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Wstęp 

San należy do większych rzek Polski. Geologiczne procesy kształtowania 
doliny Sanu oraz jej okolic doprowadziły do utworzenia wielu obszarów charakte
ryzujqcych się w przeszłości dużym uwilgotnieniem, wysokim poziomem wód 
gruntowych; powstały sąsiadujące najczęściej z korytem rzeki duże obszary gleb 
hydrogenicznych. Dolny bieg Sanu, poniżej Jarosławia i ujścia rzeki Wisłok, 

charakteryzował się dużym zabagnieniem szeroko rozumianej Doliny i Pradoliny 
Sanu. Dotyczy to również znacznej części Doliny Wisłoka, która, począwszy od 
obszaru tzw. ,,Bagien Rzeszowskich" - nazwa ma dzisiaj już tylko historyczne 
znaczenie - była prawie całkowicie zabagniona i zatorfiona . Ten system natural
nych ekotonów, mających olbrzymie znaczenie w procesach takich jak: retencjo
nowanie wody, eliminacja biogenów i zanieczyszczeń docierających do koryta 
rzeki ze zlewni, łagodzenie skutków ekstremalnych warunków klimatycznych (su
szy i powodzi), został prawie całkowicie zniszczony, głównie wskutek prowadzenia 
kompleksowych zabiegów melioracyjnych, w praktyce osuszających. 

Na terenie województwa rzeszowskiego, ubogiego w obszary zabagnione, w 
tym torfowiska , w 1990 roku zlokalizowano i udokumentowano tylko 22 torfowis
ka o łącznej powierzchni 1 404 hektary, co stanowiło 2,2% powierzchni użytków 
zielonych (DOMKA 1990]. Analizując stan torfowisk woj. rzeszowskiego LIPKA (1978] 
pisze, że w okolicach doliny Dolnego Sanu i Wisłoka zanikło 77,4% początkowej 
powierzchni torfowisk (na przestrzeni lat 1896-1971). Pozostałe - w większości -
poddane procesowi melioracji, ulegają postępującej degradacji. 

Odwodnione gleby torfowe ulegają procesowi murszenia (BOROWIEC 1969; 
FRI\CKOW IAK 1991 ; SAPEK i in . 1991 ; FRĄCKOWIAK, FELIŃSKI 1994; GAWLIK 1994; WOŻ
NIAK 1994; PIAŚCIK 1996; ZIMKA, STACHURSKI 1996], czyli bardzo szybkiej mineraliza
cji i humifikacji materii organicznej. Negatywnym przemianom chemicznym subs
tancji torfowej towarzyszą zmiany fizyczne torfu. Według GAWLIKA [1994] w od
wodnionych glebach torfowo-murszowych wzrasta gęstość objętościowa, zwiększa 
sic., udział mikroporów i makroporów, a spada zawartość mezoporów; w rezulta
cie w hydrofobowym murszu zanika podsiąk kapilarny, natomiast siecią makropo
rów półprodukty i produkty degradacji torfów łatwo przemieszczają się w kierun-
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ku wód gruntowych. 
W tak zdegradowanych glebach torfowych, przy występuj,1cym najcz1,sctcJ 

braku możliwości nawadniania w okresach suszy, dochodzi nawet do samozapło
nu torfu . W dolinie Sanu pożary torfowisk zdarzają się systematycznie od począt
ku lat osiemdziesiątych. 

Materiały i metodyka 

Badania dotyczące skutków melioracji gleb torfowych realizowano w połud
niowo-wschodniej Polsce, w Dolinie Sanu, w latach 1990-1998 (badania są konty
nuowane). Podstawowym przedmiotem badań jest obiekt „Przychojec", zlokalizo
wany w okolicach Leżajska . Był on meliorowany w latach 1976-78. Ogółem osu
szono 710 ha, w tym 94 ha torfowiska niskiego, olesowego. Pierwotna grubość 
pokładów torfu mieściła się w przedziale od 1,5 do 3,3 m. Bardziej szczegółową 
charakterystykę obiektu przedstawiono we wcześniejszej publikacji WoźNIAKA 

[1994]. 
W roku 1995 wykonano szereg odkrywek glebowych we fragmentach torfo

wiska obiektu „Przychojec" o różnym nasileniu procesu murszenia. W niniejszej 
publikacji wykorzystano wyniki analiz dotyczących ośmiu profilów glebowych, 
które oznaczono symbolami od A do H. Odkrywki oznaczone literami A, B i H 
były zlokalizowane w najmniej zmienionym fragmencie torfowiska, ale tylko profil 
A charakteryzował się bardzo słabym, głównie powierzchniowym procesem mur
szenia - znajdował się on nadal pod wpływem wód naporowych z sąsiedniej wyso
czyzny pokrytej lasem. Gleby profilów B i H uległy większym zmianom. Profile 
C, D i F charakteryzują częściowo zmieniony fragment torfowiska, przy czym od
krywka F została zlokalizowana we fragmencie powierzchniowo wypalonym, 
pożar doprowadził do wywiania spopielonej warstwy powierzchniowej. Profile G i 
E charakteryzują gleby najbardziej zdegradowanej czcści torfowiska, wypalonej, 
zmurszałej, o dochodzącej do 1 metra deniwelacji terenu. Negatywne skutki 
zmian są najwyraźniej zaznaczone w odkrywce E. 

Do analiz laboratoryjnych pobierano materiał glebowy o objętości ściśle 
l dm3. Zawartość absolutnie suchej masy oznaczano po wysuszeniu prób do stałej 
wagi w temperaturze 105°C, natomiast zawartość materii organicznej i popiołu po 
wyżarzeniu prób w temperaturze 550°C. Odczyn oznaczano w świeżych próbkach 
murszu i torfu metodą potencjometryczną . 

Całkowitą zawartość Ca, K, Fe, Mn i Cu oznaczano metodą spektrofoto
metrii absorpcji atomowej, po zmineralizowaniu prób murszu i torfu w miesza
ninie HNO3, HCIO4 i H2SO4 w proporcji odpowiednio 20:5:1. Próbki mineralne
go podłoża trawiono w HC1O4• 

Wyniki i dyskusja 

Melioracje osuszające gleb torfowych, połączone z regulacją cieków, przy
niosły wicie skutków negatywnych . Dla obiektu „Przychojec" analizę przyrodni
czych i krajobrazowych skutków melioracji przedstawiono w publikacji WOŻNIAKA 
[1994]. W innych pracach zaprezentowano zmienność zawartości Cd [WOŻNIAK, 
PAJDA 1997] oraz Ni [PAJDA, WOŻNIAK 1997] w profilach gleb torfowych „Przychoj
ca" o różnym stopniu degradacji. 
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Tabela 1; Table 1 

Ogólna zawa rtość Ca, K i Fe w profilach gleb hydrogenicznych obiektu ,,Przechojec" 
Total Ca, K and Fe contcnts in profiles of „Przychojec" object hydrogenic soils 

Zawartość, 
Zawartość w suchej masie Zawa rtość w popie le 

g·kg-1 s.rn. 
Content, 

Content in dry matter Content in ash 

Profil 
Gl(,bokość g·kg-1 DM 

(g·kg-1) (g·kg-') 

Depth 
Profile 

(cm) materia 
popiół organ. 

Ca K Fe Ca K Fe 
ash organie 

mat ter 

A 0-1 0 259 741 33,1 0,036 3,4 127,7 0,14 13,1 
22- 32 141 859 37,6 0,00 1 1,2 267,3 0,01 8,5 

90-lOO 98 902 31,3 0,015 l , 1 318,2 0,15 11 ,2 

B 0-10 243 757 17,0 0,024 9,5 69,9 0,10 39,1 
30-40 139 861 27,4 0,012 4,9 196,3 0,09 35,2 
70-80 263 737 32,0 0,052 6,2 121,9 0,20 23 ,6 

C 0-10 248 752 23,6 0,001 17,1 94,9 0,0 1 68,9 
35-45 148 852 33 ,0 0,009 7,2 223,4 0,06 48,7 
75-85 114 886 30,0 0,003 4,1 258,7 0,03 35,9 

D 0-10 2 14 786 31 ,3 0,054 15,1 146,0 0,25 70,5 
30-40 234 766 37,1 0,072 18,2 158,6 0,31 77,9 
65-75 131 869 35,7 0,072 14,2 273,3 0,55 108,8 

E 0-10 748 252 5,7 0,077 23,6 7,7 0,10 31,6 
40-50 544 456 22,1 0,09 1 18,4 40,6 0,17 33,9 

F 0-10 379 621 29,9 0,095 25,4 78,8 0,25 66,9 
40-50 220 780 39,3 0,065 12,3 179,0 0,30 56,0 

120-130 11 7 883 25,8 0,082 7,4 221 ,0 0,70 63,4 

G 0-10 310 690 17,8 0,061 19,7 57,5 0,20 63,6 
40-50 430 570 27,4 0,073 11,3 63,9 0,17 26,3 

H 0-10 284 71 6 31,2 0,036 13,2 109,9 0,13 46,5 
40-50 145 855 37,3 0,009 4, l 257,9 0,06 28,4 

W tabeli l przedstawiono ogólną zawartość Ca, K i Fe w badanych profi
lach gleb torfowych obiektu „Przychojec". Gleby te charakteryzują się wysoką 

zawartością wapnia, natomiast są bardzo ubogie w potas . Zmienność zawartości 
pierwiastków wyn ikającą z zaawansowania procesu murszenia najlepiej przedsta
wia porównanie wyników dla profilu A (najmniej zmienionego) z wynikami doty
czącymi profilu E (najbardziej zdegradowanego) . Zawartość wapnia, choć w każ
dym profilu niższa w murszowym poziomic powierzchniowym niż w głębszych 
poziomach gleby, w profilu E, całkowicie zdegradowanym, jest zdecydowanie naj
niższa. Odwrotnie w odwodnionych glebach torfowych kształtuje się zawartość 
że laza. Wyniki te są zgodne z badaniami innych autorów: PIAŚCIK [1996) stwier
dził, że w procesie murszenia zachodzi ługowanie wapnia i powolne zakwaszanie 
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gleby, następuje natomiast akumulacja żelaza ; również ZIMKA i STACHURSKI (1 996] 
wzrost uwalniania jonów Ca do roztworów glebowych wiążą ze wzrostem inten
sywności nitryfikacji i procesów uwalniania siarki zachodzących w murszejących 
glebach torfowych. Według wymienionych autorów mechanizm uwalniania katio
nów ma charakter reakcji jonowymiennej: produkowane w trakcie procesów utle
niania N i S jony H są równoważnikowa wymieniane na jony Ca i Mg, w mniej
szym stopniu K i Na. Wraz z zaawansowaniem procesu murszenia dochodzi do 
coraz większego zakwaszania się gleb, co zobrazowano również w tabeli 2, w pos
taci wyników badań własnych. Wszystkie wymienione procesy wskazują na zacho
dzącą degradację gleb torfowych. 

Tabela 2; Table 2 

Odczyn oraz ogólna zawartość Mn i Cu w profilach gleb hydrogenicznych 
obiektu „Przychojec" 

Soil reaction, total Mn and Cu contents in profiles of „Przychojec" object hydrogcnic solis 

Zawartość w suchej masie Zawartość w popiele 

Profil 
Głębokość Content in dry matter Content in ash 

Profile 
Depth (g·kg-') (g·kg-') pHm 
(cm) 

Mn Cu Mn Cu 

A 
0-1 0 77 10,6 298 41 ,1 5,9 
22- 32 20 9,2 142 65,4 6,1 

90-100 39 4,8 393 48,8 6,3 

B 
0-10 227 10,6 937 43,8 5,9 
30-40 206 18,2 1479 130,7 6, 1 
70--SO 114 31,7 435 120,5 6,4 

C 
0-10 185 15,7 744 63,2 5,8 

35-45 142 37,7 963 255,2 6,2 
75--S5 180 17,6 1571 153,6 6,3 

D 
0-10 412 43,8 1926 204,4 5,9 
30-40 552 50,9 2363 218,1 5,9 
65-75 466 15,7 3566 120,2 6,3 

E 
0-10 245 24,5 327 32,7 5,1 
40-50 180 126,7 330 233,1 5,4 

F 0-10 489 30,2 1289 79,5 5,7 
40-50 259 56,7 1180 257,8 6,1 

120-130 178 7,1 1527 60,4 6,4 

G 
0-10 153 16,6 494 53,7 5,4 
40-50 76 78,3 176 182,3 5,9 

H 0-10 101 9,0 356 31,9 5,8 
40-50 33 19,3 230 133,5 6,0 

Wyjątkowo zróżnicowana w badanych glebach jest zawartość potasu (tab. 1) 
i manganu (tab. 2). Procesy murszenia w niewielkim zakresie wpływają na prze-
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mieszczanie się potasu w głąb gleby, co prezentują profile D, E, F i G. 
Zawartość miedzi w profilu najmniej zdegradowanym (A) jest najwyższa w 

poziomie powierzchniowym. We fragmentach torfowiska najbardziej zdegradowa
nych, zmurszałych i wypalonych (profile Ei G), zawartość miedzi jest zdecydowa
nie najwyższa w suchej masie torfu poziomów głębszych, co można wiązać z prze
mieszczaniem się tego pierwiastka w głąb gleby. Powyższy wniosek potwierdza 
ana liza koncentracji Cu w popicie - zawartość ta jest na ogół wyższa w pozio
mach głębszych. 

Uwalnianie i migracja pierwiastków pierwotnie związanych przez materię 
organiczną torfowiska może powodować zanieczyszczenie wód gruntowych, szcze
gólnie pierwszego horyzontu. Potwierdzają to wyniki analiz jakości wód grunto
wych „Przychojca", zaprezentowane przez HORDEJUKA i in. [1994] - na przestrzeni 
lat 1991-1993 uległy one degradacji z klasy lb do klasy III. 

Tabela 3; Table 3 

Ogólna zawartość Ca, K, Fe, Mn i Cu w mineralnym podłożu badanych gleb 
hydrogcnicznych obiektu „Przychojec" - niektóre profile 

Total contents of Ca, K, Fe, Mn and Cu in minerał subsoil of studied hydrogenic 
soils of „Przychojec" object - selected profiles 

Zawartość; Content 
Profil Gh;bokość 

g·kg-1 s.m.; g·kg-1 DM mg·kg-1 s.m.; mg·kg-1 DM 
Profile Depth (cm) 

Ca K Fe Mn Cu 

E 
80-90 2,4 3,8 10,3 100 9,6 

120-130 1,2 1,9 5,5 75 2,9 
130-140 2,4 3,7 9,6 92 8,7 

F 
130-140 10,5 7,2 18,3 187 19,2 
140-150 8,9 6,2 15,5 179 16,2 

G 
90-100 2,4 3,2 9,3 98 6,0 

H 
140-150 3,2 4,4 11,3 JOJ 12,0 
160-170 2,3 3,6 8,3 71 7,2 

Wnioski 

l. Synergistyczne oddziaływanie osuszającego systemu melioracyjnego i eks
ploatacji wód głębinowych powoduje wszechstronnie rozumianą degradację 
gleb torfowych, w krańcowym przypadku wystąpienie pożarów. 

2. Z procesem murszenia związane jest postępujące zakwaszanie oraz zubaża
nie gleb w wapń. Akumulacji w murszowych poziomach powierzchniowych 
ulega natomiast żelazo. 

3. Brak możliwości pełnego uzupełniania deficytu wody skazuje większość ob
szarów osuszonych gleb torfowych południowo-wschodniej Polski na całko
witą degradację. 
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Streszczenie 

Badania dotyczące właściwości osuszonych gleb torfowych zlokalizowano w 
obiekcie „Przychojec" w dolinie Sanu. Mineralizacja i humifikacja (proces mur
szenia) materii organicznej gleb torfowych zwiększa rozpuszcza lność wapnia, 
który łatwo przemieszcza się do głębszych poziomów gleby. Murszrnie sprzyja 
natomiast akumulacji żelaza w murszowych poziomach powierzchniowych. 

Stwie rdzono, że melioracje osuszające oraz eksploatacja wód gruntowych 
wywierają bardzo negatywny wpływ na chemiczne właściwości gleb torfowych, 
przyspieszaj <\C ich degradację. 
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OF IRRATIONALLY DRAINED PEAT SOILS IN SAN RIVER VALLEY 
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Summary 

The study refcrring to the properties of drained hydrogenic soils (peat 
soils) was localized in the „Przychojec" object in San river valley. Mineralization 
and humification (muck-forming proccss) of peat soi! organie matter increased 
the solubility of Ca, which is easier translocated to deeper soi! horizons. The 
muck-forming proccss leads to accumulation of iron in the muck surface levels. 

lt was cstimatcd that the drainage melioration of peat soils and ground 
water exploitation very negatively affected the chemical properties of peat soi!, 
accelcrating their degradation. 
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