
STRESZCZENIE 

 

Badania gleboznawcze prowadzono na odwodnionych torfowiskach w rejonie dolnego 

biegu Kanału Wieprz-Krzna na Polesiu Lubelskim. Podstawowym celem była ocena 

transformacji materii organicznej i fosforu w odwodnionych glebach torfowych. Do badań 

wytypowano 7 charakterystycznych profili glebowych (Murshic Histosols). Szczegółowymi 

badaniami laboratoryjnymi objęto materiał glebowy pobrany z 34 organicznych poziomów 

glebowych (torfowych i murszowych). Wykonano podstawowe analizy właściwości 

fizycznych i chemicznych gleby: gęstość objętościowa, popielność, wilgotność gleby, 

porowatość, odczyn, zawartość substancji organicznej gleby, całkowitą zawartość C, N, P, Fe, 

Mn, Al, Ca i Mg. Ustalono zasoby fosforu w badanych glebach. Wykonano sekwencyjne 

frakcjonowanie związków węgla i uzyskano następujące frakcje substancji organicznej: po 

dekalcytacji, bituminów, substancje humusowe, kwasy huminowe, kwasy fulwowe, 

poekstrakcyjna pozostałość. Przeprowadzono sekwencyjne frakcjonowanie fosforu glebowego 

i uzyskano następujące formy:  

− labilne (dostępne) luźno związane bądź zaadsorbowane; 

− wrażliwe na zmianę potencjału redox, związane na powierzchni uwodnionych tlenków 

i wodorotlenków żelaza (III) i manganu (IV), uwalniane w warunkach redukcyjnych; 

− formy mineralne i organiczne (fosfor związany przez tlenki metali, w apatytach  

i węglanach, organiczne labilne formy fosforu); 

− formy związane przez substancje humusowe oraz inne polimorficzne formy fosforu; 

− fosfor we frakcji rezydualnej, bardzo trwałe organiczne i mineralne związki fosforu. 

W obliczeniach statystycznych zastosowano statystyki opisowe: średnia arytmetyczna, 

wartość minimalna, wartość maksymalna, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. 

Wartości badanych parametrów w poszczególnych poziomach glebowych porównano 

jednoczynnikową analizą wariancji i testem post-hoc Tukeya (dla różnych N). Zależności 

pomiędzy badanymi parametrami wyrażono w postaci współczynnika korelacji prostej (r).   

W badanych glebach organicznych zasoby fosforu glebowego wynosiły od 166 do 237 g·m2. 

Większe zasoby stwierdzono w glebach organicznych zlokalizowanych najbliżej Kanału 

Wieprz-Krzna tj. bardziej osuszonych i przeobrażonych w procesie murszenia. Efektem 

procesu rozkładu materii organicznej jest istotny wzrost zawartości fosforu i zawężenie 

stosunku węgla do fosforu (CT/PT). Efektem procesów transformacji materii organicznej  

i murszenia było duże zróżnicowanie profilowe form fosforu glebowego. Obok mineralizacji  



i humifikacji materii organicznej istotne znaczenie w procesach wiązania fosforu glebowego 

udowodniono dla związków żelaza, manganu i glinu. Proces rozkładu materii organicznej 

przyczynił się do wzrostu udziału form przyswajalnych (labilnych) fosforu, form związanych 

na powierzchni tlenków i wodorotlenków żelaza (III) i manganu (IV) (uwalnianych  

w warunkach redukcyjnych) oraz form mineralnych i organicznych wydzielonych 0,5M HCl.  

W badanych glebach uwalniane związki fosforu w procesach mineralizacji materii organicznej 

oraz fosfor pochodzący z nawożenia mineralnego jest wiązany przede wszystkim przez 

substancje humusowe oraz związki żelaza manganu i glinu. Istotnym mechanizmem 

zwiększającym ryzyko migracji fosforu może być redukcja związków chemicznych 

zawierających fosfor przy ponownym zawodnieniu terenu. Wiązanie fosforu przez trwałe 

substancje humusowe może być czynnikiem ograniczającym przyswajalność fosforu 

glebowego, ale także ograniczającym ryzyko rozpraszania fosforu. Odwodnienie badanego 

terenu oraz analiza właściwości fizycznych i chemicznych poziomów glebowych sugerują 

ewolucję badanych gleb w kierunku dalszego pogłębiania  procesu murszenia i mineralizacji 

substancji organicznej oraz wzrostu i pogłębiania strefy nagromadzenia fosforu glebowego. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The soil study was conducted on drained peat bogs in the region of the lower reaches of 

the Wieprz-Krzna Canal in Polesie Lubelskie. The primary objective of the study was to assess 

the transformation of organic matter and phosphorus in drained peat soils. Seven characteristic 

soil profiles (Murshic Histosols) were selected for the study. Soil material taken from 34 

organic soil levels (peat and muck) was subjected to laboratory tests. Basic analyses of physical 

and chemical properties of the soil were conducted: volumetric density, ash content, soil 

moisture, porosity, pH, soil organic matter content, total content of C, N, P, Fe, Mn, Al, Ca and 

Mg. Phosphorus resources in the studied soils were determined. Sequential fractionation of 

carbon compounds was performed and the following organic matter fractions were obtained: 

after decalcification, bitumens, humic substances, humic acids, fulvic acids, post-extraction 

residue. Sequential fractionation of soil phosphorus was carried out and the following forms 

were obtained:  

 labile (accessible) loosely-bound or adsorbed; 

 sensitive to changes in redox potential, bound on the surface of hydrated oxides and 

hydroxides of iron (III) and manganese (IV), released under reducing conditions; 

 mineral and organic forms (metal oxides bound phosphorus, in apatites and carbonates, 

organic labile forms of phosphorus); 

 humic substances bound forms and other polymorphic forms of phosphorus; 

 phosphorus in the residual fraction, very stable organic and mineral phosphorus 

compounds. 

 

In statistical calculations, descriptive statistics were used: arithmetic mean, minimum 

value, maximum value, standard deviation, coefficient of variation. The values of the examined 

parameters in particular soil levels were compared using one-way analysis of variance and 

Tukey's post-hoc test (for different N). The relationship between the examined parameters was 

expressed in the form of a simple correlation coefficient (r).  The soil phosphorus resources in 

the studied organic soils ranged from 166 to 237 g/m². Greater resources were found in organic 

soils located closest to the Wieprz-Krzna Canal, i.e. those more drained and transformed in the 

process of peat decomposition. The result of the organic matter decomposition process is a 

significant increase in phosphorus content and a narrowing of the carbon to phosphorus ratio 

(CT/PT). The processes of organic matter transformation and decay resulted in a large profile 



differentiation of soil phosphorus forms. In addition to mineralisation and humification of 

organic matter, iron, manganese and aluminium compounds have been proven to be important 

in soil phosphorus binding processes. The process of organic matter decomposition contributed 

to the increase in the share of assimilable (labile) forms of phosphorus, forms bound on the 

surface of iron (III) and manganese (IV) oxides and hydroxides (released under reducing 

conditions) as well as mineral and organic forms extracted with 0.5 M HCl. In the studied soils, 

phosphorus compounds released in the mineralisation processes of organic matter and 

phosphorus from mineral fertilization are bound primarily by humic substances as well as iron, 

manganese and aluminium compounds. The risk of the phosphorus migration can be increased 

by the reduction of chemical compounds containing phosphorus in the event of re-hydration of 

the area. Phosphorus binding by stable humic substances can be a factor limiting the absorption 

of soil phosphorus, but also limiting the risk of phosphorus dispersion. The de-watering of the 

studied area and the analysis of physical and chemical properties of the soil levels suggest that 

the evolution of the studied soils proceeds towards further deepening of the processes of organic 

matter decomposition and mineralisation as well as the growth and deepening of the soil 

phosphorus accumulation zone. 

  

 


