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Abstract: The content o f  air-dry and water resistant aggregates was studied in a toposequence o f  deluvial 
and upper silted organic soils (mucky soils and peat-muck soils) in two, lithologically different, zones o f  
a young glacial landscape -  moraines and ice-dammed lakes. Soils in the moraine landscape had higher 
values o f  the aggregation index after dry-sieving and the soil structure index, which indicates better 
distribution o f  the soil aggregates and a more favourable structure in comparison to soils in the zone o f  ice- 
dammed lakes. In a catena, the m ost favourable distribution o f  soil aggregates was reported from strongly 
silted peat-muck soils. Deluvial soils had the highest content o f  soil clods. Soils in the ice-dammed lakes 
zone were more water resistant and contained more clods than soils in the moraine zone. In the group o f  
aggregates with a diameter o f  7-10 mm, water resistance ranged between 33.4% and 83.0%. In the group 
o f  microaggregates (diameter below  1 mm), the water resistance exceeded 75.0%. The content o f  the 
aggregate fraction over 3 mm was positively correlated with the clay fraction content (<0.002 mm), and 
negatively with the organic carbon content. In the case o f  microaggregates (diameter <1 mm), an opposite 
relationship was observed. The structure and numerical aggregation indexes after dry-sieving were signi
ficantly positively correlated with the organic carbon content in the studied soils.

Słowa kluczowe: krajobraz młodoglacjalny, gleby deluwialne, gleby namurszowe gleby torfowo-murszo- 
we, agregacja gleb, wodoodpom ość agregatów
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WSTĘP

Krajobraz mlodoglacjalny Polski północno-wschodniej, ukształtowany w czasie fazy 
poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia Wisły, wykazuje wyraźną odrębność w stosunku 
do innych regionów kraju. Krajobraz ten wyróżnia się ogromną ilością nieregularnie roz
mieszczonych zagłębień wytopiskowych, zajętych przez mokradła [Piaścik 1996]. W 
wyniku prac hydrotechnicznych i odwadniających rozpoczętych już w XIX w. więk
szość torfowisk Pojezierza Mazurskiego została osuszona i zagospodarowana, wskutek 
czego gleby bagienne z fazy akumulacji przeszły w fazę decesji i podlegają procesowi 
murszenia [Gotkiewicz i in. 1996]. Bogata i urozmaicona rzeźba sprzyja procesom erozji 
wodnej, które nasiliły się wskutek działalności człowieka: wylesiania gleb na stokach i 
różnych sposobów ich zagospodarowania [Bieniek 1997]. Rezultatem tych zjawisk, któ
re Sinkiewicz [1998] określa mianem denudacji antropogenicznej jest akumulacja namu- 
łów deluwialnych w dolnej części stoku i w obniżeniach terenowych. Powstają nowe 
jednostki systematyki gleb, które na obszarach użytkowanych rolniczo tworzą charakte
rystyczne sekwencje: gleb deluwialnych, gleb namurszowych i silnie zamulonych gleb 
torfowo-murszowych [Piaścik i in. 2001, Smólczyński 2009]. Gleby deluwialne w klasy
fikacji niemieckiej (Terrestrische Kultosole) i rosyjskiej (stratoziemy) [Liebiediewa i in. 
1993] zaliczane są do grupy gleb antropogenicznych, co podkreśla ich związek z działal
nością człowieka.

Gleby deluwialne w obniżeniach terenowych, charakteryzują się odmiennymi właści
wościami fizycznymi i chemicznymi w stosunku do gleb terenów otaczających [Orze
chowski i in. 2001; Orzechowski, Smólczyński 2002]. Badania dotyczące wpływu erozji 
na strukturę i wodoodpomość agregatów glebowych prowadzone były na obszarach 
lessowych [Paluszek 200la, b]. Obszerne badania nad strukturą gleb mineralnych prze
prowadził Owczarzak [2002], jednak nie uwzględniały one gleb deluwialnych i organicz
nych modyfikowanych przez procesy deluwialne.

Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury agregatów glebowych i określenie ich 
wodoodpomości w toposekwencji użytkowanych rolniczo gleb deluwialnych i odgórnie 
namulonych gleb organicznych (namurszowych i torfowo-murszowych) w dwóch, róż
niących się litologicznie strefach: zastoiskowej i morenowej krajobrazu młodoglacjalnego.

ZAKRES I METODYKA BADAŃ

Badania przeprowadzono w dwóch katenach zlokalizowanych na Nizinie Sępopolskiej 
(Reszel) i Pojezierzu Olsztyńskim (Lutry). Katena Reszel reprezentuje litologiczno-krajo- 
brazową strefę równin zastoiskowych krajobrazu młodoglacjalnego [Gotkiewicz, Smołu- 
cha 1996]. W badanej katenie gleby użytkowane sąpłużnie. Na wierzchowinie i stoku o 
spadkach 7,0% występują czarne ziemie [PTG 1989], wykazujące uziamienie glin zwy
kłych w poziomach próchnicznych i iłów w skale macierzystej [PTG 2009]. W dolnej 
części stoku znajdują się gleby deluwialne, które przechodzą w gleby namurszowe. Kate
na Lutry reprezentuje, występującą w środkowej część Pojezierza Mazurskiego, strefę 
wysoczyzn morenowych krajobrazu młodoglacjalnego, która charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem rzeźby terenu, utworów geologicznych i pokrywy glebowej [Gotkie
wicz, Smołucha 1996]. W katenie Lutry spadki wynoszą 24,1%, a gleby, zarówno na 
stokach jak i w obniżeniu, użytkowane są pastwiskowo. Na stokach występują gleby 
płowe [PTG 1989] wytworzone z piasków gliniastych, zalegających na glinach piaszczy- 
sto-ilastych [PTG 2009].
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W każdej katenie do badań wytypowano profile gleb deluwialnych głębokich, gleb na
murszowych i silnie zamulonych gleb torfowo-murszowych [PTG 1989]. W próbkach 
pobranych z poziomów genetycznych oznaczono podstawowe właściwości gleb: uziamie- 
nie, gęstość właściwą i objętościową odczyn, zawartość węgla organicznego i straty pra
żenia.

W celu określenia struktury agregatów glebowych, próbki powietrznie suchej gleby 
pobranej z poziomów powierzchniowych przesiano przez sito o średnicy oczek 10 mm. 
Zawartość bryłek o średnicy powyżej 10 mm obliczono w stosunku do całej masy prób
ki. Natomiast zawartość frakcji agregatów powietrznie suchych i wodoodpornych o 
wymiarach: 7-10, 5-7, 3-5, 1-3, 0-1,0, 0,5-1, 0,25-0,5 i poniżej 0,25 mm obliczono w 
stosunku do suchej masy agregatów o średnicy poniżej 10 mm. Ilość wodoodpornych 
agregatów określono przy użyciu aparatu Bakszejewa, zmodyfikowanego w zakładzie 
Agrofizyki PAN w Lublinie [Walczak, Witkowska 1976]. Do oceny, zarówno jakości 
struktury jak i wodoodpomości agregatów glebowych, zastosowano liczbowy wskaźnik 
agregacji po przesianiu na sucho (LWAs) oraz po przesianiu w wodzie (LWAm). Wskaź
niki te opracowano i przetestowano w Instytucie Agrofizyki [Walczak, Witkowska 1976]. 
Ponieważ jakość struktury gleby zależy od średnicy tworzących ją  agregatów, dlatego 
przy wyliczaniu liczbowego wskaźnika agregacji zastosowano odpowiednie wagi, różne 
dla poszczególnych średnic agregatów. Powszechnie przyjmuje się, że najwartościowsze 
są agregaty o średnicy 1-3 mm, dla której ustalono wagę o wartości 10 i średnicy 3-5 mm 
-  waga o wartości 8 [Dobrzański i in. 1975]. Do oceny jakości struktury gleby wyliczono 
następujące wskaźniki [Walczak, Witkowska 1976]:
1. Wskaźnik bryłkowatości wg Rewuta [Walczak, Witkowska 1976],

procentowa zawartość agregatów o średnicy > 10,0 mm
Wb = procentowa zawartość agregatów o średnicy < 10,0 mm

2. Wskaźnik strukturalności wg Wierszynina i Rewuta [Walczak, Witkowska 1976],
procentowa zawartość agregatów o średnicy 1 ,0- 10,0 mm_____________

Ws = procentowa zawartość agregatów o średnicy > 10,0 mm oraz < 0,25 mm
3. Wskaźnik wodoodpomości.

LWAs (liczbowy wskaźnik agregacji po przesianiu na sucho)
LWAm (liczbowy wskaźnik agregacji po przesianiu na mokro)

WYNIKI BADAŃ

Gleby badanych katen różniły się uziamieniem. W katenie Lutry gleby deluwialne i 
namurszowe wykazywały prawie 3-krotnie mniejszą zawartość frakcji iłu (<0,002 mm), 
mniejszą zawartość pyłu (0,05-0,002 mm) oraz 2-3-krotnie większą zawartość frakcji 
piasku niż analogiczne gleby w katenie Reszel. W obydwu katenach w sekwencji gleb 
deluwialnych i namurszowych zwiększała się zawartość pyłu, a zmniejszała frakcji pia
sku (tab. 1).

Gleby deluwialne w katenie Reszel charakteryzowały się 2-krotnie większą zawarto
ścią węgla, wyższymi wartościami odczynu, a mniejszą gęstością w stosunku do gleb w 
katenie Lutry (tab. 2). Wierzchnią warstwę gleb namurszowych badanych katen stanowił 
namuł mineralno-organiczny, który w glebach kateny Reszel zawierał większe ilości ma
terii organicznej (19,3%) i wykazywał większą gęstość objętościową (1,055 Mg • m'3) 
niż w katenie Lutry (odpowiednio 15,6%, 0,636 Mg • m-3) (tab. 2).

Struktura jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o właściwościach 
fizyczno-mechanicznych i urodzajności gleb. Wielkość i rozkład agregatów glebowych
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TABELA 1. Skład granulometryczny gleb kateny Reszel i Lutry II
TABLE 1. Particle size distribution o f  the investigated soils o f  Reszel and Lutry II catena

Nr profilu, 
położenie 
Profile 
N o,
location

Pozbm
gene
tyczny
Gene-
tir

Głębo
kość
Depth

frml

Procentowa zawartość frakcji o średnicy [mm] 
Particle size (diameter in mm) distribution (in percent)

Utwór
glebowy
Sofl
formation 
wg. acc. to 
PTG 2009hori

zon
> 2,0 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-
0,002

< 0,002

Katena Reszel -  Reszel catena
Gleba dehiwialna prochniczna -  Humous deluvial soil

1. dolna
częsc
stoku;
bw er
slope

Ap 0-25 0 0 3 9 7 11 18 27 25 glina zwykła

A2 25-65 0 0 4 9 7 14 14 32 20 glina zwykła

A3 65-100 0 0 2 8 6 13 13 27 31 glina ilasta

A4 100-118 0 0 2 6 6 12 14 29 31 glina ilasta

C 118-150 0 0 3 5 7 19 25 23 18 glina zwykła

Gleba namurszowa -  Mucky soil

2 . podnóże 
stoku; 
foot-slope

AO 0-26

|

0 0

J

2

!

2 4 10 19 34 29 glina ilasta

Katena Lulry -  Lutry catena
Gleba deluwialna właściwa — Proper deluvial sofl

4. dolna
część
stoku;
bw er
sbpe

A 0-28 0,6 3 3 10 33 14 13 15 9 glina lekka

A2 28-65 1,0 2 4 10 28 14 9 18 15 glina lekka

A3 65-106 0,5 1 2 8 36 16 10 17 10 glina lekka

Gleba namurszowa -  Mucky soil

5. podnóże 
stoku; 
foot-sbpe

AO 0-20 0 1 3 6 12 37 Il4 19 8 glina lekka

glina zwykła -  loam; glina lekka -  sandy loam; glina ilasta -  clay loam.

wpływa na stan zagęszczenia i porowatość gleb oraz ich właściwości powietrzno-wod- 
ne. W badanych glebach zawartość agregatów bryłkowych o średnicy powyżej 10 mm, 
które powodują zbrylanie się gleb, wahała się od 19,5 do 60,9% (tab. 3). Gleby kateny 
Reszel położonej w krajobrazie zastoiskowym wykazywały większą ilość agregatów brył
kowych niż obiektu Lutry. W układzie katenalnym najwięcej agregatów bryłkowych było 
w glebach deluwialnych próchnicznych, gdzie ich ilość przekraczała 50%, a wskaźnik 
bryłkowatości przekraczał 1,0. W poziomach Mt gleb torfowo-murszowych ilość agre
gatów o średnicy powyżej 10 mm była niewielka, a wskaźnik bryłkowatości wahał się od 
0,24 do 0,47.

Najkorzystniejszy rozkład agregatów glebowych występował w glebach torfowo-mur- 
szowych. W silnie zamulonych utworach murszowych wartości liczbowego wskaźnik



TABELA 2. Wybrane właściwości badanych gleb
TABLE 2. Selected properties in the studied soils
Nr profilu, 
położenie 
Profile No, 
bcatbn

Poziom 
genetyczny 
Soil horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Utwór glebowy 
Soil formation

pH Corg Materia
organiczna
Organie
matter

Gęstość
wfaściwa
Specific
density

Gęstość
obj.
Bulk
density

Porowatość
ogólna
Total
porosity

CaC03

H20 KC1 g • kg'1 gleby -  soils Mg • m 3 % voL

Katena Reszel -  Reszel catena
Gleba dehiwialna prochniczna -  Humous deluvial soil
1. dolna 
część stoku; 
bwer bpe

Ap 0-25 glina zwykła 6,7 5,9 30,8 53,1 2,486 1,276 48,7

A2a 25-65 glina zwykła 6,8 6,1 23,1 39,8 2,564 1,351 47,3

A3a 65-100 glina ilasta 6,8 6,0 20,2 34,8 2,521 1,358 46,1
Gleba namurszowa -  Mucky soil
2. podnóże; 
foot-slope

AO 0-25 utwór mineraIno-organiczny 7,3 6,6 98,4 193,0 2,339 1,055 54,9 3,1
Mt 25-46 mursz silnie zamulony 7,1 6,7 131,0 281,0 2,242 0,913 59,3 1,7
OtniszR2 46-125 torf szuwarowy 1̂ 5,8 5,5 805,0 1,666 0,172 89,7

Gleba torfbwo-murszowa silnie zamulona -  Peat muck soils strongly silted
3. obni
żenie; 
depressbn

Mt 0-24 mursz silnie zamulony 7,1 6,8 199,4 460,0 1,935 ! 0,542i 72,0

Mt 24-32 mursz silnie zamulony 7,2 6,9 231,0 498,0 2,003 10,512 74,4

OtniszR2 32-60 torf szuwarowy R2 5,9 5,6 861,0 1,604 0,167 89,6
Katena Lutry -  Lulry catena
Gleba dehiwialna właściwa -  Proper deluvial soil
4. dolna 
część stoku; 
bwer sbpe

Ah 0-28 glina lekka 5,3 4,5 16,0 27,6 2,538 1,350 46,8
A2h 28-65 glina lekka 5,8 4,5 5,4 9,3 2,648 1,498 43,4

A3h 65-106 glina lekka 6,6 5,0 4,8 8,3 2,666 1,493 43,9

Gleba namurszowa -  Mucky soil

5. podnóże
stoku;
foot-sbpe

AO 0-20 utwór mineralno-organiczny 6,4 5,9 98,90 156,0 2,379 0,636 73,3

OtnbIR3 20-45 torf olesowy 6,9 6,3 716,0 1,763 0,345 80,4

Gleba torfowo-murszowa silnie zamufona -  Peat muck soils strongly silted
6. obni
żenie; 
depressbn

Mt 0-10 mursz silnie zamulony 6,7 6,4 220,3 484,0 1,997 0,420 79,0

Mt 10-26 mursz silnie zamubny 6,7 6,2 192,30 464,0 2,041 0,442 78,3

OtniolR3 26-34 torf olesowy 7,6 6,4 687,0 1,795 0,312 82,6

Objaśnienia -  Explanation: utwór mineralno-organiczny -  mineral-organic formation, mursz silnie zamulony -  strongly silted muck, ol -  torf olesowy -  alder wood peat, 
sz -  torf szuwarowy -  reed peat, tu -  torf turzycowiskowy -  sedge peat, gp -  glina piaszczysta -  sandy bam, gz -  glina zwykfa -  bam, gl -  glina lekka -  sandy bam, 
R, -  torf średnio rozbżony -  medium decomposed peat, R, -  torf silnie rozłożony -  strongly decomposed peat.
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wodoodpornośó 
agregatów 

w 
glebach 
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TABELA 3. Wskaźniki charakteryzujące jakość struktury badanych gleb 
TABLE 3. Indices o f  structure quality in studied soils

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

Agregaty 
Aggregates 
0 >10 mm

Wskaźnik
wodoodpor-
ności
Index o f
water
resistance

Wskaźnik 
strukturalności 
Index o f  
structure

Liczbowy wskaźnik 
agregacji 
Numerical index 
o f  aggregation

Wskaźnik 
bryflcowa- 
tości 
Index o f  
cloddinessna sucho | na mokro

[cm] [%] dry-sieving wet-sieving

Katena Reszel -  Reszel catena
Gleba dełuwialna próchniczna -  Humous dehivial soil

Ap 10-15 50,4 7,2 1,06 471,9 3383,4 1,02

A2 30-35 60.9 7,9 0,60 417,1 3322,6 1,56

Gleba namurszowa -  Mucky soil

AO 10-15 39,0 5,5 1,67 562,3 3086,5 0,64

Gleba torfo wo - murszo wa sOnie zamulona -  Peat muck soils strongly silted

Mtsz 5-10 27,7 4,6 3,54 640,5 2958,9 0,38

Mt2sz 15-20 32,1 4,8 2,67 600,8 2868,2 0,47

Katena Lutry -  Lutry catena
Gleba dehiwialna właściwa -  Proper dehwial soil

Ah 10-15 35,9 5,9 1.72 566,3 3336,2 0,56

A2 30-35 40,7 6,2 1,29 495,9 3079,0 0,69

Gleba namurszowa -  Mucky soil

AO 5-10 19,5 5,2 2,41 605,3 3133,3 0,24

A 0 2 15-20 25,2 5,4 2,74 558,2 3004,6 0,37

Gleba torfowo-murszowa silnie zamulona -  Peat muck soils strongly silted

Mtsz 5-10 19,6 5,4 4,30 626,3 3363,8 0,24

Mt2sz 15-20 21,7 4,6 2,09 601,8 2758,2 0,28

agregacji -  LWAs oraz wskaźnika strukturalności -  które to wielkości w sposób kom
pleksowy charakteiyzująjakość agregatów glebowych -  były największe. Wielkości LWAs 
przekraczały wartość 600, a wskaźnika strukturalności 2 (tab. 3). W glebach namurszo- 
wych wartości tych wskaźników były nieco niniejsze, a w glebach deluwialnych naj
mniejsze. Większe wartości LWAs oraz wskaźnika strukturalności w glebach kateny Lu
try w krajobrazie morenowym niż kateny Reszel, świadczą o lepszym rozkładzie agrega
tów i korzystniejszej strukturze.

Rozkład poszczególnych frakcji agregatów glebowych w grupie o średnicy poniżej 
10 mm był zróżnicowany, zarówno w poszczególnych typach gleb w katenie, jak też 
pomiędzy obiektami (tab. 4). W glebach kateny Reszel w krajobrazie zastoiskowym, 
dominowały agregaty o średnicy w przedziale od 3 do 10 mm. W glebach kateny Lutry 
większy był udział agregatów drobnych o średnicy poniżej 3 mm. Natomiast najwięcej, 
najkorzystniejszych agregatów (1-3 mm) z punktu widzenia właściwości fizyczno-me- 
chanicznych, oznaczono w silnie zamulonych poziomach Mtsz gleb torfowo-murszo-
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TABELA 4. Rozkład agregatów glebowych w  badanych glebach po przesianiu na sucho 
TABLE 4. Distribution o f  soil aggregates in the studied soils after dry-sieving analysis

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

Procentowa zawartość agregatów we frakcji <  10 mm 
Percentage content o f  aggregates in the fraction o f  < 10 mm

cm 7-10 5-7 3-5 1-3 0,5-1 0,25-0,5 <0,25

Katena Reszel -  Reszel catena
Gleba deluwialna próchniczna -  Humous deluvial soil

Ap 10-15 33,3 24,7 15,7 22,3 2,7 0,8 0,5

A2 30-35 39,0 24,6 12,3 17,9 5,0 0,7 0,5

Gleba namurszowa -  Mucky soil

AO 10-15 25,6 20,3 16,9 31,8 3,9 1,0 0,5

Gleba torfowo-murszowa silnie zamulona -  Peat muck soils strongly silted

Mtsz 5-10 13,6 20,8 14,9 40,1 7,6 2,1 0,9

Mt2sz 15-20 14,2 16,8 14,8 32,1 17,6 |3,0 1,5

Katena Lutry -  Lutry catena
Gleba deluwialna właściwa -  Proper dehivial soil

Ah 10-15 11,8 11,5 11,2 28,2 24,8 8,3 4,2

A2 30-35 31,3 19,1 15,2 24,0 8,3 1,4 0,7

Gleba namurszowa -  Mucky soil

AO 5-10 10,6 11,6 12,3 35,1 16,4 9,4 4,6

A 0 2 15-20 23,8 22,4 17,9 30,0 4,0 1,3 0,6

Gleba torfowo-murszowa silnie zamulona -  Peat muck soils strongly silted

Mtsz 5-10 6,5 8,5 8,1 39,8 19,6 11,2 6,3

Mt2sz 15-20 11,1 11,3 12,0 33,0 22,0 6,9 3,7

wych, gdzie ich udział dochodził do 40%. Wysoka ilość materii organicznej w tych gle
bach korzystnie wpływała na frakcyjny rozkład agregatów glebowych. Utwory murszo- 
we charakteryzują się jednak dużą hydrofobowością która zmniejsza się wraz ze wzro
stem ich popielności [Szatyłowicz i in. 2006]. W układzie profilowym więcej agregatów 
o średnicy 1-3 mm oznaczono w powierzchniowych poziomach gleb do głębokości 15 
cm niż w poziomach głębszych. Chudecki i Błaszczyk [1980], Domżał i Słowińska-Jur
kiewicz [1988] oraz Tisdall i Oades [1982] podają że korzystny wpływ na jakość struk
tury glebowej oraz stabilność budowy agregatowej ma nie tylko zawartość węgla orga
nicznego, ale także skład chemiczny materii organicznej. Owczarzak [2002] podkreśla 
dużą sezonową zmienność struktury w poziomach uprawnych gleb, powodowaną za
równo wpływem czynników naturalnych jak i antropogenicznych, a zwłaszcza zabiegów 
agrotechnicznych.

Rolnicza i środowiskowa wartość wodotrwałych agregatów polega na dużej ich odpor
ności na destrukcyjne działanie wody. Wyniki oznaczonej wodoodpomości poszczególnych 
frakcji agregatów przeprowadzonej aparatem Bakszejewa przedstawiono w tabeli 5. Agre
gaty gleb kateny Reszel, w porównaniu z glebami kateny Lutry, wykazywały większą wo- 
doodpomość, co można tłumaczyć większą zawartością frakcji ilastej (<0,002 mm). Róż-
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TABELA 5. Udział wodoodpornych agregatów po przesianiu na mokro 
TABLE 5. Distribution o f  soil aggregates after wet-sieving analysis

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth

Procentowa zawartość wodoodpornych agregatów we frakcji <  10 mm 
Percentage content o f  aggregates in the fraction o f  < 10 mm

[cm] 7-10 5-7 3-5 1-3 0,5-1 0,25-0,5

Katena Reszel -  Reszel catena 
Gleba deluwialna próchniezna - Humous deluvial soil

Ap 10-15 55,4 54,6 77,8 91,6 88,6 85,8

A2 30-35 50,2 67,8 79,4 89,0 75,0 89,8

Gleba namurszowa -  Mucky soil

AO 10-15 75,8 80,6 95,4 96,6 92,2 92,6

Gleba torfowo-murszowa -  Peat muck soils strongly silted

Mtsz 5-10 74,2 oo L/i o CO \o 4* 92,6 89,4 95,8

Mt2sz 15-20 75,4 88,6 89,2 90,6 91,8 89,4

Katena Lutry -  Lutry catena
Gleba deluwialna właściwa -  Proper deluvial soil

Ah 0-15 39,0 43,4 64,6 |84,4 85,0 81,4

A2 30-35 45,0 53,8 75,8 83,6 81,4 91,4

Gleba namurszowa -  Mucky soil

AO 5-10 63,0 81,4 83,4 85,0 87,8 87,0

A 0 2 15-20 83,0 87,0 93,0 95,0 87,8 89,4

Gleba torfowo-murszowa -  Peat muck soils strongly silted j

Mtsz 5-10 33,4 61,8 83,8 91,0 90,0 93,1

Mt2sz 15-20 51,0 70,2 85,4 86,6 87,4 85,4

nice te były szczególnie wyraźne w grupie agregatów o średnicy 7-10, 5-7, 3-5 mm oraz 
1-3 mm. Procent wodoodpornych agregatów zależał od ich średnicy (tab. 5). W grupie 
makroagregatów o średnicy 7-10 mm ich wodotrwałość wahała się w szerokim prze
dziale od 33,4% do 83,0% (średnio 58,7%). W grupie mikroagregatów, czyli agregatów 
o średnicy poniżej 1 mm, ich wodoodpomość przekraczała wartość 75,0% (średnio 88,1 %). 
Liczbowy wskaźnik agregacji po przesianiu na mokro (LWAm) większe wartości osiągał 
w poziomach powierzchniowych gleb (Ap, AO, Mtsz) niż w warstwach głębszych (tab.
3).

Wyliczone współczynniki korelacji wskazują, że zawartość frakcji makroagregatów, 
o średnicy powyżej 3 mm, była dodatnio skorelowana z zawartością frakcji iłu (< 0,002 
mm), a ujemnie z zawartością węgla organicznego (tab. 6). W przypadku mikroagrega
tów zależności te układały się odwrotnie; ilość agregatów o średnicy < 1 mm była dodat
nio skorelowana z zawartością Corg, a istotnie ujemnie z ilością frakcji iłu. Z zawartością 
węgla organicznego w badanych glebach istotnie dodatnio skorelowany był wskaźnik 
strukturalności -  Ws oraz liczbowy wskaźnik agregacji -  LWAs (tab. 6).
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TABELA 6 . Współczynniki korelacji między zawartością frakcji <  0,002 mm, węgla organicznego 
i gęstością objętościową, a ilością agregatów i niektórymi wskaźnikami
TABLE 6. Correlation coefficients between the amounts fractions o f  < 0.002 mm, organic carbon and 
bulk density and the amount o f  aggregates as wefl as some indexes o f  aggregation

Procentowa zawartość agregatów we 
frakcji <  10 mm
Percentage content o f  aggregates in the 
fraction o f  < 10 mm

Corg Gęstość objętoś
ciowa
Bulk density

Frakcja
Fraction
<0,002

7-10 -0,694* 0,736* 0,675

5-7 -0,416 0,452 0,815*

3-5 - 0,220 0,188 0,806

1-3 0,804* -0,825* -0,302

0,5-1 0,366 -0,354 -0,863*

0,25-0,5 0,336 -0,429 -0,848*

<0,25 0,347 -0,426 -0,850*

Agregaty; Aggregates >10 mm -0,670* 0,815* 0,580

W w -0,766* 0,791* 0,353

Ws 0,806* -0,825* -0,509

LWAs 0,790* -0,815* -0,426

LWAm -0,544 0,543 0,022

Wb -0,629* 0,734* 0,483

Objaśnienia -  Explanation: * poziom istotności a =  0,05 -  significance level at a =  0.05; W w -  wskaźnik
wodoodpomości -  index o f  water resistance; Ws -  wskaźnik struktura Ino ści -  index o f  structure; LWAs
-  Kczbowy wskaźnik agregacji na sucho -  numerical index o f  aggregation dry-sieving; LWAm -  liczbowy
wskaźnik agregacji na mokro numerical index o f  aggregation wet-sieving; Wb -  wskaźnik bryłko watości
-  index o f  ctoddiness.

WNIOSKI

1. Gleby krajobrazu morenowego wykazywały większe wartości liczbowego wskaźni
ka agregacji po przesianiu na sucho oraz wskaźnika strukturalności, co świadczy o 
lepszym rozkładzie agregatów i korzystniejszej strukturze niż w glebach strefy zasto- 
iskowej.

2. W układzie katenalnym najkorzystniejszy rozkład agregatów glebowych wykazywa
ły silnie zamulone gleby torfowo-murszowe. Gleby deluwialne charakteryzowały się 
największą zawartością agregatów bryłkowych.

3. Gleby w strefie krajobrazu zastoiskowego wykazywały większą wodoodpomość oraz 
większą ilość agregatów bryłkowych, niż gleby w strefie wysoczyzn morenowych.

4. Zawartość frakcji agregatów o średnicy powyżej 3 mm była dodatnio skorelowana z 
zawartością frakcji iłu (< 0,002 mm), a ujemnie z zawartością węgla organicznego. 
W grupie mikroagregatów (o średnicy poniżej 1 mm) zależności te układały się od
wrotnie; wskaźnik strukturalności oraz liczbowy wskaźnik agregacji wykazywały 
istotnie dodatnią korelację z zawartością węgla organicznego.
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