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ZYGMUNT BROGOWSKI

OGÓLNA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW 
WE FRAKCJACH GRANULOMETRYCZNYCH 

< 0,1 MM W GLEBIE GLEJOBIELICOWEJ

K atedra G leboznaw stw a S G G W  w W arszaw ie

WSTĘP

Wpływ procesów glebotwórczych na zawartość składników mniej lub bardziej 
labilnych w glebach jest szeroko omawiany w literaturze gleboznawczej [Pano- 
mariewa 1972; Konecka-Betley 1981; Kuźnicki i in. 1972; Prusinkiewicz i in. 
1964; Prusinkiewicz, Noryśkiewicz 1966; Skiba 1977; Siuta 1963; Dobrzański, 
Konecka-Betley 1983, 1986; Brogowski, Okołowicz 1986 i wielu, wielu innych].

Mniej natomiast badań poświęcono ogólnej zawartości składników w glebach 
glejobielicowych, a jeszcze mniej w poszczególnych frakcjach granulometrycz- 
nych. W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na poszczególnych fra
kcjach granulometrycznych o średnicy poniżej 0,1 mm wydzielonych z gleby 
glejobielicowej [Systematyka gleb Polski 1989] wytworzonej z piasku eolicznego 
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Suma frakcji mniejszej od 0,1 mm 
w badanej glebie ma niewielki udział w całej masie glebowej.

MATERIAŁ I METODYKA

Glebę glejobielicową pobrano w zachodniej części Kampinoskiego Parku 
Narodowego w odległości około 1250 m na północ od leśniczówki Krzywa Góra 
i w takiej samej odległości na południe od miejscowości Piaski Królewskie 
(oddział 115). Profil był usytuowany w 50-60-letnim borze sosnowym bez pod
szytu, w niewielkim obniżeniu terenowym. W obniżeniu występuje kępiasto 
Vaccinium myrtillis.

Opis profilów:
P oziom  śció łk i 0 -1 8  cm  z podpoziom am i:

• śció łka  su row a O R  -  ig liw ie, liście, gałązki 0 -4  cm,
śció łka  sto rfia ła  O t -  4 -1 3  cm  i poziom  ściółki hum ifikacyjnej O h -  1 cm  
o zabarw ien iu  czarnym , 

poziom  hum usow y A  — 1 8 -30  cm  ciem ny,
poziom  eluw ialny  E es -  3 0 -4 5  cm  jasnopop ie la ty , przejście  do sąsiadu jących  poziom ów  

w yraźn ie  ostre,
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poziom  iluw ialny  B hoxgg  -  4 5 -6 5  cm  ciem nobrunatny  z łagodnym  przejśc iem  do  skały
m acierzystej, poniżej g łębokości 65 cm  zabarw ien ie  jasn o szare  z oznakam i silnego  
oglejen ia;

poziom  w ody gruntow ej w różnych  porach roku  i w latach  w aha się znaczn ie , bo 
od 80 do  140 cm , w okresie  pob ieran ia  prób  do badań w ynosił 120 cm .

Glebę zaliczono do glejobielicowej wytworzonej z piasku luźnego starego 
tarasu akumulacyjnego wtórnie rozwydmionego.

Rozdział na frakcje granulometryczne wykonano metodą szlamowania. Glebę 
w ilości 1 kg przesiano przez sito o średnicy oczek 0,1 mm i tę ilość gotowano bez 
peptyzatora i wydzielano frakcję ilastą w 5-litrowych balonach. Podobnie wydzie
lano pozostałe frakcje.

Wydzielone i wysuszone ziarna stapiano z węglanem sodu w tyglach platyno
wych. Krzemionkę oznaczono metodą wagową, podobnie jak sumę A120 3 + 
Fe20 3 Fe oznaczono miareczkowo, CaO i K20  metodą fotometryczną, a MgO 
metodą ASA, fosfor oznaczono metodą kolorymetryczną [Brogowski 1966]. 
Węgiel organiczny we frakcjach oznaczono metodą Tiurina, straty na żarzeniu w 
temp. 900°C. Kationy wymienne w całej glebie wypierano 1 n octanem amonu o 
pH = 7.0. Kwasowość hydrolityczną oznaczono metodą Kappena, kwasowość 
wymienną i zawartość glinu wymiennego metodą Sokołowa.

W dalszej części opracowania podane są uproszczone symbole poziomów (bez 
wyrażania szczegółowo procesów glebotwórczych).

WYNIKI BADAŃ

Ilościowe rozmieszczenie frakcji < 0 ,1  mm w poszczególnych poziomach 
genetycznych badanej gleby jest wyraźnie zróżnicowane. Najbardziej zróżnico
wane ilościowo są frakcje < 0,002 mm (tab. 1), co jest wywołane głównie 
procesem bielicowania powodującym pionowy transport ziarn < 0,002 mm, 
szczególnie związków organiczno-mineralnych wchodzących w skład tej frakcji. 
Frakcje o średnicy 0,002-0,1 mm nie wykazują większego zróżnicowania ilościo
wego w pionowym przekroju profilu glebowego. Ich ilość maleje stopniowo w 
głąb profilu zgodnie z zasięgiem procesów wietrzeniowych (tab. 1).

Rozmieszczenie związków organicznych we frakcjach <0,1  mm jest silnie 
zróżnicowane zarówno w poszczególnych poziomach genetycznych, jak i we 
frakcjach danego poziomu. Najzasobniejsze w związki organiczne są frakcje 
poziomu A, nieco uboższe poziomu В, a najuboższe poziomu E. Frakcje wydzie
lone z poziomu CG zawierają pośrednie ilości związków organicznych między 
ich ilością w poziomie В i poziomie E. W miarę wzrostu średnicy frakcji maleje 
w nich zawartość związków organicznych. Rozmieszczenie związków organicz
nych w podobnych frakcjach wydzielonych z różnych poziomów wskazuje na 
wyraźne przemieszczanie się związków organicznych w profilu omawianej gleby 
(rys. 1 i tab. 3). Należy sądzić, że akumulacja związków organicznych w poziomie 
В może być wynikiem przemieszczania ich z poziomu A oraz z poziomu CG z 
podsiąkiem kapilarnym wód gruntowych. Związki organiczne należy uznać za 
jeden z ważniejszych wskaźników procesu bielicowo-glejowego (tab. 3).

Straty na żarzeniu we frakcjach <0,1 mm wykazują zbliżone zróżnicowanie 
ilościowe w poszczególnych poziomach i frakcjach do rozmieszczenia ilościowe
go związków organicznych (rys. 2 i tab. 3). Ilość wody krystalizacyjnej w



TABELA 1. Skład granulometryczny gleby -  TABLE 1. Granulom etric composition of soil

Głębokość 
Sampling 
depth [cm]

Poziomy % ziarn glebowych o średnicy - % soil grains in diameter [mm]
Horizons 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-

0,02
0,02-0,01 0,01-

0,005
0,005-
0,002

<0,002
1-0,1

Suma sum 
0,1-0,02 <0,02

18-30 Ai 34,3 39,4 7 ,1 3,4 2,8 0,5 2,5 3,2 6,8 80,8 6,2 13,0
30-45 E 48,6 39,3 7,5 1,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 95,4 2,0 2,6
45-65 В 50,3 37,2 7,6 1,0 0,1 0,3 0,5 0,5 2,5 95,1 1,1 3,8

110-130 C/G 19,4 74,8 4,4 0,5 0,5 0,04 0,05 0,05 0,216 98,6 1,0 0,4

TABELA 2. Niektóre właściwości fizyko-chem iczne gleby -  TABLE 2. Some physico-chem ical properties of soil

Głębokość 
Sampling 

depth [cm]

Poziomy
Horizons

С org. pH Formy wymienne -  Exchangeable forms [me/100 g gleby - of soil]
[%] h 2o KC1 Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Hh T=(Ek+

+Hh)
(Al+Hw) %V=2k

X  Ю0/Г

18-30 A 4,76 3,4 2,7 0,10 0,56 0,11 0,05 0,82 22,45 23,77 5,92 3,4
30-45 Ees 0,20 4,0 3,5 0,05 0,01 0,08 0,02 0,16 2,45 2,61 1,17 6,1
4 5-65 Bhoxgg 0,85 3,9 3,6 0,05 0,02 0,08 0,03 0,18 8,85 9,03 3,00 2,0

110-130 G 0,16 5,0 4,5 0,04 0,01 0,07 0,02 0,14 1,26 1,40 0,40 10,6

TABELA 3. Średnie ważone zawartości [%] we frakcjach glebowych < 0 ,1  mm -  TABLE 3. Average content [%] in soil fractions < 0,1 mm by w eight

Głębokość 
Sampling 
depth [cm]

Poziomy
Horizons

X ziarn
< 0,1 mm 

L of grains
< 0,1 mm

Ziama
mineral.
Mineral*
grains

Straty na 
żarzeniu 
Losses 

byignition

X zw. 
org.

Z of org. 
comp.

S i0 2 A1203 F e203 CaO MgO K 20 P2O5

18-30 A 19,2 11,43 48,27 37,86 42,90 3,22 0,28 0,44 0,12 1,62 0,200
30-45 Ees 4,6 4,31 11,80 6,24 70,43 9,42 1,00 0,73 0,17 4,15 0,088
45-65 Bhoxgg 4,9 3,57 53,68 27,01 27,14 10,26 0,56 0,56 0,09 1,88 0,739

110-130 G 1,4 1,26 18,30 9,80 67,14 5,86 0,76 1,33 0,16 2,54 0,471

* -  ziarna mineralne = (suma ziarn minus suma związków organicznych) -  mineral grains = (sum of grains minus sum of organic compounds).

Ogólna 
zawartość 

składników 
we frakcjach 

<0,1 
m

m
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średnica frakcji diameter of fraction [mm]

RYSUNEK 1. Ogólna zawartość związków organicznych we frakcjach granulometrycznych różnych
poziomów genetycznych 

FIGURE 1. Total content of organic compounds in granulometric fractions of different genetic horizons

poziomach genetycznych rośnie stopniowo od powierzchni w głąb profilu glebo
wego. Należy sądzić, że im bliżej zwierciadła wody gruntowej, tym większa ilość 
związków i minerałów wiąże wodę chemicznie, która nie jest usuwana w temp. 
105°C.

Zawartość krzemionki ogólnej we frakcjach <0,1 mm jest silnie zróżnicowana 
w poziomach genetycznych. Najzasobniejsze w S i02 są frakcje poziomu eluwial- 
nego, a najuboższe poziomu iluwialnego. Poziomy: akumulacyjny i skały macie
rzystej zajmują pośrednie miejsce w ilościowym rozmieszczeniu krzemionki. 
Zawartość krzemionki we frakcji ilastej (< 0,002 mm) maleje w poszczególnych 
poziomach według następującej kolejności:

E > A > CG > В
43,0% > 16,9% > 10,0% >4,3%
Natomiast we frakcji 0,01-0,002 mm zawartość S i02 maleje w poziomach 

genetycznych następująco:
E > CG > A > В

68,6% > 63,8% > 48,6% > 32,6%
Frakcje o średnicy 0,1-0,05 mm wykazują już zbliżoną zawartość krzemionki 

(rys. 3) niezależnie od poziomu, z którego je wydzielono.
Krzemionka, podobnie jak związki organiczne, stanowi również wskaźnik 

zmian zachodzących w profilu w wyniku procesu glejobielicowego (tab. 3).
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średnica frakcji diameter of fraction [mm]

RYSUNEK 2. Straty na żarzeniu we frakcjach granulometrycznych różnych poziomów genetycznych 
FIGURE 2. The losses by ignition in granulometric fractions of different genetic horizons

Zawartość glinu ogólnego we frakcjach < 0 ,1 mm wykazuje duże zróżnicowa
nie zarówno w poszczególnych frakcjach, jak i w tych samych frakcjach wydzie
lonych z różnych poziomów genetycznych (rys. 4). Frakcja ilasta wykazuje 
następującą wartość malejącą w stosunku do Al0O3 w poszczególnych poziomach:

E > CG > В > A
Natomiast zawartość glinu we frakcjach > 0,002 mm maleje w następującej 

kolejności w poziomach:
В > E > CG > A
Świadczy to o gromadzeniu się związków glinu w poziomie В wymywanych 

z poziomu A lub podsiąkających z poziomu CG we frakcjach grubszych niż ilastej 
(rys. 4). Zaskakująco duża ilość glinu w poziomie eluwialnym frakcji ilastej jest 
trudna do wyjaśnienia. Być może, mała zawartość w tym poziomie tak frakcji 
ilastej (tab. 1), jak-i związków organicznych powoduje taką a nie inną zawartość 
glinu ogólnego.

Zawartość żelaza ogólnego we frakcjach < 0,1 mm wykazuje ogromne zróżni
cowanie niezależne od średnicy frakcji i poziomu genetycznego. Akumulacja 
żelaza we frakcjach i poziomach genetycznych zależy prawdopodobnie od panu
jącego potencjału redoks (rys. 5 i tab. 3). Średnia ważona sumy frakcji < 0,1 mm 
wykazuje największe nagromadzenie żelaza w poziomie eluwialnym, co potwier
dza dominację procesów glejowych, a nie bielicowania. Najuboższy w związki
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średnica frakcji diameter of fractions [mm]

RYSUNEK 3. Ogólna zawartość SiC>2 we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 3. Total content of S1O 2 in granulometric fractions of different genetic horizons

żelaza jest poziom akumulacyjny i poziom iluwialny (tab. 3). Natomiast przeli
czenie na mineralną część frakcji, tj. po usunięciu z niej związków organicznych, 
zawartość żelaza w poziomach E i В jest zbliżona i najwyższa w porównaniu do 
poziomów A i CG (tab. 3).

Zawartość żelaza we frakcji ilastej < 0,002 mm jest najmniejsza w poziomach 
silnie wzbogaconych w związki organiczne, tj. A i B. Frakcje o większej średnicy 
wykazują duże zróżnicowanie (rys. 5) pod względem zawartości Fe20 3.

Ilość wapnia ogólnego we frakcjach <0,1  mm nie wykazuje zasadniczego 
zróżnicowania wywołanego procesami glebotwórczymi. Następuje stopniowy 
wzrost zawartości CaO w głąb profilu glebowego z niewielkim tylko wzbogace
niem w ten składnik poziomu eluwialnego -  E (tab. 3). W miarę wzrostu średnicy 
frakcji maleje stopniowo w nich zawartość wapnia z wyjątkiem frakcji z poziomu 
A, w których zawartość tego składnika jest stała i nie zależy od średnicy ziarn (rys. 
6). Prawdopodobnie minerały wapniowe mniej odporne na wietrzenie zostały w 
tym poziomie rozłożone, a wapń przemieszczony do głębszych poziomów.

Magnez ogólny we frakcjach < 0,1 mm wykazuje rozmieszczenie zbliżone do 
wapnia tak we frakcjach jak i poziomach (tab. 3 i rys. 7). Należy jedynie 
podkreślić, że frakcje < 0,05 mm wydzielone z poziomów CG i E są najzasobniej
sze w magnez ogólny (rys. 7).
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średnica frakcji diameter of fractions [mm]

RYSUNEK 4. Ogólna zawartość AI2 O3 we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 4. Total content of AI2 O3 in granulometric fractions of different genetic horizons

Zawartość potasu ogólnego we frakcjach < 0,1 mm wskazuje, że najzasobniej
sze w ten składnik są wszystkie frakcje wydzielone z poziomu E, a najuboższe z 
poziomów A i В (tab. 3 i rys. 8). Różnice są ogromne. Frakcja ilasta zawiera w 
poziomie В 1,27% K20 , w poziomie A 1,34%, w poziomie CG 3,08%, natomiast 
w poziomie E aż 4,50% K20 . Ilość potasu w poszczególnych frakcjach z pozio
mów А, В i CG jest w przybliżeniu stała i nie zależy od średnicy frakcji, a we 
frakcji 0,05-0,1 mm jego zawartość nieznacznie wzrasta (rys. 8). Badania rent- 
genograficzne wskazują na dominację w tych frakcjach wydzielonych z pozio
mu E minerałów z grupy illitu i mieszano-pakietowych illitowo-chlorytowych. 
Stąd ta duża zawartość potasu i podwyższona magnezu oraz wapnia.

Zawartość fosforu ogólnego we frakcjach <0,1 mm jest silnie zróżnicowana 
w poziomach В i CG (tab. 3), a w poziomach A i E jest bardzo niska i stopniowo 
zmniejsza się w miarę zwiększania się średnicy frakcji (rys. 9). Duża zawartość 
tego składnika występuje we frakcji o średnicy 0,005-0,01 mm w poziomie B, 
natomiast w poziomie CG najniższa (rys. 9).

Otrzymane dane wskazują, że frakcje z poziomu В są wzbogacane w fosfor nie 
tylko z poziomów nadległych A i E, ale również z poziomu niżej leżącego w 
zasięgu wód gruntowych. Fosfor, podobnie jak związki organiczne, jest dobrym 
wskaźnikiem procesów pedogenicznych.
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średnica frakcji diameter of fractions [mm]

RYSUNEK 5. Ogólna zawartość Fe? 0 3  we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 5. Total content of FeiO.i in granulometric fractions of different genetic horizons

э
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średnica frakcji diameter of fractions [mm]

RYSUNEK 6. Ogólna zawartość CaO we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 6. Total content of CaO in granulometric fractions of different genetic horizons
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średnica frakcji diameter of fractions [mm]

RYSUNEK 7. Ogólna zawartość MgO we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 7. Total content of MgO in granulometric fractions of different genetic horizons

średnica frakcji diameter of fractions [mm]

RYSUNEK 8. Ogólna zawartość K2 O we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 8. Total content of K2 O in granulometric fractions of different genetic horizons
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RYSUNEK 9. Ogólna zawartość P2 O5 we frakcjach granulometrycznych różnych 
poziomów genetycznych 

FIGURE 9. Total content of P2 O5 in granulometric fractions of different genetic horizons

DYSKUSJA

Rozmieszczenie ogólnej zawartości pierwiastków w poziomach genetycznych 
gleby glejowobielicowej i w poszczególnych jej frakcjach granulometrycznych 
wskazuje na daleko zaawansowane procesy glejowe i bielicowe.

Wysokie i bardzo wysokie współczynniki korelacji między żelazem, potasem, 
wapniem a magnezem we frakcji ilastej świadczą o istnieniu w niej, poza związ
kami organicznymi, kompleksu minerałów illitowo-chlorytowych. Potwierdzają 
to wcześniejsze badania rentgenograficzne tej frakcji [Brogowski i in. 1985].

Podobny charakter jak frakcje ilaste wykazują frakcje iłu pyłowego drobnego 
(2-5 |Lim), zaś frakcje (5—10 |nm) mają odmienne właściwości. Średniej wartości 
współczynniki korelacji w tej ostatniej frakcji występują jedynie między zawar
tością krzemionki, potasu i magnezu oraz glinu a ilością żelaza, wapnia i magnezu.

Należy sądzić, że we frakcji tej przeważają krzemiany wapnia i magnezu oraz 
tlenki i wodorotlenki glinu oraz żelaza, stwierdzono też bardzo wysoką korelację 
między ilością żelaza a fosforu. Frakcje (10-20 \im) wykazują zbliżony charakter 
mineralogiczno-chemiczny do frakcji o średnicy 5-10 |Lim. We frakcji 10-20 |Hm 
brak korelacji Fe : P, natomiast występuje stosunkowo wysoka korelacja Ca : P.

Frakcja pyłu drobnego (20-50 |L im ) ma zupełnie odmienny charakter. Współ
czynniki korelacji między poszczególnymi składnikami wykazują wartości ujem-
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ne z wyjątkiem bardzo wysokiej korelacji między Fe i P. Świadczy to o istnieniu 
różnorodnych związków fosforu z żelazem.

Frakcje pyłu grubego (50-100 |J.m) charakteryzują się stosunkowo wysoką 
istotnością korelacji między Si : К : Mg : Al, co wskazuje na występowanie w 
nich glinokrzemianów i krzemianów. We frakcji tej istnieje bardzo wysoka 
korelacja dodatnia między Al i P.

Na podstawie obliczonych współczynników korelacji między poszczególnymi 
składnikami w wydzielonych frakcjach można zauważyć, że we frakcjach 
< 0,02 mm występują głównie fosforany wapnia (współczynniki korelacji między 
Ca i P wahają się od 0,52 do 0,72). Natomiast we frakcji pyłu drobnego dominują 
fosforany żelaza (współczynnik korelacji 0,97), a we frakcji pyłu grubego fosfo
rany glinu (współczynnik korelacji 0,87).

Należy podkreślić, że przeprowadzone badania frakcji aktywnych w procesach 
glebotwórczych i glebowych pozwalają wniknąć głębiej w istotę tych procesów.

Zgodnie z poglądami różnych autorów [Panomariewa 1972; Prusinkiewicz i 
in. 1964; Prusinkiewicz, Noryśkiewicz 1966; Kuźnicki i in. 1972; Konecka-Betley 
1981] proces bielicowania powoduje usuwanie zasad z poziomu E do poziomu В 
i głębiej. W rozpatrywanej glebie glejobielicowej ogólna zawartość Ca, Mg, a 
szczególnie potasu, jest najwyższa w poziomie E. Podobną zależność stwierdził 
Skiba [1977] w glebach Tatr krystalicznych. Podobnie zachowują się związki 
żelaza i w mniejszym stopniu związki glinu (tab. 3). Należy sądzić, że w procesach 
glejowo-bielicowych związki labilne (organiczne i niektóre mineralne) są trans
portowane do poziomów iluwialnych, a bardziej odporne pozostają w poziomie 
eluwialnym. Związki żelaza zredukowanego mogą być łatwo przemieszczane 
kapilarnie z poziomów wód gruntowych do poziomów E, gdzie ulegają utlenieniu 
i są unieruchamiane w postaci konkrecji mniej lub bardziej widocznych. Migracji 
pionowej w głąb profilu bądź też z głębszych poziomów do poziomów В ulegają 
głównie związki organiczne i związki fosforu. Powoduje to wzbogacenie pozio
mów iluwialnych we frakcję ilastą głównie przez labilne związki organiczne.

Po odliczeniu związków organicznych nie obserwuje się wzbogacenia pozio
mów В we frakcję mineralną < 0,1 mm (tab. 3). Rozpatrując tylko mineralną część 
frakcji stwierdzamy nagromadzenie w poziomie В jedynie glinu oraz wyraźne 
(ponad dwukrotne) nagromadzenie potasu w poziomie E. Interpretacja uzyska
nych wyników dotyczących ogólnego składu chemicznego poszczególnych fra
kcji granulometrycznych wydzielonych z charakterystycznych poziomów gene
tycznych gleby glejobielicowej nastręcza wiele trudności.

Wyrażone poglądy i wyciągnięte wnioski mogą być dyskusyjne, gdyż dotyczą 
jednego profilu glebowego wytworzonego z piasków aluwialno-eolicznych. Na
leży objąć badaniami frakcje <0,1 mm innych rodzajów gleb podobnego typu.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania frakcji glebowych (< 0,1 mm) najbardziej aktywnych 
w procesach glebotwórczych pozwalają na sformułowanie następujących wnio
sków:

1. Uziarnienie wskazuje, że w wyniku procesu bielicowo-glejowego następuje 
różnicowanie ilościowe frakcji ilastej w profilu glebowym, a szczególnie w jej 
części organicznej (tab. 1 i 3).
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2. Proces bielicowo-glejowy powoduje w ziarnach < 0 ,1  mm w poziomie 
eluwialnym w porównaniu z iluwialnym większe nagromadzenie: krzemionki, 
wapnia, magnezu i potasu ogólnego (rys. 3, 5-8 i tab. 3), a we frakcji ilastej 
< 0,002 mm również glinu ogólnego (rys. 4).

3. W procesach bielicowo-glejowych następuje przemieszczanie się głównie 
związków organicznych i fosforowych i ich akumulacja w poziomie iluwialnym 
(rys. 1 i 9 oraz tab. 2 i 3).

4. Obliczone współczynniki korelacji pozwalają sądzić, że we wszystkich 
frakcjach < 0,02 mm badanej gleby występują głównie fosforany wapnia, nato
miast we frakcji 0,02-0,05 fosforany żelaza, a we frakcji 0,05-0,1 mm fosforany 
glinu.

LITERATURA

BROGOWSKI Z. 1966: Metodyka oznaczania mineralnego i organicznego fosforu w glebie. Rocz. 
Glebozn. 16,1: 209-240.

BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ M. 1986: Rozmieszczenie związków fosforu w glebie kopalnej 
wytworzonej z holoceńskich piasków wydmowych. (W:). Wpływ działalności człowieka na środo
wisko glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyd. SGGW, Warszawa 179-187.. 

BROGOWSKI Z., MAZUREK A,, OKOŁOWICZ M. 1985: The minerał composition of the clay 
fraction of soil formed from eolian sands of the Kampinos National Park. Pol. J. Soil Sei. 17,1/2: 
24-32.

BROGOWSKI Z., MAZUREK A. 1981: Differentiation of clay minerals of soil. Rocz. Glebozn. 32,3: 
193-205.

DOBRZAŃSKI В., KONECKA-BETLEY K.(red.) 1983: Wpływ działalności człowieka na środowisko 
glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyd. SGGW, Warszawa ss. 227.

DOBRZAŃSKI B., KONECKA-BETLEY K.(red.) 1986: Wpływ działalności człowieka na środowisko 
glebowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyd. SGGW, Warszawa ss. 148.

KOBENDZINA J. 1961 : Attempt of dating of dunes of the Kampinos Primaeval Forest. Przeg. Geogr. 
33: 383-399.

KONECKA-BETLEY K. 1981: Development of the soil-forming processes of late pleistocene and 
holocene in dunes of the environs of Warsaw. Rocz. Glebozn. 32, 3: 151-160.

KUŹNICKI F., BIAŁOUSZ S., RUSIECKA D., SKŁODOWSKI P. 1972: Charakterystyka procesu 
bielicowania w glebach wytworzonych z piasków wydmowych Puszczy Kampinoskiej. Rocz. 
Glebozn. 21, 1:3-19.

PANOMARIEWA W.W. (red.) 1972: Biogeochemiczeskije processy w podzolistych poczwach. Wyd. 
Moskwa str. 295.

PRUSINKIEWICZ Z., NORYŚKIEWICZ B. 1966: Zagadnienie wieku bielic na wydmach brunatnych 
mierzei Świny w świetle analizy palinologicznej i datowania radiowęglem C 1 . Zesz. Nauk Uniw. 
M. Kopernika w Toruniu z. 14. Geografia V: 12-21.

PRUSINKIEWICZ Z., GORBUNOW N., GRADUSOW B.P. 1964: Formation of clay minerals in 
podzolic soils developed from costal dune sands of different age. Rocz. Glebozn. 14, 2: 375-378. 

SKIBA S. 1977: Studia nad glebami wytworzonymi w różnych piętrach klimatyczno-roślinnych krysta
licznej części Tatr polskich. Rocz. Glebozn. 28, 1: 205-241.

SIUTA J. 1963: Wpływ procesu glejowego na kształtowanie się cech morfologicznych i właściwości 
chemicznych profilu glebowego. Pam. Pul. 9: 123-150..

Systematyka Gleb Polski, 1989 Wyd. IV. Rocz. Glebozn. 40, 3. Prace Polskiego Towarzystwa Glebo
znawczego s. 148.



Ogólna zawartość^ składników we frakcjach < O, 1_ m m . 21

Z BROGOWSKI

THE TOTAL CONTENT OF ELEMENTS IN GRAIN < 0.1 MM 
IN DIAMETER SEPARATED FROM GLEY-PODZOLIC SOIL
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SUMMARY

Soil particles of diameter < 0.1 mm separated from different genetic horizons 
of gley-podzolic soil developed from eolian sand of the Kampinos National Park 
was investigated.

The investigation indicated that the chemical composition of the soil particles 
< 0.1 mm in diameter, separated from the sandy soil, can be a good diagnostic 
cryterium of the soil forming process. Gley-podzolic process causes quantity 
differentiation of clay fractions in the soil profile, especially the organic part of 
this fraction. Such process also causes higher accumulation in the eluvial horizon 
in comparison to illuvial such elements as (in particles <0.1 mm in diameter): 
silicum, calcium, magnesium and especially high amount of potassium and in the 
clay fraction high accumulation of aluminium and iron (Figures 4 and 5).

In the illuvial horizon only higher accumulation of organic compounds and 
phosphorus can be observed, while in soil particles < 0.005 mm in diameter 
aluminium and iron are also accumulated.

It should be pointed out that the results obtained from total chemical analysis 
of soil grain of diameter <0.1 mm separated from gley-podzolic soil with high 
expression of podzolic process do not correspond with up-to-day knowledge and 
opinion about the distribution of separate elements in different genetic soil 
horizons of such soil. Probably does it so because gley process interferes with 
podzolic process.
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