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Gleby murszowate zajmuj¹ce miejsce miêdzy mi-
neralnymi i organicznymi s¹ dotychczas stosunkowo
s³abo poznane, mimo ¿e area³ na jakim wystêpuj¹
wci¹¿ ulega zwiêkszeniu. Gleby te kszta³tuj¹ siê na
terenach dolinowych, w siedliskach o du¿ym znacze-
niu wody jako czynnika glebotwórczego. Ulegaj¹ one
nadal w mniejszym lub wiêkszym stopniu przeobra-
¿eniom pod wp³ywem czynników naturalnych, jak
równie¿ antropogenicznych, np. sposobu u¿ytkowa-
nia lub melioracji. W najwiêkszym stopniu przekszta³-
ceniom podlega powierzchniowy poziom murszowa-
ty. Intensywnoœæ tych zmian, jak i w³aœciwoœci che-
miczne tego poziomu zale¿ne s¹ od rodzaju pod³o¿a
podœcielaj¹cego, którym s¹ zwykle utwory mineral-
ne pochodzenia fluwioglacjalnego lub te¿ wapienne
osady limniczne. Gleby te s¹ najczêœciej wykorzy-
stywane jako u¿ytki zielone, natomiast rzadziej jako
grunty orne (£achacz 2001, Sammel i NiedŸwiecki
2006).

Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie
wybranych w³aœciwoœci chemicznych gleb murszo-
watych wykszta³conych na pod³o¿u mineralnym i lim-
nicznych osadach wapiennych zlokalizowanych na
obszarze Równiny Odrzañsko-Zalewowej oraz na
Pojezierzu Myœliborskim i Drawskim.

MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ

Badania przeprowadzono w latach 2011–2014,
podczas których wyznaczono 12 powierzchni badaw-
czych. By³y one zlokalizowane na obszarach, gdzie
utworami macierzystymi gleb murszowatych by³y
utwory mineralne – piaski luŸne œrednioziarniste lub
limniczne osady wapienne (po 6 powierzchni na ka¿-
dym z materia³ów macierzystych). Na ka¿dej z wy-
znaczonych powierzchni badawczych wykonano po
jednej odkrywce glebowej (³¹cznie wykonano 12 pro-
fili glebowych). Badania prowadzono na glebach
u¿ytkowanych jako trwa³e u¿ytki zielone oraz grunty
orne. £¹cznie do analiz laboratoryjnych pobrano 45
próbek glebowych, które roztarto i przesiano przez
sito (φ 2 mm). Analizy chemiczne przeprowadzono
metodami, szczegó³owo opisywanymi przez
Ostrowsk¹ et al. (1991), które powszechnie stosowa-
ne s¹ w laboratoriach gleboznawczych. W materiale
glebowym oznaczono: straty na ¿arzeniu przez spa-
lenia materia³u glebowego w piecu muflowym w tem-
peraturze 550°C, pHKCl – metod¹ potencjometryczn¹,
w celu obliczenia œredniej arytmetycznej zmierzone
wartoœci pH zamieniono na stê¿enie jonów wodoro-
wych, a nastêpnie uzyskane wyniki ponownie przeli-
czono na wartoœæ pH, zawartoœæ: CaCO3 – metod¹
Scheiblera; Corg – metod¹ Altena; N – metod¹ Kiej-
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Streszczenie: Ska³¹ macierzyst¹ gleb murszowatych s¹ zwykle utwory mineralne pochodzenia fluwioglacjalnego lub te¿ limnicz-
ne osady wapienne. Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie wybranych w³aœciwoœci chemicznych gleb murszowatych
wykszta³conych na pod³o¿u mineralnym i limnicznych osadach wapiennych zlokalizowanych na obszarze województwa zachodnio-
pomorskiego. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e na w³aœciwoœci chemiczne poziomu murszowatego (Au) znacz¹cy wp³yw wy-
wiera wystêpuj¹ce bezpoœrednio pod nim pod³o¿e. Poziom ten wykszta³cony na wapiennych osadach limnicznych zawiera³ staty-
stycznie istotnie wiêcej P, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Co w porównaniu do poziomu murszowatego wykszta³conego na
piaskach fluwioglacjalnych. Nie stwierdzono natomiast statystycznie istotnego wp³ywu pod³o¿a na zawartoœæ K, Na, Zn i Cd
w poziomie powierzchniowym.
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dahla przy u¿yciu Vapodestu 20. Siarkê ogóln¹ me-
tod¹ chromatograficzn¹ z wykorzystaniem analiza-
tora elementarnego CHNS firmy COSTECH. Zawar-
toœæ sk³adników rozpuszczalnych w mieszaninie stê-
¿onych kwasów HNO3+HClO4 (stosunek 4:1) – Ca,
Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni i Co stosuj¹c
spektrofotometr absorpcji atomowej Unicam-Salaar
929, natomiast P oznaczono kolorymetrycznie. Za-
wartoœæ sk³adników rozpuszczalnych w mieszaninie
tych  kwasów okreœla siê czêsto jako ogóln¹ (Œwie-
tlik i Trojanowska 2008).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie za
pomoc¹ analizy wariancji dla doœwiadczeñ wielo-
czynnikowych z wykorzystaniem testu Tukey’a.
W celu ukazania wp³ywu ska³y macierzystej na w³a-
œciwoœci poziomów powierzchniowych wyliczono
wspó³czynniki korelacji (r). Analizê statystyczn¹ prze-
prowadzono w programie Statistica 10.0PL.

WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA

Gleby murszowate w Systematyce Gleb Polski
(2011) zakwalifikowano w randze podtypu nale¿¹ce-
go do typu gleb murszastych oraz rzêdu gleb czarno-
ziemnych. Charakteryzuj¹ siê one przewa¿nie dwu-
dzieln¹ budow¹ profilu. Mi¹¿szoœæ poziomu murszo-
watego badanych gleb na powierzchniach badaw-
czych, zlokalizowanych na trwa³ych u¿ytkach zielo-
nych, wynosi³a œrednio 24 cm. Natomiast w profi-
lach zlokalizowanych na gruntach ornych mi¹¿szoœæ
poziomu powierzchniowego omawianego podtypu
gleb by³a wiêksza i wynosi³a œrednio 29 cm. Uwa-
runkowane jest to g³ównie prowadzonymi zabiegami
agrotechnicznymi, o czym œwiadczy zwykle ostre

i równe przejœcie do g³êbiej po³o¿onych poziomów.
Czêsto w poziomie tym odnotowywano wk³adki ma-
teria³u mineralnego lub limnicznych osadów wapien-
nych z poziomów podpowierzchniowych. Zwiêksza-
nie mi¹¿szoœci poziomu Au nale¿y uznaæ, z uprawo-
wego punktu widzenia, za zabieg korzystny jedynie
w przypadku równoczesnego stosowania nawo¿enia
organicznego, które pozwoli na utrzymanie wysokiej
zawartoœci materii organicznej (Sammel i NiedŸwiecki
2006).

Przeprowadzone analizy laboratoryjne wykaza³y,
¿e na w³aœciwoœci chemiczne poziomu murszowate-
go (Au) znacz¹cy wp³yw wywiera wystêpuj¹ce bez-
poœrednio pod nim pod³o¿e. Odczyn badanych gleb
jest zró¿nicowany w zale¿noœci od utworu macierzy-
stego. W profilach wartoœæ pH na ogó³ wzrasta wraz
z g³êbokoœci¹. Œrednia wartoœæ pHKCl w poziomie
murszowatym gleb wykszta³conych na limnicznych
osadach wapiennych wynosi 7,18 (tab. 1). Wed³ug
Zaleceñ nawozowych (1990) gleby te mo¿na zaliczyæ
do gleb obojêtnych. Natomiast w poziomach murszo-
watych gleb wykszta³conych z piaszczystych utwo-
rów mineralnych odnotowano ni¿sze wartoœci pHKCl
(œrednio 4,74), co pozwala okreœliæ badane gleby jako
kwaœne. Uzyskane wyniki nie odbiegaj¹ od tych, ja-
kie w swych pracach przedstawili £achacz (2001)
oraz Meller (2006).

Zawartoœæ wêgla organicznego w omawianych
glebach nie jest zale¿na od w³aœciwoœci ska³y macie-
rzystej, co potwierdzono analizami statystycznymi
(tab. 1). Najwy¿sz¹ zawartoœæ wêgla odnotowano
w glebach murszowatych wytworzonych na limnicz-
nych osadach wapiennych u¿ytkowanych jako trwa-
³e u¿ytki zielone (œrednio 67,8 g·kg–1), natomiast naj-

TABELA 1. Wybranie w³aœciwoœci chemiczne poziomu murszowatego gleb wykszta³conych na pod³o¿u mineralnym i wapiennych
osadach limnicznych (n=18)
TABLE 1. Some chemical properties of the moorsh-like horizon (Au) of soils developed from mineral deposits and limnic limestone
(n=18)
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atsyzreicama³aks
lairetamtnerap

S

bósops
ainawokty¿u
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U

% gk·g 1–

*I **A
B

 ***

5,71
9,31
7,51

91,7
71,7
81,7

8,76
0,25
9,95

06,6
57,5
81,6

18,3
31,3
74,3

3,01
40,9
96,9

8,71
16,61
62,71

II A
B



9,01
1,21
5,11

06,4
88,4
47,4

7,44
9,84
8,64

02,3
41,4
76,3

07,0
67,0
37,0

0,41
8,11
8,21

9,36
3,46
1,46

RIN 50,0
DSL 50,0

UiStnairaw
U·Sajckaretni

43,3
55,6

93,0
86,0

7,61
7,23

84,1
95,2

51,3
15,5

79,1
44,3

6,12
7,73

x

x

*I – wapienne osady – limnic limestone); II – pod³o¿e mineralne (piasek) – mineral deposits (sand); **A – trwa³y u¿ytek zielony (grassland),
B – grunt orny (arable land); x – œrednia mean.–
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ni¿sze w podobnie wykorzystywanych glebach tego
podtypu wykszta³conych na pod³o¿u mineralnym
(œrednio 44,7 g·kg–1). Podobn¹ zale¿noœæ jak w przy-
padku wêgla organicznego, stwierdzono w przypad-
ku zawartoœci azotu w tych glebach. Zawartoœæ  wê-
gla i azotu w poziomach murszowatych jest staty-
stycznie istotnie skorelowana z iloœci¹ materii orga-
nicznej, któr¹ ustalono na podstawie wartoœci strat
na ¿arzeniu. Wspó³czynnik ten w przypadku wêgla
organicznego wynosi r=0,937, a w przypadku azotu
ogólnego r=0,911.

Przemiany materii organicznej w glebach poba-
giennych, w tym równie¿ murszowatych, nastêpuj¹
z ró¿n¹ intensywnoœci¹, czego wyrazem jest równie¿
stosunek C:N (Drozd i in. 1987). WskaŸnik ten mówi
o kierunku przebiegu procesów biologicznych. Uwa-
¿a siê, ¿e im ni¿sza jest jego wartoœæ tym procesy te
s¹ intensywniejsze. Proces murszenia prowadzi do
stopniowego zawê¿ania siê stosunku C:N. Najni¿szy
stosunek C:N stwierdzono w glebach murszowatych
wykszta³conych na limnicznych osadach wapiennych
u¿ytkowanych jako grunty orne (œrednio 9,04), a naj-
wy¿szy (œrednio 14,0) w glebach wykszta³conych na
piaszczystych utworach mineralnych u¿ytkowanych
jako trwa³e u¿ytki zielone (tab. 1). Na podstawie uzy-
skanych wyników mo¿na stwierdziæ, i¿ orne u¿ytko-
wanie omawianych gleb powoduje zmniejszenie war-
toœci tego wskaŸnika. Stosunek ten w przypadku gleb
murszowatych wytworzonych na limnicznych osa-
dach wapiennych osi¹ga wartoœci poni¿ej 10. Jak
podaje £achacz (2001), ma to miejsce, gdy intensyw-
noœæ procesu mineralizacji materii organicznej jest
wy¿sza od dop³ywu œwie¿ej masy organicznej.

Zawartoœæ siarki w glebach murszowatych jest
silnie zró¿nicowana (tab. 1). W poziomie murszowa-
tym gleb wykszta³conych na limnicznych osadach
wapiennych jej zawartoœæ wynosi œrednio 3,47 g·kg–1

i jest ponad 4-krotnie wy¿sza od wartoœci w po-
wierzchniowych poziomach gleb tego typu wykszta³-
conych na utworach mineralnych. Nie stwierdzono
jednak statystycznie istotnej zale¿noœci pomiêdzy jej
zawartoœci¹ a rodzajem utworu macierzystego. Uzy-
skane wyniki s¹ zbli¿one do uzyskanych przez Kul-
czyckiego i Spiak (2003).

Wp³yw ska³y macierzystej na zawartoœæ makro-
elementów w poziomach powierzchniowych gleb
murszowatych jest zró¿nicowany (tab. 3). W przy-
padku P, Ca i Mg stwierdzono statystycznie wy¿sz¹
zawartoœæ tych sk³adników w poziomach murszowa-
tych gleb wykszta³conych na limnicznych osadach
wapiennych. Zawartoœæ fosforu rozpuszczalnego
w mieszaninie stê¿onych HNO3+HClO4, w poziomie
murszowatym gleb wykszta³conych na osadach wa-
piennych wynosi 0,75 g P·kg–1 i jest statystycznie
istotnie wy¿sza od stwierdzonej iloœci tego sk³adnika

w glebach wykszta³conych na utworach mineralnych
(tab. 2 i 3). Uzyskane wyniki nie odbiegaj¹ od tych,
jakie przedstawi³ NiedŸwiecki (1987), Krzywonos
(1993) oraz Jarnuszewski i Meller (2013).

Ogólna zawartoœæ wapnia w badanych glebach jest
silnie skorelowana (r=0,790) z wystêpowaniem lim-
nicznych osadów wapiennych. Œrednio iloœæ tego
sk³adnika w poziomach murszowatych gleb wykszta³-
conych na tych osadach wynosi 118 g Ca·kg–1. Naj-
mniejsze iloœci Ca stwierdzono w poziomach po-
wierzchniowych gleb murszowatych wykszta³conych
na pod³o¿u mineralnym (œrednio 1,18 g Ca·kg–1).
Uzyskane wyniki ukazuj¹ równie¿ wp³yw sposobu
u¿ytkowania tych gleb. Zwiêkszenie mi¹¿szoœci po-
ziomu uprawnego w wyniku orki spowodowa³o
wzrost zawartoœci tego sk³adnika, gdy¿ poziom mur-
szowaty zosta³ wymieszany z zasobniejsz¹ w niego
ska³¹ macierzyst¹ (tab. 2 i 3). Uzyskane wyniki nie
odbiegaj¹ od tych, jakie przedstawi³ NiedŸwiecki
i £yduch (1992).

Podobne zale¿noœci jak dla wapnia stwierdzono
równie¿ w przypadku magnezu, którego zawartoœæ
w poziomach powierzchniowych jest statystycznie
istotnie skorelowana z zawartoœci¹ tego sk³adnika
w skale macierzystej (r=0,837) (tab. 4).

Zawartoœæ potasu i sodu w analizowanych glebach
by³a ma³o zró¿nicowana, niezale¿nie od rodzaju ska³y
macierzystej, co zosta³o równie¿ potwierdzone
w analizie statystycznej, która nie wykaza³a istotnych
ró¿nic. Podobne zawartoœci magnezu w analogicznych
glebach stwierdzili £achacz (1998) i Bogacz i in.
(2011).

Omawiane gleby charakteryzuj¹ siê pionowym
zró¿nicowaniem zwartoœci form ogólnych badanych
pierwiastków (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni i Co)
w profilu glebowym. Najwy¿sz¹ zawartoœæ mikroele-
mentów wyró¿nia³y siê powierzchniowe poziomy
murszowate, poni¿ej których zawartoœæ zwykle siê
obni¿a³a (tab. 2 i 3). Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿
ukazana koncentracja, w œwietle granicznych zawar-
toœci metali ciê¿kich w powierzchniowej warstwie
gleb podawanych przez Kabatê-Pendias et al. (1995),
kszta³tuje siê na poziomie uznawanym za naturalny
(stopieñ zanieczyszczenia – 0). Stwierdzone zawar-
toœci badanych pierwiastków (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb,
Cd, Ni i Co) w badanych glebach spe³niaj¹ kryteria
stawiane glebom zaliczanym do grupy A, czyli nieru-
chomoœci gruntowych wchodz¹cych w sk³ad obsza-
ru poddanego ochronie na podstawie przepisów usta-
wy Prawo wodne oraz obszarów poddanych ochro-
nie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, okre-
œlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska (Roz-
porz¹dzenie 2002) w sprawie standardów jakoœci gleb
oraz standardów jakoœci ziemi.
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TABELA 2. Œrednia zawartoœæ makro-, mikroelementów i metali ciê¿kich w poziomie murszowatym gleb wykszta³conych na pod³o¿u mineralnym i wapiennych osadach limnicznych (n=18)
TABLE 2. Average content of macro-, microelements and heavy metals of moorsh-like horizon (Au) of soils developed from mineral deposits and limnic limestone (n=18)

tnairaVtnairaW P aC gM K aN eF nM nZ uC bP dC iN oC

atsyzreicama³aks
lairetamtnerap

S

bósops
ainawokty¿u

esudnal
U

gk·g 1– gk·gm 1–

*I A
B


46,0
68,0
57,0

0,94
781
811

84,1
01,2
97,1

06,0
28,0
17,0

730,0
090,0
460,0

7976
22821
0189

403
138
765

9,42
9,24
9,33

3,01
6,12
9,51

9,5
0,12
4,31

25,0
00,1
67,0

2,6
8,21
5,9

54,1
47,5
06,3

II A
B


45,0
84,0
15,0

79,0
93,1
81,1

03,0
93,0
53,0

37,0
08,0
77,0

070,0
060,0
560,0

8745
0254
9994

17
611
49

3,82
2,72
8,72

25,8
43,7
39,7

2,23
0,62
1,92

53,1
55,0
59,0

6,8
9,5
2,7

91,2
57,1
79,1

RIN 50.0
DSL 50.0

UiStnairaw
U·Sajckaretni

32,0
14,0

9,53
8,26

84,0
38,0

64,0
18,0

40,0
60,0

7974
7838

581
323

1,11
3,91

99,4
27,8

53,9
3,61

82,0
94,0

87,1
21,3

54,1
45,2

x

x

Objaœnienia jak w tabeli 1 – explanations as in Table 1.

TABELA 3. Œrednia zawartoœæ makro-, mikroelementów  i metali ciê¿kich w ska³ach macierzystych gleb murszowatych (n=27)
TABLE 3. Average content of macro-, microelements and heavy metals of parent material of moorsh-like soils (n=27)

tnairaVtnairaW P aC gM K aN eF nM nZ uC bP dC iN oC
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lairetamtnerap

S
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871,0
271,0
571,0

853
824
393

51,4
34,3
97,3

732,0
363,0
003,0

380,0
701,0
590,0

1745
8343
5544

906
096
056

9,11
6,01
2,11

67,6
07,4
37,5

317,0
785,0
056,0

363,0
629,0
546,0

35,6
65,8
55,7

03,2
77,3
40,3

II A
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961,0
891,0
481,0

32,1
58,0
40,1

63,0
53,0
63,0

715,0
306,0
065,0

450,0
530,0
540,0

2781
0691
6191

3,63
2,93
8,73

53,5
24,9
93,7

48,1
35,1
96,1

65,6
73,3
79,4

690,0
311,0
501,0

81,1
88,0
30,1

90,0
11,0
01,0

RIN 50.0
DSL 50.0

UiStnairaw
U·Sajckaretni

060,0
501,0

34,35
24,39

83,0
66,0

172,0
474,0

820,0
940,0

3672
2384

3,103
8,624

31,4
22,7

83,2
71,4

78,1
72,3

902,0
563,0

32,3
46,5

39,1
83,3

x

x

Objaœnienia jak w tabeli 1 – explanations as in Table 1.
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Poziom murszowaty gleb wykszta³conych na lim-
nicznych osadach wapiennych zawiera statystycznie
istotnie wiêcej Fe, Mn, Cu Ni i Co w porównaniu do
poziomu powierzchniowego gleb wykszta³conych na
piaskach fluwioglacjalnych. Natomiast zawartoœæ
o³owiu jest statystycznie istotnie wy¿sza w glebach
wykszta³conych na utworach mineralnych. Przy czym
iloœæ czterech mikroelementów poziomie Au jest sta-
tystycznie istotnie skorelowana z ich zawartoœci¹
w skale macierzystej (tab. 4): Mn (r=0,792), Pb
(r=0,699), Ni (r=0,641) i Co (r=0,670). Natomiast
zawartoœæ kadmu i cynku w poziomie murszowatym
omawianych gleb jest do siebie zbli¿ona, co wskazu-
je na brak wp³ywu rodzaju ska³y macierzystej.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania terenowe oraz analizy
laboratoryjne pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpu-
j¹cych wniosków:
1. W³aœciwoœci chemiczne poziomu murszowatego

omawianych gleb w znacznym stopniu s¹ deter-
minowane w³aœciwoœciami ska³y macierzystej.
Gleby murszowate wykszta³cone na limnicznych
osadach wapiennych charakteryzuj¹ siê korzyst-
niejszym odczynem (pH œrednio 7,18) wiêksz¹ za-
sobnoœci¹ w wêgiel organiczny, azot i siarkê.

2. Gleby murszowate, których ska³¹ macierzyst¹ s¹
osady wapienne cechuje wiêksza zawartoœæ fosfo-
ru, wapnia oraz magnezu. Natomiast rodzaj ska³y
macierzystej nie mia³ wp³ywu na iloœæ potasu i sodu
w poziomach powierzchniowych.

3. Najwy¿sz¹ zasobnoœæ w mikroelementy wykazy-
wa³y przewa¿nie poziomy murszowate. Jedynie
w przypadku manganu, o³owiu, niklu i kobaltu wy-
kazano istotny statystycznie wp³yw ska³y macie-
rzystej na ich zawartoœæ w poziomach powierzch-
niowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zawartoœci bada-
nych pierwiastków (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni
i Co) wystêpowa³y w badanych glebach na pozio-
mie uznawanym przez Kabatê-Pendias i in. (1995)
za naturalny (stopieñ zanieczyszczenia – 0).
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Selected properties of moorsh-like soils developed from fluvio-glacial sand
and limnic limestone

Abstract: Parent material of moorsh-like soils in Poland usually are mineral formations of fluvio-glacial origin or limnic limestone.
The aim of the studies was to determine selected chemical properties of moorsh-like soils developed from mineral deposits and
limnic limestone located within the province of Western Pomerania (north Poland). The studies showed that the chemical properties
of the moorsh-like horizon (Au) are considerably affected by the underlying material. The horizon developed from limnic limestone
contained statistically significant higher amounts P, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Pb, Ni, and Co compared to the moorsh-like horizon
developed from fluvio-glacial sands. No statistically significant influence of the underlaying material on the content of K, Na, Zn and
Cd in the surface horizon was found.

Key words: moorsh-like soils, limnic limestone, post-bog soils, permanent pasture, macroelements, heavy metals

Ostrowska A., Gawliñski S., Szczubia³ka Z., 1991. Metody, ana-
lizy i oceny w³aœciwoœci gleb i roœlin. Instytut Ochrony Œro-
dowiska, Warszawa: 1–333.

Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r.
w sprawie standardów jakoœci gleby oraz standardów jakoœci
ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359).

Sammel A., NiedŸwiecki E., 2006. Zawartoœæ makro- i mikroele-
mentów w glebach murszastych wystêpuj¹cych w obrêbie
Równiny Odrzañsko-Zalewowej. Woda-Œrodowisko-Obsza-
ry Wiejskie t. 6. z. 2 (18) Wydawnictwo IMUZ Falenty: 293–
304.

Systematyka gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil
Science Annual 62(3): 1–193.

Œwietlik R., Trojanowska M., 2008: Metody  frakcjonowania
chemicznego  stosowane  w  badaniach  œrodowiskowych (Che-
mical  fractionation  methods  used  in environmental stu-
dies), Monitoring Œrodowiska Przyrodniczego 9: 29–36, Kie-
leckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.

Zalecenia nawozowe. 1990. cz. I. Liczby graniczne do wyceny
zawartoœci w glebach makro- i mikroelementów, Instytut Upra-
wy Nawo¿enia i Gleboznawstwa; Wydanie II, seria P(44);
Pu³awy: 1–26.

Received: September 8, 2015
Accepted: February 22,  2016


