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Proces brunatnienia, lessivage i bielicowania można rozpatrywać 
biorąc pod uwagę różne kryteria wyodrębnienia poszczególnych typów  
gieb. Kwestia wydzielania w  Polsce typu gleb lessivés, czyli tzw. gleb 
pseudobielicowych, jest sprawą ciągle otwartą. Prace analityczne na ten 
temat, opublikowane u nas, są fragmentaryczne [9, 10] albo dotyczą gleb 
wytworzonych z określonej skały macierzystej [12].

Celem niniejszej pracy było zbadanie różnic w występowaniu skład
ników chemicznych pomiędzy glebami lessivés a brunatnymi, jak rów
nież próba podania kryteriów, rozróżniających te dwa procesy.

K u b i e n a  [11] wyróżnia grupę gleb brunatnych środkowo-euro- 
pejskich, które dzieli na dwa typy: gleby brunatne eutroficzne, zasobne 
w związki .zasadowe i gleby brunatne oligotiroficzne, ubogie w  związki 
zasadowe i odznaczające się dużym zakwaszeniem. Wyróżnia on również 
stadia pośrednie między tymi dwoma typami, określając je jako mezo- 
troficzne gleby brunatne.

T a v e r n i e r  i S m i t h  [16] w rozprawie o glebach brunatnych 
Stanów Zjednoczonych i Europy wyróżniają klasę gleb posiadających po
ziom (B), dzieląc je na: gleby brunatne kwaśne i gleby posiadające po
ziom (B),, zasobne w zasady. W następnych klasach wyróżniają oni
gleby brunatne zbielicowane, gleby ciemno zabarwione na pograniczu 
stepów oraz gleby szarobrunatne zbielicowane z poziomem В (gray 
brown podsolic soil), stanowiące synonim gleb lessivés, wyróżnionych 
w zachodniej Europie.

D u c h a u f o u r  [4, 5] wyróżnia m. in. takie typy: gleby brunatne 
(les sols brun), gleby brunatne lessivés (les sols brun lessivés), gleby bru
natne kwaśne (les sols brunés acides) oraz gleby lessivés (les sols les
sivés), jak również cały szereg stadiów pośrednich. Niektórzy glebo
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znawcy niemieccy wyróżniają gleby brunatne (Braunerden), jak rów
nież Parabraunerden, odpowiadające w  pewnym stopniu wyróżnianym  
w Polsce glebom brunatnym wyługowanym, a glebom brunatnych 
lessivés wyróżnianym we Francji, oraz Fahlerden, odpowiadające w y
różnianym u nas w pracach kartograficznych tzw. glebom pseudobieli- 
cowym, a we Francji glebom lessivés.

E h w a 1 d i współpracownicy [6] wyróżniają obecnie typ Fahlerde, 
stanowiący synonim „sol lessivé”, pod względem właściwości chemicz
nych zbliżony bardziej do gleb brunatnych niż do gleb bielicowych. 
W typie tym wyróżniają oni jako podtyp Parabraunerde, określany przez 
nich również jako „braune Fahlerde”.

M ü c k e n h a u s  n [13] wydziela Parabraunerde jako odrębny typ.
Gleboznawcy rumuńscy jak C e r n e s c u  i współpracownicy [2] 

wyróżniają na mapie gleb w skali 1 : 2 500 000 następujące typy gleb 
górskich:

— szare gleby leśne,
— brunatne gleby leśne,
— kwaśne gleby brunatne leśne,
— zbielicowane gleby leśne z iluwialnym poziomem żelazisto-hu- 

musowym.
C h i r i t z a  i P a u n e s c u  [3] wyodrębniają 3 typy:

I typ: gleby brunatne leśne, wśród których wyróżniają m. in. pod-
typy:

— gleby brunatne leśne bez degradacji tekstury i bez zmiany 
minerałów ilastych,

— gleby brunatne leśne zdegradowane (lessivés Braunerde, 
podsolierte Braunerde) ze zmianą tekstury, bez wyraźnej 
zmiany minerałów ilastych w poziomach genetycznych,

— gleby brunatne leśne kwaśne ze zmianą tekstury, bez zmia
ny minerałów ilastych.

II typ: zdegradowane gleby bielicowe (Parapodsol) bez wyraźnych 
zmian w składzie minerałów ilastych. Jako podtyp wyróżnia
ją w nim gleby brunatne lessivés, określone przez nich jako 
„Degradierungs podsolierte Waldböden”.

III typ: gleby bielicowe (Podsol) ze zmianą tekstury oraz silne zazna
czającą się zmianą minerałów ilastych. W typie tym wydziela
ją oni cały szereg podtypów, stanowiących stadia pośrednie.

W podsumowaniu konferencji Rumuńskiego Towarzystwa Glebo
znawczego w Bukareszcie w 1958 r. [17] zwrócono uwagę na to, że poję
cie procesu lessivage i nazwy gleby lessivés należy ograniczyć albo ich
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nie stosować ze względu na to, że proces ten nie jest dostatecznie skon
kretyzowany.

Z powyższych rozważań wynika, że sprawa klasyfikacji gleb brunat
nych nie jest jeszcze dostatecznie opracowana i wymaga dalszych 
studiów.

Gleboznawcy radzieccy [1, 14, 15] wyróżniają gleby bielicowe, a wśród 
nich podzoły oraz gleby darniowo-bielicowe w zależności od budowy 
morfologicznej profilu glebowego (z poziomem A x i bez poziomu Ai) i je
go- cech chemicznych. Inni, jak T i u r i n ,  wyróżniają m. in. „diernowo 
paliewo podzolistyje poczwy”, stanowiące odpowiednik wyróżnianych 
przez G i e r a s i m o w a  gleb pseudobielicowych. G i e r a s i m o w  
[7, 8] nazywa proces lessivage przedbielicowym stadium rozwojowych 
gleb. Według niego proces ten był znany już wcześniej jako proces „wy- 
szczełacziwania”, czyli ługowania w szerokim ujęciu tego zjawiska. Fi- 
zyczno-chemiczna istota tego procesu jest jeszcze niejasna ze względu 
na pewne jego podobieństwo do procesu bielicowania, a w innych przy
padkach do procesu oglejenia. Dlatego też autor proponuje nazywać te 
gleby glebami pseudobielicowymi, nie podając jednak, czy mają być one 
wydzielone jako typ, czy jako podtyp glebowy.

Wśród gleboznawców polskich zdania są podzielone odnośnie proce
su lessivage, czy należy go traktować jako proces typologiczny, prowa
dzący do powstawania odrębnego typu czy podtypu gleb lessivés, czy 
jako zjawisko przebiegające w określonych warunkach klimatycznych 
w różnych typach gleb. Ponadto część gleboznawców, szczególnie w pra
cach kartograficznych, .rozpatruje ten proces łącznie z procesem ogleje
nia odgórnego (pseudooglejenie). W związku z tymi różnymi poglądami 
sprawa wyodrębnienia w Polsce gleb tzw. pseudobielicowych (lessivés) 
jako oddzielnego typu bądź podtypu nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. 
W związku z omawianą literaturą wyłania się zagadnienie wyróżniania 
odrębnego typu gleb lessivés na podstawie nie tylko cech morfologicz
nych, ale i chemicznych oraz określenia strefy aktualnego występowa
nia tych gleb.

Praca niniejsza dotyczy zagadnienia brunatnienia i lessivage na przy
kładzie gleb rumuńskich, wskazanych przez gleboznawców rumuńskich. 
Spośród kilku oglądanych profilów gleb górskich wybrano dwa najbar
dziej charakterystyczne. W profilach tych zbadano cechy morfologiczne 
i wykonano cały szereg analiz chemicznych. Całość materiału stanowi 
przyczynek do pognania i rozróżniania ,procesu brunatnienia i lessivage.

Na terenie Rumunii w rejonie Karpat występują zarówno gleby bru
natne, jak i bielicowe, wytworzone z różnych utworów, jak również sta
dia pośrednie tych dwóch typów, różnie określane przez gleboznawców
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rumuńskich. Gleby scharakteryzowane w tej pracy występują w  Karpa
tach Środkowych, dochodzących do 2500 m. n.p.m. Masywy górskie zbu
dowane są głównie ze skał mezozoicznych, jak wapienie triasowe, wapie
nie i dolomity jurajskie, wapienie i zlepieńce kredowe. Na tych utworach 
starszych występują na niewielkich płaszczyznach skały formacji trze
ciorzędowej morza lewantyńskiego.

Miasto Brasov, w rejonie którego oglądano gleby górskie, leży na 
wysokości 660 m. n.p.m.; średnia roczna temperatura wynosi 6,5°C, opa
dy 650— 750 mm. Wraz ze wznoszeniem się o każde 100 m w górę tem
peratura obniża się o 0,6°C, tak że na 'wysokości 1800 m średnia roczna 
temperatura wynosi 0°C. Opady w górach wynoszą 1000— 1200 mm. 
Występująca tu stref owość roślinna pokrywa się ze strefami glebowymi:

— do 850 m strefa dębu — gleby brunatne lessivés, gleby lessivés 
brunatne i gleby pseudoglejowe,

— do 1450 m strefa buka, świerka i białej jodły — gleby brunatne,
— do 1800 m strefa świerka — gleby brunatne zbielicowane i gleby 

bielicowe,
— ponad 1800 m strefa alpejska kosówki i roślin wrzosowatych —  

gleby halne.
Jako gleby niestrefowe występują tu na różnych wysokościach i pod 

różną roślinnością rędziny, wg niektórych gleboznawców rumuńskich — 
gleby wytworzone ze skał węglanowych twardych.

Teren, z którego pobrano próbki glebowe, leży na wysokości 1000 m. 
Ukształtowanie terenu powtarza się tu policyklicznie: taras, na wysoko
ści 1000 m uskok, następnie taras na wysokości 2000 m. Jest to charak
terystyczne dla tej części gór. Zbocza tarasów są na ogół strome, w y
stępuje więc tam szybki spływ wód; na tarasach natomiast ruch wody 
jest powolny i materiał osadza się. Gleby na tarasach są najczęściej w y
tworzone z deluwiów, utworów wyżej położonych.

Do badań pobrano dwa profile gleb leśnych o następującej budowie:

Profil 1 — wysokość 1070 m, nachylenie 22°, zbocze północne, próch
nica typu muli.

Ai 0— 30 cm — poziom próchniczny strukturalny, szarobrązowo- 
czerwony,

(B) 30—80 cm — poziom brunatnienia brązowoczerwony,
С 80— 150 cm — skała macierzysta zwietrzelina terra fusca.
Poniżej 6 m występują konglomeraty zlepieńców, podścielające zwie- 

trzelinę terra fusca.
Zasadniczą szatę roślinną bardzo bogatą (klasa produkcyjna I—II) 

stanowi las mieszany: jodła i świerk z niewielką ilością buka. Wysokość 
drzew osiąga 28 m, średnica 40 cm.
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W podszyciu występują: Coryllus avellana, Sambucus racemoza, Sor- 
bus aucuparia, Acer pseudoplatanoides, Lonicera cirosterum, Rubus sp., 
Mercurialis p.erennis, Utrica sp., Salvia sp., A tivum  averia.

Zwietrzelina terra fusca powstała ze skał dolomitowych, leżących 
wyżej w klimacie gorącym. Została ona przeniesiona przez wody z miej
sca powstania i osadziła się w postaci nanosów deluwialnych na konglo
meratach zlepieńców. Mimo że uległa ona procesowi brunatnienia, do 
dziś utrzymuje się w całym profilu kolor czerwonobrązowy.

Profil 2 — wysokość 1000 m, skłon zachodni, nachylenie 15°, próch
nica typu muli.
A\ 0— 10 cm — poziom próchniczny mniej strukturalny niż w po

przednim profilu,
A 2 10— 30 cm — poziom przemywania jasnożółty, bezstrukturalny,

o małym stopniu rwysycenia zasadami1,
A j B  30—40 cm — poziom żółty, przejściowy do В,
В 40— 60 cm — poziom brązowoczerwony,
С od 60 cm — skała macierzysta wytworzona z nanosów delu

wialnych terra fusca.
Na dość znacznej głębokości występują konglomeraty zlepieńców.
Zasadnicza szata roślinna składa się z buka, z małą ilością jodły i nie

wielką ilością sadzonych świerków (klasa produkcyjna II— III).
Podszycie stanowi: Coryllus av.ellana, Salix caprea, Quercus sesiliflo

ra, Vaccinium mirtillus, Rubs hirtus, Festuca silvatica, Drinnera vero
nica, Epilogium angustifolium, Campanulla colchicium avtumnale.

METODYKA I OMÓWIENIE WYNIKÓW

W obu profilach w poszczególnych poziomach genetycznych wykona
no następujące analizy: pH elektrodą szklaną, kwasowość wymienną 
metodą Dajkuhary, glin wym ienny metodą Sokołowa, kationy .wymien
ne w wyciągu 0,5n NH4C1, pojemność sorpcyjną i stopień wysycenia ka
tionami zasadowymi wg Mehlicha (wartość T, S i T-S , V).

Stopy z Na2C 03 wykonano w częściach <C 2 mm i <  0,002 mm, ozna
czając Ca i К metodą płomieniową, Mg kolorymetrycznie przy użyciu 
żółcieni tytanowej, krzemionkę i półtoratlenki wg Gedroica wagowo, że
lazo metodą Giereia, a glin wyliczono z różnicy. Żelazo wolne określo
no metodą Jacksona w wyciągu cytrynianu sodu, używając jako reduk
tora hydrosiarczanu sodu.

i Określany również symbolem As.
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Ponadto na podstawie wyników obliczono stosunki mola m e krze
mionki do półtoratlenków, krzemionki do tlenku żelaza, krzemionki do 
tlenku glinu i tlenku żelaza do tlenku glinu. Składu mechanicznego nie 
oznaczono ze względu na zbyt małą ilość pobranej próbki, wykorzystano 
natomiast wyniki udostępnione przez gleboznawców rumuńskich. Nie 
oznaczono także w próbkach węgla.

Wyniki analiz chemicznych, które potwierdzają rozpoznanie morfolo
giczne, wskazują na istnienie dwóch różnych procesów glebotwórczych, 
zachodzących w profilach 1 i 2.

W profilu 1 (tabl. 1) zachodzi proces brunatnienia z bardzo małym, 
zaznaczającym się wymywaniem Ca wymiennego. W profilu 2 natomiast 
zaznacza się dość wyraźnie proces lessivage już z przemieszczeniem  
wapnia i magnezu wymiennego, jak również z pewnym wzbogaceniem  
poziomu В w te składniki (oznaczone w stopie).

Zawartość części koloidalnych (tabl. 1) rzuca pewne światło na róż
nice genetyczne,, zachodzące między badanymi glebami. W profilu 1 nie 
ma różnic w ilości części koloidalnych w poszczególnych poziomach ge
netycznych, co również potwierdza w pewnym stopniu pojemność sorp
cyjna (wartość T wg M e h 1 i с h a) znaczna w całym profilu. Nieco 
większa wartość T w poziomie A x spowodowana jest akumulacją bio
logiczną. Wysycenie kationami zasadowymi jest duże w całym profilu; 
mniejszy stopień wysycenia w warstwach wierzchnich spowodowany 
jest większą ilością zasorbowanego wodoru w kompleksie organicz
nym gleby (wartość T-S). Porównując ją z kwasowością wymienną 
można stwierdzić, że mimo wysycenia kompleksu sorpcyjnego pewną 
ilością wodoru silnie związanego, całkowita kwasowość wymienna nie 
jest duża.

Znaczne różnice między wartościami T-S  a wartościami Hw (tabl. 1) 
wskazują, że w wartości T-S za warty jest nie tylko H' -jon luźno związa
ny, ale również H‘-jon silnie związany z kompleksem sorpcyjnym. War
tości T-S  wykazywać mogą gleby o wysokich nawet wartościach pH  ̂
podczas gdy kwasowość wymienna ujawnia się tylko przy niskim pH.

Mała ilość glinu i wodoru wymiennego jest jedną z charakterystycz
nych cech gleb brunatnych w znacznym stopniu wysyconych kationa
mi zasadowymi. Należy podkreślić, że profil 1 jako gleba leśna mimo 
dość niskiego pH wykazuje znaczną ilość kationów zasadowych, co upo
ważnia do zaliczenia tego profilu do gleb brunatnych o średnim stop
niu wysycenia zasadami.

Zawartość kationów wymiennych, szczególnie Ca, jest duża, co rów
nież jest cechą charakterystyczną dla tego typu gleby.



Badania chemicznych cech porównywanych p r o f i l i  glebowych 
Comparative chemical properties of investigated s o i l  prof i le s

T a b l i c a  1

Nazwa 
.Name of  
lo c a l i ty

Poz iomy 
gene tyczne 

Genetic 
horizons

Części 
Particles  
< 0 ,0 0 2  mm

%

Głębokość
Depth

cm

pH
Kwaso
wość
wy

mienna

Exch.
acidity

Kwasowość
wymienna

Exch;
acidity

Kationy wymienne 
Exchangeable cations 

w mg-równ./100 g eleby 
m e/100 g s o i l

Wg Mehlicha 
After Mehlich

H20 KCl Ca Mg К Na
II 1 т 1 s

V %mg-równ./lOO g gleby 
m e/100 g s o i l

Poiana 
nr 1 V i 34,0 0-10 5,5 4,9 0,72 0,32 0,40 25,4 4,2 1,92 0,39 18,6 52,27 33,70 64,5

AXB 34,0 15-25 5,1 4,5 0,48 0,24 0,24 17,4 3,3 0,61 0,34 11.5 33,23 21,73 65,4
(B) 37,0 40-50 5,5 4,7 0,30 0,16 0,14 19,0 2,3 0,50 0,39 6,5 28,59 22,09 77,3
(B)C 38,0 72-82 5,9 5,1 0,16 0,16 0,00 29,0 3,2 0,71 0,39 5,5 37,14 31,64 85,2

Poiana V i 19,0 0-10 4,7 4,3 n.o . n.o. n.o . 9,0 2,4 0,36 0,26 13,3 25,18 11,88 47,2ИГ Ł a2/ b 22,0 30-40 4,6 3,8 3,75 0,24 3,51 3,4 0,7 0,15 0,21 4,5 9,57 5,07 52,9
в 37,0 40-50 5,1 4,1 0,96 0,32 0,64 17,0 1,7 0,39 0,34 5,8 28,93 23,13 87,6

T a b l i c a  2

Analiza całkowita dwóch frakcji  stapianych z NaCÔ
Total analysis of two fraction melts of NaCOz

( % )_____________ i

Nazwa 
Name of 
l o c a l i ty

Głę
bokość

Depth
cm

We frakcji In fraction 2 mm We frakcji In fract ion С1,002 mm

Si02
^®2 3̂

a12°3
Fe2°3 A12°3 Ca iig К P2°5 Si02

Fe2^3

a i203 Fe2°3 Al2°3 Ca Mg К po°5

Poiana 0-10 60,1 20,9 5,4 15,5 1,6 0,95 3,0 0,319 31,3 21,1 5,9 15,2 8,5 1,05 3,6 0,520
nr 1 15-25 60,9 23,0 6,1 16,9 1,4 1,03 3,5 0,224 41,4 31,7 7,8 23,9 8 ,0 1,95 4,1 0,398

40-50 60,8 25,1 6,3 18,8 1,5 1,05 3,4 0,157 42,5 33,7 8,6 25Д 7,8 1,80 4 ,0 0,139

72-82 52,4 28,2 6,9 21,3 1,6 1,03 2,8 0,138 42,9 36,0 8,7 27,3 8,3 1,65 3,5 0,143

Poiana 0-10 64,5 12,0 2,2 9,8 1,3 0,38 3,0 0,063 32,5 16,4 3,0 13,4 6,9 0,55 3,8 0,225
nr 2 30-40 76,8 14,9 3,5 11,4 1,2 0,43 3,5 0,033 49,7 33,4 7,0 26,4 4,5 1,05 4 ,2 0,078

40-50 62,4 22,5 5,2 17,3 1,4 0,88 2,8 0,037 45,6 34,3 8,7 25,6 8,1 1,25 3,7 0,063

B
runatnienie 

i 
lessivage 

gleb 
górskich 

R
um

unii
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Z analiz stopu części <  2 mm i <  0,002 mm wynika, że na ogół 
nie występuje przemieszczanie poszczególnych składników. Na spe
cjalne podkreślenie zasługuje znaczna zawartość Ca w  częściach koloi
dalnych w całym profilu. Potasu jest dużo zarówno w częściach zie
mistych, jak i w częściach koloidalnych, co wiąże się niewątpliwie ze 
składem mineralnym grubszych frakcji, zasobnych w potasowe mine
rały pierwotne. Rozmieszczenie fosforu wskazuje na biologiczną aku
mulację tego składnika w wierzchnich warstwach. Ogólnie ilości P20 5 
są znaczne, biorąc pod uwagę zarówno części ziemiste, jak i części ko
loidalne.

Porównanie stosunków krzemionki do półtoratlenków żelaza i glinu 
(tabl. 3 i 4) w poszczególnych poziomach genetycznych profilu pozwa
la na określenie tzw. wartości przemieszczenia. W tym przypadku po
równano poziom Ai(B) z poziomem (B), nie biorąc pod uwagę poziomu 
A 0A y ze względu na znaczną zawartość w nim części organicznych. 
Stwierdzono, że wartości stosunków S i0 2:R20 3, S i0 2:Fe20 3 i S i0 2:Al20 3 
w poziomach Ai(B) i (B) są do siebie zbliżone zarówno we frakcji ilastej, 
jak i w częściach ziemistych, co jest cechą charakterystyczną dla gleb nie 
objętych procesem lessivage.

Zawartość wolnego żelaza (tabl. 3) jest znaczna w całym profilu, 
przekraczając 50*Уо całkowitej jego zawartości. Brak przemieszczenia 
żelaza wolnego w profilu jest również cechą charakterystyczną dla gleb 
brunatnych właściwych.

Przytoczone właściwości chemiczne są charakterystyczne dla gleby 
brunatnej zasobnej w składniki pokarmowe roślin, w której zaznacza 
się dość intensywny stopień wietrzenia, bez zjawiska lessivage. Gleba 
ta nie wykazuje żadnych śladów zbielicowania. Ze względu na średnią 
zasobność w kationy 'wymienne, mimo dość niskiego poziomu pH, gleba 
ta jest glebą grunatną o średnim stopniu wysycenia zasadami (wg nomen
klatury К u b i e n y jest to gleba mezotroficzna, a nie oligotroficzna). 
Należy również podkreślić, że gleba ta jest wytworzona z deluwiów  
terra fusca, na którą nałożył się proces brunatnienia. Pochodzenie ska
ły macierzystej rzuca światło na jej zasobność w  składniki pokarmowe.

W profilu 2 (tabl. 1) zaznaczają się różnice w ilości części koloidal
nych w poziomach genetycznych, co wskazuje na to, że w glebie tej za
chodzi inny proces. Ogólnie możemy powiedzieć, że gleba ta jest uboż
sza w części koloidalne w warstwach wierzchnich. Wiąże się to z jej 
pojemnością sorpcyjną, jak również z innym  niż w  glebie poprzedniej 
rozmieszczeniem kationów wymiennych w profilu glebowym. Zuboże
nie poziomu Ai i A z w  części koloidalne, a wzrost ich w poziomie B,
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jest zgodne z wartościami T i S wg M e h 1 i с h a. Najmniejszą pojem
ność sorpcyjną wykazuje poziom A2/B, natomiast w poziomach A x za
znacza się biologiczna akumulacja składników, co wpływa na zwiększe
nie pojemności sorpcyjnej tego poziomu.

Mimo zaznaczonego morfologicznie i chemicznie lessivage gleba ta 
nie jest zbyt uboga w kationy wymienne. Wskazywałoby to na niezbyt 
wielkie zubożenie tej gleby przez proces lessivage. Należy podkreślić, 
że rozmieszczenie poszczególnych kationów wymiennych w poziomach 
genetycznych tego profilu wskazuje na przemieszczenie ich z warstw  
wierzchnich do poziomu B. Ze względu na większe zakwaszenie tej gle
by w porównaniu z glebą poprzednio omawianą, całkowita kwasowość 
wymienna, jak również i glin wym ienny w poziomie A j  В i w pewnym  
stopniu w poziomie В są znacznie większe. Możemy jednak powiedzieć, 
że zawartość glinu wymiennego przy stosunkowo niskim pH i znacz
nej ilości części koloidalnych nie jest zbyt duża. Mogło by to* stanowić 
pewnego rodzaju kryterium, pozwalające oddzielić gleby lessivés od 
gleb brunatnych kwaśnych. Stopień wysycenia kationami zasadowymi 
kształtuje się w  omawianym profilu poniżej 50% w wierzchniej war
stwie. Zaznacza się również różnica w stopniu wysycenia kationami 
między poziomem A 2/B i B.

W stopie części <  2 mm ilości wapnia i potasu są podobne do ilości 
tych składników w profilu poprzednio omawianym, natomiast ilości 
magnezu i fosforu są znacznie mniejsze. W odróżnieniu od poprzed
niego profilu zaznacza się już przemieszczenie żelaza i glinu, jak rów
nież pewne przesunięcie magnezu.

W stopie części koloidalnych natomiast zaznacza się wyraźne prze
mieszczanie wapnia z poziomu A j  В do B, jak również pewne prze
mieszczanie magnezu, żelaza i glinu (przemieszczanie glinu głównie 
z poziomu Ai).

Fosforu ogółem jest znacznie mniej w porównaniu do profilu po
przedniego, co wiąże się najprawdopodobniej z mniejszą ilością fosfo
ru organicznego. Zawartość fosforu jest związana również ze składem  
mechanicznym i mineralnym gleby nr 2.

Przemieszczenie półtoratlenków (tabl. 2 i 4) z poziomu A 2lB do В 
we frakcji koloidalnej wskazuje na pewne przesunięcie związków że
laza, co jest cechą charakterystyczną procesu lessivage. Brak prze
mieszczenia glinu odróżnia te gleby od gleb bielicowych wskazując 
na to, że m inerały ilaste nie uległy rozkładowi.

Przemieszczenie półtoratlenków w częściach <  2 mm jest większe 
w profilu nr 1, co odróżnia gleby lessivés od gleb brunatnych.
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T a b l i c b  J

Analiza chemiczna i’r e k c j i C  2 mm badanych :jleb 
Chemical analysis of f ra c t io n < 2 m m  in investigated ro i l s

Nazwo 
Name of 
lo c a l i ty

Głę
boko sd

Depth
CP

Si02 Fe2°3
Fe2°3
wolne
free Al2°3

Si02 Si02 Si02 Fe2^3

Fe205 
wolne 
free  
. 100

Fe20̂  
wolne 
. 100

frak
cja
i l a s 

ta
clay
frac
tion

Wartości
przemieszczenia

Translocation
value

Fe2°3 a i2o3 r2o3 A1203
Si02

Fe203

S i02 

Al2°3

Si02

R2C3

Fe2°3
całkm.
total

% molarny - molar %

Foiana 0-10 60,1 5,4 3,42 15,5 23,5 6,6 5,44 0,22 63,0 10,1
nr 1

15-25 60,9 6,1 3,46 16,9 26,5 6,1 5,04 0,22 57,0 10,2 1,03 1,0 1,1

4 0-50 60,8 6,3 3,63 18,8 25,8 6,1 4,58 0,21 58,0 9,8

72-82 52,4 6,9 4,03 21,3 20,2 4,3 3,50 0,21 58,0 10,6

Poiana 0-10 64,5 2,2 1,06 9,8 77,9 11,2 9,86 0,15 48,0 5,6
nr 2

30-40 76,8 3,5 1,08 11,4 58,3 10,8 8,86 0,20 31,0 5,4 1,8 1,8 1,7

40-50 62,4 5,2 3,54 17,3 31,9 6,1 5,15 0,19 61,0 9,6

T a b l i c a  4

Analiza chemiczna frakcji 0,002 rnn badanych gleb  
Cheaical analysis of fract ion <  0,002 ma in investigated so i l s

Nazwa Głę Si02 Fe2°3 a i 2c3
SiC2 Si02 Si 02 Fe205

Y/art ośi* 
przemieszczenia 
* Translocation

Каше of 
lo ca l i ty

bokość Fe2^3 A1«0, value
Depth

AI2O3 Ai2L3
Si02 SiOp SiOpcm С

% mclarny îünlar
Ре2°з a i 2o3 R2°3

Foians • 
nr ]

C-10 31,3 5,9 15,2 14,1 3,6 2,84 0,25

15-25 41,4 7,8 23,9 14,1 2,9 2,46 0,20 1,03 0,97 1,03

j
4 0-50 42,5 8,6 25,1 13,1 3,0 2,39 0,22

1
72-82 42,9 8,7 27,3 13,1 2,7 2,24 0,20

Poiana 
nr 2

0-10 32,5 3,0 13,4 28,8 4,1 3,89 0,14

30-40 49,7 7,0 2b,4 18,8 3,2 2,76 0,17 1,35 1,07 1,09

40-50 45,6 8,7 25,6 13,9 3,0 2,52 0,22
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Ilości wolnego żelaza (tabl. 3) w poziomach wierzchnich są trzykrot
nie mniejsze niż w poziomie B, co wskazuje na przemieszczanie się tego 
składnika w głąb profilu glebowego. Stosunek żelaza wolnego do cał
kowitego w wierzchnich warstwach jest niższy niż w glebie brunatnej, 
co świadczy o procesie przemywania, zachodzącym akutalnie w scha
rakteryzowanej glebie. Procentowa zawartość wolnego żelaza, wyliczo
na we frakcji ilastej, wskazuje również na znaczne różnice w poszcze
gólnych poziomach genetycznych (profil nr 2). Różnice te nie zaznacza
ją się w glebie brunatnej. Przytoczone w tabl. 3 liczby mówią wyraźnie 
o znacznym udziale frakcji ilastej w przemieszczaniu wolnego żelaza 
z wierzchnich do głębszych warstw przy procesie lessivage.

FeX>3 • 100
W tablicy 3 rubryka ------------------ w&kazuye ogolnie na większą

% frakcji ilastej
zawartość tzw. wolnego żelaza we frakcji ilastej w poziomie В niż w po
ziomie A 2/B (profil nr 2). Nie należy jednak w żadnym przypadku z tych 
różnych wartości wyprowadzać matematycznej zależności, ponieważ 
tzw. wolne żelazo może również w formie otoczki pokrywać większe 
ziarna. Przytoczone tu wartości wolnego żelaza w stosunku do frakcji 
ilastej są tylko przybliżone, a gdyby chodziło o ścisłe dane liczbowe na
leżałoby tzw. wolne żelazo oznaczyć nie tylko w całym materiale, ale 
również w częściach koloidalnych.

Na podstawie wszystkich analiz morfologicznych i chemicznych ze 
specjalnym uwzględnieniem różnych form żelaza zaliczono powyższą 
glebę do typu gleb lessivés, według PTG — pseudobielicowych bez śla
dów zbielicowania.

UWAGI KOŃCOWE

Zbadana gleba brunatna charakteryzuje się brakiem przemieszcze
nia frakcji koloidalnych z wierzchnich do głębszych warstw. Drobne 
różnice pod względem zawartości części koloidalnych między pozio
mem 0—25 cm a poziomami głębszymi są spowodowane zjawiskami 
erozji. Wiąże się to w dużej mierze ze stopniem wysycenia kationami 
o charakterze zasadowym, który wynosi ponad 60% w całym profilu.

Glinu i wodoru występuje w całym profilu mało, co jest jedną z cha
rakterystycznych cech gleb brunatnych o średnim stopniu wysycenia 
kationami.

Duża zawartość kationów wymiennych, a w szczególności wapnia 
wymiennego, który już zaczyna się przemieszczać w głąb profilu, świad
czy o zasobności tej gleby.
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Na podstawie analizy stopów części <  2 mm i <  0,002 mm może
my stwierdzić, że Ca, Mg, К nie przemieszczają się z wierzchnich warstw  
do głębszych. Nie występuje tu również przemieszczanie żelaza i glinu 
(oznaczonych w stopach), co jest cechą charakterystyczną gleb brunat
nych, nie objętych procesem lessivage.

Zawartość żelaza wolnego jest prawie jednakowa w całym profilu 
i wynosi ponad 50% całkowitej ilości żelaza.

„Wartość przemieszczenia” zarówno dlla części ziemistych, jak i dla 
frakcji koloidalnej jest zbliżona do jedności, co jest jednym z kryteriów  
do oddzielania tych gleb od innych.

Frakcja ilasta jest jak zwykle magazynem składników pokarmowych. 
Nie dotyczy to jednak potasu, którego jest również dużo we frakcjach 
grubszych, zasobnych w glinokrzemiany.

Profil nr 2 w  porównaniu z profilem nr 1 jest uboższy w części ko
loidalne w wierzchnich warstwach, co zaznacza się w stopniu wysyce
nia (poniżej 50%) i wartości T i S. Ilości glinu i wodoru wymiennego 
nie są zbyt duże przy tak niskim pH i znacznej ilości części koloidal
nych. Mogłoby to również stanowić kryterium dla oddzielenia tych gleb 
od gleb brunatnych kwaśnych, jak również od gleb bielicowych.

W profilu nr 2 zaznacza się już przemieszczenie spowodowane pro
cesem przemywania do poziomu В kationów wymiennych, jak wapń, 
magnez i potas.

W stopach części <  2 mm i <  0,002 mm również zaznacza się prze
mieszczanie magnezu i wapnia do poziomu B, natomiast potas nie prze
mieszcza się, a jego ilość jest zbliżona do tej, jaką zawiera gleba bru
natna.

Ilości wolnego żelaza w poziomach wierzchnich są trzykrotnie mniej
sze niż w poziomie B, co wskazuje na silne przemieszczanie tego skład
nika i co również może stanowić kryterium dla oddzielenia gleb lessi
vés od gleb brunatnych właściwych, gleb brunatnych kwaśnych i gleb 
bielicowych.

„Wartości przemieszczania” dochodzą prawie do 2 w częściach 
<  2 mm, natomiast w częściach koloidalnych dla glinu i sum y półto
ratlenków są zbliżone do jedności, a dla żelaza wynoszą 1,35. Świadczy 
to o przemieszczaniu żelaza, natomiast brak przemieszczania glinu (roz
kładu minerałów ilastych) odróżnia te gleby od gleb bielicowych.

Z porównania stopów części ziemistych i koloidalnych wynika, że 
frakcja koloidalna odgrywa główną rolę przy przemieszczaniu składni
ków pokarmowych z warstw wierzchnich do głębszych.

Na podstawie cech morfologicznych, jak i zbadanych cech chemicz
nych można zaliczyć glebę nr 1 do gleb brunatnych właściwych o śred
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nim stopniu wysycenia zasadami (według Kubieny do gleb mezotrc- 
ficznych, czyli pośrednich między glebami brunatnymi eutroficznymi 
a oMgotroficznymi).

Glebę nr 2 po zbadaniu wszystkich jej cech zaliczono do gleb typu 
lessivé (według PTG do gleb pseudobielicowych bez cech zbielicowa- 
nia).
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H. К О Н Е Ц К А -Б Е Т Л Е Й

ПРОБЛЕМЫ ПОБУРЕНИЯ И „LESSIVAGE” В ГОРНЫХ ПОЧВАХ РУМЫНИИ

Л аборатория Х и м и и  и Ф и зи к и  почв И нститута А гр отехн и к и ,
У д обр ен и я  и П оч в ов еден и я , В арш ава

Р е з юме

Исследования проведены в 2 профилях горных почв Румынии, взятых в цен* 
тральных Карпатах. Обе почвы образовались из делювиальных наносов „terra 
fusca”. Они расположены примерно на высоте 1000 м н.у.м. Средняя годичная 
температура — около 5°С; количество атмосферных осадков в течение года рав
няется 1000—1200 мм. Этот материал в профиле № 1 подвергся процессу 
побурения, а в профиле № 2 развился процесс „lessivage”.

В настоящей работе преследовались следующие цели: исследовать, в чем за
ключается разница между содержанием химических компонентов в почвах 
„lessivées” и в буроземных; попытаться представить критерии отличающие про
цесс побурения от „lessivage”.

На основании исследований выведены были следующие заключения:
В исследованной бурой почве характерно отсутствие перемещения коллоидаль

ной фракции из верхних слоев в нижележащие. Незначительные различия в со
держании коллоидальных частей между горизонтом 0—25 см и горизонтами, 
расположенными глубже, вызваны явлениями эрозии. Это в значительной сте
пени связано со степенью сатурации катионами щелочного характера, превы
шающей 60°/о во всем профиле.

Алюминия и обменного водорода во всем профиле мало, что является одним 
из характерных свойств буроземных почв со средней степенью насыщения ка
тионами.

Большое количество обменных катионов, а особенно обменного кальция, ко
торый начинает уж е перемещаться вглубь профиля, свидетельствует о богатстве 
этой почвы.

Исходя из анализа сплава частей <С 2 мм и <С 0,002 мм, мы можем установить, 
что Ca, Mg, К не перемещаются из верних слоев в нижележащие. Ж елезо и алю
миний (определенные в сплавах) также не перемещаются, что характерно для 
буроземных почв, не охваченных процессом ,»lessivage”.

Содержание свободного железа почти одинаково во всем профиле, оно пре
вышает 50°/о валового его количества.

„Сила перемещения” как для частей <С 2 мм так и для фракции <  0,002 мм 
близка к единице, что является одним из критериев для отделения этих почв 
от других.

В илистой фракции, как обычно, скопляются питательные компоненты. Что 
не относится однако ж е к калию которого тоже много в более крупных фрак
циях, содержащих много силикатов алюминия.

Профиль № 2, сравнительно с профилем № 1, содержит в верхних горизон
тах, меньше коллоидальных частей, что подчеркивается степенью их сатурации 
(ниже 50%) и величинами Т и S. Количества алюминия и обменного водорода не 
слишком велики при столь низком pH и большом содержании коллоидальных 
частей. Это могло бы являться критерием для отделения этих почв как от кислых 
бурых, так и от подзолистых почв.
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В профиле № 2 замечается уж е перемещение, вызванное процессом промы
вания, до уровня В обменных катионтов, как кальций, магний и калий.

В сплавах части <  2 мм и <  0,002 мм также отмечается перемещение магния 
и кальция до горизонта В, калий же, напротив, не передвигается, а его содержа
ние близко находящемуся в буроземной почве.

Количество свободного железа в верхних горизонтах втрое меньше, чем в го
ризонте В, что свидетельствует о сильном перемещении этого компонента и может 
также быть критерием для отделения почв ,.lessivées” от собственно буроземных 
почв от бурых кислых и от подзолистых почв.

„Силы перемещения” доходят почти до 2 в частях <  2 мм и напротив, в кол
лоидальных для алюминия и суммы сексиоксидов близки к единице, а для 
железа они равняются 1,35. Это свидетельствует о передвижении железа, а от
сутствие перемещения алюминия (разложения илистых материалов) отличает 
эти почвы от подзолистых.

Из сравнения сплавов <  2 мм и частиц <  0,002 мм, следует, что коллоидаль
ная фракция играет главную роль при перемещении питательных веществ из 
верхних горизонтов в глубжележащие.

На основании — как морфологических свойств, так и изученных химических 
свойств, можно причислить почву № 1 к собственно буроземным со средней сте
пенью насыщения щелочами (по Кубиене — к мезотрофическим, т.е. средним 
между эвтотрофическими бурными почвами и олиготрофическими).

Почва № 2, после исследования всех ее свойств, отнесена к типу почв 
„lessivées” — к псевдоподзолистым почвам без свойств оподзоливания (по Поль
скому Обществу Почвоведения).

К . K O N E C K A -B E TL E Y

BROWNING AND „LESSIVAGE” PROCESSES 
IN ROUMANIAN MOUNTAIN SOILS

I n st itu te  o f S o il S c ie n c e  and C u ltiv a tio n  o f P la n ts ,
L a b o ra to ry  o f S o il C h em istry  and P h y sic s , W arraw

S u mma r y
Investigations were conducted in two mountains soil profiles in the Middle 

Carpathian region of Roumania. Both soils are formed from deluvial „terra fusca” 
deposits and are sited at approximately 1000 m a.s.l. Annual mean temperature 
is abt. 5°C, annual precipitation 1000—1200 mm. The soil undergoes browning 
process in profile Nr. 1 and by lessivage process (leaching) in profile Nr. 2.

The object of the present study was to determine the differences in chemi
cal components content between lessivé and brown soil, and also to find tentative 
criteria for distinction of the browning process from the lessivage process.

The following conclusions were arrived at:
Characteristic for the investigated brown soil in that there is no displacement 

of colloidal fractions from the upper to the lower layers. Small differences in con
tents of colloidal parts between the 0—25 cm horizon and the deeper horizons are
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due to erosiön phenomena. This is to a great extent correlated with the degree 
of basic cation saturation, which exceeds 60% in he whole profile.

Exchangeable aluminum and hydrogen occurs in the whole profile in small 
quantities only, which is one .of the characteristic features of brown soils with  
medium cation saturation.

The large content of exchangeable cations, especially exchangeable calcium, 
which begins already to penetrate down into the profile, indicates high fertility  
of this soil.

Analysis of melts of particles <  2 mm and <  0,002 mm allows to state that 
Ca, Mg, К are not being translocated from the upper to lower layers. Neither are 
Fe and A1 (determined in melts), which is a characteristic feature of brown soils 
not affected by a lessivage process.

Content of free ferrum in nearly uniform in the whole profile, amounting 
to over 50°/o of total Fe.

The ,,translocation value” for the earth particles as well as the colloidal frac
tions approaches unit value, whi'ch forms one of the criteria for distinction of 
these soils from other ones.

The clay fractions are, as usually, the store of the nutrient components. This 
though does not refer to potassium which is found in large amounts also in the 
coarser fractions rich in aluminosilicates.

Compared with profile Nr. 1, the profile Nr. 2 is in its uper layers poorer 
in colloidal parts, which finds its expression in its saturation degree (below 50%) 
and its T abd S values. The amounts of exchangeable aluminum and hydrogen 
are not very high at so low pH and the considerable amounts of colloidal frac
tions. This might also constitute a criterion for distinguishing those soils from acid 
brown soils and also from podsols.

In profile Nr. 2 we observe already translocation to the В-Horizon ofexchan- 
geable cations, as calcium, magnesium and potassium, caused by the leaching 
process.

In meltsof particles <C 2 mm and 0,002 mm the translocation of magnesium  
and calcium to horizon В is taking place too, whereas potassium is not trans
located, its amount being approximately equal to that in brown soil.

The quantities of free ferrum in the upper horizons are three times lower 
than in horizon B, which indicates strong translocation of this component and 
can also serve as a criterion for separation of lessivé soils from the brown soils 
proper, acid brown soils and podsols.

The „translocation values” reach almost 2 in particles <  2 mm, whereas in 
colloidal fractions they approach unit for aluminum and the sum of sesquioxides, 
while for ferrum the value is 1.35. This indicate the translocation of ferrum, while 
non translocation of aluminum (from decomposition of clay minerals) distinguishes 
those soils from the podsols.

Comparison of melts of earth particles <  2 mm and colloidal particles <  0,002 
mm shows that the colloidal fractions play the main role in translocation of 
nutrient components from the upper to deeper layers.

On basis of the morphological properties and the investigated chemical pro
perties we may assign soil Nr. 1 to the brown soils proper of medium basic sa
turation (mesotrophic soils, i. e. those median between eutrophic and oligotrophic 
brown soils after Kubiena).

After investigation of its properties, soil Nr. 2 was assigned to the lessivé-type 
soils (pseudopodsolic soils with no podsolisation properties after P.T.G.V


