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Wstęp 

Zmiany warunków w siedliskach łąkowych są bardzo częste. Roślinność 
łąkowa reaguje na nie bezpośrednio i bardzo szybko (TRĄBA 1994; TRZASK0ś 1997]. 
Istnieje wyraźny związek między stanem zadarnienia łąki a strukturą występują
cego pod darnią murszu (KOWALCZYK 1973; NIEDŹWIECKI 1987; MACIAK 1988; 
GRZYB, Szworn 1992]. Gleby murszowe silnie przeobrażone charakteryzują się 
słabym zadarnieniem, zwłaszcza w okresach niedoboru wody (N0RYŚKIEw1cz 1978; 
NIEDŹWIECKI 1987; SAPEK, SAPEK 1993]. Głębsze systemy korzeniowe ziół i chwas
tów w stosunku do traw pozwalają im przetrwać okresowe niedobory wilgoci 
(TRZASKOŚ 1997]. 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu stopnia zmurszenia gleby i 
jej właściwości chemicznych na skład florystyczny runi łąkowej. 

Materiały i metodyka 

Badania przeprowadzono na materiale glebowym i roślinnym z łąk trwałych 
występujących w dolinie rzeki Odry. 

Badany areał (200 ha) w 80% położony jest na glebach murszowych, 
wytworzonych z torfów i utworów mułowa-torfowych w drugim i trzecim stopniu 
murszenia. 

W zakresie badań terenowych uwzględniono: zapoznanie się z występujący
mi zbiorowiskami roślinnymi, wyznaczenie punktów do pobierania prób, pobiera
nie materiału glebowego z poziomu darniowo murszowego (0-20 cm) i poziomu 
20-40 cm, pobieranie materiału roślinnego do analiz botanicznych (36 poletek o 
wymiarach 5x5 m) z obszaru 200 ha. 

Badania laboratoryjne wykonane według powszechnie obowiązujących me
tod obejmowały: 

oznaczanie składu chemicznego gleby, (popielność, substancja organiczna, 
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azot ogólny, składniki mineralne, odczyn gleby) według powszechnie przyję
tych metod; 

analizy botaniczna-wagowe runi łąkowej. 

Wyniki badań i dyskusja 

Właściwości chemiczne badanych gleb 

Największą powierzchnię badanego kompleksu łąkowego zajmują gleby 
murszowe, rodzaj Mtll. Gleby te charakteryzują się większą popielnością warstwy 
wierzchniej w porównaniu z podścielającą (tab. 1). Zawartość substancji organicz
nej kształtuje się odwrotnie do popielności i rośnie wraz z głębokością. Podobną 
opinię prezentują: MACIAK [1988], GRZYn i SZWOCI·I [1992] oraz DOIJROMILSKI i 
KWARTA [1993]. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w warstwic 5-20 cm wyższą po
pielnością charakteryzowały się gleby murszowe wytworzone z torfu. Różnice jed
nak zależały od stopnia zmurszenia - zwiększenie dodatnio wpłynęło na popiel
ność, zmniejszając równocześnie zawartość masy organicznej. 

Zawartość azotu w obydwu rodzajach gleb w stopniu murszenia MtII była 
zbliżona. Wyższą zawartość azotu stwierdzono w glebie murszowej wytworzonej z 
torfu w stopniu murszenia Mtlll niż murszowej wytworzonej z utworu mułowo
torfowcgo silnie zmurszonego. Zawartość fosforu kształtowała się na dość 

wysokim poziomie, jednak gleby murszowe wytworzone z utworu mułowo
torfowego zawierały niższe ilośći fosforu. Podobną tendene:ję można zauważyć w 
zawartości potasu. Zależność tę potwierdza SAPEK B. i SAPEK A. [1993] oraz inni: 
KWARTA i in. [1993], MACIAK [1988]. Wyższą zawartość wapnia stwierdzono w 
glebach mułowa-torfowych silnie zmurszałych. Większy stopień zmurszenia oby
dwu rodzajów gleb korzystnie wpłynął na wyższą zawartość sodu. Odczyn bada
nych gleb w poziomie 0-20 cm był bardzo kwaśny. 

Popielność badanych gleb w poziomie podścielającym (warstwa 20-40 cm) 
była niższa niż w płytszej warstwic; w glebach murszowych wytworzonych z torfów 
nie zależała od stopnia zmurszenia. Natomiast w glebach murszowych wytworzo
nych z utworów mułowo-torfowych znacznie wyższą popiclnością charakteryzo
wały się gleby w stopniu murszenia MtIII. Zwiększanie się stopnia zmurszenia 
gleby wytworzonej z torfu w poziomie podścielającym korzystnie wpłynęło na za
wartość azotu, natomiast w glebach murszowych wytworzonych z utworu mułowa
torfowego zaobserwowano odwrotną zależność. 

Na ogół zawartość fosforu kształtowała się na dość wysokim poziomie i nie
zależnie od stopnia zmurszenia gleby niższa zawartość omawianego pierwiastka 
była w glebie murszowej wytworzonej z torfu. Gleby te zawierały również mniej 
potasu, wraz ze wzrostem procesu murszenia zawartość potasu zmniejszała się. 
Odwrotną zależność stwierdzono w glebach murszowych wytworzonych z utworu 
mułowo-torfowcgo. Otrzymane wyniki są zgodne z wynikami cytowanymi przez 
KWARTr~ i in. [ 1993]. Niezależnie od stopnia zmurszenia gleby, zawartość wapnia w 
warstwic 20-40 cm gleby wytworzonej z torfu była mniejsza niż w poziomic dar
niowa-murszowym i stosunkowo mało zrożnicowana, ale dużo wyższa w glebie 
murszowej wytworzonej z utworu mułowo-torfowcgo w stopniu zmurszenia 
MTIII. Istnienie dużej ilości CaO można wytłumaczyć częstymi wylewami rzeki, 



Tabela l; Table 1 

Niektóre właściwości chemiczne* gleb torfowa-murszowych - (a) i murszowych wytworzonych z utworu murszowa-torfowego - (b) 
Some chemical properties of peat-muck soil - (a) and boggy soil developed from mucky-peat soi! - (b) 

Zawartość N Zawartość składników mineralnych rozpuszcza!-

Stopień 
Poziom 

ogólnego w nych w 0,5 mol HCl ·dm-3, % s.m. Odczyn gleby w 
Rodzaj 

zmurszenia 
pobrania Substancja orga-

o/os.m. Content of minerał elements soluble Soil pH in 
gleby 

Index of 
murszu Popiel n ość niczna % s.m. 

Content in 0,5 mol HCl·dm·3 in % DM 
Soi! 

mucky 
Muck Ash content Organie matter 

of total nitro-
kind sumpling ino/o DM 

soil 
depth 

gen PzO5 Kp CaO Na2O H2O KCI 
ino/o DM 

MtII 
5-20 27,7 74,06 2,28 0,171 0,155 9,67 0,185 6,3 5,2 
20-40 20,8 79,23 2,07 0,107 0,115 6,87 0,131 7,0 5,6 

a 

MtIII 
5-20 34,6 65,4 3,06 0,192 0,184 11,60 0,210 5,1 4,5 
20-40 19,7 80,3 3,49 0,104 0,072 6,90 0,126 6,3 5,2 

MtII 
5-20 40,6 59,4 2,41 0,127 O,D90 10,60 0,142 6,6 5,4 

20-40 13,8 86,2 2,63 0,135 0,117 6,70 0,085 7,0 5,5 
b 

MtIII 
5-20 59,2 40,84 2,20 0,092 0,120 19,80 0,248 6,1 5,3 
20-40 39,7 60,26 2,06 0,163 0,136 17,10 0,199 6,4 5,7 

średnie z 5 próbek; mean for 5 samples 
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która znajduje się pod wpływem wód cofkowych. Zjawisko takie sprzyja osadza
niu się namułów ilasta-wapiennych, które widoczne są w glebie [NIEDŻWIECKI 
1987; KWARTA i in . 1993]. 

W obydwu porównywanych glebach zawartość sodu była zróżn icowana i 
układała się odwrotnie proporcjonalnie do stopnia murszenia gleby (tab. 1 ). Wyż
szy stopień murszenia gleby wpłynął na zwiększenie zawartości sodu w glebie 
murszowej wytworzonej z utworu mułowa-torfowego. 

Gleby murszowe wytworzone z torfów w stopniu murszenia MtIJ, charak
teryzowały się odczynem lekko kwaśnym, a w MtIII kwaśnym. Odwrotną za leż
ność stwierdzono w glebach murszowych wytworzonych z utworu mulowo-torfo
wego. 

Zbiorowiska roślinne 

Badane użytki zielone położone na glebach murszowych wytworzonych z 
torfów i utworów mułowo-torfowych, charakteryzowały sic; zróżnicowanym skła
dem florystycznym. 

Wyróżnione zbiorowiska roślinne typu: Festuca rubra, Holcus lanatus, Pha
laris amndinacea, Deschampsia caespitosa, Poa trivia/is z Festuca pratensis ukształ
towały się w wyniku specyficznych warunków glebowych, wodnych, nawożenia i 
użytkowania. Trawy o bardzo dobrej wartości pastewnej oraz rośliny motylkowate 
występuj ą w bardzo małych ilościach, a z chwastów największy udział mają: Ru
mex acetosa, Geum rivale, Potentilla anserina, Filipendula ulmaria, Veronica longi
folia (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Skład florystyczny (%) zbiorowisk roślinnych 
Floristic com position of plant community (%) 

Zbiorowisko; Com munity 

Festuca HolcllS Phalari1· Deschampsia 

Gatunek rubra lanatus anmdinacea cae.1pito.m 

Specics 
Rodzaj gleby i stopień zmurszenia 

Kind of soi! and index of mucky soi! 

b /Mtlll b /Mtlll b /Mill a /Mtll 

I 2 3 4 5 

Trawy; Grasses 
Trawy dobre i banlzo dobre 7,55 0,80 10.05 6, 10 
Grasses good and very good 
Trawy śred niowartościowe 50,83 20,70 65,69 15 ,85 
Grasses middle-value 
Trawy małowartościowe 7,32 43,17 - 49,76 
Grasses low-valuc 

Razem; Total 65,70 64,67 75,74 71,71 

Turzyce i s ity; Scdgcs 1,00 3,00 15,28 13 ,94 

Motylkowate; Lcguminous 4,30 0,50 - 0,35 

Poa trivia/is 
i Festuca 
pratensis 

a /Mil 11 

6 

34 ,07 

36,22 

5,50 

75,79 

5.55 

1,00 
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Ciąg da lszy tab. 1; Table 1 - continued 

I 2 3 4 5 6 

Zioła i chwasty; Herbs and weeds 
Arahis are110.1·a (L.) 1,50 0,20 - 0,30 -
Filipendula ulmaria (L.) - - 3,00 1,00 3,30 
Pote11tilla a11seri11a (L.) 6,00 6,20 - - 5,90 
Pote11tilla erecta (L.) 2,45 - - - 0,60 
Geum rivale (L.) 6,55 3,65 - 0,90 -
Anthrisrns silveslris (L. Ho/fm.) - - 3,00 3,00 -
Tt1raxacum officinale (Web.) 0,55 - J,00 0,70 1,05 
Plan/ago /anceolata ( L.) 5,25 0,65 0,95 - -
Achillea millefoli11111 ( L.) 2,00 - - - 1,10 
Ranuncu/11s repens (L.) - 0,65 0,93 - -
Veronica longifolia (L.) 3,50 - - - -
Glechoma hederacea (L.) - - 0,10 - 2,00 
Urtica dioca (L.) - 3,21 - - -
Heracleum sphondylium (L.) 0,50 0,85 - - -
Cerastium vulgatum (L.) - 0,65 - - 2,60 
Stel/aria media (Vili) 0,40 - - 0,30 -
Polygonum bistor/a (L.) - 0,10 - 5,00 -
Sanguisorba officinalis 0,30 0,62 - - -
Valeriana offie ina/is (L.) - 0,70 - - 0,40 
Rumex acetosa (L.) - 14,20 - 3,00 0,66 
Cardamine pralensis (L.) 0,40 0,15 0,05 0,10 0,55 

Razem; Total 29,00 31,83 8,98 14,00 17,71 

Ogółem ; Altogether 100 100 100 100 100 

Zbiorowisko z Festuca rubra ukształtowało się na glebie murszowej o sil
nym stopniu zmurszenia, wytworzonej z utworów mułowo-torfowych. Udział roś

lin z grupy ziół i chwastów w tym zbiorowisku był wysoki - 29,0%, a dominował 
Geum rivale. W porównaniu do pozostałych zbiorowisk stwierdzono najwyższą 
ilość A rabis arenosa. Według opinii TRĄBY [1994] gatunek ten wskazuje na duże 
odwodnienie, silne murszenie i rozpylenie torfu. 

W tych samych warunkach ukształtowało się zbiorowisko Holcus lanatus, 
które charakteryzowało się niskim udziałem w runi traw, a wysokim ziół i chwas
tów. Udział Rumex acetosa w analizowanych próbach wahał się od 20,7-35,4%. 
Jest to zatem łąka o daleko posuniętym stopniu degradacji roślinności . 

Zbiorowisko Phalaris arundinacea wykształciło się na glebie murszowej śre 

dnio zmurszałej, wytworzonej z utworów mułowo-torfowych, miejscach położo
nych najniżej, tworząc zwarte kompleksy łąkowe. Analizowane zbiorowisko pod 
względem składu botanicznego było najbardziej uproszczone spośród badanych 
zbiorowisk, a z roślin dwuliściennych przeważały Filipendula ulmaria i Ranunculus 
ace,: 

W miejscach o niekorzystnych warunkach powietrzno-wodnych na glebie 
średnio zmurszałej wytworzonej z torfu rozwinęło się zbiorowisko Deschampsia 
cae.1pitosa. Ru11 z dużym udziałem Desch ampsia caespitosa ( 49,7% ), według opi
ni i wiciu autorów: NcmYŚKIEWICZ [1978]; KWARTA i in. [1993]; T R,\BA [1994], można 
uznać za nieużytek. W grupie ziół i chwastów najwiąkszy udział miały: Polygonum 
bistol1a i Anlhriscus sylvestris. W dalszym procesie degradacji wystt;puje prawdo
podobieństwo silnego rozprzestrzeniania się roślin, np. Anthriscus sylvestris, wyko-
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rzystujących azot z torfu ulegającego murszeniu [KOWALCZYK 1973; NORYSKIEWICZ 

1978]. Zbiorowisko Poa trivia/is i Festuca mbra, ukształtowane na glebie silnie 
zmurszałej wytworzonej z torfu, charakteryzowało się najwyższym udziałem traw -
75,8% i pożądanym udziałem ziół i chwastów, gdzie gatunkami dominującymi 
były: Potentilla anserina, Filipendula ulmaria, Glechoma hederacea, Cerastium vul
gatum. Wyróżnione przez TRĄBĘ [1994] zbiorowisko z wariantem Poa trivia/is w 
obrębie zespołu Arrhenatheretum charakteryzowało się większym udziałem nitro
filnych gatunków traw oraz ziół i chwastów. Spośród występujących gatunków w 
niezadarnionych miejscach chętnie rozwijał się Potentilla anserina, gdyż jego 
udział w runi był największy (tab. 2). 

Wnioski 

1. Gleby badanego obiektu zostały określone jako gleby murszowe wytworzo
ne z torfów i utworów mułowa-torfowych w drugim i trzecim stopniu mur
szenia. 

2. Czynnikiem różnicującym występujące zbiorowiska roślinne oraz nasilenie 
występowania roślin z grupy ziół i chwastów był układ stosunków powietrz
no-wodnych i właściwości chemiczne gleb. 

3. Badane gleby na ogół były zasobne w składniki mineralne, posiadały odczyn 
kwaśny, a popielność w poziomie 5-20 cm była przeważnie wyższa w po
równaniu z głębszą warstwą 20-40 cm, szczególnie w glebach wytworzonych 
z utworów mułowa-torfowych. 

4. Gleby murszowe wytworzone z torfów charakteryzowały się wysoką zasob
nością w fosfor, zwłaszcza w poziomie darniowym, a wytworzone z utworów 
mułowa-torfowych w warstwie 20-40 cm. 

5. W warunkach niedoboru wilgoci występujące w runi niektórych zbiorowisk, 
zwłaszcza Festuca rubra i Holcus lanatus, luźne niezadarnione powierzchnie 
ulegały intensywnemu murszeniu i przechodziły w utwory niekorzystne dla 
rozwoju roślinności łąkowej. W miejscach tych najczęściej pojawiajały się: 
Arabis arenosa, Anthriscus sylvestris, Geum rivale, Potentilla anserina itp. 

Literatura 

DOBROMILSKI M., KWARTA Cz. 1993. Występowanie zbiorowisk roślinnych w dolinie 
Małej Iny w zależności od uwilgotnitnia gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 412: 
73-76. 

GRZYB ST., SzwoCH R. 1992. Warunki siedliskowa-produkcyjne łąk pobagiennych na 
glebach torfowa-murszowych na przykładzie wybranych stanowisk w dolinie rzeki 
Łeby. Wiad. IMUZ 17(2): 125-147. 

KOWALCZYK J. 1973. Nietrwałość łąk torfowych w niektórych siedliskach o intensyw
nej mineralizacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 150: 153-157. 

KWARTA Cz., TRZASKOŚ M., DOBROMILSKI M., Gos A., KITCZAK T. 1993. Niektóre wa
mnki glebowe i roślinność łąk bagiennych doliny Dolnej Odry. Zesz. Probl. Post. 
Nauk Rol. 412: 135-138. 

MACIAK F. 1988. Rozkład gleby to,fowej użytkowanej pod łąką i lasem. Rocz. Gleb. 



WPŁYW STOPNIA ZMURSZENIA GLEBY TORFOWEJ .. . 709 

XXXIX(4): 171-185. 

NIEDŹWIECKI E. 1987. Wła§ciwości fizyczne, chemiczne piaszczystych gleb murszowa
tych w obrębie doliny Dolnej Odry i Równiny Goleniowskiej. Rocz. Gleb. 
XXXVIII(2): 185-193. 

NORYŚKIEWICZ A. 1978. Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zacho
dzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka. Stud. Soc. Scient., Toruń. D 10, 
3: 3-100. 

SAPEK B., SAPEK A. 1993. Jnvestigations of the specifility and effects of the secondary 
humification process of soils formed from various types of organie materials. Zesz. 
Probl. Post. Nauk Rof. 406: 83-93. 

TRĄBA Cz. 1994. Florystyczna i rolnicza charakterystyka łąk i pastwisk w dorzeczu 
Łabuńki. Rozprawy 163, Wyd. AR Lublin: 1-102. 

TRZASKOŚ M. 1997. Rola ziół w runi trwałych użytków zielonych. Zesz. Probl. Post. 
Nauk Rol. 453: 339-348. 

Słowa kluczowe: gleba torfowa, stopnic murszenia, właściwości chemiczne 
gleby, zbiorowiska roślinne, zioła i chwasty 

Streszczenie 

W pracy określono niektóre właściwości chemiczne gleby łąkowej znajdującej 
się pod wpływem wód cofkowych rzeki Odry. Badane gleby powstały w procesie 
bagiennym, któremu towarzyszyło okresowe zalewanie i namulanie. Znajdują się 
one w drugim i trzecim stopniu murszenia. Na ogół są zasobne w składniki mine
ralne, jednakże charakteryzują się niską zawartością potasu. Odczyn gleby w KCL 
waha się od 5,2-5,7. 

Badane użytki zielone charakteryzują się zróżnicowanym składem roślinności 
łąkowej. Wyróżnione zbiorowiska odznaczały się dużym udziałem chwastów, 
głównie: Ranunculus acer, Arabis arenosa, Geum rivale, Rumex acetosa, Potentilla 
anserina, Polygonum bistor/a. Z wartościowych ziół pastewnych spotykano: 
Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Sanquisorba officinalis. 

EFFECT OF THE DEGREE OF PEAT-MUCK SOIL 
TRANSFORMATION ON THE SHARE OF HERBS AND WEEDS 

IN MEADOW COMMUNITIES 
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peat muck soil, marsh process, soil chemical properties, plant 
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Summary 

This study analyzed some chemieal properties of a mcadow soil washed by 
the Odra river backwater. These soils devcloped in the marsh process accompa-
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nied by flooding and aggradation. The soils are of the second and third degree 
of the marsh process. Generally, these soils contain sufficient amounts of mine
rals, with the exception of potassium, the level of which is low. The pH in KCI 
ranges within 5.2-5.7. 

These grasslands are charactcrized by a diversity of plants. The plant com
munities contained large numbers of weeds; in particularly large amounts the 
following plants were found: Ranunculus acer, Arabis arenosa, Geum rivale, Ru
mex acetosa, Potentilla anserina, Polygonum bistorta. From among the valuable 
fodder herbs Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Sanquisorba officinalis 
were also found. 
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