniejszoną zawartość węgla 
organicznego, przy czym największą zawartość węgla organicznego stwierdzono w 
powierzchniowej (0-20 cm) części poziomu próchnicznego mad leśnych.
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