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ZMIANY ZAWARTOŚCI WAPNIA I ŻELAZA 
W GLEBACH TORFOWO-MURSZOWYCH 
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WSTĘP

Gleby torfowe Pojezierza Mazurskiego, których areał szacuje się na około 110 
tys. ha, podlegają procesowi murszenia od ponad 100 lat. Na większości torfowisk 
proces ten został zapoczątkowany w wyniku prac melioracyjnych i hydrotechni
cznych przeprowadzonych w połowie ubiegłego stulecia w celu pozyskania 
nowych terenów do produkcji pasz i nasion traw [Piaścik 1977].

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian zawartości wapnia i żelaza 
spowodowanych przez proces murszenia.

OBIEKT I METODY BADAŃ

Badania przeprowadzono na średnio zmurszałych glebach Pojezierza M azur
skiego wytworzonych z silnie rozłożonych torfów olesowych i średnio rozłożo
nych torfów turzycowiskowych obiektów Łąki Szymońskie i Piskie Wody.

W apń ogółem w popiele, a wymienny w 1 M octanie amonu oznaczono według 
metody ASA, wodór wymienny -  w roztworze chlorku baru i trójetanoloaminy 
[Sapek 1984], żelazo ogółem -  w popiele, żelazo wolne -  według Jacksona 
[Jackson 1964], żelazo ruchliwe -  według Gereia w 0,05 M H 2S 0 4, żelazo 
związane obliczono z różnicy pomiędzy Fe ogółem a Fe wolnym [Konecka-Betley 
1968].

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

W  badanych glebach wyraźnie zaznacza się przewaga wapnia i żelaza, a ich 
rozmieszczenie profilowe jest odmienne (tab. 1 i 2).

Gleby torfowe zasilane są w wapń głównie przez wody gruntowe zawierające 
znaczne ilości CaCO^ wymytego z przyległych wysoczyzn. W  złożu torfowym 
obecne w roztworach jony wapnia występują w dużych ilościach na skutek 
wiązania materii organicznej [Okruszko 1976, Lucas 1982].
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W  analizowanych profilach nie obserwuje się kumulacji wapnia ogółem w 
poziomach murszowych (tab. 1 ). Również zawartość wapnia wymiennego maleje 
w murszach i w warstwie do 20 cm znajduje się go 1,5-2,0-krotnie mniej w 
porównaniu z głębszymi torfami (tab. 1). Zwiększa się natomiast udział wodoru 
wymiennego w trakcie mineralizacji materii organicznej w procesie murszenia. 
W  poziomach murszowych ilości tego kationu są 1,5-2,0-krotnie większe w 
stosunku do ilości wodoru w poziomach torfowych (tab. 1).

Jony wodoru z racji silnej sorpcji wypierają wymienny wapń z kompleksu 
sorpcyjnego. Jony wapnia zaś przechodzą do roztworu, skąd są wymywane. 
Prowadzi to w efekcie do zakwaszenia wierzchnich warstw badanych gleb. Na 
wzrost odczynu w użytkowanych rolniczo Histosolach wskazywał także Lucas 
[1982].

Stwierdzane w poziomach murszowych spadek ilości wapnia i kumulacja 
wodoru dowodzą, że w trakcie procesu murszenia zachodzi ługowanie wapnia. 
Fakt ten potwierdzają badania M ejerow sky’ego i Hapkiny [1976] oraz Lucasa 
[ 1982]. Przypuszczalnie wiąże się to z wydzielaniem dużych ilości C 0 9 w wyniku 
mineralizacji i tworzenia kwaśnych węglanów wapnia [Okruszko, Kozakiewicz 
1973]. Duży udział wapnia w formie wymiennej (60-76% ) ułatwia także jego 
ługowanie. Roczne straty tego kationu wynoszą średnio około 510 kg/ha przy 
założeniu, że powierzchnia użytkowanych rolniczo gleb organicznych obniża się 
w ciągu roku o 1 cm. Zatem w wyniku procesu murszenia, zachodzącego w 
większości gleb torfowych Pojezierza Mazurskiego, ubyło przez ponad 100 lat 
około 52 t Ca w przeliczeniu na hektar [Piaścik 1977].

W  ostatnich latach wykonano wiele prac na temat wpływu procesów glebo- 
twórczych na rozmieszczenie związków żelaza [Schwertmann 1985]. Dotyczą one 
głównie gleb mineralnych i zabagnianych. Niewiele jest natomiast opracowań 
mających za temat rozmieszczenie żelaza w glebach organicznych [Norrström 
1995].

W  murszach żelazo uwalnia się w trakcie mineralizacji masy organicznej 
[Okruszko 1976]. Poza tym do warstw wierzchnich może doprowadzać je  woda 
gruntowa. Jeżeli gleby hydrogeniczne zasilane są wodami bogatymi w związki 
żelaza, to m ogą w nich powstawać minerały żelaziste [Stoops, Eswaran 1985].

W  profilach badanych gleb żelazo ogółem występuje w stosunkowo dużych 
ilościach (tab. 2). Poziomy murszowe zawierają go przeciętnie 1,5-3,0-krotnie 
więcej niż poziomy torfowe. Tak duża akumulacja tego składnika w masie 
murszowej świadczy nie tylko o wzmożonych procesach oksydacyjno-redukcyj- 
nych, ale i o intensywnej mineralizacji i o akumulacji biologicznej. Poza tym 
przyczynia się do tego niezbyt duże zapotrzebowanie roślin na ten składnik.

W  odwodnionych glebach torfowych żelazo ma dużą zdolność do tworzenia 
związków kompleksowych z substancją organiczną [Kowalew, Generałowa 1967; 
Puustrjarvi 1952; W alczyna 1974; Sapek B., Sapek A. 1987]. W  murszach 
składnik ten występuje przypuszczalnie w tej formie. Efimow [1961] wykazał, że 
prawie cała ilość żelaza w glebach torfowych była związana przez substancje 
humusowe. W edług Norrström [1995], żelazo w związkach organicznych stano
wiło od 24 do 84% Fe ogółem, a Henrot i W ieder [1990] stwierdzili, że wiązanie 
żelaza z materią organiczną było głównym sposobem zatrzymania tego składnika 
i zachodziło do całkowitego wysycenia wiązań.

Zawartość żelaza wolnego, odznaczającego się dużą ruchliwością oraz zdol
nością przemieszczania w profilu [Duchaufour 1970; Konecka-Betley 1968,
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T A B E L A  1. Zm iany zawartości wapnia i wodoru  
T A B L E  1. Changes in the calcium  and hydrogen content

Nr P o G łębo Ca W ym ienny % w kom pleksie sorpcyjnym
Profilu ziom kość ogółem  Exchangeable % in the sorption com plex
Profile Hori Depth Total [m m ol(+)/k ;g

N o zon gleby—o f  soil]
[cm] [%] Ca H C'a H

1 M l 5 -1 0 3,2 60,1 91,4 38,5 58,5
М 2 15 -2 0 3,7 61,5 92,9 51,7 45 ,6
Ot 2 5 -3 0 3,3 94,7 81,0 65,6 31,4
Ot 3 5 -4 0 2,3 112,0 61,0 62,3 33,9
Ot 5 5 -6 0 2,9 118,4 44 ,4 68,0 25,5
Ot 7 5 -8 0 3,3 112,0 46 ,6 68,5 27,1

2 M l 5 -1 0 2,1 77,8 62,5 53,6 43,1
М 2 15 -2 0 2,7 85,6 54,4 59,4 37,8
Ot 2 5 -3 0 2,8 98,1 37,0 70,6 26,6
Ot 3 5 -4 0 2,6 119,3 40,8 72,3 29,1
Ot 5 5 -6 0 2,8 116,3 43,3 69,8 26 ,0
Ot 7 5 -8 0 2,4 117,6 4 2 ,0 70,2 25,1

3 M l 5 -1 0 2,8 72,3 79,4 46,6 51,1
М 2 15 -2 0 2,7 82,3 78,9 49,8 47,7
М3 2 5 -3 0 3,9 83,2 86,6 57,1 50,5
Ot 3 5 ^ 0 2,6 135,4 57,4 67,9 28,8
Ot 5 5 -6 0 2,7 120,6 61,9 63,4 32,5
Ot 7 5 -8 0 3,1 117,0 62,1 63,0 33,4

M -  muck horizon, Ot -  peat horizon

Kuźnicki, Skłodowski 1970], zbliżona jest do ilości tego składnika ogółem. W  
glebach organicznych żelazo nie występuje w formie krzemianowej i wykazuje 
wyraźną kumulację w poziomach murszowych (tab. 2), Są to ilości nadzwyczaj 
wysokie i niespotykane w innych typach gleb [Konecka-Betley 1968; Kuźnicki, 
Skłodowski 1970]. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, że do wyciągu 
Jacksona przechodzi również żelazo związane ze związkami humusowymi. W  
porównaniu z glebami mineralnymi jest to, być może, nieco inna forma żelaza 
wolnego.

W  badanych glebach organicznych żelazo wolne stanowi 85 -98%  żelaza 
ogółem, a więc znacznie więcej niż w glebach mineralnych, gdzie ilość Fe 
wolnego rzadko przekracza 50% [Konecka-Betley 1968; Kuźnicki, Skłodowski 
1970]. A zatem w poziomach murszowych żelazo występuje niemal całkowicie 
w formie wolnej, tworząc kompleksy ze związkami humusowymi o charakterze 
koloidalnym. Jest to jednak  zagadnienie złożone i wymaga dalszych badań.

Zawartość żelaza ruchliwego, które stanowi najbardziej dynamiczną część 
żelaza wolnego i występuje najczęściej w formie kationowej [Duchaufour 1970, 
K onecka-Betley 1968], jest 15-40-krotnie mniejsza niż żelaza wolnego, a w 
stosunku do żelaza ogółem wynosi 2 -7% . Jego wartości są 2-5-krotnie  wyższe w 
poziomach murszowych niż w poziomach torfowych (tab. 2). W yraźną kumulację 
żelaza ruchliwego w murszach należy wiązać z dużą pojemnością ich kompleksu 
sorpcyjnego oraz z łatwością przechodzenia żelaza wolnego w formy ruchliwe.
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T A B E L A  2. Zm iany zawartości różnych form żelaza [% s.m. gleby] 
T A B L E  2. Changes in the iron content [% d.m. o f  soil]

Nr profilu Poziom G łębokość O gółem W olne R uchliwe Z wiązane
Profile N o Horizon Depth [cm] Total Free M obile Fixed

1 M l 5 -1 0 4,98 4,88 0,30 0,10
М 2 1 5-20 5,04 4,97 0,38 0,07
Ot 2 5 -3 0 2,05 1,92 0,09 0,13
Ot 3 5 -4 0 2,07 1,86 0,08 0,21
Ot 5 5 -6 0 1,88 1,77 0,06 0,11
Ot 7 5 -8 0 2,09 1,83 0,05 0 ,26

2 M l 5 -1 0 5 ,10 4,70 0,27 0,40
М 2 15-20 4,79 4,61 0,20 0,18
Ol 2 5 -3 0 3,07 3,01 0,10 0 ,06
Ot 3 5 -4 0 2,92 2,87 0,08 0,05
Ot 5 5 -6 0 2 3 2 1,80 0,05 0,42
Ot 7 5 -8 0 1,98 1,65 0,06 0,33

3 M l 5 -1 0 6,83 6,61 0,49 0,22
М 2 15-20 6,03 5,80 0,38 0,23
М3 2 5 -3 0 4,98 4 ,72 0,24 0,26
Ot 3 5 -4 0 3,29 3,22 0,12 0,07
Ot 5 5 -6 0 3,38 3,13 0.09 0.25
Ot 7 5 -8 0 3,15 2,99 0,07 0,16

M -  muck horizon. Ot -  peat horizon.

Ilość żelaza związanego, występującego w glebach w związkach kom plekso
wych, głównie z częściami ilastymi i różnymi formami związków próchnicznych 
[Duchaufour 1970; Konecka-Betley 1968] są 5-50-krotnie mniejsze niż wolnego. 
W porównaniu z glebami mineralnymi jest to układ odwrotny [Konecka-Betley 
1968] wynikający z faktu, że w glebach murszowych żelazo tworzy kompleksy 
głównie ze związkami humusowymi, a w glebach mineralnych znajduje się w 
postaci kompleksów próchniczno-żelazisto-ilastych. Omawiana forma żelaza nie 
zawsze osiąga najwyższe wartości w poziomach murszowych (tab. 2). W porów 
naniu z żelazem ogółem żelazo związane stanowi 2 -18% . Dowodzi to, że w trakcie 
procesu murszenia w trwałe połączenia z humusem wchodzi 1/6-1/50 żelaza 
ogólnego.

Skompleksowanie żelaza w glebach torfowo-murszowych ze związkami hu
musowymi obniża jego zdolności do wiązania fosforu. Z tej racji -  m imo znacznej 
ilości żelaza w poziomach murszowych -  fosfor może występować w formie 
dostępnej dla roślin [Okruszko 1964].

WNIOSKI

1. Na podstawie badań stwierdzono, że w procesie murszenia zachodzi ługo
wanie wapnia i powolne zakwaszanie gleby.

2. W  wyniku procesu murszenia następuje akumulacja żelaza, które w pozio
mach murszowych występuje niemal całkowicie w formie wolnej. N ajpraw dopo
dobniej tworzy ono kompleksy żelazisto-próchniczne.
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H. PIAŚCIK

CHANGES OF CALCIUM AND IRON CONTENT IN PEAT- 
MUCK SOILS OF THE M ASURIAN LAKE DISTRICT

C hair o f  S o il S c ien ce , O lsztyn  U n iversity  o f  A gricu lture and T ech n o lo g y

S U M M A R Y

This work presents the changes in calcium and iron content caused by the 
m uck-forming processes which have been taking place for more than 100 years in 
the Masurian peatlands,

The decrease in calcium and the accumulation of hydrogen were found in the 
m uck horizons, which indicates the leaching of calcium in the course of mucky 
processes. The muck-forming process leads to accumulations o f  iron which occur 
almost totally in free form. Iron tends to form complexes with humus compounds. 
This phenomenon decreases the ability of iron to bind phosphorus.
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