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BADANIA PRÓCHNICY LEŚNEJ GLEB BIELICOZIEMNYCH
W FALISTYM MIKROKRAJOBRAZIE WYSPY WOLIN
Wstęp
Wyspa Wolin, o powierzchni 265 km2 położona nad morzem i ograniczona
od wschodu i zachodu cieśninami Dziwna i Świna, a od południa Zalewem Szczecińskim, ma skomplikowaną przynależność geobotaniczną oraz podlega ciągłym
przeobrażeniom (Piotrowska 1996). Niniejsza praca przedstawia wyniki badań
niektórych właściwości gleb bielicoziemnych w terenie falistym Wyspy Wolin. W
celu uchwycenia różnic w natężeniu procesów glebowych i tendencji w ich przebiegu – badania przeprowadzono w mikrokrajobrazie pagórkowatym w oparciu o
katenę siedliskową, zlokalizowaną pomiędzy jeziorem Czajczym i Warnowskim.
Szczególną uwagę zwrócono na właściwości próchnicy leśnej i jej zmiany w reliefie.
Oparto się przy tym głównie na analizie chemicznej frakcji próchnicy na tle innych
właściwości gleb, z uwzględnieniem szaty roślinnej.
Teren badań i wybrane właściwości gleb
Badany obiekt leży w granicach Nadleśnictwa Międzyzdroje, w okolicach
miejscowości Warnowo, w województwie zachodniopomorskim (ryc. 1). Tutejsze
gleby wytworzyły się z piasków wodnolodowcowych fazy pomorskiej zlodowacenia
bałtyckiego, które uległy częściowemu zwydmieniu, co nadało powierzchni terenu
konfigurację lekko falistą. W omawianym terenie gleby tworzą kompleksy niezwykle
charakterystyczne dla pagórkowatych mikrokrajobrazów sandrowych Pojezierza
Pomorskiego, w tym również wyspy Wolin. Tym kompleksom glebowym odpowiadają, zgodnie z ich wymaganiami siedliskowymi, różne zespoły i podzespoły
roślinne. Na wierzchowinie i górnych partiach stoku występuje suboceaniczny bór
śródlądowy Leucobryo-Pinetum, z runem opanowanym przez Deschampsia flexnosa
i pospolite mchy borowe. Gleby występujące w tej części wzniesienia należą
do rdzawych, lekko bielicowanych, wytworzonych z piasków luźnych, z ektopróchnicą typu mor, o głębokim poziomie wody gruntowej (do 550 cm). W środkowej
części stoku panuje również suboceaniczny bór śródlądowy, lecz nieco bardziej
wilgotny, z domieszką świerka – na glebach bielicowych właściwych, wytworzonych
z piasków luźnych o próchnicy typu mor. Poziom wody gruntowej występuje tu na
głębokości od 260 do 300 cm. Jeszcze niżej, w dolnej części stoku, zachodzą dalsze
wyraźne różnice siedliskowe. Występuje tu w wąskim pasie bór mieszany świeży
Pino-Quercetum typicum, z takimi gatunkami runa, jak Vaccinium viris-idaca, Calluna
vulgaris, Juniperus communis oraz porosty. Wytworzyła się tutaj silnie rozwinięta
bielica próchniczno-żelazista na piasku luźnym, lekko od dołu oglejona, z wyraź63

Ryc. 1. Obszar badań – typy gleb
Fig. 1. Research area – types of soils

nie rozłożoną ektopróchnicą typu mor-moder. Poziom wody gruntowej znajduje
się na głębokości od 200 do 250 cm. U podnóża pagórka bór mieszany świeży
raptownie przechodzi w bór mieszany wilgotny Pino-Fago-Quercetum, odmiana
wilgotna z dużym udziałem krzewów Rhamno-Prunetea. W runie spotyka się Oxalis
ecetosella, Majanthemum bifolium, Equisetum silvaticum, Galium palustre, a z gatunków
borowych dość licznie występuje Vaccinium myrtillus. Gleby tego zbiorowiska roślinnego należą do mułowo-murszowych, wytworzonych na piasku luźnym o poziomie
wody gruntowej na głębokości do 140 cm. Skarpa wysokości około 1,2 m oddziela
omawiane siedlisko od torfowiska dolinowego, wytworzonego w niezbyt szerokiej
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rynnie polodowcowej, okresowo zalewanej wodą wolno płynącą. Wytworzył się
w niej ols Ribo nigri-Alnetum z przeważającym w runie gatunkiem Phragmitetalia i pojedynczo rosnącymi jesionami Fraxinus excelsior. Runo jest niezwykle bujne. Charakteryzują je wysokie turzyce, paprocie – Alhyrium filix-femina, Galium palustre, Caltha
palustris, Impatiens noli-tangere, Chryeoeplenium alternifolium, Thuidium abietinum. Znajduje się tu gleba torfowo-mułowa wytworzona z torfu niskiego, silnie zamulonego
i rozłożonego, na piasku z pasmami gytii detrytusowej. Na wiosnę gleba corocznie
jest podtapiana wodą, której poziom obniża się latem do około 60 cm i tworzy
się próchnica typu hydromull.
W omawianej katenie odczyn gleb jest na ogół kwaśny i waha się w ektopróchnicy od pH w H2O od 3,3 do 3,7 na wierzchowinie do 3,8-4,2 u podnóża,
a w części mineralnej profilu odpowiednio 4,0-4,7 i 3,5-5,5. Występuje przy tym
wyraźna tendencja do spadku pH gleb od górnej (profil 1) do środkowej (profil 2)
części stoku, a następnie wzrostu pH w kierunku podłoża i bagienka. Najniższe
pH w H2O występuje zatem w części środkowej pagórka; w ektopróchnicy wynosi
3,1-3,4, a w glebie mineralnej 3,7-4,7 (tab. 1).
Obniżanie się odczynu w glebach niżej położonych związane jest ze zmianą
warunków siedliskowych, a szczególnie z wypływem słabo kwaśnych wód gruntowych. Niezwykle interesująco kształtują się w badanej katenie procesy bielicowania gleb. Procesy te bez wątpienia nasilają się w kierunku: wierzchowina – dolna
część stoku, co można było stwierdzić nie tylko na podstawie morfologii profilu,
ale także za pomocą oznaczeń chemicznych. Gdy w glebach wierzchowiny proces
bielicowy zaznacza się jedynie w przejaśnieniu poziomu akumulacyjnego (AEes),
to w środkowej partii stoku (profil 2) poziom eluwialny Ees ma już miąższość
około 15 cm, a poziom Bh – około 5 cm. Natomiast w dolnej części stoku (profil 3)
gleba ma głęboki poziom eluwialny – 40 cm grubości, zaś poziom Bh dochodzi
do15 cm, nie licząc widocznych głęboko sięgających zacieków.
Tab. 1. Odczyn gleb w mikrokrajobrazie, pH w H2O w papce glebowej
Tab. 1. Reaction of soils in the microrelief, samples for pH in H2O were in form of the pap
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Tab. 2. Sumaryczna zawartość różnych form związków próchnicznych we frakcjach
Tab.2. Total content of different organic forms in particular fractions

Nasilenie się procesów bielicowych w niższych partiach stoku potwierdza
także tak zwany wskaźnik przemieszczania wolnego żelaza (Konecka-Betley 1968).
Waha się on od 1,4 w glebach rdzawych słabo bielicowanych na wierzchowinie,
do 10,3 w bielicach dolnego stoku. U podnóża wzniesienia procesy bielicowe przechodzą w glejowe, a jeszcze niżej w dolinie w procesy bagienne. Pewną wymowę
ma również zawartość próchnicy w poziomach Bh: w glebie środkowej części stoku
stwierdzono około 1,3 % próchnicy, w glebie dolnego stoku około 2,7 % próchnicy.
Na nasilenie się procesów bielicowych wskazuje również stosunek fulwokwasów
do wolnego żelaza wzrastający od 2,28 na wierzchowinie do 10,24 na dolnym stoku
(w poziomie AEes), co potwierdza P. Skłodowski (1976).
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Jak wynika z opisów roślinności, oznaczeń odczynu gleby i zawartości w
niej próchnicy oraz wilgotności gleby, stosunki wilgotnościowo-siedliskowe wraz
ze spadkiem terenu ulegają poprawie, co między innymi wiązać należy z polepszaniem się stosunków wodnych, które w terenach o glebach bardzo lekkich i przepuszczalnych są czynnikiem decydującym o aktywności biologicznej i ostatecznie
– o żyzności aktualnej gleby.
Właściwości chemiczne próchnicy
Kwasom humusowym i związkom kompleksowym przypisuje się ostatnio
coraz większą rolę w przebiegu procesów glebowych (Prusinkiewicz 1976). W celu
uzyskania pełniejszego obrazu właściwości ektopróchnicy wykonano jej analizę
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Tab. 3. Podział C w procencie węgla ogólnego
Tab. 3. Coal fractioning in per cent of total C

frakcjonowaną według metody proponowanej przez Ph. Duchaufoura (1968).
Rozpatrując wyniki analizy ektopróchnicy całej kateny siedliskowej, stwierdzono,
że zawartość substancji organicznej wzrasta w miarę obniżania się terenu, a zawartość frakcji lekkiej (wolnej) przewyższa wielokrotnie zawartość frakcji ciężkiej,
silnie związanej z mineralną częścią gleby (frakcja wolna 99,4-96,2%, frakcja
związana 4,98-1,06% ogółem), co jest szczególnie charakterystyczne dla gleb leśnych. W głębszych jednak poziomach (AEes, Ees, Bhfe) różnice się zacierają, a w
glebie silnie bielicowanej (profil 3) zawartość frakcji ciężkiej jest wyższa od lekkiej
(tab. 2 i 3), co może być tłumaczone silniejszym stopniem humifikacji próchnicy tej
gleby. Analiza potwierdziła, że stopień humifikacji związków organicznych wzrasta
ku dołowi profilu oraz od wierzchowiny do dolnej części stoku, co jest zgodne
z badaniami T. Puchalskiego i Z. Prusinkiewicza (1975). W profilu gleby mułowo-murszowej stwierdzono jednak nieznaczne obniżenie stopnia humifikacji u
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podnóża, co może być związane z dość dużym okresowym nasyceniem gleby wodą,
sprzyjającym procesom murszenia i tworzenia się próchnicy murszastej, a nieco
hamującym aktywność biologiczną i humifikację.
W glebach badanej kateny siedliskowej przeważają fulwokwasy nad kwasami huminowymi. Dotyczy to w szczególności ektopróchnicy, ale stosunek Ch:Cf
jest w profilu zróżnicowany. Najczęściej stosunek Ch:Cf wzrasta w głąb profilu
do poziomów mineralnych; niżej kształtuje się różnie. Najniższy stosunek Ch:Cf
stwierdzono w ektopróchnicy, najwyższy – w poziomach mineralnych. W glebie
silnie bielicowanej Ch:Cf kształtuje się w poziomie Bhfe bardzo nisko, co świadczyłoby o nagromadzeniu się w tym poziomie kwasów fulwowych. Właściwości
chemiczne próchnicy omawianej kateny siedliskowej wykazują znaczną przewagę
kwasów fulwowych nad huminowymi (w odniesieniu do procentowej zawartości
węgla ogólnego gleby wyjściowej), wśród których przeważają bardzo ruchliwe
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i słabo spolimeryzowane kwasy brunatne. Stwierdzono też nasilenie procesów
humifikacji związków organicznych ku dolnej części stoku, gdzie warunki ekologiczne kształtują się bardziej korzystnie (bór mieszany świeży), mimo nasilających
się procesów bielicowych.
Wnioski
Wierzchowinowe części reliefu badanego mikrokrajobrazu zajmują gleby
rdzawe, części środkowe i dolne – gleby bielicowe i bielice, podnóże – gleby mułowo-murszowe, nasilenie procesu bielicowego wzrasta od wierzchowiny ku dolnej
części zbocza.
W katenie siedliskowej występują kolejno suboceaniczny bór śródlądowy
Leucobarnyo-Pinetum, bór mieszany świeży Pino-Quercetum typicum, bór mieszany
wilgotny Pino-Fago-Quercetum odmiana wilgotna, ols Ribo nigri-Alnetum.
W substancji organicznej gleb badanej kateny, zaznacza się znaczna przewaga
kwasów fulwowych nad huminowymi oraz frakcji lekkiej nad ciężką. W solum
przeważa frakcja ciężka.
Gleby wchodzące w skład kateny siedliskowej różnią się właściwościami
ekologicznymi. Wyżej położone gleby rdzawe są mniej żyzne od niżej położonych
gleb bielicowych i bielic, czego dowodem jest między innymi tworzenie się w tych
położeniach bogatszych i bardziej wymagających zespołów roślinnych.
LITERATURA
Duchaufor Ph., 1968, L«evolution des sols, Masson et Cie Édit., Paris.
Konecka-Betley K., 1968, Zagadnienie żelaza w procesie glebotwórczym, Roczn. Glebozn.,
19, 1, s. 51-97.
Piotrowska H., 1996, Zagrożone i specyficzne gatunki roślin godne lokalnej ochrony w Wolińskim
Parku Narodowym, [w:] Kostrzewski A. (red.), Ochrona flory i zbiorowisk roślinnych
Wolińskiego Parku Narodowego, Klify 3, Wyd. WPN, Międzyzdroje, s. 105-159.
Prusinkiewicz Z., 1976, Polskie badania gleb bielicowych i procesy bielicowania w 30-leciu 19461975, PTG, Prace Komisji Naukowych, Warszawa, V/31, s. 3-24.
Puchalski T., Prusinkiewicz Z., 1975, Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego, PWRiL,
Warszawa.
Skłodowski P., 1976, Formy związków próchnicznych i ich wpływ na proces bielicowania, Polskie
Towarzystwo Gleboznawcze, Prace Komisji Naukowych, Warszawa V/31, s. 111-129.

INVESTIGATIONS OF FOREST HUMUS OF PODZOL SOILS
IN A ROLLING MICROLANDSCAPE OF WOLIN ISLAND
Summary
In the area of the Wolin Island investigations were carried out in a typical
micro-landscape of the dune-covered outwash plain. On the south-east-facing
slope a number of soil outcrops in the site catena were executed. The top and
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the upper and middle portions of the slope were overgrown with the fresh pine
forest (Peucedano-Pinetum) developed on rusty podzolized and podzol soils. At the
slope foot, with distinctly formed podzol, a fresh mixed pine forest (Pino-Quercetum)
has been developed. Basic physical and chemical properties of soils were determined and detailed micromorphological investigations of litter horizon, including
its fractional analysis, were carried out. Also, the fractional analysis of humus
from the A1 and Bh horizons was conducted. The investigations have proved
a growing intensity of the litter decomposition and humification as well as an increase of the mezofauna activity downwards of the catena, despite intensifying
podzolization process. These results have been corroborated to a full extent
by the sequence of plant associations in the site catena (from top to the slope foot)
from poorer to richer and of higher requirements.
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