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A bstract: The study was carried out in a reophilous peatland (44 ha), located in the landscape o f  wavy 
ground moraines o f  the Mazurian Lakeland. A drainage-irrigational stream with a stable water level, which 
maintains permanent and favourable moisture conditions during the growing season, flows through the 
middle o f  the peatland. Morphological, air-water, physicochemical and chemical properties were studied 
in the soils that have been for many years utilized under forest lands and grasslands. The moisture 
conditions reduced the processes o f  peat mineralization (irrespective o f  land use), thus homogenous peat- 
muck soils with medium advanced muck-forming process (M tll) were formed. However, the soils had 
different kinds o f  muck in the surface horizon. Humic muck was noted in productive meadows, proper 
muck was observed in degraded meadows, and peaty muck was found in the forest land (typical alder 
forest). Intensive mineralization o f  organic matter (basing on the content o f  N -N 0 3 and N -N H 4) occurred 
in peaty muck, which was enriched with both total and available for plants forms o f  phosphorus.
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WSTĘP
Gospodarowanie na glebach murszowych, należących do podtypu torfowo-murszo- 

wych jest stosunkowo trudne i opatrzone dużym ryzykiem. Są one bowiem szczególnie 
wrażliwe na warunki wilgotnościowe, które w dużym stopniu oddziałują także na gospo
darkę nawozową, przede wszystkim na formy azotu, potasu i miedzi. Koncepcja użytko
wania torfowisk przewiduje optymalne ich odwodnienie, utrzymanie zwartej runi łąkowej 
oraz racjonalne nawożenie [Okruszko 1991, 2000]. Potrzeby wodne gleb torfowo-mur- 
szowych wynikają z możliwości retencyjnych profilu glebowego i określone są w kon
cepcji Prognostycznych Kompleksów Wilgotnościowo-Glebowych (PKWG). Przewidu
je ona, że w glebach kompleksówposusznych (C) poziom wód gruntowych winien kształ
tować się na głębokości 20-80 cm, w mokrych (A) 60-120 cm i odpowiednio w innych 
[Szuniewicz i in. 1991]. Nie bez znaczenia jest także sposób użytkowania gleb torfowo-
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murszowych. Bardziej podatne na przesychanie są gleby siedlisk leśnych, mniej gleby 
orne i łąkowe. Różnice te wynikają z głębokości ukorzenienia się roślin i ich potrzeb 
wodnych oraz ewapotranspiracji wytworzonej biomasy roślin [Okruszko 1991]. Na Po
jezierzu Mazurskim, od uwilgotnienia zależą cechy morfologiczne gleb torfowo-murszo- 
wych [Bieniek i in. 2006a, 2006b], ich właściwości fizyczne [Piaścik, Bieniek 2000; 
Piaścik, Gotkiewicz 2004] i chemiczne [Bieniek, Piaścik 2005, Bieniek i in. 2007].

Celem niniejszej pracy jest wskazanie różnic w glebach torfowo-murszowych będą
cych w stabilnych, przyrodniczo uzasadnionych warunkach wilgotnościowych, ale znaj
dujących się w intensywnym i ekstensywnym użytkowaniu łąkowym oraz leśnym. Za
sadne jest określenie zmian w morfologii profilu, także ustalenie tempa przemian związ
ków azotu oraz zawartości innych składników -  zarówno form ogólnych, przyswajal
nych, wymiennych dostępnych dla roślin.

MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono na umiarkowanie odwodnionym torfowisku niskim „Kocibórz”, 

usytuowanym w krajobrazie moreny dennej falistej na Pojezierzu Mrągowskim, mezore- 
gionu Pojezierza Mazurskiego. Torfowisko to o powierzchni ok. 44 ha, jest jednym z 
wielu mokradeł reofilnych w tym regionie, powstałym w wyniku zarastania jezior. Od
wadniające prace melioracyjne na tym terenie wykonano w XIX wieku i modernizowano 
je w okresie powojennym [Piaścik, Łemkowska 2004]. Ma ono owalny kształt z poszar
paną linią brzegową i posiada soligeniczny typ hydrologicznego zasilania. Przez torfowi
sko przepływa odwadniaj ąco-nawadniający ciek (szerokości 1,2 m) ze stałym poziomem 
przepływu wody, który stabilizuje warunki wilgotnościowe tego terenu w sezonie wege
tacyjnym.

Profile glebowe, oddalone od siebie o 30 m, usytuowano w sąsiadujących ekosyste
mach łąkowych (łąka zdegradowana i zagospodarowana) oraz leśnym, które były rozgra
niczone rowem odwadniającym. Zagospodarowana łąka jest nawożona i 2-krotnie koszo
na w sezonie wegetacyjnym. Porasta ją  zbiorowisko wyczyńcza łąkowego (Alopecurus 
pratensis Ł.) i wiechliny łąkowej (Poa pratensis Ł.). Łąka zdegradowana (odłogowana) 
stanowi śródleśną polanę, bez koszenia, nawożenia i pielęgnacji. Ukształtowało się na niej 
wielogatunkowe zbiorowisko chwastów i mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.), 
z dominującym udziałem pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). Siedlisko leśne jest 
olsem typowym z około 30-letnim, naturalnie odnawianym drzewostanem olszy czarnej 
(Alnus glutinosa L.). W podszycie występują krzaczaste formy wierzby szarej (Salix 
cinerea L.). Runo jest „nagie”, z pojedynczymi kępami śmiałka darniowego (Deschamp- 
sia caespitosa L. P.B.).

Budowę morfologiczną profili określono stosując kryteria przyjęte dla gleb organicz
nych [Okruszko 1988; PTG 1989]. Z poszczególnych poziomów genetycznych pobrano 
próbki glebowe do oznaczenia właściwości fizycznych i chemicznych, które wykonano 
metodami stosowanymi w glebach organicznych [Sapek, Sapek 1997]. Oznaczono: po- 
pielność przez spalenie próbek glebowych w temp. 550°C, gęstość w próbkach o niena
ruszonej strukturze (w cylinderkach) po wysuszeniu w temp 105°C, porowatość ogólną 
z wyliczenia na podstawie gęstości objętościowej i popielności z wzoru: P = (1 -  gęstość/ 
gęstość fazy stałej) x 100%, gdzie: gęstość fazy stałej = 0,0119 x popielność + 1,459 
[Okruszko 1971], pH w BaCl2 -  potencjometrycznie; węgiel organiczny -  metodą ISO 
(standard 14235), azot ogólny -  metodą Kjeldahla, kwasowość hydrolityczną (Hh) w 
roztworze (CH3COO)2Ca -  metodą Kappena. Uwilgotnienie masy glebowej określono
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metodą suszarkowo-wagową w latach 2007-2009, w charakterystycznych okresach se
zonu wegetacyjnego, tj. przed ruszeniem wegetacji, w trakcie okresu wegetacyjnego 
(susza-pora deszczowa) i po jego zakończeniu.

Zawartość składników oznaczono w wyciągach glebowych następującymi metoda
mi: płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Mg, Fe), emisyjnej spektrometrii 
płomieniowej (Ca, K, Na) i kolorymeytrycznie (P), w tym:
-  formy ogólne -  po mineralizacji masy glebowej w mieszaninie kwasu chlorowego 

(VIII) i azotowego (V);
-  formy rozpuszczalne w 0,5 molowym HC1 • dm-3 uznawane za przyswajalne dla 

roślin;
-  kationy wymienne -  po ekstrakcji roztworem CH3COONH4 o stężeniu 1 mol • dm 3

Zawartość azotu mineralnego (NH 4 i NO~3) określono poddając próbki glebowe 14- 
dniowej inkubacji w temperaturze 28°C, przy zachowaniu wilgotności aktualnej. W wycią
gu 1% f^SC^ oznaczono N-N03 metodą disulfofenową, natomiast N-NH4 z odczynnikiem 
Nesslera [Sapek, Sapek 1997]. Uważa się, że w okresie inkubacji stabilizująsię zapasy azotu 
mineralnego do stanu przeciętnego w sezonie wegetacyjnym [Gotkiewicz 1987].

WYNIKI I DYSKUSJA
Stwierdzono, że badane gleby torfowiska „Kocibórz” mimo odmiennego użytkowania 

tylko nieznacznie różnią się pomiędzy sobą budową morfologiczną. Dla zagospodarowa
nego użytku łąkowego charakterystyczny jest poniższy opis profilu glebowego:

Mt 1 0-11 cm mursz próchniczny (torfowy) przerośnięty zwartą siatką korzeni
traw, struktura drobna, agregatowa, barwa czarna (10YR2/2), 
popielność 54,7%, odczyn obojętny (pHBaC12 6,8), przejście stopniowe; 

Mt2 11-23 cm mursz próchniczny (torfowy) luźno złożony o strukturze drobnej,
agregatowej, barwa czarna (10YR 2/2), popielność 47,9%, odczyn 
obojętny (pHBaC12 6,8), przejście klinowe;

OtniolR3 23-56 cm torf olesowy silnie rozłożony z kawałkami drewna i roślinnością
szuwarową, struktura amorficzno-kawałkowa, barwa czarna (7,5YR2/1), 
popielność 26,4%, odczyn lekko kwaśny (pHBaC12 6,7);

OtniszR2 56-100 cm torf szuwarowy średnio rozłożony, struktura amorficzno-włóknista,
barwa brązowoczama (7,5YR 3/2), popielność 8,8%, odczyn lekko 
kwaśny (pHBaCI2 6,6), przejście wyraźne;

OtniszRl 100-160 cm torf szuwarowy słabo rozłożony, struktura włóknista, barwa brązowa 
(7,5YR 4/6), popielność 8,2%, odczyn lekko kwaśny (pHBaC12 6,7), 
zawiera 0,3% CaC03, przejście ostre;

Ogyw 160-480 cm gytia wapienna o szarooliwkowej barwie (7,5 Y 5/2) z białymi muszelka
mi, zawiera 17,6-23,6% materii organicznej i 41,1 -52,3% CaC03, 
przejście wyraźne; poniżej 480 cm glina zwałowa silnie szkieletowa 
o uziamieniu gliny piaszczystej.

Określenie: Gleba torfowo-murszowa średnio zmurszała, głęboka na gytii wapiennej [Mtn c(b)a]. 
Klasa bonitacyjna Ł-IV (łąka średniej jakości).
Prognostyczny Kompleks Wilgotnościowo-Glebowy (PKWG): posuszny zwany równieżprze- 
sychającym (C).
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W siedlisku leśnym i na łące zdegradowanej, występują także gleby torfowo-murszo- 
we, które charakteryzują się zbliżoną morfologią profilu. Powstały one z tego samego 
rodzaju i gatunku torfu, a różnią się tylko nieznacznie miąższością wydzielonych pozio
mów genetycznych (różnice nie przekraczają 7 cm). Wyraźniejsze różnice dotyczą cha
rakteru wykształconego murszu (tab. 1). Na łące zagospodarowanej jest mursz próch- 
niczny, a na zdegradowanej jest to luźno złożony, rozsypujący się mursz właściwy o 
strukturze proszkowo-pyłowej. Na jego charakter wpływ wywarła duża, corocznie ob
umierająca i mineralizowana biomasa chwastów. Podobnie w siedlisku leśnym, ale sto
pień mineralizacji biomasy corocznie opadających liści jest mniejszy, stąd mursz ma cha
rakter utworu torfiastego. Uwidacznia się to we właściwościach fizycznych tych utwo
rów. Posiadają one nieco mniejszą gęstość i popielność, a większą porowatość ogólną 
(tab. 1). Uzasadnieniem mało znaczących różnic w morfologii są zbliżone warunki wil
gotnościowe analizowanych gleb. W rozpatrywanych sezonach wegetacyjnych (lata 2007- 
2009) poziom wody gruntowej oscylował na głębokości 14-64 cm, który dla występują
cych tu gleb torfowo-murszowych kompleksu posusznego (PKWG-C) uznany jest za 
optymalny, zgodny z przyrodniczymi zasadami użytkowania gleb organicznych [Szunie- 
wicz i in. 1991]. W tych warunkach, aktualna wilgotność poziomów torfowych na ogół 
odpowiadała ich pełnej pojemności wodnej, a w przypadku utworów murszowych była 
zbliżona do polowej pojemności wodnej, przy 2,0-26,9% zawartości powietrza (tab. 1).

Przyjmuje się, że w glebach torfowo-murszowych proces mineralizacji materii orga
nicznej przebiega najintensywniej przy 20-30% zawartości powietrza, a zwiększenie wil
gotności powoduje jego ograniczenie [Gotkiewicz 1987; Okruszko 1991]. W analizowa
nych glebach najkorzystniejsze warunki dla procesów mineralizacji istnieją w murszu 
torfiastym siedliska leśnego, który zawiera 3,6-26,9% powietrza. W poziomie tym zapa
sy azotu mineralnego kształtują się w przedziale 19,72-35,55 mg • dnr3 (tab. 2). Są to 
ilości duże, w zupełności pokrywające potrzeby azotowe roślin [Gotkiewicz 1987; Sa
pek, Sapek 1997]. Mursz próchniczny łąk zagospodarowanych (przy 2,0-6,6% zawarto
ści powietrza) charakteryzuje się wyraźnie słabszym potencjałem mineralizacyjnym. Jego 
zapasy azotu mineralnego zawierają się w przedziale 11,17-12,88 mg • dm-3, i są to ilości 
„małe” dla roślin uprawnych, wymagające uzupełniającego nawożenia azotem [Gotkie
wicz 1987]. Ważne jest, że w murszu próchnicznym łąk zagospodarowanych przeważa 
amonowa forma azotu mineralnego (stosunek N -N 03: N-NH4 = 0,66), natomiast w mur
szu torfiastym siedliska leśnego -  forma azotanowa (stosunek N -N 03: N-NH4 = 2,15). 
Przewaga azotu amonowego nad azotanowym świadczy o niskiej aktywności biologicz
nej gleb i wskazuje na występowanie czynników ograniczających proces nitryfikacji. W 
rozpatrywanych glebach należy do nich deficyt powietrza. W murszu właściwym łąk 
zdegradowanych warunki dla procesu mineralizacji materii organicznej są pośrednie w 
odniesieniu do murszu próchnicznego i torfiastego. Ma to odniesienie w istniejących za
pasach azotu mineralnego, które są średnie i wynoszą 21,05-21,97 mg • dm-3, przy ko
rzystnych warunkach do nitryfikacji, o przewadze N-NOs nad N-NH4.

Rozpatrywane gleby, niezależnie od użytkowania, wyróżniają się korzystnymi właści
wościami fizykochemicznymi (tab. 3). Wykazują one duże zdolności sorpcyjne (87,29- 
214,27 cmol(+) • kg"1) i są głównie wysycone kationami o charakterze zasadowym (71,6- 
94,2%), w tym wapniem (62,90-125,80 cmol(+)-kg_1). Kwasowość hydrolityczna (Hh) 
jest wyższa w spągowych poziomach torfowych profilu (18,20-30,40 cmol(+) • kg-1), a 
niższa w stropowych poziomach murszowych (7,40-18,20 cmol(+) • kg-1). Jest to efekt 
silniej zachodzących procesów mineralizacji materii organicznej w natlenionych pozio
mach murszowych, niż w zawodnionych torfach. Potwierdza to stosunek C:N, który jest



TABELA 1. Właściwości fizyczno-wodne gleb
TABLE 1. Physical and water properties o f soils

Rodzaj użytku 
Kind o f  land

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Utwór glebowy 
Soil formation

Popielność 
Ash 
content 
% s.m 
% o f  d.m

Gęstość
obj.
Bulk 
dens?y 
kg • dm'3

Porowatość
ogólna
Total
porosity

Wilgotność
aktualna
Actual
moisture

Zawartość 
powietrza 
Content air

w %  obj. -  iin % voL

Łąka Mtl 0-11 mursz próchniczny; humous muck 54,7 0,39 81,5 74,9-77,0 4 ,5 -6 ,6
zagospodarowana Mt2 11-23 miirsz próchniczny; humous muck 47,9 0,40 80,3 74,3-78,3 2 ,0-6,0
Productive meadow OtnioIR3 23-56 torf olesowy R3; alder wood peat R3 26,4 0,25 85,9 81,9- 85,9 0,0-4,0
H = 14-47 cm OtniszR2 56-100 torf szuwarowy R2; reed peat R2 13,3 0,14 91,4 91,4 0,0

OtniszRl 100-150 torf szuwarowy R1; reed peat R1 8,3 0,11 92,9 92,9 0,0

Łąka zdegradowana Mtl 0-13 mursz właściwy; proper muck 36,3 0,33 82,5 66,2-72,8 9,7-16,3
Degraded meadow Mt2 13-26 mursz właściwy; proper muck 42,6 0,35 82,1 64,0-75,8 6,3-18,1
H = 14-43 cm OtniolR3 26-52 torf olesowy R3; alder wood peat R3 10,7 0,32 79,9 77,2-79,9 0 ,0-2 ,7

OtniszR2 52-107 torf szuwarowy R2; reed peat R2 10,6 0,18 88,6 88,6 0,0
OtniszRl 107-150 torf szuwarowy R1; reed peat R1 10,9 0,11 93,1 93,1 0,0

Las (ols typowy) Mtl 0-13 mursz torfiasty; peaty muck 44,4 0,35 82,4 57,2-78,8 3,6-25,2
Forest (typical alder Mt2 13-27 mursz torfiasty; peaty muck 46,2 0,33 83,5 56,6-74,5 9,0-26,9
carr) OtniolR3 27-58 torf olesowy R3; alder wood peat R3 10,4 0,30 81,0 71,1- 81,0 0,0-9,9
H = 16-64 cm OtniszR2 58-106 torf szuwarowy R2; reed peat R2 8,9 0,17 89,1 89,1 0,0

OtniszRl 106-150 torf szuwarowy R1; reed peat R1 9,5 0,18 88,5 88,5 0,0

R1 -  torf słabo rozłożony; -  weakly decomposed peat; R2 -  torf średnio rozłożony -  medium decomposed peat; R3 -  torf silnie rozłożony; strongly 
decomposed peat
H -  poziom wody gruntowej (od - do); ground water level (from -  to).

W
łaściwości 

gleb 
murszowych 

pod 
użytkam

i 
łąkowym

i 
i 

leśnym
i



28 B. Bieniek, A. Bieniek, J. Pawluczuk

TABELA 2. Azot ogólny i mineralny w  profilach badanych gleb
TABLE 2. Total and mineral nitrogen in profile o f  investigated soils

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Głębokość
Depth
[cm]

N  IN -N O 3 
ogófem

N -N H 4 n - n o 3 + n - n h 4 N - N 0 3:

n - n h 4

N -N O ,+  N -N R3 4
(% N  ogółem; 
percentage total 
N )

Total N  i mg . dnr3 
g-dm3

Łąka zagospodarowana; Productive meadow

Mtl 0-11 8,72 1 5,13 7,75 12,88 0,66 0,15
Mt2 11-23 6,41 j 5,13 6,04 11,17 0,85 0,17
OtniolR3 23-56 5,47 I 2,87 8,57 11,44 0,33 0,21
OtniszR2 56-100 2,90 ! 1,54 8.55 10,09 0,18 0,35

Łąka zdegradowana; Degraded meadow

Mtl 0-13 7,41 15,73 6,24 21,97 2,52 0,30
Mt2 13-26 6,95 113,34 7,71 21,05 1,73 0,30
OtnioIR3 26-52 7,92 i 2,61 6,57 9,18 0,40 0,12
OtniszR2 56-100 4,11 ! 1,64 7,00 8,64 0,23 0,21

Las (ols typowy); Forest (typical alder carr)

Mtl 0-13 5,46 |24,18 11,27 35,45 2,15 0,65
Mt2 13-27 6,34 ! 13,60 6,12 19,72 2,22 0,31
OtnioIR3 27-58 7,55 14,66 7,84 22,51 1,87 0,30
OtniszR2 58-100 3,85 | 6,07 3,46 9,53 1,75 0,25

szeroki w torfach (19,8-23,0), a wąski w murszach (12,8-17,5). Najwęższy C:N stwier
dzono w murszu próchnicznym poziomu darniowego (Mtl) na łące zagospodarowanej. 
Świadczy to o dużej podatności na przemiany mikrobiologiczne materii organicznej po
chodzącej z systemu korzeniowego traw, ale jak wcześniej stwierdzono, nie jest to mine
ralizacja intensywna, gdyż ogranicza ją  wilgotność.

Wśród składników ogółem w analizowanych glebach przeważa wapń i żelazo (tab. 4). 
Ilości wapnia ogółem (16,60-37,60 g • kg'1) w rozpatrywanych poziomach murszowych 
i torfowych są do siebie zbliżone. Zawartość żelaza ogółem (5,60-34,80 g • kg'1) zwięk
sza się w warstwach wierzchnich i w poziomach murszowych jest 1,5-3-krotnie więk
sza w porównaniu z torfami. Magnez i sód w profilu rozmieszczony jest równomiernie, a 
fosfor i potas wykazują wyraźną kumulację w poziomach murszowych, w tym szczegól
nie na łące zagospodarowanej (nawożonej). W porównaniu z poziomami torfowymi wzrost 
zawartości fosforu jest 1,5-6-krotny, a potasu 1,5-3-krotny (tab. 4).

Interesująco przedstawia się zawartość składników rozpuszczalnych w 0,5 molo
wym HCl-dm3 (uznawanych za formy przyswajalne dla roślin), jak również ich udział w 
stosunku do form ogółem. Do roztworu 0,5 molowego HCl-dm 3 przechodzi najwięcej 
żelaza (49,7-78,0%), wapnia (25,0-80,1%) i magnezu (17,0-73,8%), natomiast znacznie 
mniej potasu (18,6-43,3%), fosforu (8,6-59,6%) i sodu (1,6-7,1%). W roztworze 0,5 molo
wego HC1 • dm-3 stwierdzono dużo żelaza (3,35-24,95 g • k g 1) i wapnia (4,3-14,5 g • kg-1), 
mniej magnezu (0,16-0,96 g*kg_1), fosforu (0,06-1,73 g-kg-1), potasu (0,09-0,36 g • kg'1) 
i sodu (0,01 g • kg-1), (tab. 4). Poziomy murszowe w porównaniu z torfowymi były 
ogólnie zasobniejsze w składniki rozpuszczalne w 0,5 molowym HC1 • dm-3, z wyjątkiem 
wapnia i magnezu, których zawartości były zbliżone. W ocenie zasobności [Sapek, Sa
pek 1997], stwierdzone ilości potasu kwalifikują analizowane profile, niezależnie od spo
sobu ich użytkowania, do gleb o „niskiej” i „bardzo niskiej” zawartości tego składnika.



TABELA 3. Właściwości fizykochemiczne gleb
TABLE 3. Physico-chemical properties o f soils

Poziom genetyczny 
Genetic horizon

Głębokość
Depth
[cm]

C-org. 
Organic C

N-ogólny 
Total N

C*N Ca2+ Mg2* K* N a+ S
TEB

Hh T
CEC

V
BS
(%)

pH
BaC^

g - k g 1 cmol(+) • kg'1

Łąka zagospodarowana; Productive meadow

M tl 0-11 287,4 22,37 12,8 115,60 2,24 1,64 1,45 120,93 7,40 128,33 94,2 6,8
Mt2 11-23 259,3 16,02 16,2 110,00 1,36 1,02 1,01 113,39 15,10 129,29 87,7 6,8
OtnioIR3 23-56 432,8 21,89 19,8 115,60 1,48 1,09 3,31 121,48 8,62 130,10 93,4 6,7
OtniszR2 56-100 531,8 26,32 20,2 71,30 3,10 1,17 1,19 76,76 30,40 107,16 71,6 6,6

Łąka zdegradowana; Degraded meadow

Mtl 0-13 348,1 22,46 15,5 123,40 6,24 1,88 1,15 132,67 15,90 148,57 89,3 5,9
Mt2 13-26 346,7 19,85 17,5 125,80 3,43 1,17 1,38 131,78 11,10 142,88 92,2 6,0
OtnioIR3 26-52 504,2 24,75 20,4 180,10 3,24 0,55 1,18 185,07 29,20 214,27 86,4 6,2
OtniszR2 52-100 506,7 22,06 23,0 104,20 5,78 1,17 1,05 112,00 26,20 138,20 81,0 5,8

Las (ols typowy); Forest (typical alder carr)

Mtl 0-13 253,6 15,60 16,3 87,20 1,62 1,21 1,10 91,13 18,20 109,33 83,4 5,4
Mt2 13-27 295,6 19,21 15,4 116,40 2,15 0,59 1,38 120,52 8,10 128,62 93,7 6,3
OtnioIR3 27-58 504,3 25,17 20,0 105,60 6,26 1,17 1,47 114,50 10,60 125,10 91,5 6,4
OtniszR2 58-100 511,4 22,68 22,5 62,90 4,08 0,98 1,13 69,09 18,20 87,29 79,1 6,0

S -  suma kationów o charakterze zasadowym; total exchangeable bases 
T -  pojemność sorpcyjna; exchange capacity;
V -  stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami; degree o f  base saturation 
Hh -  kwasowość hydrolityczna; hydrolhic acidity

Kj'o

W
łaściwości 

gleb 
murszowych 

pod 
użytkam

i 
łąkowym

i 
i 

leśnym
i
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TABELA 4. Właściwości chemiczne gleb 
TABLE 4. Chemical properties o f  soils

Poziom
genetycz
ny
Genetic
horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Ca Mg K N a P Fe

A B A B A B A B A B A B

g - k g -1

Łąka zagospodarowana; Productive meadow

Mtl
Mt2
OtnioIRS
OtniszR2

0-11
11-23
23-56
56-100

18,10
17,40
19,30
18,60

14.50
6.50
6.50  
8,70

1,00
1,00
1,10
0,40

0,25
0,17
0,24
0,20

1,00
0,70
0,70
0,30

0,26
0,22
0,21
0,10

0,31
0,47
0,64
0,21

0,01
0,01
0,01
0,01

3,30
2,90
0,70
0,50

0,69 133,30  
1,73 ! 34,80  
0,30 120,90  
0,12 112,60

23,00
24,95
12,16
8,51

Łąka zdegradowana; Degraded meadow

Mtl
Mt2
OtnioIR3
OtniszR2

0-13
13-26
26-52
52-100

17,90 18,90 
25,70 8,00 
32,10 9,80  
37,60 9,20

1,30
0,90
0,50
0,60

0,96
0,42
0,30
0,38

0,40
0,70
0,70
0,30

0,36
0,23
0,13
0,10

0,45 ;0,01 
0,21 !0,01 
0,14 !o,oi 
0,42 :0,01

1,00
1,20
1,00
0,70

0,22
0,19
0,13
0,57

8.90  
8,30
5.90  
6,00

5,18
4,91
3,35
3,96

Las (ols typowy); Forest (typical alder carr)

Mtl
Mt2
OtnioIR3
OtniszR2

0-13
13-27
27-58
58-100

16,60
21,60
26,70
26,80

4,30
6,50
7,09
6,70

0,40
0,70
0,70
0,50

0,17
0,24
0,36
0,16

0,70
0,30
0,30
0,30

0,18
0,13
0,11
0,09

0,24 10,01 
0,49 ; 0,01 
0,24 0,01 
0,38 10,01

0,90
0,90
0,70
0,60

0,15
0,14
0,06
0,09

7,10
9,00
6,90
5,60

4,44
5,85
3,43
4,37

A -  formy ogółem w  wodzie królewskiej (3HC1: 1 H N 0 3); total forms in aqua regia (3H C1: 1 H N 0 3) 
B -  formy rozpuszczalne w  0,5 molowym HC1 • dm'3; soluble forms in 0,5 M HC1 • dm'3

W przyswajalny fosfor „bardzo zasobne” są gleby pod łąką zagospodarowaną, a zasob
ność gleb siedliska leśnego i łąki zdegradowanej w ten składnik należy ocenić jako „niską” 
i „bardzo niską”. Takie zróżnicowanie jest efektem stosowanego mineralnego nawożenia 
na łące zagospodarowanej.

WNIOSKI
1. W krajobrazie morenowym, na reofilnym, odwodnionym torfowisku niskim, solige- 

niczny typ hydrologicznego zasilania stabilizuje warunki wilgotnościowe gleb i ogra
nicza proces murszenia. Zarówno w ekosystemie łąkowym, jak i w ekosystemie 
leśnym (ols typowy), powstały gleby torfowo-murszowe średnio zmurszałe (Mtll). 
Różnią się one charakterem wytworzonego murszu, który na łące zagospodarowanej 
wykazuje cechy murszupróchnicznego, na łące zdegradowanej murszu właściwego, 
a w siedlisku leśnym -  torfiastego.

2. Gleby torfowo-murszowe siedlisk leśnych wyróżnia duży potencjał mineralizacyjny 
materii organicznej. Ich korzystne uwilgotnienie i znaczna zawartość powietrza sprzyja 
gromadzeniu dużych ilości azotu mineralnego, zwłaszcza formy azotanowej, świad
czącej o intensywnej nitryfikacji. Na łące zagospodarowanej, procesy mineralizacyj- 
ne w murszu próchnicznym ogranicza wysoka jego wilgotność.
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3. Długotrwałe użytkowanie łąkowe i leśne gleb torfowo-murszowych wydatnie wzbo
gaciło ich warstwy wierzchnie w fosfor, żelazo i potas. Szczególnie wyraźne wzbo
gacenie fosforem wystąpiło na łące zagospodarowanej, będące również efektem sto
sowanego nawożenia mineralnego. Prawidłowości tej nie stwierdzono w przypadku 
wapnia, magnezu i sodu
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