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Problematyka wzajemnych relacji między składem mineralnym substratu gle
bowego a procesami glebotwórczymi wzbudza coraz większe zainteresowanie 
wśród gleboznawców. W iąże się to z ważnym pytaniem, na ile właściwości gleb 
uwarunkowane są pedogenezą, a na ile zależą od pierwotnej litogenezy skały 
macierzystej. W  przypadku gleb glejowych jest to szczególnie istotne, zważywszy 
że niektórzy autorzy wyrażają pogląd, iż oglejenie jest procesem litogenicznym 
(geologicznym).

Warunki powstawania gleb glejowych, kształtowane poprzez nadmierne uw il
gotnienie, odznaczają się istotną specyfiką. Szczególną rolę odgrywają tu inten
sywne procesy redoks oraz migracja jonów  [Siuta 1961, 1963; M c Keague 1965; 
Schlichting 1973; M oore 1973]. W  niektórych przypadkach, np. przy wysokim 
poziomie wód gruntowych, w glebach wytworzonych z luźnych utworów może 
dojść do istotnej zmiany składu mineralnego poprzez znaczną koncentrację w tór
nych minerałów żelaza [Siuta, M otowicka 1965; Czerwiński, Matuszyński 1995]. 
W  glebach powstałych z ciężkich utworów (glin, iłów) oddziaływanie procesów 
glejowych na skład mineralny ma bardziej złożony charakter i m imo prow adzo
nych badań w tym zakresie nie jest jeszcze w pełni poznane i udokumentowane. 
Istotne rozbieżności dotyczą przede wszystkim przemian minerałów ilastych 
[Jackson 1965; Reuter 1965; Mc Keague i in. 1973; Tributh 1990].

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań składu mineralnego 
frakcji ilastej gleby objętej jednocześnie dwom a intensywnymi procesami glejo
wymi: opadow ym  i gruntowym. Założeniem autorów było sprawdzenie, czy w tak 
ukształtowanym środowisku glebowym obecnie stwierdzony skład mineralny 
nosi znamiona pedogenezy. Przy wnioskowaniu oparto się na wynikach badań 
mineralogicznych oraz fizykochemicznych i chemicznych.



MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Obiektem badań była gleba uprawna z miejscowości Łyczyn (profil Ł. 04) 
położonej w obrębie Równiny Warszawskiej, około 2 km na SE od Konstancina. 
Profil glebowy zlokalizowano na wysoczyźnie o słabo zróżnicowanym mikrore- 
liefie i braku wyraźnej sieci hydrograficznej wskazującej na kierunek odpływu 
wód powierzchniowych. Wody podziemne drenowane są przez położoną w odle
głości około 1 km na E dolinę Wisły. Skałę macierzystą gleby stanowią osady 
ilaste -  iły zastoiskowe, wytworzone w okresie maksymalnego stadiału z lodow a
cenia warty. W stropie zaznacza sic oddziaływanie procesów peryglacjalnych /. 
okresu vistulianu.

S ch em a ty czn a  budow a badanego profilu:
A pg 0 - 3 0  cm  -  piasek glin iasty  m ocny pylasly , w ilg o tn o ść  św ieża , og iejn ic

n iew ie lk ie , p lam iste, brak w ytrąceń ż c la z isto -m a n g a n o w \c h  
l ig  3 0 - 5 0  cm  -  glina średnia pyiasta, w ilg o tn o ść  św ieża , o g lejem e średnie.

zac iek o w e, n ie liczn e  w ytrącenia zela z isto -m a n g a n o w c  
IIIG lg 5 0 - 8 0  cm  -  glina bardzo c iężk a , w ilg o tn o ść  św ieża , og lejem e silne,

m arm urkow atc, n ie liczn e  w ytrącenia  żcla z isto -m a n g a n o w c  
IIIG2 8 0 -1  10 cm  -  ił, w ilg o tn o ść  św ieże , og lcjen ie  silne, m arm urkow atc. liczne

w ytrąccnia że 1 az isto -m an gan ow e  
II1G3 1 1 0 -1 3 0  cm  il, w ilg o tn o ść  na pograniczu św icżej-w 'ilgotn ej. o g lejen ie  siln e ,

m arm urkow atc. bardzo liczne w ytrącenia żc la z isto -m a n g a n o w c  
II1G4 1 3 0 -1 5 0  cm  ;}. w ilg o tn o ść  m okra, o g lejen ie  silne , ca łk ow ite  i liczne

w \ t r ąc e n i a że 1 az i s t o - 1 n a n g ano w e .

Próbki do badań laboratoryjnych pobierano ze wszystkich poziomów genety
cznych. Podstawowe badania fizykochemiczne oraz skład granulometryczny w y
konano według metod ogólnie przyjętych w gleboznawstwie. Przeprowadzono 
ekstrakcję poszczególnych form żelaza:

-  rozpuszczalnego w 20% HC1 (Fe.^) wg Gedrojca,
-  wolnego (Fed) wg Aguillera i Jacksona,
-  amorficznego (Fe ) wg Tam m a w modyfikacji Mc Keague i Daya.
Badanie desorpcji jonów  wykonano metodą elektrodializy według Grahama w

modyfikacji M aksim owa i Brogowskiego [Brogowski 1963], stosując naważkę 
50 g gleby i różnicę potencjałów między elektrodami 100 mV. Elektrodializę 
prowadzono w odcinkach trzygodzinnych pobierając roztwory katodowe i anodo
we do analizy do momentu aż przewodnictwo roztworu badanej próby glebowej 
zmalało do zera, co świadczyło o całkowitym wyparciu jonów z gleby.

Prowadzono badania mineralogiczne frakcji ilastej (<0,002 mm) wydzielonej 
metodą Atterberga przy użyciu N a?C 0 3 jako dyspergatora. Badania wykonano 
metodą dyfraktometrii ren tgenow skiej 'na aparacie TuR M 62/HZG3, stosując 
promieniowanie Cu z filtrem Ni przy napięciu 30 kV i natężeniu 15 mA. Próbki 
analizowano w postaci preparatów sedymentowanych w wariantach: surowe 
(H20 ) .  wysycone K+, w . -л cone K+ i ogrzewane do 120, 300, 550°C, wysycone 
M g+~, wysycone M g+2 i glikolem etylenowym w temp. 60°C. Dane dyfraktome- 
Tvezne opracowano komputerowo przy użyciu programu X-rayan [Marciniak,

' iszko 1 c)94|. Identyfikację jakościową minerałów oparto na porównaniu war- 
' и si\(vinch. refleksów z danymi wzorcowymi [Brindley,
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Brown 1980; Środoń 1980]. Stosunki ilościowe między minerałami oszacowano 
na podstawie intensywności refleksów [Schultz 1960; Brindley, Brown 1980].

WYNIKI BADAŃ

O gólne właściw ości fizykochem iczne

Badana gleba wytworzona jest z ciężkich utworów o znacznej zawartości 
frakcji iłu koloidalnego 4 5 -59%  (tab. 1). Jedynie poziom powierzchniowy Apg 
zawiera tylko 8% frakcji < 0,002 mm.

Odczyn gleby waha się od kwaśnego w poziomie Apg (p H ^ p  4,1) do zbliżo
nego do słabo kwaśnego w poziomach głębszych (pHKę, 5л)-6,7). W  całym 
profilu brak węglanów. Zawartość próchnicy w poziomie uprawnym  wynosi 
1,24%.

Kationowa pojemność wymienna CEC (liczona w 100 g gleby) waha się w 
szerokich granicach -  od 4,36 meq w poziomie Apg do 30,67 meq w poziomie III 
G ig  (tab. I). W przeliczeniu na zawartość iłu koloidalnego wartość CEC jest 
bardziej wyrównana z wyraźnym maksimum w poziomie lig. W ysycenie kom 
pleksu sorpcyjnego (Vs) głównie kationami zasadowymi waha się od 53% w 
poziomie Apg do 93 -98%  w poziomach głębszych. Dominującym kationem 
w ym iennym  jest wapń (69-88% ), obok którego relatywnie wysoka zawartość 
wykazuje magnez. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w poziomach lig  i 
I I IG lg ,  w których stosunek Ca+2/M g+2 wynosi odpowiednio 3,45 i 3,21.

Łączna ilość kationów zasadowych uzyskanych przez desorpcję metodą ele- 
ktrodializy jest większa od sumy kationów oznaczonych przy określaniu CEC 
(tab. 1 ). Różnica ta związana jest z tym, że przypuszczalnie elektrodializa prow a
dzi do uwolnienia kationów nie tylko z pozycji jonowymiennych, lecz dodatkowo 
z icci krystalicznej minerałów ilastych. Dotyczy to szczególnie poziom ów lig, 
l i i Gl g  i IIIG2, gdzie stwierdzono wyraźnie większą ilość magnezu desorbowa- 
nego elektrodialitycznie (tab. 2).

W ekstraktach w 20% HC1 przeważa magnez, osiągając np. w poziomach lig, 
I I IG lg  i IIIG2 ponad 50% wszystkich kationów. W  poziomach tych stwierdzono 
również najwyższą zawartość tej formy magnezu w przeliczeniu na ilość iłu 
koloidalnego (tab. 2).

W zajem ne stosunki pomiędzy różnymi formami magnezu wykazują znaczne 
zróżnicowanie w poszczególnych poziomach genetycznych. Charakterystyczne 
są wysokie wartości stosunków pomiędzy ilością magnezu desorbowanego w 
elektrodializie i ekstrahowanego w 20% HC1 w poziomach l ig  i I I IG lg  (rys. 1).

Zawartość różnych form żelaza (Fea, Fed, Fe0) jest zmienna w zależności od 
poziomu genetycznego, wzrastając generalnie wraz z głębokością (tab. 2). W  
przeliczeniu na ilość frakcji koloidalnej różnice pomiędzy poziomami są znacznie 
mniejsze, a maksymalne zawartości Fe i Fe() występują w górnych poziomach, 
natomiast Fed w poziomie Apg. Podobnie układają się wartości wskaźników 
liczonych jako  stosunki poszczególnych form żelaza: F e y F e a, Fep/Fea i Fe0/Fed. 
Szczególnie wysoką wartość (0,7) osiąga wskaźnik Fed/Fea w poziomie Apg oraz 
wskaźnik Fe0/Fed w poziomie l ig  -  (0,8) (rys. 2).



TABELA 1. O gólne w łaściw ości fizykochem iczne badanej gleby -  TABLE 1. Physico-chem ical properties o f  soil under study oc

Poziom G łębo Skład pH СаСОз Próchnica CEC S спс S ed
genetyczny kość granulometryczny (KC1) [%] Humus
Genetic Depth Granulometric [%] b с b с b с
horizon [cm] com position

grupa a 
group < 0,002

Apg 0 -3 0 pgm 8 4,2 0,0 1,24 4 ,36 0,54 2 ,30 0,29 2,84 0,35
Hg 3 0 -5 0 gsp 22 5,0 0,0 n.o. 12,25 0,56 11,31 0,51 15,51 0,70
IIIG lg 5 0 -8 0 gb 53 5,6 0,0 n.o. 30 ,67 0,58 29,97 0,56 42,05 0,79
IIIG2 8 0 -1 0 0 ił 58 5,6 0,0 n.o. 31,05 0,53 30,35 0,52 36,81 0,63
IIIG3 1 1 0-130 ił 59 5,5 0,0 n.o. 24 ,76 0,42 24,01 0,41 36,81 0,55
IIIG4 1 3 0 -1 5 0 ił 45 6,7 śl.-trace n.o. 22 ,49 0,50 22,11 0,49 27,83 0,61

a -  procentowa zawartość cząstek o średnicy < 0,002 mm -  percentage of particles o f diameter < 0,002 mm, b -  zawartość w meq /100 g gleby -  content in meq 
/100 g o f soil, с -  zawartość w przeliczeniu b/a -  content in calculated b/a, n.o. -  nie oznaczane -  not determined, Scb:c -  suma kationów zasadowych 
wymiennych -  basic exchangeable cation saturation, Sud -  suma kationów zasadowych desorbowanych w elektrodializie -  basie cation desorbed by 
electrodialysis method.
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TABELA 2. Zawartość różnych form m agnezu i żelaza w badanej glebie
TABLE 2. Contents o f different forms o f m agnesium  and iron in the investigated soil

P oziom  
genetyczny  
— Genetic  
horizon

G łębokość
Depth
[cm]

M g+2(CEC) M g +2ED M g+2HCi FCa Fed Fe0

a b a b a b с d с d с d

Apg 0 -3 0 0,29 0,04 0,48 0,06 2,58 0,32 0,44 0,055 0,31 0,039 0,11 0 ,014

Hg 3 0 -5 0 2 ,42 0,11 5,62 0,25 16,18 0,73 1,65 0,075 0,66 0,030 0,53 0,024

IIIG lg 5 0 -8 0 6 ,89 0,13 18,55 0,35 43,93 0,83 3,50 0,066 1,32 0,025 0,64 0 ,012

IIIG2 8 0 -1 0 0 4,87 0,07 10,44 0,18 41,76 0,72 3,89 0,067 1,16 0,020 0,41 0 ,007

IIIG3 1 1 0-130 4,03 0,07 7,62 0,13 38,35 0,65 3,60 0,061 0,77 0,013 0,24 0,004

IIIG4 13 0 -1 5 0 3,70 0,08 4,95 0,11 31,05 0,69 3,33 0 ,074 1,03 0,023 0,22 0,005

Zawartość Mg+2 (CEC) wymiennego -  content o f exchangeable Mg+2 , zawartość Mg+~ im desorbowanego w elektrodializie -  content o( Mg+_ desorbed by 
electrodialysis method, zawartość Mg+2 h c i ekstrahowanego 20% HCl -  content ol Mg+“ extracted by 20% HC1, a -  zawartość Mg " w mcq/100 g gleby, b -  
zawartość Mg+2 w przeliczeniu = a/(% cząstek < 0 ,002)- content o f Mg+2 as calculated = a/(% of particles < 0,002 mm), с -  zawartość -  content Fe w mg/lOOg 
gleby, d -  zawartość Fe w przeliczeniu = с /(% cząstek < 0,002) -  content of Fe as calculated = c/(% o( particles < 0.002 mm)
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RYSUNEK 1. Zróżnicowanie wskaźników zawarto
ści różnych form magnezu w profilu Łyczyn (Ł 04):
a -  stosunek ilo ści m agnezu w ym ien n eg o  

2+  ^
(Mg ci-c) do ilości magnezu desorbowanego w
clektrodializic (M g“+i;i)), b -  stosunek ilości mag
nezu desorbowanego w clektrodializic (M g_+i-;i)) do 
ilo ści m agnezu ekstrahow anego 20% HC1 
(M g-+HÇi), с -  stosunek ilości magnezu wym ienne
go (M g“+ci-c) do ilości magnezu ekstrahowanego 
207r HC1 (M g2+nci)
FIGURE 1. Differentiation of the factors o f content 
of variable forms of magnesium in Łyczyn (Ł 04) 
soil profile: a -  ratio between content of exchange
able magnesium (M gi+ci-c) and content o f magne
sium desorbed by clcctrodialysis method (M g2+î D), 
b -  ratio between content of magnesium desorbed by 
clcctrodialysis method (M g2+i-c) and content of 
magnesium extracted by 20% HC1 (M g2+i-ici), с -  
ratio between content of exchangeable magnesium  
(Mg" ci-:c) and content of magnesium extracted by 
20% HC1 (Mg2+HCi)

B adania  m inera logiczne

Stosując metodę dyfraktometrii rentgenowskiej stwierdzono występowanie we 
frakcji ilastej (<0 , 0 0 2  mm) badanej gleby kilku typów pakietów minerałów 
ilastych. Tworzą one osobne minerały lub formy przejściowe -  mieszanopakieto- 
we (rys. 3).

W e wszystkich poziomach genetycznych powszechnie występującym m inera
łem ilastym jest illit. Jego obecność stwierdzono na podstawie charakterystycz
nych refleksów o wartościach 1,0,0,5 i 0,33 nm w próbkach wysyconych potasem 
i w próbkach dodatkowo jeszcze prażonych w temp. 500°C. Część pakietów 
illitowych stanowi składnik różnego rodzaju minerałów mieszanopakietowych.

W ystępow anie innych minerałów ilastych jest wyraźnie zróżnicowane w po
szczególnych poziomach genetycznych.

W poziomie Apg najbardziej charakterystycznym minerałem ilastym jest 
wermikulit. Stwierdzono go na podstawie refleksów 1,4 i 0,46 nm w próbkach 
surowych (H 20 )  i glikolowanych oraz po przesuwaniu się refleksu 1,4 nm do 
wartości 1,0 nm w próbkach wysyconych potasem. Obok wermikulitu w poziomie 
Apg występuje w dużej ilości illit oraz podrzędnie smektyt i chloryt. Większość 
pakietów smektytowych i chlorytowych tworzy struktury mieszanopakietowe z 
illitem, a także częściowo z wermikulitem.

W  poziomach lig  i I I IG lg  istotnymi składnikami frakcji ilastej są chloryt i 
smektyt. Chloryt identyfikowano na podstawie stabilnego refleksu 1,4 nm w 
próbkach surowych i wysyconych potasem. W  próbkach prażonych w 120°C, 
300°C i 550°C refleks 1,4 nm stopniowo zanikał, natomiast pod wpływem glikolu 
etylenowego przesuwał się do wartości 1 ,5-1 , 6  nm. O obecności smektytu świad
czyły refleksy -  około 1 , 2  nm w próbkach wysyconych potasem oraz 1,6—1,65 nm 
po glikolowaniu. Porównanie intensywności oraz budowy refleksów wskazuje na 
znaczną zawartość chlorytu i smektytu w stosunku do ilości illitu. W  wymienio-
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RYSUNEK 2. Zróżnicowanie wskaźników zawarto
ści różnych form żelaza w profilu glebowym Łyczyn 
(Ł 04): a -  stosunek ilości żelaza wolnego (Fcti) do 
ilości żelaza ekstrahowanego 20% HC1 (Fea), b -  
stosunek ilości żelaza amorficznego (Fc0) do ilości 
żelaza ekstrahowanego 20% HC1 (Fc:i), с -  stosunek 
ilości żelaza amorficznego (Fc0) do ilości żelaza 
wolnego (Fed)
FIGURE 2. Differcntation of the factors o f content 
of variable forms of iron in Łyczyn (Ł 04) soil 
profile: a -  ratio between content o f free iron (Feti) 
and content o f iron extracted by 20% HC1 (Fca), b -  
ratio between content of amorphous iron (Fc0) and 
content of iron extracted by 20% HC1 (Fea), с -  ratio 
between content o f amorphous iron (Fe0) and con
tent o f free iron (Fcj)

nych poziomach stwierdzono również występowanie minerałów typu illit/chloryt 
(refleks 2,4 nm), smektyt/chloryt (refleks 2,9 nm), a także chloryt/wermikulit 
(refleks 2,7 nm).

W  dolnej strefie profilu, w poziomach IIIG2-IIIG4, występuje podobny zespół 
minerałów ilastych -  illit, smektyt i chloryt. Największą rolę odgrywają illit i 
smektyt, a w szczególności ich formy mieszanopakietowe illit/smektyt. Dają one 
w próbkach glikolowanych sekwencję wyraźnych refleksów o wartościach 1,34, 
0,89 i 0,54 nm. W  dosyć znacznych ilościach występuje również chloryt, a jego  
refleks 1.4 nm w próbkach prażonych i glikolowanych jest bardziej stabilny.

Obok wymienionych minerałów ilastych w badanej glebie występuje również 
przypuszczalnie kaolinit. Identyfikacja rentgenograficzna kaolinitu jest bardzo 
trudna ze względu na pokrywanie się jego głównych refleksów ( 0 0 1  ) z refleksami 
chlorytu i wermikulitu. W stępne badania spektroskopii w podczerwieni nie dały 
zadowalających rezultatów, wskazując jedynie na możliwość występowania tego 
minerału.

Innymi minerałami obecnymi we frakcji koloidalnej gleby z Łyczyna, a stwier
dzonymi metodą XRD są getyt (refleksy 0,418 i 0,269 nm) oraz kwarc (refleksy 
0,426 i 0,334 nm). Kształt i intensywność refleksów getytu wskazują na jego 
większy stopień krystaliczności w poziomach głębszych IIIG2-IIIG4.

DYSKUSJA

Budowa profilu badanej gleby jednoznacznie wskazuje, że jej górna część 
objęta jest procesem opadowo-glejowym, natomiast środkowa i dolna procesem 
gruntowo-glejowym. Zarówno morfologia poszczególnych poziomów, jak  i ich 
właściwości świadczą, że są to procesy o dużej intensywności [Siuta 1963]. 
R ównież ich oddziaływanie na substrat glebowy jest bardzo wyraźne. Jak dowo-



188 P. W. Biesiacki, Z. Zagórski

dzą wyniki badań mineralogicznych, 
obecny skład mineralny gleby odbiega 
znacznie od pierwotnego składu m ine
ralnego skały macierzystej. Iły zastoi- 
skowe, z których wytworzyła się bada
na gleba, składają się głównie z illitu, 
otok którego występują w mniejszych 
ilościach smektyt i chloryt. Jest to 
skład mineralny typowy dla osadów 
powstałych w warunkach litogenezy 
glacjalnej [Stankowska 1976].

W zależności od typu procesu na
stąpiły zmiany jakościow e i ilościowe 
w składzie mineralnym frakcji koloi
dalnej w' obrębie poszczególnych po
ziomów genetycznych.

Najbardziej od pierwotnego składu 
m inera lnego  tw orzyw a g lebow ego  
różni się skład mineralny frakcji koloi
dalnej w poziomie Apg. Częściowo 
może to być spowodowane czynnika
mi litogenicznymi, związanymi z pe
wną odrębnością skały (niecałkowi- 
tość profilu), na co wskazywałby skład 
granulometryczny, jednak główną 
przyczyną wydaje się być oddziaływa
nie środowiska glebowego, kształto
wanego przede wszystkim przez od
górne oglejenie. Dowodem  na to jest 
występowanie w tym poziomie znacz
nej ilości wermikulitu -  minerału o 
wybitnie pedogenicznym pochodze
niu. Według Katarthansis [1988] oraz 
Matsue i W ada [1989] powstaje on

R Y SU N E K  3. Dyfraktogram y frakcji ilastej 
(<0,002 mm) z poziomów Apg, Hg, IIIG 1 g i IIIG3 
z profilu glebowego Łyezyn (Ł 04): bbO -  próbka 
surowa, K+ próbka nasycona potasem, ge -  próbka 
solwatowana glikolem etylenowym, I -  illit, S -  
smektyt, Ch -  chloryt, W -  wermikulit, Ge -  getyt, 
O -  kwarc
FIGURE 3. XRD patterns of clay fraction (<0,002  
mm) from horizons Apg, lig , IIIG1 g and IIIG3 of the 
Łyczyn (Ł 04) soil profile: H2O -untreated sample, 
K+ -  potassium saturated sample, ge -  ethylene 
glicol solvated sample, I -  illile, S -  smectite, Ch -  
chlorite, W -  wermiculite, Ge -  gocthite, Q -  quartz
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przez transformację struktury illitu i smektytu w warunkach niskiego pH, silnego 
usuwania alkaliów (Ca, Mg) oraz w obecności substancji organicznej i wolnego 
żelaza. Takie właśnie warunki panują w poziomie Apg.

Intensywne procesy opadowo-glejowe i gruntowo-glejowe są przyczyną zróż
nicowania składu mineralnego w środkowej strefie profilu, w poziomach lig  i 
II IG lg .  W iększa ilość chlorytów w tych poziomach jest wynikiem postępującej 
chlorytyzacji. W  warunkach zmiennej wilgotności (okresowe stagnowanie wody 
opadowej i podsiąk kapilarny wody gruntowej) i zmiennego potencjału red-oks, 
a także przy specyficznej, dużej ilości wolnych jonów  magnezu doszło do prze
kształcenia struktury części illitu i smektytu we wtórne chloryty -  tzw. chloryty 
glebowe [Jackson 1965; Reuter 1965; Tributh 1990]. Jak wykazały badania 
rentgenostrukturalne, nowo powstałe chloryty charakteryzują się bardzo labilną 
strukturą, podatną na destrukcję termiczną i pęcznienie. W edług Jacksona [1965] 
są to cechy rozpoznawcze dla chlorytów glebowych. Minerały te są również 
nietrwałe w zmieniających się warunkach fizykochemicznych, o czym świadczą 
wyniki elektrodializy. W iększa ilość magnezu desorbowanego w czasie elektro- 
dializy w porównaniu z ilością magnezu wymiennego jest następstwem postępują
cego rozpadu warstw brucytowych w strukturze chlorytu. Stwierdzenie w y
stępowania w glebie wtórnych chlorytów może być świadectwem zaawansow ania 
procesów glejowych. Możliwe, że w poziomie lig  transformacja minerałów idzie 
nieco dalej niż chlorytyzacja, mianowicie w kierunku wermikulityzacji, czego 
dowodem jest obecność obok chlorytów glebowych również minerałów mie- 
szanopakietowych, w których część struktury stanowi wermikulit. Odróżniałoby 
to proces glejowy opadowy od gruntowego.

Innym przejawem zmian w składzie mineralnym substratu glebowego pozio
mów lig  i I I IG lg  jest ich znaczne wzbogacenie w smektyt. Zwiększenie ilości 
smektytu nie wynika jednak  bezpośrednio ze specyfiki procesów glejowych 
powodujących przemiany strukturalne w innych minerałach (smektytyzacji), ale 
j e s t  związane z m echanicznym przemieszczaniem się tego minerału wraz z 
przesiąkającą wodą opadową lub z podsiąkiem wód gruntowych. Na taki przebieg 
alokacji smektytu w glebach zwrócili uwagę m.in. Jackson [1965], Stoch i Siko. л 
[1968], Brogowski i Mazurek [1990], Chojnicki [1993]. W  przypadku badanej 
gleby intensywne ruchy wody w profilu proces ten znacznie zdynamizowały.

W  spągowych poziomach badanej gleby, mianowicie w poziomach IIIG2 -  
IIIG4, wpływ procesu gruntowo-glejowego na skład mineralny frakcji koloidalnej 
jes t  słabiej widoczny, mimo jego  znacznej intensywności. Chlorytyzacja nie jest 
tak zaawansowana, czego dowodem jest mniejsza ilość wtórnych chlorytów. 
Stwierdzone chloryty mają bardziej stabilną strukturę, co wskazuje na ich litoge- 
niczną genezę. Główny kierunek zmian mineralogicznych związany jes t  z tw o
rzeniem się minerałów mieszanopakietowych illit/smektyt. Ich ilość jest większa 
niż w typowych utworach glacjalnych [Stankowska 1976; Długosz ^ ^ . P o w s t a 
waniu pakietów smektytowych (smektytyzacji) sprzyja zarówno znaczna wilgot
ność poziom ów  IIIG3 i IIIG4, jak  i obecność potrzebnych  do tego typu 
transformacji dużej ilości jonów  magnezu [Van de Wetering, Boerm a 1984; 
Tributh 1990].

W  glebie z Łyczyna zaznacza się również wpływ procesów glejowych na 
mineralogię związków żelaza. Podstawowym minerałem żelaza jest getyt. B ada
nia rentgenograficzne i chemiczne wykazały, że poszczególne poziomy genety
czne różnią się między sobą pod względem zawartości związków żelaza oraz, co
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wydaje się bardzo istotne, różnią się również stopniem ich wykrystalizowania. 
Poziomy górne zawierają znikomą ilość krystalicznego getytu. Oznacza to, że 
procesy odgórnego oglejenia nie sprzyjają trwałej koncentracji związków żelaza, 
lecz tylko powodują, że tworzą się one w formie amorficznych lub słabo wykry
stalizowanych agregatów mineralnych. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym 
krystalizację związków żelaza jest obecność substancji organicznej [Cornell. 
Schwertmann 1979].

W  procesach gruntowo-glejowych związki żelaza tworzą stabilne fo rm y, czego 
dowodem jest obserwowany na dyfraktogramach wzrost krystaliczności getytu 
wraz z głębokością profilu. Getyt staje się w poziomach gruntowo-glejowych 
łatwo rozpoznawalnym elementem składu mineralnego, tworząc konkrecjc żela- 
ziste lub, w skrajnym przypadku, poziomy żelaziste.

O m ów ione powyżej wyniki badań pozwalają na zaproponowanie wstępnego 
schematu przemian składu mineralnego frakcji ilastej gleby w warunkach inten
sywnych procesów glejowych (rys. 4). Autorzy zdają sobie sprawę, żc schemat 
ten w wyniku nowych badań może podlegać weryfikacji i zmianom.

W kontekście badań mineralogicznych interesująca jest analiza wyników ba
dań chemicznych. Z  jednej strony potwierdziły one rozpoznanie dyfraktometry- 
czne, z drugiej zaś wskazują, że istnieje wyraźny związek między składem 
mineralnym (jego zmianą) a właściwościami chemicznymi gleby. Najbardziej jest 
to widoczne przy występowaniu różnych form magnezu i żelaza. Dużą ilość

RYSUNEK 4. Przemiany składu mineralnego frakcji ilastej (<0,002 mm) pod wpływem procesów  
glejowych w profilu glebowym Łyczyn (Ł 04)
FIGURE 4. Transformations of mineral composition of clay fraction (<0,002 mm) by gleic processes in 
soil profile Łyczyn (Ł 04)
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magnezu ekstrahowanego 20% HC1 można wiązać z występowaniem chlorytów, 
z których Mg jest uwainiany przy ich rozkładzie chemicznym. Natomiast stosunek 
ilości magnezu desorbowanego w elektrodializie do magnezu z ekstraktów w HC1 
wskazuje na wzajemne relacje ilościowe między chlorytami wtórnymi (pedogeni- 
cznymi) a chlorytami pierwotnymi (litogenicznymi) i może być chemicznym 
wskaźnikiem przebiegającej chlorytyzacji pod wpływem procesów glejowych. 
Wysoki stosunek żelaza amorficznego do wolnego wskazuje, że w warunkach 
procesu opadowo-glejowego uwolnione żelazo (na przykład z minerałów krze
mianowych) jest aktywnym elementem środowiska glebowego i może uczestni
czyć w procesach transformacji minerałów ilastych (wermikulityzacji i chlo
rytyzacji).

WNIOSKI

1. W  glebach glejowych wytworzonych z ciężkich utworów w zależności od 
typu procesu glejowego następują zmiany ilościowe i jakościow e w składzie 
mineralnym frakcji ilastej, mianowicie:

-  w poziomach powierzchniowych Ag procesy opadowo-glejowe przyczyniają 
się do powstania wermikulitu glebowego,

-  w poziomach g i Gg jednoczesne oddziaływanie procesów opadowo- i 
gruntowo-glejowych prowadzi do powstania wtórnych chlorytów glebowych oraz 
do wzbogacenia w smektyt,

-  w poziomach G procesy gruntowo-glejowe powodują wzrost zawartości 
minerałów mieszanopakietowych illit/smektyt.

2. W  ciężkich glebach glejowych występuje związek między właściwościami 
chemicznymi i fizycznymi a kierunkami transformacji minerałów ilastych. Duża 
zawartość oraz ruchliwość jonów  magnezu i żelaza w warunkach zmiennej 
wilgotności może być wskaźnikiem zachodzących procesów wermikulityzacji, 
cnlorytyzacji i smektytyzacji.
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CHANGES OF MINERAL COMPOSITION OF THE CLAY  
FRACTION BY INTENSIVE GLEY PROCESSES

Department o f Soil Science, Warsaw Agricultural University

S U M M A R Y

The results of mineralogy investigation of gley soil profile derived from glacial 
clay in Łyczyn Site (Warsaw Plain) were presented. The results obtained by XRD 
method show, that prevalent minerals composition of clay fraction (<0,002 mm) 
is really other than previous lithogenetic origin. A reason o f  this differentiation 
have been intensive gley processes, which were caused transformation of structu
res clay minerals like illite and smectite into a secondary (pedogenic origin) clay 
minerals such as chlorite or vermiculite. The transformation are depended on types 
of gley processes. In the upper horizon Ag, the pseudogley processes are enabled 
formed a pedogenic vermiculite. In the middle part of soil profile, in g and Gg 
horizons simultaneously functioned pseudo- and groundgley processes were ef
fected on formed pedogenic chlorite. In these horizons also addition amount of 
smectite, which has been mechanically translocated by vertical water m ovem ent 
was observed. In the lowest part of soil profile, in G 2 -G 4  horizons the groundgley 
processes conduced to origin mixed layer clay minerals such as illite/smectite.

The results of XRD investigation have been confirmed by some chemical 
analysis. Closely relationships between high contents o f  magnesium, amorphous 
iron and transformation of clay minerals was indicated.
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