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Abstract: The paper discusses soils that form alder and riparian forest communities. Poplar-Salix Ash- 
Ulm riparian forests have been found to be typical on mineral soils -  Fluvisols characteristic of large river 
valleys. The soils o f Ash-Alder and Alder riparian forests are marshed and transform mainly into organic 
(Histosols) or organic-mineral soils (Histic Gleysols). Evaluation of the fertility of alder and riparian 
forests with the trophic soil index presents well their changeability but it may be difficult in the case of 
deep organic soils or soils developed on very coarse material in the basal layer.
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WSTĘP

Artykuł charakteryzuje gleby zespołów olsów oraz łęgów, których powstawanie 
uwarunkowane jest specyficznymi warunkami wodnymi. W grupie tych zespołów znalazły 
się: ols torfowcowy (Sphagno squarrosi-Alnetum), ols porzeczkowy (Ribeso nigri- 
Alnetum), łęgi topolowo-wierzbowe (Salici-Populetum), łęg jesionowo-wiązowy (Ficario- 
Ulmetum minoris) oraz łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum).

Celem pracy jest ukazanie różnorodności gleb wymienionych zespołów leśnych oraz 
ocena przydatności siedliskowego indeksu glebowego (SIG) do waloryzacji poszcze
gólnych zespołów. Dla kolejnych zespołów omówiono podstawowe właściwości gleb, 
określono parametry determinujące wielkość indeksu SIG oraz porównano ocenę żyzności 
siedlisk według tradycyjnych metod typologicznych z oceną na podstawie siedliskowego 
indeksu glebowego.

METODYKA

Zespoły lasów łęgowych oraz olsów scharakteryzowano na 33 stanowiskach 
badawczych zlokalizowanych w rezerwatach obszaru nizinnego Polski. Szczegółowy 
wykaz tych powierzchni zamieścił Brożek i in. [2011]. Na każdej powierzchni wykopano 
głęboką odkrywkę glebową, z której pobrano próbki do wykonania podstawowych analiz 
laboratoryjnych. Dla każdej z analizowanych gleb określono siedliskowy indeks glebowy 
(SIG) na podstawie całkowitego zapasu cząstek spławialnych ( 0  < 0,02 mm) w słupie
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gleby o przekroju 1 m2 i głębokości 1,5 m (Czsv), zapasu kationów wymiennych w tej 
samej objętości gleby (Slv), relacji kwasowości hydrolitycznej odniesionej do zapasu 
cząstek spławialnych (Yv/Czsv) oraz parametru N2/C w pierwszym mineralnym poziomie 
akumulacji próchnicy. Sposób obliczania wskaźnika liczbowego SIG przedstawiono w 
pracy Brożka i in. [2011]. Siedliskowy indeks glebowy analizowano w glebach 
wyróżnionych zespołów roślinnych. Na każdej powierzchni pomierzono drzewostan i 
spisano roślinność runa. Na podstawie bonitacji wzrostowej głównych gatunków 
lasotwórczych określono cząstkową diagnozę siedliska wg drzewostanu (w tekście 
nazywaną „diagnozą wg drzewostanu”). Druga cząstkowa diagnoza florystyczna została 
ustalona na podstawie obecności gatunków różnicujących dna lasu (siedliskowo- 
diagnostycznych). W pracy jest ona nazywana „diagnozą wg runa” lub „diagnozą 
cząstkową wg runa”. Obie diagnozy florystyczne wraz z diagnozą typu siedliska ustaloną 
na podstawie cech gleby (typu, podtypu, rodzaju, gatunku gleby, warunków położenia) 
posłużyfy do ustalenia typu siedliskowego lasu (według zasad systemu typologicznego, 
stosowanego w praktyce gospodarstwa leśnego) [Zasady Urządzania Lasu 2003]. 
Siedliskowy indeks glebowy określany w pracy wykorzystano do ustalenia dodatkowej 
diagnozy siedliska w nowatorski sposób zaproponowany przez Brożka i in. [2008, 2011]. 
W tekście typ siedliska ustalony w ten sposób (na podstawie SIG z uwzględnieniem 
diagnoz florystycznych) nazywany jest „oceną żyzności siedliska z użyciem SIG”. Dla 
badanych zbiorowisk różne sposoby oceny jakości siedliska są w pracy porównywane.

WYNIKI

Ols torfowcowy (Sphagno sąuarrosi-Alnetum)
Ols torfowcowy jest stosunkowo rzadkim i najuboższym florystycznie zespołem olsów 

zajmującym kwaśniejsze gleby torfowe (torfowisk przejściowych oraz uboższych 
torfowisk niskich). W trakcie badań przeanalizowano trzy powierzchnie zlokalizowane w 
rezerwatach Źródliska Flinty (NOR56), Kopanicha (NOR84) i Jastrząbek (NOR194). 
Podłoże tych ubogich olsów tworzą głębokie torfy. Każdą z badanych gleb zaliczono do 
innego podtypu gleb torfowych: NOR84 -  gleba torfowa torfowiska wysokiego, NOR56 
-  przejściowego i NOR194 -  niskiego (tab.l). Zawartość węgla w badanych torfach jest 
zbliżona i wynosi 37,5^14,0%, jego całkowity zapas uwzględniający gęstość gleb jest 
również podobny. Pewne zróżnicowanie widać w proporcji C/N, kwasowości, stężeniu 
kationów i wysyceniu kompleksu sorpcyjnego omawianych gleb. Wspomniane cechy w 
poszczególnych odkrywkach, a zarazem różnych podtypach gleb torfowych określają 
następujące zakresy: C/N w torfie wysokim mieści się w zakresie 30,2-35,3, w torfie 
przejściowym 22,2-23,8, w torfie niskim 12,5-21,7. W wyróżnionych podtypach gleb 
torfowych zróżnicowanie kwasowości wyrażają przedziały pHj^ : 3,8-4,0; 4,6-5,2 i
5,5-6,7 odpowiednio, stężenia kationów zasadowych 20,4-23,9; z / ,3-52,0; 59,9-108,3 
cmol(+) kg_1 i jednocześnie wysycenie tymi kationami 15-18; 21-38; 65-89% . 
Konsekwencją zróżnicowania właściwości podtypów gleb torfowych ubogiego olsu 
torfowcowego jest różna wartość siedliskowego indeksu glebowego (SIG) (tab.l). W 
glebach torfowych torfowiska wysokiego (NOR84) i przejściowego (NOR56) obliczono 
wartości SIG równe 17 i 23 -  typowe dla siedlisk mezotroficznych. Glebę torfową 
torfowiska niskiego określa najwyższa wartość wskaźnika SIG = 31, zbliżona do 
spotykanej w glebach bogatych florystycznie olsów porzeczkowych.
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Według kryteriów stosowanych w klasyfikacji typologicznej lasów gospodarczych, 
analizowane siedliska olsów torfowcowych zaliczono do lasów mieszanych bagiennych 
(LMb) (NOR56 i NOR84). Powierzchnia z glebą torfową torfowiska niskiego ma cechy 
przejściowe pomiędzy właściwymi lasami mieszanymi bagiennymi a olsami. Zgodnie z 
kryteriami typologicznymi, diagnozę LMb uzasadnia nieco mniejsza produkcyjność siedlisk 
-  niska bonitacja olszy czarnej (11,5—III) oraz naturalny -  duży udział brzozy omszonej w 
budowie drzewostanu, która na siedliskach LMb współtworzy drzewostan. W odróżnieniu 
od właściwych olsów, siedliska lasów mieszanych bagiennych cechuje ubóstwo roślinności 
runa, wśród której dominują torfowce i mniej wymagające gatunki turzyc (turzyca pospolita, 
turzyca siwa, turzyca gwiazdkowata) oraz trzęślica modra. Charakterystycznymi 
gatunkami, które stwierdzono na dnie lasu, sąnerecznica błotna, fiołek błotny i czermień 
błotna.

Ocena żyzności badanych siedlisk olsów torfowcowych z wykorzystaniem wartości 
SIG opracowana przez Brożka i in. [2008] prowadzi do podobnego wyniku, jaki został 
ustalony w tradycyjny sposób. Omawiane siedliska należą do grupy mezotroficznych 
(lasów mieszanych) (NOR56, NOR84) lub eutroficznych (lasów) (NOR194).

Ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum)
Las olszowy odznaczający się charakterystyczną kępowo-dolinkową strukturą, z 

porzeczką czarną w podszycie oraz gatunkami szuwarowymi dna lasu, występuje z reguły 
w terenach o utrudnionym odpływie wody, gdzie akumulują się eutroficzne torfy niskie. 
W trakcie badań na terenie rezerwatów niżu Polski, założono 10 powierzchni dla 
scharakteryzowania właściwości gleb, które tworzą podłoże olsu porzeczkowego. Pod 
względem położenia olsy te zajmuj ą zatorfione doliny wolno płynących cieków, zwłaszcza 
ich rozszerzenia, zatorfione strefy brzegowe jezior oraz płaskie zagłębienia terenu z osadami 
organicznymi (torfów, murszów, gytii). Gleby olsu porzeczkowego wytworzone są 
najczęściej z głębokich torfów niskich (w tym także torfów zamulonych) oraz płytkich 
osadów torfowych (miąższości ok. 20 cm) na podłożu piasków rzecznych holoceńskich, 
plejstoceńskich lub piasków i żwirów wodnolodowcowych (tab.l). Wśród gleb olsów 
porzeczkowych spotyka się różne stadia decesji osadów torfowych w postaci gleb torfowo- 
murszowych lub nawet murszowatych. Innymi rzadko spotykanymi glebami badanego 
zespołu są gleby gytiowe czy mineralne gleby gruntowoglejowe próchniczne (tab.l). 
Morfologia i właściwości gleb olsu porzeczkowego różnią się w zależności od rodzaju 
zakumulowanej materii organicznej oraz jej ilości. Gleby torfowe torfowisk niskich (NOR59, 
NOR120, NORMO) i gleby gruntowoglejowe torfowe (NOR35, NOR204) wykazują 
akumulację torfu o strukturze kawałkowo-amorficznej, ewentualnie torfu zamulonego w 
którym zawartość węgla i azotu waha się w szerokich zakresach (Corg. 20,0-56,4%, N 
1,46-2,58%, C/N 12-22). Tam, gdzie dochodzi do murszenia substancji torfowej, zwraca 
uwagę struktura agregatowa przypominająca strukturę ziarnistą mimo wysokiej zawartości 
substancji organicznej (NOR81). Gleba murszowata właściwa (NOR14) ma na powierzchni 
czarno zabarwiony poziom mineralny o uziamieniu piasków gliniastych i miąższości 38 
cm, zawierający 6,3% węgla organicznego. Gleba gruntowoglejowa próchniczna (której 
przykładem jest profil NOR93) w powierzchniowym poziomie próchnicznym o miąższości 
25 cm zawiera już tylko 2,0% węgla. Nieco odmienne cechy akumulowanej substancji 
mineralno-organicznej mają gleby olsu porzeczkowego, które zaliczono do typu gleb 
mułowych -  gleba gytiowa (NOR209) oraz gleba gruntowoglejowa mułowa (NORI8O). 
Zgromadzony w nich muł odznacza się strukturą amorficzną, jest mazisty, zawiera z



TABELA 1. Zestawienie parametrów uwzględnianych w obliczaniu siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w glebach badanych zespołów olsó w 
i łęgów wraz z podtypami i rodzajam i gleb
TABLE 1. Components o f trophic soil index (SIG) in soils of alder and riparian forest communities with a soil subtypes and parent rock material

Nr profilu 
Profile No.

Podtyp
gleby
Soil subtype

Rodzaj gleby 
Parent rock 
material

Zasoby frakcji 
Store of fraction 
<0,02 mm

Zasoby kationów 
Store of base cations

Azot przeliczony 
Convertable N

Kwasowość 
przeliczona 
Convertable acidity

SIG

Czsv* WCZS Slv** WVVS1 N2/C W

9

Yv/Czsv*** WY

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

26. Sphagfio squarrosi-Alnetum

NOR56 Tp Qt 0,00 - 103,63 9 0,0087 7 1,7 1 23
NOR84 Tw Qt/Qfgp 0,00 - 41,46 8 0,0048 4 1,99 1 17
NOR194 Tn Qt/Qlip 0,00 - 216,23 9 0,0160 9 0,54 6 32

27. Ribeso nigri-Alnetum

NOR14 MRw Qfgpz 77,57 5 121,03 9 0,0366 10 0,21 8 32
NOR35 Gt Qt/Qfp 15,01 - 6,02 4 0,0107 8 1,41 8 27
NOR59 Młgy Qt/Qfgp 26,21 - 389,58 10 0,0190 9 0,85 4 31
NOR81 Mt Qt/Qfgp 18,05 - 153,96 9 0,0131 8 0,49 7 32
NOR93 Gp Qn 373,97 8 139,24 9 0,0123 8 0,11 9 34
NOR120 Tn Qt 0,00 - 229,59 9 0,0099 7 1,21 2 24
NORMO Tn Qt 0,72 - 385,10 10 0,0136 8 0,59 6 32
NORI8O Gmł Qhfp 51,93 3 47,11 8 0,0406 10 0,68 5 26
NOR204 Gt Qhfp 65,46 - 65,87 9 0,0075 6 0,19 9 32
NOR2Q9 MŁgy Qgyw 120,36 7 354,10 10 0,0471 10 0,11 9 36

28. Salici-Populetum

NOR7 MDw Qmd 100,10 6 25,74 8 0,0223 10 0,18 9 33
NOR119 MDbr Qmd 108,29 6 83,24 9 0,0186 9 0,13 9 33
NOR1ÓO MDp Qmd 244,91 7 114,48 9 0,0154 9 0,13 9 34
NOR161 MDw Qmd 42,01 2 24,66 7 0,0034 3 0,42 7 19
NOR174 MDM Qmp 82,13 5 137,12 9 0,0197 9 0,24 8 31
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Tabela 1 cd. -  Table 1 continued

1 2 3 4 5 6 I7 8 9 10 11 12

29. Ficario-Ulmetum

NOR6 MDbr Qmd 625,45 9 133,93 9 0,0222 10 0,13 9 37
NOR62 CZwy Qhfpż 754,15 9 504,17 10 0,0197 9 0,06 10 38
NOR104 MDbr Qmd 196,09 7 271,60 9 0,0113 8 0,05 10 34
NOR186 Gm Qp 73,465 - 144,38 9 0,0044 4 0,37 7 27
NOR! 96 Gp Qhfpż 69,13 9 631,74 10 0,0315 10 0,05 10 39

30 Fraxino-A Inetum

NOR5 MDp Qmd 176,01 7 70,86 9 0,0289 10 0,11 9 35
NOR19 Mt Qt/Qp 0,00 - 199,26 9 0,0077 6 1,99 1 21
NOR23 MRms Qfp/g 301,51 8 144,17 9 0,0209 10 0,09 10 37
NOR43 Mn Qt/Qp 91,14 5 91,51 9 0,0202 10 0,48 7 31
NOR45 MŁw Qnt 422,88 8 345,59 9 0,0340 10 0,03 10 37
NOR71 Tn Qt/Qhfp 18,36 - 125,18 9 0,0185 9 1,60 1 25
NORIO8 Gms Qt/Qhfp 99,29 5 139,41 9 0,0314 10 0,58 6 30
NOR129 Tn Qt 0,00 — 398,62 10 0,0190 9 0,89 4 31
NOR155 MŁt Qt/Qp 109,15 - 169,81 9 

1 n 0,0115 8 0,38 
1 01

7 32
NOR188 l n Qt/Qfgp 0,00 490,61 1 u 0,0207 10 3 31

Podtyp gleby, Soil subtype: Gt - gruntowoglejowa torfowa, Fibrihistic Gleysol, Gm - gruntowoglejowa murszowa, Saprihistic Gleysol, Gp - 
gruntowoglejowa próchniczna, Mollic Gleysol, Gmł - gruntowoglejowa mułowa, Umbric Gleysol, MRw - murszowata właściwa, Humic Gleysol, MRms - 
murszaste, Humic Gleysol, CZw - czarna ziemia właściwa, Mollic Gleysol, CZwy - czama ziemia wyługowana, Luvic Gleysol, MDM - mada morska, 
Dystric Fluvisol, MDw - mada właściwa, Eutric Fluvisol, MDp - mada próchniczna, Mollic Fluvisol, MDbr - mada brunatna, Fluvic Cambisol, Tw - 
torfowa torfowiska wysokiego, Dystri-Fibric Histosol, Tp - torfowa torfowiska przejściowego, Hemie Histosol, Tn - torfowa torfowiska niskiego, Eutri- 
Sapric Histosol, Mt - torfowo-murszowa Sapric Histosol, Mn - namurszowe, Sapric Histosol, MŁgy - gytiowe, Eutnc Histosol, MŁw - mułowa wła
ściwa, Eutric Histosol, MŁt - torfowo-mułowe, Eutric Histosol. * [kg/l ,5 m 3]; **[mol/l,5 m 3]; ***[mol/kg czs]
Rodzaj gleby, Parent rock material: Qfp - piaski plejstoceńskich tarasów rzecznych, Fluvial sands, Qfgp - piaski wodnolodowcowe, Fluvio-glacial sands, 
Qfgpż - piaski i żwiry wodnolodowcowe, Fluvio-glacial sands and gravels, Qp - piaski zwałowe, Glacial sands, Qg - gliny zwałowe, Glacial clays, Qhfp - 
piaski rzeczne holoceńskie, Holocene fluvial sands, Qhfpż - piaski i żwiry rzeczne holoceńskie, Holocene fluvial sands and gravels, Qlip - piaski jeziorne, 
Lacustrine sand deposits, Qgyw - gytie i kredy jeziorne, Organic and Chalk deposits, Qt - torfy, Peats, Qm, ,Qnt ,Qn - osady organiczne i namuły 
rzeczne - Fluvial sludge, Qmd - mady rzeczne, Fluvial deposits.
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reguły mniejszą ilość węgla organicznego aniżeli torf niski (2,5-26,1%). Poziomy mułowe 
o cechach poziomów mineralnych wykazywały uziamienie piasków gliniastych lub gliny 
lekkiej pylastej z domieszką frakcji iłu (< 0,002 mm) od 3 do 8%. W głębszych poziomach 
gleby gytiowej (poniżej 40 cm), gdzie nie określano uziamienia, zawartość węglanów 
wynosiła 37 i 58%. Mimo różnego charakteru akumulowanej substancji próchnicznej i 
stężenia węgla, iloraz C/N w powierzchniowych poziomach próchnicznych jest korzystny 
(w przedziale od 12,7 do 17,9). Eutroficzny charakter gleb olsu porzeczkowego, poza 
jakością akumulowanej substancji próchnicznej, wyrażają właściwości chemiczne, w tym 
głównie niska kwasowość, duża zawartość kationów zasadowych i wysoki stopień 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego. W powierzchniowych poziomach akumulacji 
próchnicy zakres pHROO jest szeroki (4,6-6,5), natomiast głębokie poziomy gleb olsu 
porzeczkowego mają odczyn słabo kwaśny, obojętny, a nawet zasadowy ( p H ^  5,5- 
7,7). Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi, w poziomach 
powierzchniowych wynosi 38-96%, a w głębokich poziomach badanych gleb 58-97%. 
Wyjątek stanowi powierzchnia NOR35 wr rezerwacie Mierzeja Sarbska, gdzie w glebie 
gruntowoglejowej torfowTej stopień wy sycenia wyniósł 12% w poziomie torfowym i 20% 
w poziomie skały macierzystej.

W ocenie żyzności gleb olsu porzeczkowego za pomocą liczbowego indeksu SIG mało 
istotną cechą jest zapas części spławialnych, który z racji dominacji gleb organicznych lub 
mineralno-organicznych jest niewielki. Tam, gdzie wystąpiły warstwy mineralne do 
głębokości 150 cm, zapas części spławialnych określono na 0,7-374 (średnio 83,3 kg-1,5 
m-3). Parametr kwasowości przeliczonej -  Yv/Czsv w badanych glebach przyjmuje zatem 
bardzo szeroki zakres od 0,214 do 82,35 mol Hh/kg części spławialnych. Ze względu na

RYSUNEK la. Zapas frakcji iłu w glebach badanych zespołów olsów i łęgów (numery zespołów jak w  
tabeli 1)
FIGURE la. Store o f fraction 0<O,OO2 mm in soils of alder and riparian forest communities (numbers of 
communities according to Table 1)
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RYSUNEK lb. Zapas kwasowości całkowitej w  glebach badanych zespołów olsów i łęgów (numery 
zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE lb. Store of total acidity in the soils of alder and riparian forest communities (numbers of 
communities according to Table 1)

RYSUNEK lc. Zapas węgla organicznego w  glebach badanych zespołów olsów i łęgów (numery zespołów  
jak w  tabeli 1)
FIGURE lc. Store of organie C in soils of alder and riparian forest communities (numbers of communities 
according to Table 1)
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Zbiorowisko - Plant community

RYSUNEK Id. Zapas azotu ogólnego w  glebach badanych zespołów olsów i łęgów (numery zespołów  
jak w tabeli 1)
FIGURE Id. Store o f total N  in soils o f alder and riparian forest communities (numbers of communities 
according to Table 1)

RYSUNEK le. Siedliskowy indeks glebowy (SIG) gleb badanych zespołów olsów i łęgów (numery 
zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE le. Trophic soil index (SIG) of soils o f alder and riparian forest communities (numbers of 
communities according to Table 1)
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korzystną relację zawartości azotu do węgla w poziomach akumulacji próchnicy, azot 
przeliczony wyrażony ilorazem N2/C osiąga dosyć wysokie wartości 0.0075-0,0471 (średnio 
0,0210), przy czym najwyższe jego wartości zanotowano w poziomach próchnicznych 
gleb: murszowej, gruntowoglejowej mułowej oraz gytiowej (odpowiednio 0,0366, 0,0406 
i 0,0471). Zapas kationów zasadowych w glebach olsu porzeczkowego przyjmuje bardzo 
zróżnicowane wartości (6,0-390, średnio 189 mol-1,5 m-3). Najniższy zapas kationów 
wymiennych stwierdzono w glebie gruntowoglejowej torfowej w rezerwacie Mierzeja 
Sarbska (tab.l). Wielkości siedliskowego indeksu glebowego w analizowanych glebach 
olsu porzeczkowego mieszczą się w przedziale 24-36 (rys. le, zbiorowisko 27).

W klasyfikacji typologicznej stosowanej w lasach zagospodarowanych, badane powierzchnie 
olsów porzeczkowych zaliczono głównie do siedlisk olsu (Ol). Kryteria wzorcowych 
powierzchni siedlisk olsów (lasów bagiennych) spełnia 8 na 10 powierzchni. Kryteriami są: 
skład gatunkowy i wydajność drzewostanu określona bonitacją, w tym przypadku lity 
drzewostan olszy czarnej bonitacji 11,0-111,8 oraz skład roślinności runa cechujący się brakiem 
gatunków związanych z przepływem wody, typowych na siedliskach łęgowych. Dwie spośród 
badanych powierzchni olsu porzeczkowego (NOR180, NOR209) w klasyfikacji typologicznej 
uznane zostały za siedlisko olsu jesionowego (OIJ) inaczej nazywanego lasem łęgowym 
bagiennym. Odróżnia te powierzchnie charakter gleb -  gleba gruntowoglejowa mułowa oraz 
gytiowa zaliczana do typu gleb mułowych, które powstają zwykle przy przepływie eutroficznej 
wody. Ponadto wyższa bonitacja wzrostowa drzewostanu, w tym przypadku drzewostan 
olchowy bonitacji 1,0-1,1 z pojedynczą domieszką jesionu lub jaworu oraz obecność wśród 
roślin runa wskaźników okresowego przepływu wody (liczne występowanie chmielu 
zwyczajnego, pępawy błotnej, ostrożenia warzywnego), oraz bujniejszy rozwój gatunków 
lasów wilgotnych (czyśćca leśnego, czartawy pospolitej), które na siedliskach olsów (typowych) 
są z reguły zdominowane przez gatunki szuwarowe.

Ocena żyzności siedlisk z wykorzystaniem wartości SIG według klucza opracowanego 
przez Brożka i in. [2008] w większości przypadków pozwala zaliczyć analizowane olsy 
porzeczkowa do grupy siedlisk eutroficznych. Wyjątek stanowią dwie powierzchnie, 
których glebom przypisano najniższe wartości indeksu SIG (NOR120, N O RI8O), i które 
należy zaliczyć do grupy siedlisk mezotroficznych (lasów mieszanych). W stosunku do 
tych powierzchni wystąpiła rozbieżność wyniku oceny żyzności dwiema wspomnianymi 
metodami.

Łęgi topolowo-wierzbowe (Salici-Populetum) -  nadrzeczny łęg wierzbowy 
(Salicetum albo-fragilis) i nadrzeczny łęg topolowy (Populetum albae)

Łęgi topolowo-wierzbowe zaliczane do klasy Saliceteapurpurea związane są z rzekami 
niosącymi duże ilości materiału piaszczysto-żwirowego, osadzanego w postaci aluwiów 
rzecznych. Zbiorowiska te zasiedlają najmłodsze mady powstające na niemal corocznie 
zalewanych terasach, w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. W trakcie badań przeana
lizowano pięć profili glebowych zlokalizowanych w dobrze wykształconych płatach łęgów 
wierzbowych (NfOR7, NOR161) bądź topolowych (NOR119, NORI6O, NOR174), których 
gleby są na tyle podobne, że zostaną omówione razem. Gleby łęgów topolowo- 
wierzbowych to mady rzeczne różnych podtypów: mady rzeczne właściwe (NOR7, 
NOR161), mady rzeczne brunatne (NOR119), mady rzeczne próchniczne (NORI6O). 
Analizie poddano także madę morską (NOR174) powstałą z piasków morskich w 
rezerwacie Białodrzew Kopicki nad Zalewem Szczecińskim (tab. 1). Różnice w morfologii 
badanych mad wynikają z zaawansowania procesu glebotwórczego. W profilach badanych
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gleb łęgów topolowo-wierzbowych występuje silne zróżnicowanie głębokości poziomów 
próchnicznych. Niewielką miąższością poziomów akumulacji próchnicy odznaczały7 się 
dwa profile mad właściwych zasiedlonych przez łęgi wierzbowe (NOR7, NOR161). Poziom 
próchniczny ma w tych glebach zaledwie 5 cm grubości i zawiera różną ilość węgla 
organicznego (3,12 i 0,75%). Jednocześnie w obydwu profilach stwierdzono występowanie 
kopalnego poziomu próchnicznego (na głębokości odpowiednio 40 i 60 cm), co wskazuje, 
iż łęg wierzbowy jest zbiorowiskiem pionierskim zasiedlającym pierwsze stadia rozwoju 
mad rzecznych. W pozostałych badanych madach pod zespołami, które określono jako 
łęgi topolowe, poziomy próchniczne były dobrze rozwinięte, miały miąższości od 15 do 
25 cm i zawierały 3,06-8,12% węgla i 0,24-0,35% azotu. Wspólną cechą gleb łęgów 
wierzbowo-topolowych jest piaszczyste uziamienie. Najczęściej występują piaski luźne z 
niewielkimi przewarstwieniami piasków gliniastych, rzadziej utworów gliniastych, 
pyiastych bądź piasków luźnych pylastych. Zawartość części ilastych (< 0,002 mm) 
wynosi w piaskach luźnych 0-3%, w gliniastych bądź pyiastych przewarstwieniach ich 
odsetek wzrasta i stanowi 4-26%, całkowity zapas iłu jest w tych glebach niski (iys.la, 
zbiorowisko 28). Frakcje szkieletowe stwierdzono tylko w glebie łęgu wierzbowego 
(NOR7), gdzie począwszy od głębokości 20 cm zanotowano 40-70% frakcji żwiru. Gleby 
omawianych łęgów cechuje słabo kwaśny lub obojętny odczyn i wysokie wysycenie 
kationami zasadowymi. W poziomach akumulacji próchnicy właściwości te określają 
zakresy: pHH0Q 6,1-6,7, wysycenie 69-81%. Głębokie warstwy (do 150 cm) są słabiej 
zakwaszone, czego dowrodem jest pHHOQ 6,6-8,1. Wysycenie kationami jest bardziej 
zróżnicowane, zawiera się w zakresie od 43 do 96%.

Wielkości parametrów wykorzystanych do obliczenia siedliskowego indeksu glebowego 
nie są tak jednoznacznie korzystne, jak w glebach łęgówr jesionowo-wiązowych. W związku 
z dominacją frakcji piasku w częściach ziemistych badanych gleb zwraca uwagę niewielki 
zapas cząstek spławialnych (42,0-245 kg, średnio 115,5 kg-1,5 m-3), oraz nieco mniejszy 
zapas kationów zasadowych, w zakresie 24,7-137 (średnio 77,0 mol-1,5 m-3). Niewielkie 
zakwaszenie (rys. Ib) w stosunku do niskiego zapasu części spławialnych sprawia, że 
parametr Yv/Czsv osiąga korzystne wartości z przedziału 0,132-0,421 (średnio 0,221 mol 
Hh/kg części spławialnych). Wskaźnik N2/C w powierzchniowym mineralnym poziomie 
akumulacji próchnicy jest zróżnicowany w zakresie od 0,0034 do 0,0223, średnio 0,0159 
(tab.l). Najniższa jego wartość występuje w poziomie próch-nicznym mady rzecznej 
właściwej porośniętej zbiorowiskiem łęgu wierzbowego (NOR161) w okolicy Słubic, który 
ukształtował się w materiale zakumulowanym prawdopodobnie w okresie powodzi z roku 
1997 i zawiera zaledwie 0,75% w^ęgla organicznego i 0,05% azotu. Siedliskowy indeks 
glebowy obliczony dla gleby wspomnianego łęgu wierzbowego (NOR161), gdzie 
zanotowano najmniej korzystne wartości wszystkich czterech parametrów jest wyjątkowo 
niski (SIG = 19). Pozostałe cztery powierzchnie łęgów topolowo-wierzbowych sąokreślane 
przez podobne wartości siedliskowego indeksu glebowego 31-34 (tab.l, rys.le).

W klasyfikacji typologicznej pojmowanej w sposób tradycyjny, jak również 
wykorzystującej indeks SIG badane siedliska łęgów topolowo-wierzbowych ze względu 
na obecność okresowych zalewów wody i typ gleb, zostały zaklasyfikowane do siedlisk 
eutroficznych o charakterze lasu łęgowego (Lł). Nadmienić należy, że na obszarach 
zagospodarowanych zdecydowana większość łęgów zajmuje wyższe terasy bądź obszary 
odcięte od dolin rzecznych wałami przeciwpowodziowymi, gdzie głównym celem hodowli 
na siedliskach, określanych jako las łęgowy, są wysokoprodukcyjne drzewostany dębowe, 
jesionowo-dębowe, wiązowo-jesionowo-dębowe bardziej odpowiadające składem łęgom 
jesionowo-wiązowym aniżeli topolowo-wierzbowym.
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Łęg jesionowo-wiązowy (Ficario-Ulmetum minoris)
Łęgi jesionowo-wiązowe występują w dolinach dużych rzek niżowych, gdzie zajmują 

głównie drobnoziarniste osady rzeczne wyższych teras epizodycznie zalewanych. W 
trakcie pracy przeanalizowano 5 stanowisk w rezerwatach: Kokorycz (NOR6), Grocholin 
(NOR62), Dolina Osy (NOR104), Ryś (NOR186) oraz Skulski Las (NOR196). Badane 
gleby należą do trzech różnych typów. Są wśród nich mady rzeczne brunatne (NOR6, 
NOR104), czarna ziemia wyługowana (NOR62), także gleby gruntowoglejowe -  podtypy 
gruntowoglejowa murszowa (NOR186) oraz gruntowoglejowa próchniczna (NOR196) 
(tab.l). Znamienną cechą gleb łęgu jesionowo-wiązowego jest warstwowanie, związane 
z działalnością wód rzecznych. Kolejne warstwy charakteryzuje mniej lub bardziej zmienne 
uziamienie, od piasków luźnych, słabogliniastych i gliniastych aż po drobnoziarniste gliny 
ciężkie i pyły ilaste bezszkieletowe, gdzie zawartości iłu w kolejnych warstwach mogą 
różnić się nawet o 8-13%. Stosunkowo mało zmienne uziamienie ma gleba gruntowo
glejowa murszowa (NOR186), wykształcona z piasków luźnych zawierających 2% iłu. 
Gleby łęgów jesionowo-wiązowych majągłęboki poziom akumulacji próchnicy, najgłębszy 
w czarnej ziemi (NOR62) -  do 50 cm, w madach brunatnych osiągający 25 i 40 cm, w 
glebach gruntowoglejowych do 28 i 30 cm. Po przekroczeniu granicy 30 cm gleby te, 
zgodnie z kryterium określonym w Klasyfikacji gleb leśnych Polski [2000], powinny być 
zaliczone do czarnych ziem wyługowanych lub murszastych. Koncentracja węgla i azotu 
w poziomach próchnicznych gleb łęgów jesionowo-wiązowych jest zróżnicowana. W 
mineralnych poziomach póchnicznych stwierdzono od 1,6 do 4,6% węgla i od 0,14 do 
0,38% azotu (C/N przyjmuje wąski zakres 10,2-13,0). W poziomie murszowym profilu 
NOR186 zawartość wspomnianych biogenów jest odpowiednio wyższa (14,9% węgla i 
0,81% azotu). Gleby omawianego zespołu mają korzystne właściwości chemiczne. W 
poziomach akumulacji próchnicy spotykamy odczyn od kwaśnego do obojętnego i różny 
stopień wysycenia kationami ( p H ^  4,7-7,0, wysycenie 38-90%). Głębokie poziomy 
charakteryzuje odczyn słabo kwaśny do zasadowego (pHĤ 0 5,5-8,3) oraz wysokie 
wysycenie kationami (72-99%).

Zapas części spławialnych w glebach łęgów jesionowo-wiązowych waha się w zakresie 
73,5-754 kg l,5 m“3 (średnio 443,7 kg). Gleba gruntowoglejowa (NOR186) ouziamieniu 
piasków luźnych jest najuboższa pod względem zawartości wspomnianych frakcji. 
Pozostałe gleby zawierają powyżej 196 kg części spławialnych w 1,5 m3. W tej samej 
objętości, gleby omawianego zespołu zawierają 134-632 moli (przeciętnie 337 moli) 
kationów zasadowych. Słabe zakwaszenie i różny zapas części spławialnych decydują o 
tym, że parametr kwasowości przeliczonej -  Yv/Czsv waha się w szerokim zakresie 
0,055-0,497 (średnio 0,158) mol Hh*kg_1 części spławialnych Poziomy akumulacji 
próchnicy badanych gleb określane są ilorazem N2/C z przedziału 0,0044-0,0315 
(przeciętnie 0,0178) (tab.l). Siedliskowy indeks glebowy osiąga wartości z przedziału 
27-39. Najniższy wskaźnik obliczono w glebie gruntowoglej owej (NOR186) z ubóstwem 
frakcji spławialnych. Pozostałe utwory glebowe cechują wysokie wartości SIG 34-39 
(tab. 1, iys. le).

Diagnoza siedlisk łęgów jesionowo-wiązowych w klasyfikacji typologicznej w ujęciu 
tradycyjnym, jak również z uwzględnieniem siedliskowego indeksu glebowego jest 
jednoznaczna -  omawiane siedliska należą do grupy eutroficznych lasów łęgowych (Lł). 
Czynnikiem decydującym o powstawaniu siedlisk łęgowych są specyficzne warunki 
wodne, które tworzą okresowe zalewy. Łęgowy charakter siedlisk wiąże się z dużą 
różnorodnością gatunkową drzewostanu, który mogą tworzyć olsza czarna z jesionem
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wyniosłym, dębem szypułkowym i grabem. Gatunkami domieszkowymi są lipa 
drobnolistna, wiązy, topola czarna, jawor, a także buk. Roślinność runa tworzą zarówno 
gatunki eutroficznych siedlisk wilgotnych (lasów wilgotnych), jak i wskaźniki obecności 
wody przepływowej -  rośliny siedlisk okresowo zalewanych. Są to chmiel zwyczajny, 
ziamopłon wiosenny, jasnota plamista, bluszczyk kurdybanek, przytulia czepna, rzeżucha 
gorzka.

Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) oraz łęg olszowy 
gwiazdnicowy (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae)

Nizinny łęg jesionowo-olszowy uznawany jest za najpospolitszy typ łęgu w wielu 
regionach kraju [Matuszkiewicz 2001]. Zespół ten zasiedla zazwyczaj lekko zabagnione 
płaskie doliny wolno płynących małych cieków wodnych, ponadto brzeżne partie dolin 
większych rzek, gdzie dopływają wody z terenów wyżej położonych, źródliska oraz terasy 
na obrzeżach jezior. Łęg olszowy gwiazdnicowy wyróżniany jest na północy kraju w 
dolinach szy bko płynących potoków7. Według Matuszkiewicza [2001] jest zespołem bardzo 
zbliżonym do Fraxino-Alnetum, w monografii lasów łęgowych [Matuszkiewicz 1976] 
traktowany nawet jako postać zespołu Fraxino-Alnetum ze znikomym udziałem gatunków 
bagiennych. W analizowanym w niniejszym opracowaniu materiale oba zespoły są 
reprezentowane przez 10 powierzchni typologicznych, które zostaną omówione łącznie. 
Odzwierciedlaj ą one typowre w^arunki położenia, w j akich powstaj ą tego typu zbiorowiska. 
W dziewięciu przypadkach zbiorowiska łęgów wytworzyły się w płaskich dolinach 
nieuregulowanych strumieni lub w:olno płynących mniejszych rzek, w bezpośrednim 
sąsiedztwie wody płynącej. Jedna powierzchnia (NOR45 w rezerwacie Źródliska Czarnej 
Wody) umiejscowiona była w miejscu źródliskowym, licznych wysięków łączących się 
w strumienie, w głębokiej kotlinie otoczonej wzniesieniami polodowcowymi. Gleby, które 
powstają w warunkach stałego, powolnego przepływu wody bogatej w składniki 
pokarmowe należą do zróżnicowanych podtypów. Wyróżniono wśród nich gleby torfowe 
torfowisk niskich (NOR71, NOR129, NOR188), gleby mułowe (mułowe właściwe, 
torfowo- mułowe -  NOR45, NOR155), gleby murszowe (torfowo-murszow-e, 
namurszowe -  NOR23, NOR43), a także pojedyncze przykłady mad rzecznych (NOR5), 
gleb murszastych (NOR23) czy gleb gruntowoglejowych murszastych (NORIO8) (tab. 1). 
Substratem macierzystym badanych gleb są zróżnicowane osady organiczne lub 
organiczno-mineralne zdeponowane w dolinach wolno płynących cieków: torfy niskie, 
torfy niskie murszejące, torfy niskie zamulane, mineralno-organiczne osady mułowe czy 
murszaste, warstwowane osady piaszczyste współczesnych tarasów rzecznych. Osady 
organiczne zróżnicowanej miąższości zalegają na podłożu piasków różnej genezy 
(rzecznych, zwałowych, wodnolodowcowych), rzadziej na podłożu gliniastym (tab.l).

Morfologia gleb łęgów jesionowo-olchowych zależy od rodzaju zakumulowanej 
substancji organicznej. Poziomy torfu niskiego oraz murszu zawierają najwięcej węgla 
organicznego i azotu (33,0-47,8% Corg, 1,40-2,72% Nog). Niższe stężenie węgla 
stwierdzono w poziomach mułowych (8,8-22,1%  Corg), najniższe w poziomach 
murszastych (3,5-7,0% Corg). Bez względu na rodzaj substancji próchnicznej proporcje 
węgla do azotu (C/N) w powierzchniowych poziomach akumulacji próchnicy są zbliżone, 
mieszczą się w przedziale 13-23; w ośmiu z dziesięciu badanych gleb wartości C/N nie 
przekraczają 15). Właściwości chemiczne badanych gleb sąnieco zróżnicowane. Poziomy 
akumulacji próchnicy wykazują z reguły odczyn słabo kwaśny lub obojętny ( p H ^  5,9- 
7,2), któremu towarzyszy wysokie wysycenie kationami zasadowymi (67-95%). Wyjątek
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stanowią dwa profile gleb organicznych (NOR19, NOR71), gdzie powierzchniowy poziom 
murszu lub torfu wykazuje silniejsze zakwaszenie (pHH2Q odpowiednio 3,8 i 4,7), oraz 
wysycenie kationami zasadowymi w 14 i 30%. W poziomach głębiej położonych z reguły 
właściwości sąkorzystniejsze, pH oraz wysycenie kationami jest wyższe aniżeli w poziomach 
powierzchniowych.

Organiczne gleby łęgów jesionowo-olchowych ze względu na wysoką akumulację 
próchnicy w słupie gleby o przekroju 1 m2 do głębokości 150 cm nie zawierają części 
spławialnych lub znikomą ich ilość (18,4 kg). W glebach gruntowoglejowych, murszowatych 
bądź mułowych, zapas części spławialnych mieści się w granicach od 91,0-423 kg* 1,5 
m-3. Zróżnicowany zapas części spławialnych przekłada się na zakres parametru Yv/Czsv 
(0,028-8,699 mol Hh*kg_1 części spławialnych), który z kolei znacząco wpływa na końcową 
wartości siedliskowego indeksu glebowego. Pozostałe dwie wielkości uwzględniane w ocenie 
żyzności gleby metodą SIG osiągaj ą zakresy typowe dla gleb eutroficznych. Zapas kationów 
określony jest zakresem 70,9-490,6, średnio 217,5 mol l,5 m"3; parametr N2/C osiąga od 
0,0077 do 0,0340, średnio 0,0213 (tab.l). Wskaźnik SIG w glebach łęgów jesionowo- 
olchowych zawiera się w przedziale 22-37. Dwie wyjątkowo niskie wielkości wskaźnika 
(22 i 25) obliczono w glebach powierzchni NOR19 i NOR71, gdzie o końcowej wartości 
wskaźnika liczbowego zadecydował stosunek wysokiej kwasowość w relacji do znikomej 
zawartości części spławialnych. Pozostałe, badane gleby łęgów jesionowo-olchowych 
uzyskały wysokie wartości wskaźnika SIG od 30 do 37.

Według klasyfikacji z uwzględnieniem kryteriów typologicznych badane powierzchnie 
należą do olsów jesionowych (OIJ), inaczej nazywanych lasami łęgowymi bagiennymi. 
W kategoryzacji z uwzględnieniem wartości siedliskowego indeksu glebowego siedliska 
diagnozuje się jako eutroficzne. Najważniejszymi kryteriami służącymi wyodrębnianiu 
tych typów siedlisk leśnych są z jednej strony łęgowy charakter wynikający z obecności 
wody ruchomej przepływowej, mogącej powodować okresowe zalewy i podtopienia 
wspomnianych siedlisk, z drugiej strony duże nasilenie uwilgotnienia, które w ocenie 
typologicznej tożsame jest z zabagnieniem. Świadectwem tak silnego uwilgotnienia jest 
stale wysoki poziom wody gruntownej, wysoka akumulacja substancji próchnicznych gleby, 
a na dnie lasu występowanie roślinnych wskaźników siedlisk bagiennych, takich jak: 
knieć błotna, wiązówka błotna, niezapominajka błotna, kosaciec żółty, pępawa błotna. W 
odróżnieniu do olsów typowych, siedliska olsu jesionowego pozwalają na rozwój 
wysokoprodukcyjnych drzewostanów olchowych (olsza czarna osiąga wysokie bonitacje 
I-II) z domieszkami w górnym piętrze jesionu, wiązu, jaworu, a w dolnym piętrze -  lipy, 
grabu, dębu szypułkowego, jodły a nawet gruszy, czy czeremchy zwyczajnej.

DYSKUSJA

Gleby zespołów leśnych, będące przedmiotem niniejszego opracowania, kształtują się 
pod wpływem specyficznych warunków wodnych, determinujących ich właściwości. 
Zespoły łęgów związane są z glebami powstającymi tam, gdzie przepływająca woda nanosi 
osady mineralne lub sprzyja akumulacji materii organicznej. Łęgi wierzbowo-topolowe 
zasiedlają mady rzeczne w strefie corocznych zalewów w dolinach dużych rzek. Łęgi 
wierzbowe mogą zajmować bardzo młode aluwia, gruboziarniste, w których zaczyna 
tworzyć się poziom próchniczny. Łęgi topolowe lokujące się dalej od nurtu rzeki porastają 
z reguły lepiej wykształcone gleby aluwialne z dobrze wykształconym poziomem 
próchnicznym. Łęgi jesionowo-wiązowe są charakterystyczne dla sporadycznie



122 I  Wanic, S. Brożek, J. Lasota, M. Zwydak

zalewanych wyższy ch teras bardziej od łęgów topolowych oddalonych od doliny rzecznej. 
Gleby, które spotykamy na wyższych terasach, mają postać eutroficznych mad rzecznych 
(zwykle zbrunatniałych lub próchnicznych), czarnych ziem bądź gleb gruntowoglejowych 
próchnicznych, wykształconych z bardziej drobnoziarnistego materiału. Wyniki uzyskane 
w niniejszej pracy potwierdzają informacje o głównych typach gleb i warunkach położenia, 
które zamieszczono we wcześniejszych pracach florystycznych opisujących zespoły łęgów 
i olsów [Matuszkiewicz 2001; Borysiak i in. 2004; Danielewicz, Pawlaczyk 2004; 
Herbichowa i in. 2004]. Z kolei według Kwiatkowskiego [1994] siedliska łęgu wiązowo- 
jesionowego w Puszczy Białowieskiej formują się najczęściej w dolinkach denudacyjnych, 
które zalewane są wiosennymi wodami roztopowymi, z glebami mułowo-glejowymi, 
czarnymi ziemiami murszowatymi, glebami opadowoglejowymi i murszowo-mineralnymi 
zasobnymi w węglany.

W dolinach mniejszych, wolno płynących rzek oraz strumieni, w wąskiej strefie 
pozostającej pod wrpływem wody przepływowej, a także w miejscach źródliskowych i na 
obrzeżach jezior powstaje zbiorowisko łęgu jesionowo-olchowego. Gleby tu występujące 
przyjmują postać gleb torfowych torfowisk niskich, gleb mułowych, murszow7atych, 
rzadziej mad rzecznych i bogatych w próchnicę gleb gruntowoglejowych. Gleby te 
wykazują wysoką akumulację sprawnej biologicznie, bogatej w azot, wilgotnej próchnicy 
(rys. lc, ld), która w skrajnych warunkach silnego zabagnienia ma postać zamulonego 
torfu niskiego lub mułu, a przy nieco słabszym wpływie wody -  próchnicy murszowej 
bądź naw^et murszastej. W bardziej oddalonych miejscach dolin, ich obrzeżach, gdzie nie 
ma już tak silnego wpływu wody ruchomej, lokują się olsy. Izdebski i Fijałkowski [2002] 
charakteryzując warunki położenia, w jakich powstaje ols porzeczkowy wr Poleskim Parku 
Narodowym, podają, że zespół ten zajmuje miejsca równinne i obniżone usytuowane na 
skrzydłach dolin cieków wodnych. Siedliska takie są na wiosnę i w jesieni oraz niekiedy 
latem po ulewnych deszczach podtopione wodą zdradzającą tendencję do stagnacji, która 
przy wyższych stanach wykazuje słaby przepływ. Na podstawie przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że ols porzeczkowy zasiedla przede wszystkim organiczne gleby torfowe 
(z reguły torfowisk niskich). Jeżeli osad organiczny ulega stopniowemu rozkładowi, gleby 
olsów przyjmują charakter gleb murszowych, a tam, gdzie płytki poziom organiczny 
zalega na podłożu mineralnym, gleby określa się jako gruntowo-glejowe torfowe, gruntowo- 
glejowe murszowe. Gleby mułowe lub murszowate typowe są dla obszarów, gdzie olsy 
porzeczkowe sąsiadują z łęgami jesionowo-olszowymi. Olsy torfowcowe są rzadkim 
zbiorowiskiem występującym na silniej zakwaszonych torfach niskich, torfach 
przejściowych, a nawet bogatszych torfach wysokich.

W waloryzacji gleb omawianych zespołów z użyciem siedliskowego indeksu glebowego 
napotykamy problemy metodyczne. Dotyczą one przypadków głębokich gleb organicznych, 
gdzie do głębokości 150 cm nie stwierdza się podłoża mineralnego lub podłoże to występuje 
głęboko. Parametr kwasowości przeliczonej Yv/Czsv, który stanowi iloraz całkowitej 
kwasowości i zapasu cząstek spławialnych nie może być w nich obliczany ze względu na 
brak części spławialnych. Stąd w glebach organicznych obliczany jest SIGo złożony z 3 
parametrów [Brożek i in. 2011].

Druga grupa gleb łęgów czy olsów, charakteryzowanych przez niższy wskaźnik Yv/ 
Czsv i równocześnie niższą zawartość kationów, to gruboziarniste mady lub gleby 
gruntowoglejowe. W glebach tych niewielki zapas cząstek spławialnych decyduje o 
stosunkowo niekorzystnym ilorazie tzw. „kwasowości przeliczonej” jak również niższej 
zasobności w kationy zasadowe, co z kolei wpływa na końcową niższą wartość indeksu
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SIG. Opisywane utwory glebowe, bez wątpienia należy uznać za eutroficzne, bowiem 
pozostają pod stałym wpływem wody przepływowej, zasobnej w rozpuszczone sole 
mineralne.
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