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Abstract. The research conducted in the Dobra River valley in the Silesian Lowland (SW  Poland) was 
focused on the development o f  alluvial soils in a period o f  at least 200 years after the reconstruction o f  the 
river bed, elimination o f  flooding and regulation o f  water conditions in the valley. The direction and degree 
o f  soil transformation depend on the type o f  terrace sediments, depth to the groundwater level under 
permanent drainage, as w ell as the intensity o f  farming. Deep and structural humus horizons with the 
features o f  m ollic (in loamy soils on flooding terraces) or umbric diagnostic horizons (in sandy soils on 
upper terraces) developed in drained alluvial soils under long-term ploughing. Sandy soils located on the 
Pleistocene terrace and the Holocene upper terrace were transformed into Umbrisols with subsurface 
brunic horizons, endogleyic properties and preserved stratification (fluvic) o f  the parent material. Soils 
developed from loamy and silty sediments on the Holocene (“recent”) river terrace were transformed into 
Phaeozems with subsurface cambic horizons, strong gleyic properties and preserved stratification o f  
parent material. The studied alluvial soils retain ecological uniqueness and dissimilarity to analogous 
Umbrisols, Phaeozems and Arenosols till the moment when eutrophic groundwater, circulating in the river 
valley, remains within soil profile.
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WSTĘP

Mady rzeczne są jedną z grup gleb poddanych najintensywniejszym antropogenicz
nym przeobrażeniom, które wynikają zarówno z zahamowania naturalnego procesu nara

1 Badania w ykonano w  ramach grantu finansow anego przez U niw ersytet Przyrodniczy w e  W ro
cław iu.
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stania aluwialnego substratu glebowego (wskutek regulacji przepływu wód rzecznych i 
eliminacji zalewów powodziowych), jak i wskutek osuszania dolin rzecznych [Szerszeń i 
in. 2000]. Regulacja rzek przynosi wymierne korzyści gospodarcze i umożliwia inten
sywne rolnicze zagospodarowanie dolin, stwarza jednak zagrożenie degradacji lub zaniku 
naturalnych siedlisk podmokłych i bagiennych [Sztyber, Pawłat 2008]. Przeobrażenia 
gleb i siedlisk w uregulowanej dolinie rzecznej nie są nigdy jednakowe, tak w przekroju 
poprzecznym jak i wzdłuż biegu doliny, gdyż ich powiązanie z poziomem wód grunto
wych i procesem aluwialnym nie jest identyczne [Banaszuk 1987; Roj-Rojewski, Bana- 
szuk 2004]. Zmiany zachodzące w glebach organicznych i organiczno-mineralnych są na 
ogół jednoznacznie określane mianem degradacji [Marcinek, Spychalski 1997]. Z kolei w 
glebach mineralnych, obniżenie zwierciadła wody skutkuje na ogół zwiększeniem aktyw
ności biologicznej oraz intensywności i pionowego (wgłębnego) zasięgu procesów gle- 
botwórczych [Chojnicki 1992, Laskowski 1986, Rytelewski 1965]. Wzrost zaawanso
wania procesów glebotwórczych prowadzi do stopniowego zaniku pierwotnej stratyfika
cji osadów oraz transformacji właściwości fizykochemicznych, mineralogicznych i mor
fologii mad rzecznych [Dąbkowska-Naskręt 1990; Kabała, Chodak 1999]. Pojawienie się 
nowych cech diagnostycznych w profilu glebowym wymaga zredefiniowania właściwo
ści siedliska, w tym określenia nowej pozycji systematycznej samej gleby.

Dolina rzeki Dobrej na obszarze Równiny Oleśnickiej podlegała intensywnym prze
kształceniom już od XVII wieku, w związku z planowanym urządzaniem stawów ryb
nych i kompleksów pastwisk. W rejonie wsi Pawłowice (dziś osiedle Wrocławia) koryto 
rzeki zostało przełożone poza dno doliny na odcinku kilku kilometrów, ale stawy nie 
powstały, prawdopodobnie wskutek kasaty dóbr zakonnych przez władze pruskie w 1810 
roku.

Celem badań przeprowadzonych w dolinie rzeki Dobrej było określenie kierunków i 
zaawansowania transformacji gleb aluwialnych w okresie ponad 200 lat użytkowania 
rolniczego po przebudowie koryta i regulacji stosunków wodnych w dolinie.

OBEKT BADAŃ I METODYKA

Badania gleboznawcze prowadzono w dolnym odcinku doliny rzeki Dobra, we Wro- 
cławiu-Pawłowicach, na obszarze projektowanego arboretum leśnego Uniwersytetu Przy
rodniczego we Wrocławiu. W przekroju doliny zaznacza się strefowy układ teras rzecz
nych zbudowanych z różnowiekowych osadów aluwialnych. W obrębie glin zlodowace
nia Sanu wyerodowana została dolina rzeczna o szerokości do 1 km. W początkowej 
fazie zlodowacenia Odry przynajmniej część tej doliny zajmowało zastoisko jeziorne, za
chowane obecnie szczątkowo w zachodniej części doliny. Jeszcze w czasie zlodowace
nia Odry cały teren został pokryty glinami zwałowymi moreny dennej, w których od 
schyłku zlodowacenia trwał proces formowania (lub odtwarzania) doliny rzecznej. W 
czasie zlodowacenie Wisły w istniejącej szerokiej dolinie zdeponowane zostały osady obec
nej terasy nadzalewowej, która wówczas funkcjonowała jako rozległa równina zalewo
wa. Terasa plejstoceńska nadzalewowa zbudowana jest z różnoziamistych piasków, po
chodzących z rozmycia okolicznych osadów wodnolodowcowych. W holocenie powstały 
terasy zalewowe (wyższa i niższa). Obecna terasa zalewowa wyższa zaczęła się tworzyć 
w okresie atlantyckim. Zbudowana jest z piasków kwarcowo-skaleniowych i glin piasz
czystych. Już w czasach historycznych formowały się najmłodsze namuły den dolin
nych, których skład zależy głównie od osadów występujących na wysoczyznach otacza
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jących dolinę. Są to osady piaszczysto-gliniaste i pyłowo-gliniaste, zawierające znaczne 
ilości materii organicznej [Winnicki 1990].

W trakcie wstępnych prac terenowych ustalono, na podstawie ukształtowania terenu, 
sekwencji utworów geologicznych oraz pokrywy glebowej, że obecne uregulowane ko
ryto rzeki Dobrej zostało przesunięte kilkaset metrów w kierunku wschodnim poza wła
ściwe dno doliny (rys. 1). Na mapie wojskowej z 1820 roku („Topographisch -  militari- 
scher Plan der Umgegend Breslau”, Carl Hoffman, 1820, skala 1:37500. OZK BUWr 
sygn. 223 IVC) rzeka Dobra ma już skanalizowany przebieg po wschodniej stronie szosy 
z Zakrzowa, właściwym dnem doliny poprowadzono rów odwadniający. Dno doliny przy
gotowywane było prawdopodobnie pod stawy rybne, o czym mogą świadczyć poprzeczne 
groble, widoczne na mapach z 1820 i 1879 roku. Plan urządzenia stawów nie został 
zrealizowany zapewne wskutek kasacji zakonu Norbertanów, władających dobrami paw- 
łowickimi do 1810 roku.

Objaśnienia: 1 -  odkrywka glebowa, 2 -  współczesne skanalizowane koryto Dobrej, 3 -  prawdo
podobny przebieg koryta Dobrej przed regulacją, 4 -  granica projektowanego arboretum, 5 -  
holoceńska terasa zalewowa („współczesna”), 6 -  holoceńska wyższa terasa zalewowa, 7 -  
plejstoceńska terasa nadzalewowa, 8 -  plejstoceńskie zastoisko glacilimniczne, 9 -  gliny i piaski 
morenowe zlodowacenia Odry
Explanation: 1 -  soil profile, 2 -  current channel o f Dobra river, 3 -  probable river-bed before 
regulation, 4 -  border o f projected forest station, 5 -  Late Holocene river terrace, 6 -  Early 
Holocene river terrace (upper), 7 -  Late Pleistocene river terrace, 8 -  Pleistocene glaci-limnic 
sediments, 9 -  tills and sands o f Odra glaciation

RYSUNEK 1. Lokalizacja obszaru badań i odkrywek glebowych 
FIGURE 1. Localization of area and soil profiles under investigation
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W trakcie prac terenowych wykonano kilkanaście odkrywek glebowych, z czego w 
niniejszym opracowaniu omówiono pięć, zlokalizowanych na terasach holoceńskich i 
plejstoceńskich, a więc na różnych osadach aluwialnych i w odmiennych warunkach 
wilgotnościowych (rys. 1). Odkrywka 1. Najwyższa część plejstoceńskiej terasy nadza- 
lewowej, 122,6 m n.p.m., piaski średnioziamiste żwirowate, brak wody gruntowej w 
profilu; drzewostan mieszany (dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jawor, sosna), ok. 40- 
letni, w podszycie jarząb, kruszyna i dąb; runo trawiasto-zielne. Odkrywka 2. Środkowa 
część holoceńskiej wyższej terasy zalewowej, 120,7 m n.p.m., piaski średnioziamiste 
podścielone żwirami piaszczystymi, woda gruntowa na głębokości 110-120 cm (maj- 
czerwiec); drzewostan mieszany (dąb szypułkowy, świerk, brzoza, olsza czarna, grab), 
ok. 60-letni, w podszycie jarząb; runo wielozielne z paprociami i maliną. Odkrywka 4. 
Terasa zalewowa („współczesna”), 119 m n.p.m., gliny aluwialne głębokie, podścielone 
piaskiem średnioziamistym, woda gruntowa na głębokości 80-100 cm (maj-czerwiec); 
skraj łąki kośnej, w runi dominuje wyczyniec i wiechlina łąkowa, a w domieszce pokrzy
wa zwyczajna, jasnota biała, gwiazdnica wielkokwiatowa. Odkrywka 5. Terasa zalewo
wa („współczesna”), 120 m n.p.m., gliny aluwialne bardzo głębokie, podścielone pia
skiem średnioziamistym, woda gruntowa na głęb. ok. 100 cm (maj-czerwiec); użytek 
omy. Odkrywka 8. Plejstoceńska terasa nadzalewowa, 121,9 m n.p.m., piaski średnio- 
i drobnoziarniste bardzo głębokie, woda gruntowa na głębokości 100-110 cm (maj-czer- 
wiec); drzewostan ponad 100-letni, dąb szypułkowy i brzoza, w podszycie brzoza, ja
wor, czeremcha; runo wielozielne z dużym udziałem niecierpka.

Opis profili glebowych sporządzono w oparciu o GUIDELINES [2006], a przynależ
ność systematyczną określono według Systematyki gleb Polski [1989] oraz klasyfikacji 
FAO-WRB [IUSS 2006]. W pobranych próbkach gleb (w częściach ziemistych <2 mm) 
oznaczono: uziamienie -  metodą sitowo-areometryczną (nazewnictwo grup granulome- 
trycznych według klasyfikacji PTG [2009]), zawartość węgla organicznego -  metodą 
spalania na sucho (Stróhlein CS-mat 5500), pH w wodzie destylowanej i IM KC1 -  me
todą potencjometryczną, zawartość azotu ogółem -  metodą Kjeldahla, przyswajalnych 
form fosforu, potasu (metodą Egnera-Riehma) i magnezu (metodą Schachtschabela), 
kwasowość wymienną -  metodą miareczkowania potencjometrycznego i wymienne ka
tiony zasadowe (Ca2+, Mg2+, K+ i Na+) -  po ekstrakcji IM octanem amonu o pH 7. 
Zawartość pierwiastków w ekstraktach oznaczano metodą atomowej spektroskopii ab
sorpcyjnej (AAS).

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Po przełożeniu koryta rzecznego oraz po wybudowaniu rowów odwadniających dno 
doliny, gleby na wszystkich terasach rzecznych były przejściowo lub regularnie zaorywa
ne, co poskutkowało wytworzeniem w nich głębokich poziomów omo-próchnicznych, 
nietypowych dla gleb leśnych. Miąższość, barwa i właściwości fizykochemiczne pozio
mów próchnicznych są jednak zróżnicowane na poszczególnych terasach, podobnie jak 
stopień wykształcenia i miąższość poziomów podpowierzchniowych (endopedonów).

Regulacja i odwodnienie doliny wywarły prawdopodobnie najmniejszy wpływ na gle
by rdzawe położone w najwyższych partiach lewobrzeżnej plejstoceńskiej terasy nadzale- 
wowej (tab. 1). Piaszczyste osady aluwialne budujące terasę nadzalewową(tab. 6) uległy 
wyługowaniu jeszcze w plejstocenie, współcześnie tworząc przepuszczalny i ubogi ma
teriał macierzysty, w którym wytworzyły się typowe dystroficzne gleby rdzawe (tab. 7). 
W glebach tych nie stwierdzono wody gruntowej lub wody zawieszonej, ani żadnych
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TABELA 1. Charakterystyka odkrywki glebowej nr 1 na osadach plejstoceńskiej terasy nadzalewowej 
TABLE 1. Description o f  soil profile N o  1 developed on sediments o f  Pleistocene non-flood terrace

Głębokość
Depth
[cm]

Poziom
Horizon

Charakterystyka
Description

3-0 O ektopróchnica typu proto-moder; igły sosny i liście dębu w  różnym stopniu 
rozkładu

0-6 Ah czarny (10YR 2/2) poziom próchniczny, piasek slabogliniasty średnioziamisty, 
słabo żwirowy; struktura gruzefleowa, drobna, nietrwała; wilgotność świeża; 
silnie przerośnięty korzeniami; przejście wyraźne, ialiste

6-20 Ap szarobrunatny (10YR 3/3) poziom orno-próchniczny piasek slabogliniasty 
średnio żwirowy; struktura subangulama, nietrwała; przerośnięty korzeniami: 
wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście wyraźne

20-45 Bv brunatny (10YR 4/3) piasek slabogliniasty średnio żwirowy; struktura 
subangulama, bardzo nietrwała; wilgotność świeża; oglejenia brak; 
przejście stopniowe

45-75 BC żółtobrunatny (10YR 6/6) piasek luźny średnioziamisty, średnio żwirowy; 
bezstrukturałny; wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście stopniowe

75-130 C l jasnożółty (10YR 8/3) piasek luźny średnio żwirowaty; bezstrukturalny; 
wilgotność świeża; drobne plamy i niespoiste smugi żelaziste, brak 
odbarwień redukcyjnych; przejście wyraźne

130-150 C2 żółtobrunatny (10YR 5/6) piasek luźny bezszkieletowy, ale ze smugami 
otoczaków; struktura subangulama, bardzo nietrwała; wilgotność świeża; 
oglejenia brak

cech redoksymorficznych do głębokości co najmniej 150 cm, co świadczy o braku wpływu 
tych wód również w przeszłości. Oznacza to, że melioracje wodne w dolinie nie wpłynęły 
na stosunki wodne w glebach rdzawych na terasie nadzalewowej. Wskutek przejściowe
go użytkowania rolniczego wytworzony został poziom omy o miąższości ok. 20 cm o 
cechach poziomu diagnostycznego ochric, a lokalnie -  poziomu umbric. Według Syste
matyki gleb Polski [1989] są to gleby rdzawe właściwe, w klasyfikacji międzynarodowej 
[IUSS 2006] zaliczane do Brunic Arenosols (Ortodystric). Enklawy gleb rdzawych z 
głębszym poziomem próchnicznym spełniają minimalnie kryteria dla Haplic Umbrisols 
(Brunic, Dystric, Arenie). Na nieco niżej położonej prawobrzeżnej plejstoceńskiej terasie 
nadzalewowej wody gruntowe występują w obrębie profilu glebowego, na ogół nie głę
biej niż na 100 cm (tab. 2). Obecność żyznych wód gruntowych zapobiega ługowaniu 
osadów aluwialnych lub odwrotnie -  wzbogaca je w kationy zasadowe, dzięki czemu 
wysycenie kompleksu sorpcyjnego w dolnej części profilu przewyższa 50% (tab. 7). W 
profilach tych gleb, podobnie jak na lewobrzeżnej terasie plejstoceńskiej, z reguły nie 
występuje już stratyfikacja substratu, obecny jest natomiast poziom rdzawy (sideric). 
Wilgotniejsze gleby na tej terasie były uprawiane dłużej i intensywniej, co obecnie przeja
wia się występowaniem głębokiego (ponad 30 cm) i dwudzielnego poziomu omo-próch- 
nicznego. Mimo piaszczystego uziamienia i nietrwałej struktury poziom ten w całej miąż
szości spełnia kryteria poziomu diagnostycznego umbric, co upodabnia profil glebowy do 
„zdegradowanych” czarnych ziem (szarych ziem). Pozycja systematyczna omawianych 
gleb nie jest jednoznacznie określona. Ze względu na położenie w terenie, wiek substratu 
oraz głębokość zalegania wód gruntowych, nie można tych gleb zaliczać do mad rzecz-
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TABELA 2. Charakterystyka odkrywki glebowej nr 8 na osadach plejstoceńskiej terasy nadzalewowej 
TABLE 2. Description o f  soil profile N o 8 developed on sediments o f  Pleistocene (upper) terrace

Głębokość
Depth
[cm]

Poziom
Horizon

Charakterystyka
Description

2 -0 O ektopróchnica typu muli, średniorozłożone liście dębu, jawora i brzozy

0-15 A lp czarny (7,5YR 2,5/1) poziom omo-próchniczny, piasek słabogliniasty 
średnioziamisty, bardzo słabo żwirowy; struktura subangulama drobna, 
nietrwała; silnie przerośniety korzeniami; wilgotność świeża; oglejenia brak; 
przejście ostre

15-32 A2p czamobrunatny (7,5YR 3/2) poziom omo-próchniczny, piasek słabogliniasty; 
struktura subangulama drobna, nietrwała; przerośnięty korzeniami; wilgotność 
świeża; oglejenia brak; przejście wyraźne

32-54 Bv brunatny (7,5 YR 4/3) piasek słabogliniasty, słabo żwirowy; niemal 
bezstrukturalny; wilgotność świeża; bardzo nieliczne odbarwienia redukcyjne 
i miękkie nagromadzenia Fe; przejście wyraźne

54-150 Cgg żółty (10YR 5/4) piasek luźny średnioziamisty, bezszkieletowy; poniżej 80 cm  
mokry; oglejenie plamiste; drobne wytrącenia Fe-M n

nych ani do gleb glejowych. Z kolei głęboki poziom próchniczny wytworzony w warun
kach użytkowania rolniczego oddala je od gleb rdzawych, do których prawdopodobnie 
należały przed regulacjądoliny rzecznej. Dobre ukształtowanie poziomów A i B przekonu
je ponadto, że gleb tych nie należy włączać do słabo wykształconych arenosoli. Gleby te 
tworzą względnie żyzne siedlisko (czego przejawem jest skład botaniczny runa leśnego), 
toteż przyporządkowanie ich do szarych ziem (czarnych ziem zdegradowanych) jest naj
właściwsze, choć niezgodne z ogólnym opisem czarnych ziem w Systematyce [1989]. 
Podobną opinię prezentująm.in. Konecka-Betley [1996] oraz Łabaz i in. [2006]. W klasy
fikacji międzynarodowej [lUSS 2006] gleby te spełniają kryteria Haplic Umbrisols (Bru- 
nic, Endoeutric, Arenie).

W profilu gleby nr 2, położonej na wyższej holoceńskiej terasie zalewowej (rys. 1) 
woda gruntowa występuje głębiej niż 100 cm, ale zachowana jest stratyfikacja osadów 
aluwialnych w dolnej części profilu (tab. 3). Nieznana jest głębokość zwierciadła wód 
przed regulacjądoliny, lecz obecność cech redoksymorficznych już na głębokości 35-40 
cm (mimo piaskowego uziamienia gleby) świadczy o znacznie silniejszej podmokłości 
gleby w przeszłości. Efektem współczesnych procesów glebotwórczych jest głęboki 
poziom B o cechach pośrednich między sideric i cambic, nie spełniający jednak kryteriów 
tego ostatniego (zbyt grube uziamienie). Z kolei wskutek uprawy wytworzony został 
poziom omo-próchniczny o miąższości nieco ponad 20 cm, spełniający kryteria poziomu 
diagnostycznego umbric. Mimo piaskowego uziamienia, gleby te zdecydowanie należy 
zaliczyć do mad rzecznych brunatnych [Systematyka 1989]. Gleby te ewoluują w kie
runku gleb brunatno-rdzawych, od których jednak odróżniają się większą wilgotnością i 
zasobnością. W klasyfikacji międzynarodowej [IUSS 2006] gleby te spełniają kryteria 
Endogleyic Fluvie Umbrisols (Brunic, Eutric, Arenie).

Gleby na „współczesnej” terasie zalewowej (nie zalewanej od przynajmniej 200 lat) 
wytworzone są z osadów gliniastych o dość wysokiej zawartości frakcji pyłowej (tab. 6) 
oraz podwyższonej zasobności w materię organiczną (tab. 7), stąd często zwanych „na- 
mułami” [Winnicki 1990], zalegającymi na podłożu piaskowym. Woda gruntowa wystę-
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TABELA 3. Charakterystyka odkrywki glebowej nr 2 na osadach holoceńskiej wyższej terasy zalewowej 
TABLE 3. Description o f  soil profile N o  2 developed on sediments o f  Holocene upper flood-terrace

Głębokość
Depth
[cm]

Poziom
Horizon

Charakterystyka
Description

3-0 O ektopróchnica typu muli; liście dębu, grabu i olszy w  średnim stopniu 
rozkładu

0-10 A lp ciemnobrunatny (10YR 2/3) poziom omo-próchniczny, piasek gliniasty 
bardzo słabo szkieletowy; struktura gruzełkowa średniotrwała, drobna; silnie 
przerośnięty korzeniami; wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście wyraźne

10-22 A2p szarobrunatny (10YR 3/3) poziom omy, piasek gliniasty; struktura 
gruzełkowa nietrwała, drobna; wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście 
wyraźne

22-35 Bvbr brunatny (10YR 3/4) piasek gliniasty, bezszkieletowy; struktura subangulama 
nietrwała, drobna; wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście stopniowe

35-70 2BCgg żółtobrunatny (10YR 5/5) piasek słabogKniasty; bezstrukturalny; wilgotność 
świeża; nieliczne i drobne miękkie nagromadzenia Fe-Mn; przejście 
stopniowe

70-108 2Cgg szarożółty (10YR 7/3) piasek luźny, bezstrukturalny; wilgotność świeża; 
oglejenie plamiste, intensywne; dość liczne, średniej wielkości miękkie 
nagromadzenia Fe-Mn; przejście wyraźne

108+ 3Cgg żółtobrunatny (10YR 4/4) żwir piaszczysty, bezstrukturalny; wilgotny, 
z przebarwieniami redukcyjno-oksydacyjnym

puje obecnie w tych glebach na głębokości 80-100 cm, ale obecność silnego oglejenia 
poniżej 70 cm i licznych cech redoksymorficznych już poniżej 25-30 cm (w tym rudy 
darniowej) dowodzi znacznie silniejszego okresowego podtapiania tych gleb w przeszło
ści. Po regulacji doliny rzecznej, gleby terasy zalewowej poddane zostały bardzo głębokiej 
orce, której skutkiem jest pogłębienie poziomu próchnicznego do 40 cm, a dowodem -  
ostre przejście do poziomów B. Prawdopodobnie stosowano też narzędzia typu głębosza, 
służące do rozrywania miejscami ciągłej warstwy rudy darniowej, a przy okazji mieszają
ce też powierzchniowe warstwy gleby. Jednak regularna orka wykonywana była (lub jest 
nadal) na mniejszą głębokość -  około 25 cm (profil 4, pole uprawne) lub tylko ok. 16 cm 
(profil 5, łąka), co skutkuje wyraźnądwudzielnościąpoziomów omo-próchnicznych (tab. 
4 i 5). Rzadziej orane dolne części poziomów próchnicznych ulegająnieznacznemu „zbru
natnieniu”, utrzymują jednak dobrą strukturę, ciemną barwę, wysoką zawartość węgla 
organicznego, wąski stosunek C:N, bardzo wysokie wysycenie kompleksu sorpcyjnego i 
podwyższoną zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu (tab. 7), czyli 
cechy typowe dla dobrze ukształtowanego poziomu mollic. Poniżej poziomów omo-próch- 
nicznych, do głębokości około 70 cm, wytworzyły się poziomy o wyraźnie brunatnym 
zabarwieniu i swoistej strukturze, które spełniają kryteria poziomu diagnostycznego cam- 
bic. Materiał glebowy nie jest w tych poziomach stratyfikowany, i choć -  jak wspomnia
no -  wymieszanie może być po części skutkiem głęboszowania (rozbijającego rudę dar
niową), to nie ulega wątpliwości intensywne przeobrażenie masy glebowej mające cechy 
brunatnienia. Należy przy tym zastrzec, że wskutek zaniedbania całego systemu rowów 
odwadniających dno doliny, w ostatnich latach regularnie obserwuje się podtopienie gleb 
jeszcze w maju -  czerwcu. W efekcie podtopienia w poziomach B, a nawet w części
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TABELA 4. Charakterystyka odkrywki glebowej nr 4 na osadach holoceńskiej "współczesnej" terasy 
zalewowej
TABLE 4. Description o f  soil profile N o 4 developed on sediments o f  Holocene flood-terrace

Głębokość
Depth
[cm]

Poziom
Horizon

Charakterystyka
Description

0-16 Ap szarobrunatny (7,5 YR 3/2) poziom próchniczny, glina piaszczysta 
bezszkieletowa; struktura gruzeflcowa średnia, trwała; dużo kopro litów; 
silnie przerośnięta korzeniami; wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście 
stopniowe

16-40 AB czarno-brunatna (7,5 YR 2/3) glina piaszczysta bezszkieletowa; struktura 
angulama średnia, trwała; wilgotność świeża; oglejenia brak; przejście 
stopniowe

40-70 BCgg ciemnobrunatna (7,5 YR 3/4) glina lekka; struktura angulama drobna, trwała; 
wilgotność świeża; oglejenie drobnoplamiste; duże, liczne konkrecje żelaziste; 
przejście stopniowe

70-110 2G brunatna (7,5YR 4/6) glina zwykła, bezszkieletowa; struktura angulama 
średnia, trwała; utwór wilgotny; silne oglejenie plamiste; dość liczne, drobne 
miękkie nagromadzenia Fe-Mn; przejście wyraźne, płaskie

110-150 3G jasnoszary (10YR 7/1) piasek słabogtiniasty, bezszkieletowy; bezstrukturalny; 
mokry; oglejenie całkowite

TABELA 5. Charakterystyka odkrywki glebowej nr 5 na osadach holoceńskiej "współczesnej" terasy 
zalewowej
TABLE 5. Description o f  soil profile N o 5 devebped on sediments o f  Holocene flood-terrace

Głębokość
Depth
[cm]

Poziom
Horizon

Charakterystyka
Description

0-27 Ap czarny (7,5 YR 2/1) silnie próchniczny poziom omy, glina piaszczysta, 
bezszkieletowa; struktura gruzeflcowa średnia, trwała; wilgotność świeża; 
nieliczne drobne odbarwienia redukcyjne; drobne i nieliczne miękkie 
nagromadzenia żelaziste; obecne węglany; przejście wyraźne, płaskie

27-40 ABgg czarno brunatna (7,5YR 2/3) glina piaszczysta bezszkieletowa; próchniczna; 
struktura subangulama średnio trwała; wilgotność świeża; nieliczne plamki 
glejowe; drobne i średnio liczne miękkie nagromadzenia Fe; przejście ostre

40-75 2Bggox ciemnobrunatna (7,5YR 3/4) glina zwykła; struktura subangulama gruba; 
wilgotność świeża; liczne, grube konkrecje Fe nie tworzące ciągłej warstwy; 
przejście stopniowe

75-125 2G brunatna (7,5YR 4/4) glina zwykła; wilgotna; silne oglejenie plamiste; liczne 
rozproszone konkrecje Mn-Fe; przejście wyraźne

125+ 3G szary jasnoszary (10YR 7/1) piasek luźny, bezszkieletowy; bezstrukturalny; 
mokry; oglejenie całkowite

leżących nad nimi poziomów omo-próchnicznych, występują okresowo warunki reduk
cyjne i tworzą się nagromadzenia redoksymorficzne. Jest więc prawdopodobne, że wskutek 
wtórnego podwyższenia wód gruntowych i nawrotu warunków redukcyjnych w środ
kowej części profilu zatrzymane zostały procesy intensywnego wietrzenia (brunatnienia), 
a gleby zaczęły ewoluować w kierunku gruntowo-glejowych. Gleby te spełniają kryteria



TABELA 6. Skład granulo metryczny reprezentatywnych profili gleb na terasach rzecznych w  dolinie Dobrej
TABLE 6 . Particle size distribution in soil profiles on river terraces in the Dobra valley

Profil
Sofl
profile

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Szkielet 
Skeleton 
>2 mm 
[%]

Procentowy udział frakcji 
Percentage of particle-size fractions

Suma frakcji 
Sum of fraction

Grupa
granul
Texture
class

1,0-
2,0

0,5-
1,0

0,25-
0,5

0,25-
0,1

0,1-
0,05

0,05-
0,02

0,02
0,002

<0,002 2,0-0,05 0,05-
0,002

<0,002

1 Ah 0-6 13,3 7,0 14,5 38,0 22,0 7,5 6 3 2 89 9 2 ps

Ap 6-20 17,7 5,0 15,0 40,0 23,0 6,0 4 4 3 89 8 3 ps

Bv 20 -45 20,4 5,5 17,0 42,5 21,5 5,5 1 3 4 92 4 4 ps

BvC 45-75 29,5 5,5 17,0 43,0 23,5 5,0 1 1 4 94 2 4 Pi
C2 110-120 0,6 2,0 17,0 59,0 16,0 2,0 0 3 1 96 3 1 Pi

2 A2p 10-22 1,1 4,0 12,5 36,5 18,0 8,0 7 10 4 79 17 4 Pg
Bvbr 22-35 0 3,0 12,0 47,0 15,0 7,0 6 7 3 84 13 3 Pg
2Cgg 70-108 4,4 10,0 24,5 53,0 6,5 0,0 1 1 4 94 2 4 Pi

4 Ap 0-16 0 0,5 3,0 19,5 28,0 15,0 18 13 3 66 31 3 gP
AB 16-40 0 0,1 3,0 17,0 24,0 18,0 19 16 3 62 35 3 gP
BCgg 40-70 0 0 2,0 17,0 22,0 18,0 14 14 13 59 28 13 gl
2G 70-110 0 0 2,0 11,0 9,0 9,0 11 34 24 31 45 24 gz
3G 110-135 0 0,2 4,0 57,9 25,9 4,0 2 2 4 92 4 4 ps

5 Ap 0-27 0,2 1,5 4,0 18,0 25,5 13,0 16 18 4 62 34 4 gp
ABgg 27-40 0,1 1,0 5,0 18,0 19,0 17,0 19 16 5 60 35 5 gp
2Bggox 40-75 0 0 2,0 12,0 21,0 14,0 22 16 13 49 38 13 gz
2G 75-125 0 0 2,5 12,5 17,0 16,0 24 19 9 48 43 9 gz

8 Alp 0-15 3,8 3,0 12,0 38,0 28,0 6,0 6 5 2 87 11 2 ps

A2p 15-32 4,2 2,0 12,0 38,5 27,0 7,5 7 5 1 87 12 1 ps

Bv 32-54 4,1 4,5 12,0 42,5 24,0 6,0 4 4 3 89 8 3 ps

Cgg 54-90 0 6,5 8,5 51,0 30,0 2,0 0 2 0 98 2 0 pi
Objaśnienia: pi -  piasek luźny, ps -  piasek słabogliniasty, pg -  piasek gliniasty, gp -  glina piaszczysta, gl -  glina lekka, gz -  glina zwykła.
Explanation: classes of PTG 2008 texture classification: pi -  sand (coarser), ps -  sand (finer), pg -  loamy sand, gp -  sandy bam, gl -  sandy loam (finer), gz -  loam

Transformacja 
mad 

w 
warunkach 

regulacji rzeki 
..



TABELA 7. Wybrane właściwości fizykochemiczne gleb na terasach rzecznych w dolinie Dobrej
TABLE 7. Selected physico-chemical properties of soils on river terraces in the Dobra valley

Profil
Soil
profile

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

pH Corg. Nog. C*N Hw Ca2+ Mg2+ K+ N a+ S T V Formy przyswajalne 
Plant available forms

h 2o 1MKC1 g - k g 1 cmol (+) k g 1 [%] P A k 2o Mg

mg • kg'

1 Ah 0-6 4,1 3,4 36,6 1,70 22 4,80 0,39 0,17 0,11 0,13 0,80 5,60 14 80 113 42

Ap 6-20 4,0 3,6 9,6 0,38 25 2,60 0,28 0,15 0,10 0,12 0,65 3,25 20 28 67 9

Bv 20-45 4,2 3,8 3,3 - - 0,83 0,19 0,08 0,09 0,08 0,44 1,27 34 - - -

BvC 45-60 4,3 3,9 1,8 - - 0,62 0,09 0,04 0,03 0,03 0,19 0,81 23 - - -

BvC 60-75 4,5 4,1 0,7 - - 0,50 0,07 0,03 0,02 0,02 0,14 0,64 22 - - -

C l 75-130 4,5 4,2 0,6 - - 0,45 0,04 0,03 0,01 0,01 0,09 0,53 17 - - -

C2 130-150 4,6 4,3 0,8 - - 0,55 0,06 0,03 0,01 0,01 0,11 0,66 17 - - -

2 A lp 0-10 4,2 3,6 15,2 0,69 22 3,25 1,58 0,48 0,14 0,13 2,33 5,58 42 95 148 65

A2p 10-22 4,3 3,7 10,3 0,41 25 1,82 1,08 0,28 0,07 0,06 1,49 3,31 45 33 77 27

Bvbr 22-35 4,5 3,8 9,0 - - 0,65 0,62 0,11 0,03 0,03 0,79 1,44 55 - - -

2BCgg 35-70 5,9 5,0 4,6 - - 0,22 0,20 0,10 0,05 0,04 0,39 0,61 64 - - -

2Cgg 70-90 6,2 5,4 1,1 - - 0,15 0,42 0,08 0,02 0,04 0,56 0,71 79 - - -

4 Ap 0-16 6,0 5,3 25,1 1,93 13 0,17 14,4 3,03 0,15 0,44 18,02 18,19 99 153 142 78

AB 16-40 6,5 5,8 19,2 0,91 21 0,11 10,2 2,15 0,13 0,21 12,69 12,80 99 45 58 55

BCgg 40-40 6,9 6,2 6,5 - - 0 5,28 1,07 0,15 0,31 6,81 6,81 100 - - -

2 G 70-110 6,9 6,3 3,2 - - 0 16,8 3,51 0,21 0,44 20,96 20,96 100 - - -

3G 110-135 6,9 6,3 3,3 - - 0 2,66 0,42 0,19 0,21 3,48 3,48 100 - - -
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zarówno mad próchnicznych, jak i mad brunat
nych [Systematyka gleb Polski 1989], jednak w 
naszej opinii, największe znaczenie ma obecność 
głębokich i strukturalnych poziomów próchnicz
nych zawierających ponad 3% materii organicz
nej, co przemawia za zaliczeniem tych gleb do mad 
rzecznych próchnicznych. Obecna charakterysty
ka mad próchnicznych w Systematyce [1989] do
puszcza tylko oglejenie profilu, dlatego wydaje się 
niezbędne uzupełnienie opisu o możliwość wystę
powania przejawów brunatnienia. Wobec całkowi
tego i długotrwałego zaniku zalewów można rów
nież brać pod uwagę inną pozycję systematyczną 
tych gleb -  jako czarnych ziem zbrunatniałych. 
Definicja tych gleb w Systematyce [1989] wyma
ga jednak obecności poziomu calcic poniżej pozio
mu B, który w analizowanych glebach aluwialnych 
nie występuje. W klasyfikacji międzynarodowej 
[IUSS 2006] gleby zostały zaliczone do Gleyic (Flu
vie)2 Phaeozems, choć -  wobec pojawienia się cech 
redoksymorficznych na głębokości 25-50 cm -  roz
ważano zaliczenie do Mollic Fluvie Gleysols (Eu- 
tric). Natomiast z całą pewnością analizowane gle
by aluwialne nie należą już do Fluvisols -  wobec 
zatarcia pierwotnej stratyfikacji w górnej części 
profilu glebowego. Mimo to, mady brunatne i 
próchniczne są przez licznych polskich badaczy 
nadal zaliczanie do fluwisoli [Charzyński 2006], 
prawdopodobnie dla uwypuklenia topograficzno- 
wilgotnościowych uwarunkowań ich lokalizacji. I 
również tylko z tego powodu uzasadnione jest dal
sze ich nazywanie „madami” (w polskiej nomen
klaturze), ponieważ gleby te uległy transformacji 
do lepiej -  w sensie pedogenicznym -  rozwinię
tych gleb brunatnoziemnych lub czamoziemnych. 
Wydaje się, że gleby te zachowują swoją odręb
ność ekologiczną (siedliskową) dopóki w zasięgu 
systemów korzeniowych występują eutroficzne 
wody gruntowe związane z systemem krążenia do
linowego. Głębokie odwodnienie, usuwające zwier
ciadło wód gruntowych poza profil gleby spowo
dowałoby zmianę zasilania na opadowo-infiltracyj- 
ne i ostateczne przekształcenie omawianych gleb 
w analogiczne gleby brunatne, brunatno-rdzawe lub 
czarne ziemie. Przeobrażeniom takim uległy gleby

2 P refix  n ie  w y stęp u ją cy  w  o b e c n ie  o b ow iązu jącej  
wersji klasyfikacji W RB [IU SS 2 0 06].
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na lewobrzeżnej najwyżej położonej terasie plejstoceńskiej, współcześnie wykształcone 
jako gleby rdzawe typowe i tworzące siedlisko ubogiego lasu mieszanego grądowego. 
Gleby wytworzone z podobnych osadów, ale na nieco niżej położonej i stale jeszcze 
podmokłej terasie holoceńskiej (wyższej) nadal tworzą siedlisko łęgowe, choć już wyraź
nie zgrądowiałe.

WNIOSKI

Obserwacje przeprowadzone w dolnym odcinku doliny Dobrej, uregulowanej przed 
co najmniej 200 laty, upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków:
1. Kierunek i stopień transformacji gleb aluwialnych w warunkach braku zalewów po

wodziowych i regulacji stosunków wodnych w dolinie rzecznej uzależnione są od 
rodzaju osadów budujących terasę, głębokości zwierciadła wód gruntowych po od
wodnieniu, a także od intensywności użytkowania rolniczego.

2. W zmeliorowanych, intensywnie rolniczo użytkowanych glebach aluwialnych tworzą 
się głębokie i strukturalne poziomy omo-próchniczne o cechach poziomów diagno
stycznych mollic (w madach średnich na terasie zalewowej) lub umbric (w madach 
lekkich i bardzo lekkich).

3. Piaskowe gleby na terasie nadzalewowej (plejstoceńskiej) oraz zalewowej wyższej 
(holoceńskiej) przekształcają się w gleby typu czarnych ziem zdegradowanych (sza
rych ziem) lub mad brunatnych bardzo lekkich o cechach gleb brunatno-rdzawych 
(oglejonych). Pyłowo-gliniaste gleby, wytworzone z namułów najniższej terasy holo
ceńskiej, przeobrażają się w mady próchniczno-brunatne zbliżone do czarnych ziem 
zbrunatniałych.

4. Gleby aluwialne zachowują ekologiczną odrębność od analogicznych czarnych ziem 
i gleb brunatnych dopóki w ich profilu występują eutroficzne wody gruntowe zwią
zane z systemem krążenia dolinowego.
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