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Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Słowiń-
skiego Parku Narodowego (SPN) są wydmy i mierze-
je – wąskie pasy ziemi oddzielające jeziora od morza 
(w obrębie SPN: Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Wiel-
kie, Łebsko), na których wydmy są podstawowy-
mi elementami krajobrazu (Ostrowski i Symonides, 
1994). Do najcenniejszych należą Mierzeja Gard-
nieńska (zwana też Gardeńską) i Mierzeja Łebska. 
Dzięki unikalnym wartościom zostały wytypowane 
do Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski jako obszar 
wydmowo-leśny z najrozleglejszymi w Europie po-
lami ruchomych wydm (500 ha) o wysokości ponad 
40 m (Baranowska-Janota i in., 2004). Obszar ten po-
rastają w większości bory sosnowe, w których, oprócz 

dominującej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), są 
spotykane inne obce geograficznie gatunki z rodzaju 
Pinus, świadczące o wpływie człowieka na rozwój 
szaty roślinnej w tym regionie. Nie umniejsza to jed-
nak roli przyrodniczej tych lasów, a także ich znacze-
nia w stabilizacji wydm. Z tego punktu widzenia istot-
ne byłoby zapewnienie trwałości lasu. W obszarach 
objętych ochroną ścisłą może ona oznaczać tylko na-
turalną przemianę pokoleń, w której dożywający na-
turalnej śmierci drzewostan ustępuje miejsca młodej 
generacji. Problemem drzewostanów Mierzei Gard-
nieńsko-Łebskiej jest jednak brak młodego pokolenia 
drzew w drzewostanach dojrzałych, w których pokole-
nie to powinno już występować. Dlatego w 2015 roku 
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ABSTRAKT

Praca poświęcona glebom Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej jest częścią większego tematu, którego celem jest 
ustalenie przyczyn braku naturalnych odnowień drzew leśnych w drzewostanach sosnowych Słowińskiego 
Parku Narodowego. W tej części badań uwagę skupiono na wpływie pH, zawartości Na+ oraz K+, konduk-
tywności, zasoleniu i uziarnieniu gleb. Nie stwierdzono, by cechy te ograniczały naturalne odnowienie. Wy-
kazano natomiast stabilność gleb w zakresie pH w odniesieniu do danych z 1997 roku. Udowodniono także 
podobieństwo właściwości gleb Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej i Mierzei Kurońskiej (Litwa).
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Słowiński Park Narodowy, wsparty dofinansowaniem 
z funduszu leśnego, zlecił pracę badawczą, której ce-
lem jest ustalenie przyczyn takiego stanu. Opisane 
w niniejszej pracy postępowanie jest jednym z etapów 
realizacji tego zadania, którego syntezę planuje się na 
2018 rok. Realizowany projekt narzucił jednak pe-
wien nadrzędny cel poszczególnym działaniom, który 
w odniesieniu do przedłożonej publikacji sformuło-
wano następująco: celem pracy była próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie, czy wśród badanych cech gleb 
Słowińskiego Parku Narodowego znajdują się takie, 
które mogłyby ograniczać rozwój naturalnych odno-
wień drzew leśnych.

PRZEGLĄD LITERATURY

Literatura poświęcona geologii, geomorfologii oraz 
glebom Słowińskiego Parku Narodowego jest nie-
zmiernie bogata, począwszy od Bülowa (m.in. 1924; 
1930), przez Marsza (1966), Dzięciołowskiego (m.in. 
1974; 1975) i Rotnickiego (m.in. 1994), po współcze-
sne opracowania (m.in. Łabuz 2013; Malczyk 2015a; 
2015b). Wśród prac o charakterze syntetycznym 
nie sposób pominąć monografii wydanej przez To-
bolskiego, Mocka i Dzięciołowskiego (1997), która 
wprawdzie w tytule odnosi się do gleb SPN, ale dale-
ce wykracza poza zagadnienia gleboznawcze.

Podając za Tobolskim i współautorami (l.c.), na 
Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej wyróżniono następu-
jące jednostki: gleby inicjalne luźne eoliczne, areno-
sole właściwe, bielice, gleby glejobielicowe mursza-
ste, glejobielice właściwe, gleby gruntowo-glejowe 

właściwe, gleby torfiasto-glejowe, gleby torfowo-gle-
jowe, gleby torfowe torfowisk niskich, gleby torfowe 
torfowisk przejściowych, gleby mineralno-murszo-
wate oraz gleby murszaste. W zakresie badań, którym 
jest poświęcona niniejsza publikacja, znalazły się tyl-
ko trzy pierwsze wymienione jednostki, dlatego też im 
poświęcono największą uwagę. 

Gleby inicjalne luźne eoliczne występują na ob-
szarze całej Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Ich usy-
tuowanie jest związane z wyniesionymi elementami 
rzeźby terenu. Na mierzei są to wydmy zróżnicowane 
co do formy, wielkości i wieku. Pokrywę tych gleb 
tworzą zespoły Elymno-Ammophiletum oraz Helichry-
so-Jasionetum, a więc zespoły nieleśne, choć Tobolski 
i in. (1997) lokują w tym podtypie gleb także nadmor-
ski bór bażynowy, w jego najuboższej postaci (Empe-
tro nigri-Pinetum cladonietosum), pisząc jedocześnie 
w innym miejscu opracowania, że gleby inicjalne luź-
ne eoliczne nie są glebami leśnymi. Podstawowe wła-
ściwości gleb inicjalnych luźnych eolicznych autorzy 
ujęli w zestawieniu (tab. 1).

Według Tobolskiego i in. (1997), arenosole właściwe 
stanowią dalsze stadium rozwojowe gleb aniżeli gleby 
inicjalne. Zespołem roślinnym typowym dla tych gleb 
jest na mierzei nadmorski bór bażynowy (Empetro ni-
gri-Pinetum) w podzespole chrobotkowym i typowym. 
Arenosole właściwe występują na tym obszarze także 
pod sztucznie wprowadzonymi nasadzeniami kosodrze-
winy. Podstawowe właściwości arenosoli właściwych, 
opisane w cytowanej pracy, zestawiono w tabeli 2.

Bielice w obrębie Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej są 
powiązane z nadmorskim borem bażynowym w jego 

Tabela 1. Podstawowe właściwości gleb inicjalnych luźnych eolicznych Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Tobolski 
i in., 1997)
Table 1. Basic properties of aeolian initially loose soils of The Gardnieńsko-Łebska Spit (Tobolski et al., 1997)

Poziom
Soil horizon

Straty 
prażenia
Loss on 
ignition

%

Uziarnienie, %
Grain size distributions, %

pHKCl

Przyswajalne formy
mg/100 g gleby
Available forms 
mg/100 g of soil

piasek
sand

pył
dust

części spławialne
silt and clay K2O P2O5

A/C 0,07–0,16 97–98 1 1–2 4,2–5,0 0,6–2,2 0,6–1,9

C 0,06–0,07 98 1 1 4,5–5,4 0,5–1,6 0,3–1,6
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typowym podzespole. Obecne na mierzei lasy nie 
były zagospodarowane przynajmniej na znacznej po-
wierzchni, dlatego z reguły bielice są porośnięte star-
szymi drzewostanami sosnowymi. Ewenementem 
w skali kraju jest jednak 140–200 letni las z udziałem 
buka, porastający bielice żelaziste w rejonie Bukowych 
Gór. Podstawowe właściwości bielic podano w tabeli 3.

Warto przytoczyć wyniki badań Malczyka 
(2015a), prowadzone na obszarze pól ruchomych 
wydm Rezerwatu Ścisłego Wydmowo-Leśnego „Mie-
rzeja”, w pobliżu Łąckiej Góry, w których wykazano 

między innymi dużą rozpiętość stopnia zasolenia: 
24,60–1649,10 μS∙cm–1. Wyniki te mogą być istotne 
w kontekście wpływu zasolenia na wzrost i rozwój ro-
ślin, wykazanego choćby w pracy Małuszyńskiej i in. 
(2015).

Malczyk (2015b) zwrócił uwagę na dużą zmien-
ność zawartości poszczególnych jonów. W badanych 
piaskach jony występowały w ilościach: K+ – 0,60–
6,16, Ca2+ – 0,33–6,31, Mg2+ – 0,11–13,62, Na+ – 
1,10–121,10, a jony Cl– od 4,47 do 198,76 mg·100 g–1. 
Wymieniony autor stwierdził też, że wpływ morza na 

Tabela 2. Podstawowe właściwości arenosoli właściwych Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Tobolski i in., 1997)
Table 2. Basic properties of arenosols of The Gardnieńsko-Łebska Spit (Tobolski et al., 1997)

Poziom
Soil horizon

Straty 
prażenia
Loss on 
ignition

%

Uziarnienie, %
Grain size distributions, %

pH KCl

Przyswajalne formy
mg/100 g gleby
Available forms 
mg/100 g of soil

piasek
sand

pył
dust

części spławialne
silt and clay K2O P2O5

Ol 52,67–86,43 – – – 2,2–3,7 18,4–50,0 4,9–38,0

Ofh 40,20–75,38 – – – 2,8–2,9 31,3–50,0 8,5–38,0

AE 0,24–0,72 97–98 1–2 1 3,2–4,1 0,8–5,0 0,8–2,9

BC 0,12–0,13 97–98 1–2 1 4,1–4,9 0,2–1,8 0,9–4,1

C 0,07–0,13 97–98 1–2 1–2 4,2–5,3 1,0–4,0 0,8–3,6

Tabela 3. Podstawowe właściwości bielic Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Tobolski i in., 1997)
Table 3. Basic properties of podzols of The Gardnieńsko-Łebska Spit (Tobolski et al., 1997)

Poziom
Soil horizon

Straty 
prażenia
Loss on 
ignition

%

Uziarnienie, %
Grain size distributions, %

pHKCl

Przyswajalne formy
mg/100 g gleby
Available forms 
mg/100 g of soil

piasek
sand

pył
dust

części spławialne
silt and clay K2O P2O5

Ol 62,14–69,40 – – – 2,7–2,8 32,6–50,0 9,0–17,5

Ofh 10,44–67,25 – – – 2,4–3,2 9,7–48,5 3,2–12,4

Ees 0,27–0,97 94–97 2–3 1–3 3,0–4,3 0,8–4,6 0,1–0,9

Bh 0,61–0,86 93–98 1–3 1–4 3,1–4,8 0,1–7,8 1,0–7,4

Bfe 0,13–0,73 95–98 1–2 1–3 4,6–5,4 2,4–4,2 1,8–5,6

C 0,09–0,36 94–98 1–44 1–2 4,0–5,3 0,4–3,6 0,5–2,0
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zasolenie piasków zmniejszał się wraz z odległością 
od wybrzeża. Odnotował także brak skażenia bada-
nych piasków nadmorskich rtęcią, wykazując zawar-
tość tego pierwiastka w granicach 0,00024–0,00079 
mg∙kg–1, co odpowiada zawartości naturalnej.

OBSZAR BADAŃ I METODY

Do badań wytypowano 29 powierzchni rozlokowa-
nych w czterech obiektach: Słowińskim Parku Naro-

dowym (24), Nadleśnictwie Ustka (1), Nadleśnictwie 
Krucz (1) oraz Nadleśnictwie Grodzisk (3). Lokali-
zację powierzchni na tle głównych obszarów wystę-
powania wydm śródlądowych Polski (Galon (red.), 
1958) przedstawiono na rysunku 1. Na wykonanie 
odkrywek w SPN autorzy uzyskali zgodę ministra 
środowiska. Za punkt wyjścia w wyborze powierzch-
ni przyjęto drzewostany sosnowe w wieku ponad 100 
lat, rosnące na wydmach SPN, z brakiem odnowie-
nia naturalnego, w których założono 15 powierzchni 

Rys. 1. Lokalizacja obiektów badawczych (czarne punkty) na tle obszarów wydm śródlądowych Polski 
(szare pola; za Galon, 1958): G – Nadleśnictwo Grodzisk, K – Nadleśnictwo Krucz, SPN – Słowiński 
Park Narodowy
Fig. 1. Location of research areas (black dots) on the background of areas of Polish inland dunes (according 
to Galon, 1958): G – Grodzisk Forest Division, K – Krucz Forest Division, SPN – Słowiński National Park
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badawczych. Badania nad naturalnym odnowieniem 
drzew w SPN poszerzono o naturalny starodrzew 
bukowy (4 punkty badań) oraz zarośla sztucznie 
wprowadzonej kosodrzewiny (3 punkty badań). Wy-
niki pochodzące z wymienionych trzech rodzajów 
powierzchni (łącznie 22) porównano z siedmioma 
drzewostanami z odnowieniem naturalnym rosnący-
mi na wydmach (w tym dwoma w SPN oraz pięcio-
ma poza SPN). Powierzchnie w SPN i Nadleśnictwie 
Ustka reprezentują wydmy nadmorskie, natomiast 
powierzchnie w Nadleśnictwach Krucz i Grodzisk 
założono na wydmach śródlądowych. W ten spo-
sób uzyskano powierzchnie, które można porównać 
pod kątem odnowień naturalnych z uwzględnieniem 
trzech różnych typów drzewostanów (sosnowego, 

bukowego, zarośli z kosodrzewiną) oraz zestawić 
cechy wydm nadmorskich ze śródlądowymi. Drze-
wostany sosnowe należy rozumieć jako drzewostany 
z dominacją sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), na-
tomiast bukowe jako drzewostany z dominacją buka 
pospolitego (Fagus sylvatica), z kolei pojęcie „zaro-
śla kosodrzewiny” jest tu rozumiane szerzej, gdyż, 
oprócz kosodrzewiny (Pinus mugo) powszechnie 
opisywanej w SPN, na powierzchniach badawczych 
odnotowywano głównie mieszańca sosny górskiej 
oraz sosny zwyczajnej, czyli sosnę drzewokosą (Pi-
nus ×rhaetica).

Wykaz powierzchni wraz z ich lokalizacją określo-
ną współrzędnymi geograficznymi oraz cechami drze-
wostanów podano w tabeli 4.

Tabela 4. Wykaz powierzchni badawczych
Table 4. List of research areas

Lp.
No.

Obiekt
Object

Współrzędne
Co-ordinates Typ drzewostanu

Type of forest

Odnowienie naturalne
Natural regeneration Typ gleby

Type of soil
N E tak

yes
nie
no

1 2 3 4 5 6 7 8
1 SPN 54°43’33.4” 17°16’38.0” bukowy − Fagus sylvatica x Bl

2 SPN 54°43’36.7” 17°16’52.7” bukowy − Fagus sylvatica x Bl

3 SPN 54°43’32.8” 17°16’40.3” bukowy − Fagus sylvatica x Bgw

4 SPN 54°43’33.3” 17°16’13.0” bukowy − Fagus sylvatica x Bl

5 SPN 54°43’44.9” 17°15’04.1” Sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

6 SPN 54°43’46.1” 17°15’03.0” kosówka − Pinus ×rhaetica x ARw

7 SPN 54°43’41.8” 17°15’13.5” kosówka − Pinus ×rhaetica x ARw

8 SPN 54°43’43.4” 17°14’53.8” kosówka − Pinus ×rhaetica x ARw

9 SPN 54°43’08.1” 17°13’10.4” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

10 SPN 54°42’50.4” 17°12’22.6” sosnowy − Pinus sylvestris x Bgw

11 SPN 54°42’55.9” 17°12’23.7” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

12 SPN 54°42’46.7” 17°12’02.0” sosnowy − Pinus sylvestris x Bgw

13 SPN 54°42’41.5” 17°11’58.8” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

14 SPN 54°42’41.4” 17°11’42.5” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

15 SPN 54°42’35.3” 17°12’03.6” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

16 SPN 54°42’31.3” 17°11’31.8” sosnowy – Pinus sylvestris x Bl
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Wszystkie profile glebowe miały jednakowe wy-
miary. Były także identycznie zorientowane względem 
stron świata (rys. 2). W trakcie kopania profili ziemia 
była odkładana na stronę zachodnią na brezentową 
płachtę (obszar B na rysunku 2). Profil był zasypywa-
ny po wykonaniu opisu i pobraniu próbek glebowych 
do analiz. Po zasypaniu i usunięciu płachty brezento-
wej obszar B pozostawiano czysty. Strona wschodnia 
(obszar A na rysunku 2) pozostawała nienaruszo-
na i w dalszym toku badań, które będą prowadzone 
przynajmniej do 2018 roku, będzie służyła za poletko 
porównawcze o powierzchni identycznej z powierzch-
nią profilu glebowego. Na obu powierzchniach (po-
letko A i miejsce po wykopanym profilu glebowym) 
w kolejnych latach będą prowadzone obserwacje, któ-
rych celem jest sprawdzenie hipotezy o ewentualnym 
wpływie wzruszenia powierzchniowej warstwy gleby 
na odnowienie naturalne.

Po wykopaniu profilu ze ściany wschodniej po-
bierano próbki do analiz glebowych z próchnicy nad-
kładowej (jeśli była), a następnie z głębokości 5–10, 
25–30 oraz 45–50 cm. Dla każdej warstwy pobierano 

próbki z trzech punktów (zaznaczonych na rysunku 2 
czarnymi sześcianami), z których tworzono próbkę 
zbiorczą reprezentującą danym poziom.

Dla próbek organicznych oraz próbek pobranych 
z głębokości 5–10 cm zmierzono pH oraz konduk-
tywność, wykorzystując pH-metr/konduktometr typu 
Elmetron CPC-411, skalibrowany w buforze o pH 
4,00. Na podstawie przewodnictwa, wykorzystując 
roztwór wzorcowy NaCl, obliczono zasolenie w prób-
kach organicznych i pobranych z głębokości 5–10 cm. 
We wszystkich próbkach określono także zawartość 
sodu i potasu metodą fotopłomieniową. Kationy zasa-
dowe oznaczono bezpośrednio w eluacie powstałym 
w wyniku przemywania gleby 1M (1N) roztworem 
octanu amonu o pH 7. Kationy są wypierane z kom-
pleksu sorpcyjnego gleby za pomocą kationu amonu 
(Ostrowska i in., 1991).

Zastosowano uproszczoną metodę ekstrakcji wy-
miennych kationów. Wysuszoną do stanu powietrznie 
suchego, przesianą przez sito próbę gleby o masie 
10 g zalano 1M roztworem octanu amonu o pH 7,00. 
Następnie próbę wytrząsano przez 2 h na wytrząsarce 

Tabela 4 – cd. / Table 4 – cont.

1 2 3 4 5 6 7 8
17 SPN 54°42’27.4” 17°11’40.1” sosnowy − Pinus sylvestris x Bgw

18 SPN 54°42’22.9” 17°11’12.7” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

19 SPN 54°42’13.6” 17°10’43.8” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

20 SPN 54°42’04.4” 17°10’36.4” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

21 SPN 54°41’52.9” 17°10’30.4” sosnowy − Pinus sylvestris x Bgw

22 SPN 54°41’53.4” 17°10’19.3” sosnowy − Pinus sylvestris x Bgw

23 SPN 54°41’56.3” 17°10’17.9” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

24 SPN 54°41’57.1” 17°09’45.8” sosnowy − Pinus sylvestris x Bl

25 Ustka 54°36’29.5” 16°56’49.7” sosnowo-bukowy 
Pinus sylvestris-Fagus sylvatica

x Bw

26 Krucz 52°47’17.4” 16°26’43.7” sosnowy − Pinus sylvestris x Bw

27 Grodzisk 52°19’0.9” 16°19’52.6” sosnowy − Pinus sylvestris x Bw

28 Grodzisk 52°16’45.06” 16°19’35.41” sosnowy − Pinus sylvestris x Bw

29 Grodzisk 52°14’19.5” 16°17’30.7” sosnowy − Pinus sylvestris x Bw

ARw – arenosol właściwy, Bgw – gleba glejobielicowa właściwa, Bl – bielica, Bw – gleba bielicowa właściwa.
ARw – arenosol, Bgw – gley-podzolic soil, Bl – podzol, Bw – podzolic soil.
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laboratoryjnej, po czym pozostawiono do odstania na 
24 h. W dalszej kolejności roztwór przesączono przez 
twardy sączek, uzyskując tym samym przesącz goto-
wy do oznaczania zawartości wymiennych kationów 
zasadowych K+ oraz Na+. Równocześnie sporządzono 
roztwory wzorcowe porównawcze o znanej zawarto-
ści kationów K+ oraz Na+ uzupełnione roztworem eks-
trakcyjnym (1M CH3COONH4). 

Do oznaczania zawartości pierwiastków w uzyska-
nym wyciągu glebowym posłużono się spektrofoto-
metrem absorpcji atomowej AAS-30 Carl Zeiss Jena, 
działającym w trybie fotometrii płomieniowej. 

We wszystkich próbkach mineralnych określono 
także zawartość poszczególnych frakcji gleby metodą 
areometryczną Bouyoucosa-Casagrande, w modyfika-
cji Prószyńskiego, zgodnie z PN-R-04032:1998.

WYNIKI

Otrzymane wyniki podano w tabelach 5-11. Zesta-
wiono w nich dane dla poziomu próchnicy nadkła-
dowej (O) oraz prób pobieranych z głębokości 5–10, 
25–30 oraz 45–50 cm. W tabelach porównano zakre-
sy analizowanych parametrów dla powierzchni po-
łożonych w SPN, w których nie występuje naturalne 

odnowienie, z dwiema powierzchniami w SPN oraz 
pięcioma powierzchniami w Nadleśnictwach: Ustka, 
Krucz i Grodzisk, w których odnowienie naturalne, 
stanowiące nalot lub podrost, miało pokrycie większe 
niż 20%.

DYSKUSJA

Autorzy są świadomi jak złożonym tworem jest gleba. 
Wykonane analizy nie wyczerpują więc problematyki 
jej wpływu na naturalne odnawianie się lasu. Jak za-
znaczono we wstępie, przedstawione wyniki są tylko 
jednym z elementów badań nad postawionym zagad-
nieniem. Z otrzymanych danych wynika, że pomimo 
wykazanych różnic między poszczególnymi profilami 
(czego wyrazem zazwyczaj są szerokie zakresy otrzy-
manych wyników charakteryzujących poszczególne 
parametry), miejsca z odnotowanym naturalnym od-
nowieniem drzew mieszczą się pod względem gle-
bowym w zakresach wartości cechujących gleby, na 
których las się nie regeneruje. Nie można zatem wyka-
zać, by którakolwiek z badanych cech wyróżniała gle-
by z brakiem naturalnego odnowienia od powierzchni 
badawczych z odnotowanym młodym pokoleniem 
drzew. 

Rys. 2. Schematyczny obraz odkrywki glebowej: A – nietknięta pokrywa glebowa, B – 
miejsce odkładania mas ziemi podczas kopania profilu glebowego, wprowadzonych z po-
wrotem do odkrywki po jej opisaniu. Czarnymi sześcianami zaznaczono miejsca poboru 
próbek glebowych do analiz
Fig. 2. Scheme of the pit soil: A – intact soil cover, B – the place of deposition of soil 
during the digging of the soil profile, put back into the pit after describing. Black cubes 
marked the locations of soil samples for analysis
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Tabela 5. Porównanie wyników analiz chemicznych dla poziomów O
Table 5. Comparison of the results of chemical analyses for humus layer

Cechy gleby
Soil features

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

Miąższość poziomów O, cm
Thickness of O layer, cm

1–9 5–8 2 6 4–7

pHH2O 3,5–4,6 3,7–3,8 4,1 3,3 3,5–4,3

pHKCl 3,2–4,2 3,3–3,5 3,3 2,5 2,5–3,8

Na, mg/100 g gleby 
Na, mg/100 g of soil

4,5–58,0 27,5–34,0 3,5 4,0 3,0–5,0

K, mg/100 g gleby
K, mg/100 g of soil

9,5–143,5 26,5–63,0 38 48 26,5–110,5

Zasolenie, mg/dm3

Salinity, mg/dm3
55,7–163,1 84,1–119,0 94 87 47–120

Konduktywność, µS
Conductivity, µS

120–332 176–245 195 182 103–246

Tabela 6. Porównanie wyników analiz chemicznych dla poziomów 5–10 cm
Table 6. Comparison of the results of chemical analyses for layer 5–10 cm

Cechy gleby
Soil features

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

pHH2O 3,4–4,5 3,8–4,5 4,3 3,8 3,6–4,3

pHKCl 2,9–4,3 3,7–4,0 3,6 3,2 3,2–3,8

Na, mg/100 g gleby
Na, mg/100 g of soil

0,00–2,25 0,15–0,29 0,9 2,2 0,9–1,1

K, mg/100 g gleby
K, mg/100 g of soil

0,15–5,00 0,80–1,30 1,4 2,3 1,2–2,0

Zasolenie, mg/dm3

Salinity, mg/dm3
0–48 4–7  8  25 13–20

Konduktywność, µS
Conductivity, µS

9–104 18–24 25 59 36–49
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Tabela 7. Porównanie wyników analiz chemicznych dla poziomów 25–30 cm
Table 7. Comparison of the results of chemical analyses for layer 25–30 cm

Cechy gleby
Soil features

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

pH H2O 3,8–4,8 4,3–4,5 5,5 4,7 4,3–4,6

pH KCl 3,6–4,7 4,2–4,2 4,0 4,5 4,2–4,5

Na, mg/100 g gleby
Na, mg/100 g of soil

0,00–4,01 0,10–0,51 1,71 0,9 0,7–0,9

K, mg/100 g gleby
K, mg/100 g of soil

0,00–2,68 0,50–0,60 2,00 0,9 0,9–1,2

Tabela 8. Porównanie wyników analiz chemicznych dla poziomów 45–50 cm
Table 8. Comparison of the results of chemical analyses for layer 45–50 cm

Cechy gleby
Soil features

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

pH H2O 3,9–5,0 4,2–4,3 6,2 4,7 4,5–4,9

pH KCl 2,5–4,6 4,0–4,2 4,2 4,5 4,6–4,8

Na, mg/100 g gleby
Na, mg/100 g of soil

0,00–1,25 0,14–0,26 1,46 0,6 0,8–1,1

K, mg/100 g gleby
K, mg/100 g of soil

0,00–1,56 0,40–0,60 1,86 0,9 0,8–0,9

Tabela 9. Zawartość poszczególnych frakcji gleby na głębokości 5–10 cm, %
Table 9. Content of soil fractions at the depth 5–10 cm, %

Uziarnienie
Grain size

mm

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

2,0–1,0 0–1 1–1 1 1 1–2

1,0–0,5 0–2 0–1 1 3 3–16

0,5–0,25 74–92 71–84 87 58 67–79

0,25–0,1 7–25 15–27 11 35 9–15

0,1–0,05 0–0 0–0 0 3 2–2
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Niektórym danym uzyskanym z pracy warto jed-
nak poświęcić nieco więcej uwagi. Wykazano między 
innymi zbieżność wyników, dotyczących pH mierzo-
nego w roztworze wodnym, między glebami SPN 
z brakiem naturalnego odnowienia (22 powierzchnie) 
a obszarem wydmowym położonym w zachodniej 
części Litwy (18 powierzchni badawczych), który 
opisali Janušauskaitè i in. (2013). Analizy próbek gleb 
pobranych w SPN z głębokości 5–10 cm wskazują na 
zakres pH (3,4–4,5; tab. 6) identyczny do gleb litew-
skich. Wyniki przedstawione w tabeli 6 są też zbliżone 

do danych podanych przez Tobolskiego i in. (1997). 
Odczyn mierzony w KCl, podawany w 1997 roku dla 
poziomów AE w arenosolach, mieścił się w granicach 
3,2–4,1 (tab. 2), a dla bielic w poziomach Ees w za-
kresie 3,0–4,3 (tab. 3), przy współczesnym zakresie 
2,9–4,3 pH mierzonego w próbkach pobranych z głę-
bokości 5–10 cm dla arenosoli i bielic łącznie (tab. 
6). Można zatem wyciągnąć ostrożny wniosek, że stan 
gleb Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, przynajmniej 
w tej dziedzinie, nie zmienił się w ciągu ostatnich 20 
lat. Choćby w tej sferze gleby Słowińskiego Parku są 

Tabela 10. Zawartość poszczególnych frakcji gleby dla poziomów 25–30 cm, %
Table 10. Content of soil fractions at the depth 25–30 cm, %

Uziarnienie
Grain size

mm

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

2,0–1,0 0–0 0–0 0 0 0–3

1,0–0,5 0–1 1–1 1 0 2–21

0,5–0,25 72–97 86–89 91 84 60–78

0,25–0,1 3–27 10–13 8 14 10–18

0,1–0,05 0–0 0–0 0 1 1–2

Tabela 11. Zawartość poszczególnych frakcji gleby dla poziomów 45–50 cm, %
Table 11. Content of soil fractions at the depth 45–50 cm, %

Uziarnienie
Grain size

mm

SPN bez odnowienia 
SNP without natural 

regeneration

Powierzchnie z odnowieniem naturalnym
Research areas with natural regeneration

SPN Ustka Krucz Grodzisk

liczba profili – number of soil pits

22 2 1 1 3

2,0–1,0 0–0 0–0 0 0 0–4

1,0–0,5 0–2 0–1 1 0 2–21

0,5–0,25 79–95 85–89 93 79 53–86

0,25–0,1 5–21 10–15 6 18 8–19

0,1–0,05 0–0 0–0 0 3 1–2
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zbliżone do gleb Mierzei Kurońskiej. Janušauskaitè 
i in. (2013) opisują podobne do nich gleby z drzewo-
stanami składającymi się z Pinus sylvestris i Pinus 
mugo. Poruszane w pracy zagadnienie braku natural-
nego odnowienia w starodrzewiach sosnowych pora-
stających wydmy może więc mieć kontekst szerszy.

Odrębnym wątkiem, niezwiązanym z odnawia-
niem się lasu, są różnice między glebami wydm nad-
morskich (SPN i Ustka) oraz wydm śródlądowych 
(Krucz i Grodzisk). Zauważalne są głównie w uziar-
nieniu. Wprawdzie we wszystkich badanych glebach 
zdecydowanie dominują piaski o średnicy ziaren 
w przedziale 0,25–0,50 mm, ale piaski nadmorskie 
mają zazwyczaj więcej wymienionej frakcji (71–92% 
na głębokościach 5–10 cm). Z kolei piaski wydm 
śródlądowych na tej samej głębokości mają ich mniej 
na rzecz piasków zarówno grubych (0,5–1 mm), jak 
i drobnych (0,1–0,25 mm).

PODSUMOWANIE

Nie stwierdzono, by pH, przewodnictwo gleby, zawar-
tość Na+ i K+ oraz uziarnienie gleby ograniczały na-
turalne odnawianie się drzew leśnych w Słowińskim 
Parku Narodowym. Wykazano natomiast podobień-
stwo gleb Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński 
Park Narodowy) do gleb Mierzei Kurońskiej (Litwa). 
Stwierdzono także, że pH poziomów organicznych po-
wierzchniowych gleb Słowińskiego Parku Narodowe-
go nie zmieniło się istotnie co najmniej od 1997 roku.
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FOREST SOILS OF THE GARDNIEŃSKO-ŁEBSKA SPIT ON THE BACKGROUND OF SOME POLISH 
INLAND DUNES IN THE CONTEXT OF FOREST NATURAL REGENERATION

ABSTRACT

The article is devoted to the soils of the Gardnieńsko-Łebska Spit (Mierzeja Gardnieńsko-Łebska) and is the 
part of a broader research, the aim of which is to determine the reasons of the lack of natural regeneration of 
forest trees in pine stands of the Słowiński National Park. In this paper attention has been focused on the ef-
fect of pH, Na+ and K+, conductivity, salinity, and grain size of soils. The results show that there is no reason 
to conclude that these features limit natural regeneration of the forest. Equally the stability of soils of Spit in 
the pH range in relation to the 1997 data has been shown. Attention has been also drawn to the similarity of 
soil properties of the Gardnieńsko-Łebska Spit and the Curonian Spit (Lithuania).

Key words: Słowiński National Park, soils, forest natural regeneration


