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WSTĘP
Kwaśne gleby siarczanowe spotykane są wszędzie tam, gdzie istnieją warunki 

do akumulacji w osadach siarczków żelaza. Często są to tereny bagien nadmor
skich lub delt rzecznych, gdzie woda gruntowa jest niezbyt słona i nie utrudnia 
zbytnio wzrostu i rozwoju roślin, a jednocześnie zapewniony jest ciągły lub przez 
długi okres dopływ siarczanów [Bloomfield, Coulter 1973; Brümmer 1974; 
Breemen van, Harmsen 1975; Hill 1982; Pons, van Breemen 1982; Shu-Zheng 
1985]. Duża ilość substancji organicznej jest niezbędna do redukcji siarczanów w 
warunkach beztlenowych [Bloomfield 1969; Goldhaber, Kaplan 1975].

Chemiczne i mikrobiologiczne utlenianie osadów siarczkowych po ich od
wodnieniu powoduje powstawanie kwasu siarkowego, który jest neutralizowany 
głównie przez zawarty w osadzie węglan wapnia, inne węglany, kationy wymien
ne o charakterze zasadowym i minerały ilaste. Jednak często zdarza się, że osad 
siarczkowy jest ubogi w węglany i jego buforowość nie wystarcza do zneutrali
zowania kwasu siarkowego. Dochodzi wówczas do bardzo silnego zakwaszenia 
utlenianego osadu i tworzą się kwaśne gleby siarczanowe [Hart 1962; Moormann 
1963; Kowalik 1971; Bloomfield 1972; Bloomfield, Coulter 1973; Soil Taxonomy 
1975; Arkesteyn 1980; Dent 1980; Hill 1982].

Kwaśne gleby siarczanowe znane są w Europie głównie z terenów zachodniej 
i północnej Holandii [Pons 1956; Hofstee 1972; Bloomfield, Coulter 1973] oraz 
między innymi z nadmorskich rejonów Szwecji [Wiklander i in. 1950], Finlandii 
[Ervio, Palko 1984], Danii [Postma 1983], Portugalii [TeixeiradaSilvaiin. 1964] 
i Anglii [Avery 1973; Mackney 1981]. Gleby te występują również w niektórych 
nadmorskich rejonach Polski [Pracz 1989].

Celem badań była charakterystyka kwaśnych gleb siarczanowych występują
cych w rejonie Mrzeżyna na Wybrzeżu Trzebiatowskim. Szczególną uwagę 
zwrócono na ocenę stopnia zasiarczenia i zasolenia gleb, określenie ich właści



24 J. Pracz, W. Kwasowski

wości chemicznych i fizykochemicznych oraz analizę przestrzennego rozmiesz
czenia omawianych gleb.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
Teren badań w okolicy Mrzeżyna jest płaską (0,5-1,0 m n. p. m.) przymorską 

doliną rzeki Regi, zalewaną okresowo jej wodami. Część doliny zajmuje płytka 
(głębokość do 2,5 m) misajeziora Resko Przymorskie, oddzielona od morza wąską 
mierzeją z płaskim wałem wydmowym. Jezioro połączone jest z morzem sztucz
nym kanałem [Dobracka 1992; Dobracki 1995], który umożliwia wlewanie się do 
jeziora wód morskich. Holoceńskie osady doliny Regi tworzą głównie piaski 
rzeczne z domieszką mułków, na których u schyłku okresu subborealnego rozpo
czął się proces torfotwórczy. Obecnie dno doliny wyściela równina torfowa 
pocięta gęstą siecią kanałów melioracyjnych. Maksymalna miąższość torfów 
dochodzi do 7 m [Dobracki 1995]. Są to torfy szuwarowe i turzycowe. Pod 
warstwą torfów, punktowo, głównie na obrzeżu jeziora Resko występują gytie. 
Od południa dolina przymorska ograniczona jest wysoczyzną nadbudowaną pas
mem wzgórz akumulacyjnych.

Wpływ na właściwości gleb tego terenu mają wody morskie wlewające się w 
koryto rzeki i do jeziora, a przy wysękich stanach zalewające nisko położone 
tereny bagienne [Schoeneich 1965]. Świadczą o tym warstewki piaszczystych 
namułów spotykane w różnych partiach profili glebowych, a najlepiej widoczne 
w poziomach murszowych. Pewną rolę w tworzeniu się osadu siarczkowego 
mogły odegrać także podziemne wody słone, wymywające sole z wypiętrzeń 
formacji kujawsko-pomorskiej i wydostające się na powierzchnię lub w jej pobliże 
[Pietrenko 1961].

Badany teren pokrywają zmeliorowane łąki organiczne, bardzo zaniedbane, 
gdyż wśród roślinności dominują turzyce, skrzypy, sity i trzcina pospolita.

ZAKRES I METODYKA BADAŃ
Badania terenowe przeprowadzono latem 1993 r. Opisano gleby i pobrano 

próbki z 5 profili rozmieszczonych na obszarze od rzeki Regi po Jezioro Resko i 
od Mrzeżyna po miejscowość Roby. Stopień rozkładu torfu oznaczono metodą 
połową von Posta [OÎcruszko 1974]. Próbki gleb przewieziono do laboratorium w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Natychmiast po przywiezieniu do laboratorium w próbkach glebowych ozna
czono pH w H20  -  elektrometrycznie, przewodność elektryczną -  konduktome- 
trycznie, SAR -  w wyciągach wodnych według Jacksona [1958]. W wyciągach 
wodnych oznaczono także jony soli rozpuszczalnych, w tym jony siarczanowe -  
nefelometrycznie i jony wodorowe -  basimetrycznie. Sumę oznaczonych jonów 
soli rozpuszczalnych podano w tabeli 2 jako zawartość soli ogółem w %.

Następnie glebę przetrzymywano w torbach polietylenowych w stanie świe
żym, przy dostępie powietrza, przez okres ponad 3 miesięcy celem powolnego 
utlenienia siarki siarczkowej. Po tym okresie w glebie oznaczono: pH w H20  oraz 
w 1 M KC1 -  elektrometrycznie; kwasowość wymienną i glin ruchomy metodą 
Sokołowa; kationy wymienne w wyciągu w octanie amonu, po uprzednim odmy
ciu soli rozpuszczalnych alkoholem etylowym -  metodą AAS ; popielność -  przez 
spalenie w 600°C; węgiel organiczny -  przez spalenie na sucho zgodnie z normą
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PN-ISO-10694; siarkę ogólną -  przez suchą mineralizację w aparacie LECO; 
ogólną ilość żelaza i glinu -  metodą AAS po uprzednim spopieleniu substancji 
organicznej i roztworzeniu popiołu wraz z substancją mineralną w 20% kwasie 
solnym na gorąco. Zawartość siarki organicznej wyliczono za Reimannem i in. 
[1968], stosując współczynnik 70 określający przeciętny stosunek ilości węgla 
organicznego do ilości siarki organicznej w glebach organicznych. Natomiast ilość 
siarki siarczkowej przedstawiono jako różnicę pomiędzy ilością siarki ogółem 
oraz siarki siarczanowej i organicznej.

WYNIKI BADAŃ
Kwaśne gleby siarczanowe zajmowały centralną część zmeliorowanego torfo

wiska. W wyniku melioracji poziom wód gruntowych w czasie prowadzenia badań 
był w nich na głębokości 100-120 cm. Wszystkie profile tych gleb występowały 
na murszejących, głębokich torfach niskich. Górne warstwy murszu w profilach 
1 i 5 zawierały drobne warstewki piaszczystych namułów, świadczące o okreso
wych zalewach terenu bagiennego. Torf w centralnej części bagna wykazywał 
słaby stopień zmurszenia (profile 3 i 4), gleba w profilu 2 była średnio zmurszała, 
a gleby w profilach 1 i 5 miały największy stopień zmurszenia torfu. Zawartość 
substancji organicznej w glebach kształtowała się w granicach 16,21-76,5%, a 
węgla organicznego w ilości od 7,7 do 37,1%. Stopień rozkładu torfu był zróżni
cowany i wahał się od < 30 do > 60% (tab. 1).

Badane gleby charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem w stanie świe
żym w zależności od głębokości w profilu. Wierzchnie poziomy gleb wykazywały 
odczyn kwaśny, gdyż pH mierzone w zawiesinie H2Ó wynosiło od 4,7 do 5,1. 
Natomiast najniższe wartości рННг0 gleb w stanie świeżym stwierdzono w
warstwach podpowierzchniowych w obrębie poziomu wód gruntowych w grani
cach 2,5-3,3, zależnie od profilu. W poziomach najgłębszych zakwaszenie gleb 
się zmniejszało, a wskaźnik pHH 0 zawierał się między 4,7 a 6,3 (tab. 2). We
wszystkich profilach 1-5 występował poziom diagnostyczny siarczanowy -  sul
furic, w którym pH świeżej gleby mierzone w H20 , przy stosunku gleby do wody 
1:1, było niższe od 3,5. Widoczne były też żółte i brunatnożółte plamy, mogące 
świadczyć o występowaniu jarosytu (zasadowego siarczanu potasowo-żelazowe- 
go). Tak więc gleby te spełniały kryterium umożliwiające zaliczenie ich do 
kwaśnych gleb siarczanowych [Avery 1973; Bloomfield, Coulter 1973; Soil 
Taxonomy 1975; Mackney 1981]. W glebach organicznych poziom sulfuric 
proponuje się zapisywać jako Osu.

Zawartość siarki ogółem w glebach była bardzo wysoka, gdyż w poszczegól
nych profilach dochodziła do 3,11-7,04%. Zwraca uwagę fakt, iż największą 
koncentrację siarki ogółem, sięgającą 5,05-7,04% stwierdzono w profilach 2-4 
położonych w centralnej, najgłębszej części torfowiska. Najwięcej S-ogółem -  
7,04% było w profilu 3 na głębokości 60-80 cm (tab. 3). Stosunek węgla organi
cznego do siarki ogółem w tym poziomie wynosił 4:1. Jeszcze węższy stosunek 
C:S, równy 3:1 stwierdzono w profilu 2 na głębokości 80-120 cm, przy zawartości 
siarki 5,05%. Rozmieszczenie siarki ogółem w profilach gleb było zróżnicowane. 
Najmniej tego składnika stwierdzono w poziomach murszowych i zawartość 
zwiększała się wraz z głębokością osiągając maksimum w przedziale głębokości 
50-120 cm, zależnie od profilu. Jednocześnie drastycznie zawężał się stosunek
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TABELA 1. Ogólne właściwości kwaśnych gleb siarczanowych w rejonie Mrzeżyna 
TABLE 1. General properties of acid sulphate soils in the Mrzeżyno zone

Nr
pro
filu
Pro
file
No

Nazwa gleby 
Soils name

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth

[cm]

Poziom
wody
grunt.
Ground
water
depth

[cm]

Substancja
organiczna
Organic
matter

m

Stopień 
rozkładu 
torfu 
Degree 
of peat 
decom
position
r%i

Corg.
Orga-
nie
carbon

[%]
1 Gleba kwaśna Mt 3-22 100 48,81 23,9

siarczanowa, organicz AM 22-30 18,70 7,7
na, silnie zasolona Mt,s 30-43 52,72 24,8
Acid sulphate, organie, 01tni,s 43-66 54,11 >60 27,7
strongly saline soil Osu 66-80 54,22 <50 27,6

02tni,s 80-120 48,30 <50 22,7
03tni,s 120-150 31,90 <40 15,5

2 Gleba kwaśna Mtl 4-18 110 48,71 20,3
siarczanowa, organicz Mt2 18-30 30,52 14,6
na, średnio zasolona 01tni,s 30-57 49,79 <60 23,2
Acid sulphate, organie, Olsu 57-80 37,69 <50 18,5
moderately saline soil 02su 80-120 40,20 <50 16,3

02tni,s 120-150 50,10 <40 21,5
3 Gleba kwaśna Mt 4-17 110 50,01 22,7

siarczanowa, organicz Otni 17-45 54,80 <60 26,6
na, średnio zasolona 01tni,s 45-60 63,69 <50 29,4
Acid sulphate, organie, Osu 60-80 66,21 <30 31,1
moderately saline soil 02tni,s 80-120 68,10 <30 32,1

03tni,s 120-150 66,39 <30 32,0
4 Gleba kwaśna Mt,s 3-20 100 49,6 23,4

siarczanowa,organiczna, 01tni,s 20-50 66,8 >60 31,3
silnie zasolona Osu 50-100 66,4 <50 31,9
Acid sulphate, organie, 02tni,s 100-150 76,5 <40 37,1
strongly saline soil 03tni,s 150-200 49,1 <40 22,9

5 Gleba kwaśna AIM 5-15 120 16,21 7,8
siarczanowa, organicz A2M 15-40 18,19 8,7
na, średnio zasolona Otni 40-80 21,00 <60 10,0
Acid sulphate, organie, Osu 80-120 39,81 <40 18,1
moderately saline soil Otni,s 120-150 28,42 <30 12,3

C:S z 28-53 w poziomach powierzchniowych do 3-7 w poziomach o największej 
ilości siarki i odpowiednio 4-8 w warstwach najgłębszych (tab. 3). Według Soil 
Taxonomy [1975] osady siarczkowe zawierają minimum 0,75% siarki ogółem. 
Dlatego poziomy o takiej zawartości siarki ogółem, ale nie posiadające cech 
poziomu sulfuric, oznaczono dodatkowo małą literą s.

Wąski stosunek C:S oraz bardzo duża zawartość siarki ogółem oznaczają 
znaczną koncentrację siarki mineralnej w tych glebach, co potwierdza bardzo 
wysoka zawartość siarczanów w wodnych wyciągach uzyskanych z analizowa
nych gleb. Największe ich nagromadzenie rzędu 8724 mg w 100 g gleby odnoto-
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TABELA 2. pH i zasolenie kwaśnych gleb siarczanowych 
TABLE 2. pH and the salinity of the acid sulphate soils

Nr
pro
filu
Pro
file
No

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth

[cm]

pH gleby -  pH of soil Ogółem
sole
Salts
total

[%]

ECe 25°C 

[dS/m]

świeżej -  
fresh
н2о

suchej -  dry
н2о KCl

1 Mt 3-22 4,9 4,4 4,2 0,05 0,51
AM 22-30 4,3 3,5 3,4 0,07 0,49
Mt,s 30-43 3,6 2,9 2,7 0,69 0,92
01tni,s 43-66 3,5 2,7 2,7 0,99 1,03
Osu 66-80 2,9 2,1 2,0 5,93 18,24
02tni,s 80-120 3,9 2,9 2,9 1,97 12,81
03tni,s 120-150 5,0 3,5 3,3 1,88 13,71

2 Mtl 4-18 4,8 4,4 4,3 0,11 0,90
Mt2 18-30 3,9 3,5 3,3 0,09 0,81
01tni,s 30-57 3,5 2,7 2,7 0,71 1Д2
Olsu 57-80 2,9 2,0 1,9 5,04 4,89
02su 80-120 2,5 1,9 1,9 8,36 10,29
02tni,s 120-150 4,7 2,9 2,7 4,30 7,79

3 Mt 4-17 4,7 4,2 4,2 0,13 0,72
Otni 17-45 4,1 3,5 3,4 0,21 0,89
01tni,s 45-60 3,8 3,0 3,0 1,54 1,57
Osu 60-80 3,2 2,1 2,0 10,18 10,11
02tni,s 80-120 4,7 2,9 2,8 6,38 8,59
03tni,s 120-150 5,5 3,3 3,3 6,73 8,23

4 Mt,s 3-20 5,1 4,9 4,5 0,45 3,62
01tni,s 20-50 3,9 2,3 2,3 6,24 9,74
Osu 50-100 3,3 2,1 2,1 12,59 16,69
02tni,s 100-150 5,9 3,0 2,8 6,83 23,23
03tni,s 150-200 6,3 2,5 2,4 7,67 23,69

5 AIM 5-15 4,9 4,7 4,7 0,07 0,49
A2M 15-40 4,8 4,3 4,2 0,10 0,56
Otni 40-80 4,1 3,0 3,0 1,93 1,62
Osu 80-120 3,1 2,2 2,0 4,71 9,89
Otni,s 120-150 4,9 3,1 3,0 4,00 6,21

wano w profilu 4 na głębokości 50-100 cm, gdzie stwierdzono też najwięcej siarki 
ogółem -  6,22%. Siarka siarczanowa w tym poziomie stanowiła aż 47% siarki 
ogółem (tab. 3). W warstwach powierzchniowych siarczany występowały w ilości 
od 17 do 460 mg/100 g gleby, co odpowiadało 1-18% siarki ogółem. Głębiej w 
profilach ich ilości maksymalne wykryto w warstwach nad poziomem wody 
gruntowej, zawierających również najwięcej siarki ogółem, której ilości wahały 
się od 2854 do 8724 mg w 100 g gleby zależnie od profilu, czyli 31-47% siarki 
ogółem.

Zbyt mała buforowość gleb spowodowała, iż w czasie wietrzenia siarczków 
powstający kwas siarkowy nie został w pełni zneutralizowany i pojawił się
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TABELA 3. Siarka i żelazo w kwaśnych glebach siarczanowych 
TABLE 3. Sulphur and iron in the acid sulphate soils

Nr
pro
filu
Pro
file
No

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth

[cm]

Fe
ogółem
Fe-total

[%]

sr% i C-org.
/S-ogł.
C-org.
/S-total

so42-

[mg/100g 
gleby -  
of soil]

H2S 0 4

[cmol/
kg
gleby -  
of soil]

ogółem
total

orga
niczna
organie

siarcz
kowa
sulphi
des

1 Mt 3-22 0,90 0,45 0,34 0,10 53 17 _

AM 22-30 0,98 0,35 0,11 0,23 22 27 —

Mt,s 30-43 2,68 1,57 0,35 1,07 16 441 0,08
01tni,s 43-66 2,57 1,73 0,40 1,16 16 522 0,10
Osu 66-80 4,02 3,95 0,39 2,22 7 4015 7,72
02tni,s 80-120 2,04 2,21 0,32 1,48 10 1219 1,30
03tni,s 120-150 2,01 1,96 0,22 1,36 8 1136 0,35

2 Mtl 4-18 0,81 0,38 0,29 0,07 53 51 —

Mt2 18-30 0,80 0,32 0,21 0,10 46 43 -

01tni,s 30-57 1,36 0,70 0,33 0,23 33 429 0,11
Olsu 57-80 6,23 4,85 0,26 3,53 4 3188 8,12
02su 80-120 5,18 5,05 0,23 3,05 3 5321 11,99
02tni,s 120-150 3,43 3,82 0,31 2,63 6 2641 5,97

3 Mt 4-17 0,90 0,51 0,32 0,17 45 53 _

Otni 17-45 1,27 0,73 0,38 0,32 36 86 -

01tni,s 45-60 4,44 2,93 0,42 2,19 10 962 3,92
Osu 60-80 8,82 7,04 0,44 4,35 4 6739 18,11
02tni,s 80-120 6,23 6,04 0,46 4,18 5 4207 13,16
03tni,s 120-150 5,67 6,01 0,46 4,08 5 4409 11,05

4 Mt,s 3-20 1,68 0,83 0,33 0,35 28 460 _

01tni,s 20-50 3,24 3,43 0,45 1,42 9 4670 3,18
Osu 50-100 6,19 6,22 0,46 2,85 5 8724 6,39
02tni,s 100-150 3,97 4,16 0,53 2,17 9 4388 0,87
03tni,s 150-200 4,23 4,08 0,33 2,11 6 4925 0,90

5 AIM 5-15 0,52 0,18 0,11 0,06 43 33 —

A2M 15-40 0,50 0,17 0,12 0,03 51 55 -

Otni 40-80 0,94 0,40 0,14 0,14 25 364 0,62
Osu 80-120 4,21 3,11 0,26 1,90 6 2854 12,61
Otni,s 120-150 2,83 3,06 0,16 2,09 4 2423 9,57

częściowo w postaci wolnej, osiągając bardzo wysokie stężenia w roztworach 
glebowych w warstwach o bardzo dużej ilości siarki ogółem. Maksymalną ilość 
H2S 04 stwierdzono w profilu 3 w warstwie 60-80 cm, zawierającej jednocześnie 
największą ilość siarki ogółem i siarczanów. Ilość wspomnianego kwasu była tu 
równa 18,11 cmol/kg gleby, czyli 17,74 g/kg gleby. W pozostałych profilach 
największe ilości H2S04 sięgały 6,39-12,61 cmol/kg gleby i również dotyczyły 
poziomów leżących ponad lustrem wody gruntowej i zawierających największe 
ilości siarki -ogółem i siarczanów. Jedynie poziomy powierzchniowe gleb do
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głębokości 20-45 cm zależnie od profilu nie zawierały wolnego H2S 04. Kwas ten 
był główną przyczyną tak znacznego obniżenia się wskaźnika pH kwaśnych gleb 
siarczanowych (tab. 3).

Wyliczona ilość siarki organicznej w badanych glebach była zgodna z zawar
tościami siarki organicznej w glebach bagiennych podawanymi przez innych 
autorów [Rejman 1965; Skłodowski 1968]. W poziomach powierzchniowych 
siarka organiczna stanowiła 40-76% siarki ogółem, natomiast głębiej tylko od 
kilku do kilkunastu (tab. 3).

Siarka mineralna występuje w tych glebach głównie w postaci siarczków. 
Świadczy o tym znaczny spadek wartości pH gleb po ich natlenieniu i wysuszeniu. 
Był on szczególnie wysoki w poziomach o dużym nagromadzeniu siarki ogółem, 
w których podczas natlenienia i powolnego suszenia doszło do utlenienia siarki 
mineralnej i powstania siarczanów oraz kwasu siarkowego. Najniższe wartości 
pHHzo oznaczone po procesie suszenia tych gleb stwierdzono w profilu 2, gdzie
pH obniżyło się do 1,9 z wartości 2,5, jaką wykazywała gleba w stanie świeżym. 
W pozostałych profilach najniższe pH gleb po wysuszeniu także dotyczyło pozio
mów o największej zawartości siarki ogółem i było równe 2,1-2,2. Wartości pH 
gleb suchych mierzone w elektrolicie 1 M KC1 były takie same lub tylko nieco 
niższe od wartości pH w wodzie (tab. 2). Wyliczona z różnicy siarki ogółem oraz 
siarki siarczanowej i organicznej ilość siarki siarczkowej była największa w 
profilu 3 na głębokości 60-80 cm i wyniosła 4,35%. W pozostałych profilach 
maksymalne zawartości siarki siarczkowej wahały się w przedziale 2,09-3,53% 
(tab. 3).

Ogólna zawartość żelaza w kwaśnych glebach siarczanowych była zgodna z 
ilością siarki ogółem, co potwierdza występowanie w tych glebach siarczków 
żelaza. Nagromadzenie żelaza, szczególnie w głębszych partiach profili, było 
procentowo zbliżone do ilości siarki ogółem. Najwięcej żelaza ogółem 8,82% 
stwierdzono w profilu 3 w warstwie 60-80 cm, gdzie było też najwięcej siarki 
ogółem 7,04%. W całym profilu 3 zawartość żelaza wahała się od 0,90 do 
8,82%, przy ilości siarki w przedziale 0,51-7,04%. Podobną sytuację stwierdzono 
we wszystkich profilach kwaśnych gleb siarczanowych. W powierzchniowych 
poziomach gleb ilość żelaza ogółem była od 1,8 do 2,9 razy większa niż siarki, 
natomiast w poziomach leżących w strefie lustra wody gruntowej i głębszych 
zawartość siarki była zbliżona lub nawet nieco większa od ilości żelaza (tab. 3). 
W porównaniu z żelazem zawartość glinu ogółem znacznie mniej zmieniała się 
w profilu wraz z głębokością i wiązała się głównie z procesem namulania gleb 
(rys. 1). Ogólna zawartość glinu w omawianych glebach mieściła się w zakresie 
0,51-1,37% [Kwasowski 1999].

Gleby kwaśne siarczanowe były w różnym stopniu zasolone. Wartość prze
wodności elektrycznej (ECe 25°C) badanych gleb oznaczona natychmiast po 
przywiezieniu ich do laboratorium wahała się w szerokich granicach od 0,49 dS/m 
w poziomie podpowierzchniowym profilu 1 do 23,69 dS/m w najgłębszej (150- 
200 cm) warstwie profilu 4. Ponieważ w profilach 1 i 4 występowały poziomy o 
zasoleniu przekraczającym graniczną wartość 16 dS/m, gleby te uznano za silnie 
zasolone. Pozostałe gleby zawierały w profilach poziomy o wartości ECe w 
granicach 8-16 dS/m. Gleby te określono zatem jako średnio zasolone (tab. 2). 
Przewodność elektryczna wiąże się z zawartością soli łatwo rozpuszczalnych. 
Najwięcej tych soli stwierdzono w profilu 4 w poziomie o największej akumulacji
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 S  Fe  Al.
RYSUNEK 1. Ogólna zawartość składników w kwaśnych glebach siarczanowych 
FIGURE 1. Total element contents in the acid sulphate soils

siarki. Na głębokości 50-100 cm występowało tam aż 12,59% soli ogółem (tab.
2). Był to poziom leżący powyżej lustra wody gruntowej, w którym następowało 
intensywne wietrzenie siarczków. Dlatego tworzące się siarczany zdecydowanie 
dominowały w składzie soli łatwo rozpuszczalnych, o czym świadczy zawartość 
jonu siarczanowego ponad 8,7% (tab. 3). Powierzchniowe poziomy gleb zawierały 
zdecydowanie mniej soli ogółem 0,05-0,45%, natomiast w głębiej usytuowanych 
ilość soli wzrastała, osiągając maksimum w strefach nad poziomem wody grun
towej. Największe ilości soli ogółem w poszczególnych profilach zawierały się w 
granicach 4,71-12,59%, natomiast zawartości jonów siarczanowych w tych gle
bach sięgały 2,8-8,7% (tab. 4 i 6). Obserwowany brak zależności pomiędzy 
wartością przewodności elektrycznej a ilością soli ogółem w glebach (tab. 2) 
wynikał zarówno z różnic w składzie jonowym soli łatwo rozpuszczalnych, jak i



TABELA 4. Kationy wymienne i SAR w kwaśnych glebach siarczanowych 
TABLE 4. Exchangeable cations and SAR in the acid sulphate soils

Nr profilu 
Profile No

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

PWK-CEC S-TEB Udział w PWK -  Share in CEC [%] SAR

[cmol(+)/kg] H Al Ca Mg К Na

1 Mt 3-22 39,6 36,7 5,6 1,9 66,8 23,8 0,4 1,5 0,2
AM 22-30 12,6 10,1 10,3 9,7 46,2 31,9 0,6 1,3 0,3
Mt,s 30-43 75,9 42,9 19,8 23,7 43,8 9,2 0,3 3,2 0,6
01tni,s 43-66 105,8 41,4 31,2 29,7 24,4 11,1 0,4 3,2 2,6
Osu 66-80 160,1 56,7 37,7 26,9 20,1 13,6 0,4 1,3 1,7
02tni,s 80-120 109,2 52,1 27,1 25,2 24,8 18,2 0,6 4,1 2,2
03tni,s 120-150 123,3 66,1 22,3 24,1 37,8 13,8 0,3 1,7 1,7

2 Mtl 4-18 43,5 38,9 5,8 4,9 69,9 17,1 0,3 2,0 0,5
Mt2 18-30 35,4 28,1 17,3 13,4 55,8 12,1 0,1 1,3 0,3
01tni,s 30-57 112,8 44,5 37,2 23,4 33,3 4,8 0,2 1,1 0,3
Olsu 57-80 192,8 64,8 41,2 25,2 18,3 10,8 0,4 4,1 1,5
02su 80-120 183,3 66,2 33,1 30,8 15,2 16,1 0,4 4,4 1,9
02tni,s 120-150 127,1 69,8 24,8 20,3 34,4 16,9 0,3 3,3 2,3

3 Mt 4-17 48,6 44,6 4 0 3,9 70,1 18,8 0,2 2,6 0,3
Otni 17-45 72,5 40,9 245 19,1 37,4 16,7 0,3 2,0 0,8
01tni,s 45-60 93,0 51,7 23,3 20,1 31,2 22,8 0,5 3,1 1,0
Osu 60-80 162,1 70,1 3*|,4 29,7 18,1 10,0 0,4 3,4 1,5
02tni,s 80-120 194,3 82,2 31,2 26,5 29,2 8,7 0,4 4,0 1,5
03tni,s 120-150 181,1 90,1 29,4 20,8 35,1 9,9 0,2 4,6 2,3

4 Mt,s 3-20 50,6 48,5 3,4 0,6 65,9 22,6 0,8 6,7 1,6
01tni,s 20-50 127,3 64,0 20,5 29,3 32,8 9,7 0,1 7,6 2,8
Osu 50-100 181,8 67,4 39,7 23,2 21,2 8,5 0,4 7,0 3,4
02tni,s 100-150 143,5 112,7 3,0 18,4 44,3 18,1 0,3 15,9 4,8
03tni,s 150-200 113,6 79,6 7,5 22,4 36,2 19,6 0,1 14,2 4,0

5 AIM 5-15 34,8 33,4 2,1 1,9 77,2 15,9 0,3 2,6 0,3
A2M 15-40 35,3 32,2 4,8 3,7 65,3 23,9 0,3 2,0 0,3
Otni 40-80 89,0 54,7 19,8 18,7 42,3 12,3 0,4 6,5 3,1
Osu 80-120 159,7 69,3 27,9 28,7 23,4 11,3 0,3 8,4 3,8
Otni,s 120-150 150,6 79,7 20,8 26,3 37,2 8,6 0,3 6,8 2,7
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z różnej wartości współczynnika SP (Saturation Percentage) gleb, czyli różnej 
ilości wody wiązanej przez gleby w stanie pełnego nasycenia [Pracz 1989].

Zasolenie gleb wiąże się także z wnikaniem sodu wymiennego do kompleksu 
sorpcyjnego gleb. Sprzyja temu wysoki współczynnik SAR (Sodium Adsorption 
Ratio) i duże zasolenie roztworów glebowych. Współczynnik SAR równy

N a+

W i  (Ca+2 + Mg+2 ) [
1 2
dla wartości jonów wyrażonych w cmol(+)/dm3 określa możliwość przecho- 

dzeniajonów sodowych z roztworów do kompleksu sorpcyjnego gleb. Największy 
udział wymiennych jonów Na+ w pojemności wymiennej w stosunku do kationów 
(PWK) kompleksu sorpcyjnego badanych gleb zaobserwowano w profilu 4, w 
którym na głębokości 100-150 cm sód stanowił aż 15,9% PWK. Również w 
pozostałych poziomach tego profilu udział sodu w PWK gleby był duży 6,7- 
14,2%. Miało to związek z wysokimi wartościami SAR obliczonymi dla roztwo
rów glebowych tego profilu, także największymi, zawierającymi się w granicach
1.6—4,8. W profilu 5 zawartość sodu w kompleksie sorpcyjnym była także pod
wyższona, sięgając 8,4% PWK przy SAR dochodzącym do 3,8. Natomiast w 
profilach 1-3 ilość sodu wymiennego nie przekraczała 5% PWK, a wartość SAR 
wynosiła maksymalnie tylko 2,2-2,3 (tab. 4).

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kwaśnych gleb siarczanowych kationami 
o charakterze zasadowym oraz glinem i wodorem było bardzo zróżnicowane w 
zależności od głębokości w profilu. W kompleksie sorpcyjnym poziomów powie
rzchniowych wszystkich profili dominował kation wapnia stanowiąc 65,9-77,2% 
PWK, a łącznie z magnezem aż 87,0-93,1% PWK. Na trzecim miejscu w PWK 
poziomów powierzchniowych był wodór, 2,1-5,8% PWK, który łącznie z glinem 
stanowił 4,0-10,7% PWK. W strefach niższych i lość wodoru i glinu w kompleksie 
sorpcyjnym gwałtownie wzrastała, sięgając łącznie maksymalnie 68,1% PWK w 
profilu 3 na głębokości 60-80 cm. Podobne maksymalne ilości wodoru i glinu w 
kompleksach sorpcyjnych gleb stwierdzono w pozostałych profilach, wszędzie w 
poziomach z dużą ilością wietrzejących siarczków, w których stanowiły one do
56.6-66,4% PWK. Udział w PWK wodoru i glinu był zbliżony w poszczególnych 
poziomach gleb (tab. 4).

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE
Kwaśne gleby siarczanowe w rejonie Mrzeżyna występowały w części central

nej, czyli jak podaje Dobracka [1992] w najgłębszej części torfowiska. Na tym 
obszarze torfy miały miąższość zwykle ponad 2 m. Dopływające tu okresowo 
wody zasobne w siarczany stagnowały najdłużej, co przy wysokiej zawartości 
substancji organicznej sprzyjało wytworzeniu osadów o największej zawartości 
siarczków. Omawiane gleby na tym terenie były otoczone także glebami organi
cznymi, lecz występującymi na torfach o mniejszej miąższości i zawierającymi 
mniej zakumulowanej siarki, co powodowało, że nie były one tak silnie zakwa
szone w stanie świeżym [Kwasowski 1999]. Gleby takie określane są mianem gleb 
siarczkowych lub potencjalnie kwaśnych gleb siarczanowych [Soil Taxonomy 
1975; Dent 1980; Hill 1982; Pracz 1989]. Podobne warunki tworzenia się gleb
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kwaśnych siarczanowych podają van Breemen i Harmsen [1975] oraz Postma 
[1983], podkreślając, że najlepsze warunki do redukcji siarczanów i akumulacji 
pirytu występują na okresowo zalewanych terenach depresyjnych.

Wytrącanie siarczków w osadach w czasie dominacji procesu bagiennego na 
badanym torfowisku doprowadziło do nagromadzenia się dużych ilości tych 
związków. Świadczy o tym zawartość siarki ogółem przekraczająca 7% w profilu
3. Najwięcej siarki zostało zakumulowane w środkowych i dolnych partiach 
profili, zwykle na głębokości 50-150 cm.

W warunkach redukcyjnych osady morskie lub bagienne mogą czasem zawie
rać bardzo duże ilości siarczków. Bloomfield [1972] w okresowo zalewanych 
glebach wykrył ponad 3,6% siarki pirytowej, a Postma [1983] w stwierdził nawet 
do 19% siarki pirytowej w suchej masie torfu.

O dużej ilości siarki mineralnej w badanych glebach świadczy także wąski 
stosunek węgla organicznego do siarki ogółem. W poziomach o największej ilości 
siarki stosunek C:S zmniejszył się do 3-7, zależnie od profilu. Dane z literatury 
wskazują, że w glebach organicznych stosunek C:S w substancji organicznej 
oscyluje najczęściej wokół 100:1 [Bloomfield i in. 1970; Buckmann, Brady 1971].

Wielu autorów [Connell, Patrie 1969; Harmsen van Breemen 1975; Siuta, 
Rejman-Czajkowska 1980; O'Neill 1998] uważa, że w glebach bagiennych siarka 
występuje głównie w połączeniach z żelazem w formie siarczków, z których jako 
najważniejszy minerał wymieniają piryt. W omawianych kwaśnych glebach 
siarczanowych wystąpiła wyraźna zależność pomiędzy zawartością żelaza i 
siarki ogółem. W poziomach usytuowanych w sąsiedztwie lustra wody gruntowej 
stwierdzono zbliżone ilości żelaza i siarki ogółem, natomiast w poziomach powie
rzchniowych zawartość żelaza była najczęściej około dwóch razy większa od 
ilości siarki ogółem. Analogiczną zmienność zawartości żelaza i siarki ogółem 
wraz ze wzrostem głębokości wykazał Postma [1983]. W pirycie -  FeS2 jednej 
jednostce wagowej siarki odpowiada około 0,87 jednostki wagowej żelaza, tak 
więc ze względu na zawartość żelaza można uznać, iż większość siarki mineralnej 
w głębszych partiach profili występowała w postaci pirytu. W strefach natlenio
nych żelazo może występować w roztworach w postaci soli siarczanowych 
lub może tworzyć wodorotlenki bądź inne minerały, takie jak: jarosyt -  
KFe3(S04)2(0H)6, gdyż ilość zawartej w tym minerale siarki jest wagowo około 
2,62 razy mniejsza niż żelaza. Tłumaczy to większą zawartość Fe niż S w 
natlenionych, wierzchnich poziomach glebowych. W przeciwieństwie do żelaza 
zawartość glinu ogółem w badanych glebach nie była związana z ilością siarki 
ogółem, a raczej należy wiązać ją ze stopniem zamulenia gleb i rodzajem namułów 
mineralnych.

Gleby organiczne na badanym terenie występowały w większości w fazie 
decesji spowodowanej odwodnieniem. W czasie prowadzenia badań terenowych 
woda gruntowa w profilach kwaśnych gleb siarczanowych zalegała na głębokości 
100-120 cm. Odwodnienie i natlenienie osadów siarczkowych skutkowało po
wstawaniem siarczanów, a przy niewystarczającej zdolności buforowej gleby w 
roztworach glebowych pozostawał także wolny kwas siarkowy. Obecność kwasu 
siarkowego stwierdzono we wszystkich profilach kwaśnych gleb siarczanowych 
w poziomach poniżej 30-40 cm, a jego zawartość sięgała maksymalnie 6,39- 
18,11 cmol/kg gleby, czyli 626-17,74 g/kg gleby, zależnie od profilu.
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Tworzenie się kwasu siarkowego na skutek utleniania siarczków ma odbicie w 
odczynie gleb. Wartości pH ^o warstw powierzchniowych zaraz po pobraniu
próbek mieściły się w granicach 4,7-5,1. Zakwaszenie gleby zwiększało się wraz 
z głębokością do poziomu wód gruntowych, a najniższe wartości pH 2,5-3,3 
dotyczyły warstw leżących w obrębie poziomu lustra wody gruntowej i zawiera
jących jednocześnie najwięcej siarki ogółem. Za główną przyczynę ekstremalnego 
zakwaszania się kwaśnych gleb siarczanowych i pojawiania się w nich wolnego 
kwasu siarkowego wielu badaczy uważa niedostateczną zdolność buforową tych 
gleb [Bloomfield, Coulter 1973; Breemen van 1975; Dent 1980].

Po procesie powolnego natleniania i suszenia wszystkie próbki glebowe miały 
niższe wartości pHHz0 niż gleby świeżo pobrane. Powodował to proces mikro
biologicznego utleniania zarówno siarki siarczkowej, jak i substancji organicznej. 
Jednak silne obniżenie pH dotyczyło tylko próbek zawierających dużo siarki 
ogółem, a więc także siarki siarczkowej. Wartość pH górnych warstw gleb 
kwaśnych siarczanowych mierzone w zawiesinie H20  obniżyło się o 0,2-0,5 
jednostki do pH 4,2-4,9, zależnie od profilu. Natomiast w warstwach głębszych 
pH było znacznie niższe i dochodziło do pH 2,2-1,9 w poziomach o największej 
ilości siarki, czyli o 0,6-1,2 jednostki mniej niż w glebie świeżej w tych pozio
mach.

Znaczna część utlenionej siarki tworzyła rozpuszczalne w wodzie siarczany. 
Zawartość jonów S 04-2  dochodziła do 2,85-8,72 g/100 g gleby, odpowiadało to 
0,95-2,91% siarki siarczanowej (S-S04). Siarka siarczanowa stanowiła w tych 
glebach maksymalnie od 31% do 47% siarki ogółem. Jony siarczanowe domino
wały także w składzie soli rozpuszczalnych, szczególnie silnie w głębszych 
poziomach gleb. Największą ilość soli rozpuszczalnych 12,59% stwierdzono w 
profilu 4 na głębokości 50-100 cm. Udział jonów siarczanowych w ogólnej ilości 
soli sięgał tu ponad 69%. W pozostałych profilach było maksymalnie 4,71- 
10,18% soli ogółem, ajony siarczanowe stanowiły 61-68% tych soli.

Jednak ogólna zawartość soli w glebach organicznych nie może być podstawą 
do oceny ich stopnia zasolenia według kryterium, jakie stosuje się dla gleb 
mineralnych [Pracz 1989]. Wiąże się to ze znacznie większą zdolnością do 
zatrzymywania wody przez gleby organiczne, a więc z mniejszym stężeniem, w 
jakim sole te występują w porównaniu do gleb mineralnych. Wartość SP jest w 
glebach organicznych kilkakrotnie większa niż w mineralnych. Odzwierciedle
niem tego jest stosunkowo mała przewodność elektryczna gleb zawierających 
nawet około 2% soli ogółem, np. w profilu 5 na głębokości 40-80 cm było 1,93% 
soli ogółem, a wartość ECe była równa tylko 1,63 dS/m, tak jak w glebach 
niezasolonych. Dlatego ocenę stopnia zasolenia gleb oparto na wartościach prze
wodności elektrycznej tych gleb. Clark i in. [1961] analizując kwaśne gleby 
siarczanowe o wysokim udziale materii organicznej, występujące na bagnach w 
delcie rzeki Fraser w Kanadzie odnotowali także stosunkowo niską przewodność 
elektryczną gleb, dochodzącą do 4,83 dS/m przy zawartości w nich soli ogółem 
sięgającej 4,8%. Według wartości ECe badane gleby podzielono na średnio i silnie 
zasolone. Największą przewodność elektryczną, ponad 23 dS/m, stwierdzono w 
glebie z profilu 4, na głębokości poniżej 100 cm. Aktualny stopień zasolenia gleb 
określony wartością ECe nie miał większego związku z zawartością w nich siarki 
ogółem, zależał głównie od zawartości w glebach silnie zdysocjowanych chlor
ków sodu [Kwasowski 1999].
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Kompleks sorpcyjny kwaśnych gleb siarczanowych był w bardzo dużym 
stopniu wysycony wodorem i glinem, szczególnie w najbardziej zakwaszonych 
poziomach, gdzie udział kationów w PWK tworzył zwykle następujący szereg: 
H+>Al+3>Ca+2>Mg+2>Na+>K+. Wodór i glin łącznie stanowiły w tych poziomach 
do 68,1% PWK. Podobne wyniki podają Bloomfield i Coulter [1973], van 
Breemen [1973], Hartikainen [1985] i Pracz [1989]. Natomiast w poziomach 
powierzchniowych tych gleb szereg kationowy w PWK wszędzie był następujący: 
Ca+2>Mg+2>H+>Al >Na+>K+. Część gleb ze względu na obecność w roztworach 
dużej ilości jonów sodowych i wysoki wskaźnik SAR zawierałajony sodowe także 
w kompleksie sorpcyjnym. Najwięcej tych jonów było w profilu 4 na głębokości 
100-150 cm, gdzie Na+ zajmował 15,9% PWK.

Kwaśnych gleb siarczanowych dotychczas nie uwzględniono w naszej syste
matyce. Nawiązując więc do Systematyki Gleb Polski proponuje się wydzielić 
kwaśne gleby siarczanowe w randze typu w rzędzie gleb pobagiennych ze względu 
na ich specyficzne warunki tworzenia się i wynikające stąd właściwości.

WNIOSKI
1. Kwaśne gleby siarczanowe występują w centralnej, najgłębszej części torfowiska 

i są otoczone glebami o mniejszej zawartości siarki ogółem.
2. Siarka w kwaśnych glebach siarczanowych tworzy głównie związki z żelazem.
3. Utlenianie siarki skutkuje pojawieniem się, w wodnych wyciągach z gleb, bardzo 

dużych ilości siarczanów.
4. Niedostateczna buforowość gleb powoduje występowanie w nich dużych ilości 

wolnego kwasu siarkowego.
5. Badane kwaśne gleby siarczanowe były średnio bądź silnie zasolone.
6. Kompleksy sorpcyjne środkowych poziomów kwaśnych gleb siarczanowych wy- 

sycone są głównie wodorem i glinem. W pozostałych częściach profili dominują 
zwykle kationy o charakterze zasadowym.

7. Część gleb charakteryzuje się także wysoką wartością współczynnika SAR roztwo
rów glebowych oraz dużym udziałem jonów sodu w PWK.
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JERZY PRACZ, WOJCIECH KWASOWSKI

CHARACTERISTICS OF ACID SULPHATE SOILS 
IN THE MRZEŻYNO ZONE

Department of Soil Environment Sciences, Division of Soil Science, 
Warsaw Agricultural University

SUMMARY

The acid sulphate soils in the West Polish Baltic coast region near Mrzeżyno 
were investigated. The studied area was cut up by thick net of drainage ditches. 
Soils were formed from peat of lowmoor, moderately decomposed and silted up. 
The peat land was periodically flooded by sea waters from Rega River and Resko 
Przymorskie Lake.

The study indicated that acid sulphate soils were situated in the central, deepest 
part of peat land. The high total content of sulphur up to 7% was observed. In the 
reduction layers sulphur was mostly connected with iron. Dehydration and oxida
tion of sulphides was mainly due to large amount of free sulphuric acid, sulphates 
and very low pH, even 2.5 in fresh soil samples. Most of investigated soils in 
sulphides oxidation layers contained mainly hydrogen and aluminium in the 
sorption complex. The tested acid sulphate soils were classified as highly or 
moderately saline.
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