
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LII, SUPLEMENT WARSZAWA 2001: 119-125

HENRYK PIAŚCIK, BOLESŁAW BIENIEK

ZMIANY W ZAWARTOŚCI FORM ŻELAZA 
POWODOWANE PROCESEM MURSZENIA 

W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO 
ODWODNIENIA

CHANGES IN IRON FORMS CONCENTRATION 
AS THE RESULT OF THE MUCKING PROCESS 
IN DIFFERENT DEHYDRATION CONDITIONS

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Abstract: The work presents changes of the total and various forms of iron content caused by 
the mucking process occurring under conditions of differentiated water supply types. In the 
conditions of the percolating water supply type, the total amount of iron is more than 20 times 
lower comparing with the conditions of the rising-percolating water supply type, and iron 
forms mostly complexes with humus compounds. In soils with the flood-rising type of water 
supply, silted mucks contain relatively high amounts of bound iron.
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WSTĘP
Właściwości gleb torfowo-murszowych wiążą się ściśle z głębokością zalega

nia zwierciadła wód gruntowych i jego oddziaływaniem na profil glebowy. W 
warunkach obniżonego poziomu wody gruntowej, związki żelaza ulegają nie tylko 
ilościowym, ale także jakościowym zmianom. Rocznie, w wyniku mineralizacji 
organicznej masy glebowej, uwalnia się średnio 433 kg • ha-1 Fe20 3, które 
kumuluje się w poziomach murszowych-przeważnie w formie wolnej [Okruszko 
1976; Piaścik 1996]. Ponadto, obniżający się poziom wody gruntowej przesuwa 
w profilu strefę tlenowych wytrąceń związków zredukowanych, rozpuszczonych 
w wodzie [Bieniek 1988]. W strefie wytrąceń tlenowych związki żelaza dwu-
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wartościowego ulegają oksydacji do trójwartościowego i wytrącają się w formie 
tlenków [Puustrjarvi 1952]. W ten sposób rocznie na 1 ha może wytrąć się kilka 
ton związków żelaza i powstać ruda darniowa. Czerwiński i Kaczorek [1996] 
proponują, aby gleby murszowe z rudą darniową wydzielić w systematyce jako 
żelazowo-murszowe. Przy analizie związków żelaza powinno się zatem uwzględ
niać nie tylko zmiany powodowane przez proces murszenia, ale także typ gospo
darki wodnej w ich profilu. W warunkach Pojezierza Mazurskiego na proces 
murszenia gleb torfowych duży wpływ mają procesy deluwialne oraz żyzne wody 
rozlewiskowe przepływających rzek [Piaścik 1977].

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian w zawartości żelaza ogółem 
i różnych jego form spowodowanych przez proces murszenia zachodzący w warun
kach zróżnicowanego typu gospodarki wodnej.

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Badania przeprowadzono na glebach torfowo-murszowych Pojezierza Mazurskie

go pochodzących z obiektu Łąki Szymońskie, Nakomiady i Łąki Dymerskie.
Obiekt Łąki Szymońskie (1210 ha) odwodniony został w połowie XIX wieku 

siecią kanałów, rowów otwartych i drenów. Stanowi on przykład zmiany masy 
torfowej spowodowanej umiarkowanym odwodnieniem oraz intensywnym użytko
waniem łąkowo-pastwiskowym przez okres ponad 150 lat [Piaścik 1977]. Występują 
na nim średnio- i silnie rozłożone głębokie torfy szuwarowe oraz turzycowiskowe. 
Proces murszenia jest średnio zaawansowany (Mtll), a mursze zaliczają się do 
próchnicznych.

Obiekt Nakomiady (o powierzchni 325 ha) zmeliorowany został w drugiej połowie 
XIX wieku. Na charakter zalegających tu gleb torfowo-murszowych duży wpływ 
miały żyzne wody rzeki Guber przepływającej przez środek obiektu. W warunkach 
umiarkowanego odwodnienia tego obiektu, ale przy częstych zalewach rzeki, wy
kształciły się mursze zamulone na głębokich torfach olesowych [Piaścik 1977]. Proces 
murszenia jest w nich średnio zaawansowany (Mtll).

Obiekt Łąki Dymerskie (110 ha) odwodniony został w 1876 roku przez osuszenie 
jeziora Dymer. Głębokie pokłady torfu turzycowiskowego znalazły się wówczas poza 
zasięgiem lustra wody gruntowej. Przy tak głębokim i ponad 125-letnim odwodnieniu 
wykazały słaby stopień zmurszenia (stadium Mtl), a wykształcony mursz ma chara
kter torfiasty. Występujący w nich przemywny typ gospodarki wodnej spowodował 
przesunięcie w głąb profilu strefy mineralizacji materii organicznej oraz przemiesz
czanie składników mineralnych [Bieniek 1988; Bieniek, Piaścik 2000].

Oprócz podstawowych właściwości badanych gleb (popielność, gęstość objęto
ściowa, porowatość, pH) oznaczono następujące formy żelaza:

-  żelazo ogółem po mineralizacji próbek w mieszaninie kwasu azotowego i 
kwasu nadchlorowego oraz rozpuszczalne w 0,5 mol HC1 • dm-3 metodą ASA 
[Sapek, Sapek 1997];

-  żelazo wolne, przy użyciu cytrynianu sodu jako środka wiążącego i ditionitu 
sodu (Na2S20 4) jako środka redukującego -  metodą Jacksona [1964];

-  żelazo ruchliwe, w 0,05 mol H2S 04 • dirf3 według Gereia [Konecka-Betley 
1968], kolorymetrycznie, stosując kwas sulfosalicylowy;
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-  żelazo związane, obliczono z różnicy między żelazem ogółem a żelazem 
wolnym.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
W profilach glebowych badanych obiektów zawartość popiołu w torfach była 

zróżnicowana zależnie od stopnia jego rozkładu, a w poziomach murszowych od stanu 
przeobrażenia masy murszowej (mursz próchniczny -  Łąki Szymońskie, mursz 
torfiasty -  Łąki Dymerskie) oraz zamulenia (mursz zamulony -  Nakomiady) (tab. 1 ). 
Gęstość objętościowa, będąca miernikiem zagęszczenia masy glebowej, w murszach 
była 1,5-2-krotnie większa w stosunku do torfów, z których się wykształciły, a 
porowatość ogólna mniejsza (79,9-84,5%), natomiast w torfach stwierdzono jej 
wzrost od 4 do 12%. Poziom zalegania lustra wody gruntowej na obiektach Łąki 
Szymońskie i Nakomiady był zbliżony i w sezonie wegetacyjnym kształtował się na 
głębokości od 23 do 88 cm, a ńa obiekcie Łąki Dymerskie znacznie niżej (173-217 
cm). Uwzględniając zróżnicowane warunki wodne oraz charakter podsiąku w torfach 
[Szuniewicz i in. 1991] należy stwierdzić, że gleby analizowanych obiektów chara
kteryzują się odmiennym typem gospodarki wodnej. Na Łąkach Szymońskich jest to 
podsiąkowo-przemywny typ gospodarki wodnej, gdzie okresowemu przemywaniu 
podlegają poziomy murszowe. W Nakomiadach podsiąkowa gospodarka wodna 
zakłócana była okresowymi zalewami przez rzekę, stąd typ zalewowo-podsiąkowy, 
a na Łąkach Dymerskich stwierdzono typ przemywny -  charakterystyczny raczej dla 
gleb mineralnych. Z wydzielonymi typami gospodarki wodnej ma związek odczyn 
analizowanych gleb. Na Łąkach Dymerskich jest on bardzo kwaśny w całym profilu 
(pHBaci2 2,4-3,9), kwaśny na Łąkach Szymońskich (pHBaC124,8-5,5) i lekko kwaśny 
w Nakomiadach (pH BaC12 5,3-5,7) (tab. 1).

W omawianych glebach stwierdzono znaczne różnice ilościowe i jakościowe w w 
zawartości związków żelaza (tab. 2). Najwięcej żelaza ogółem (3,87-5,03%) zawie
rały poziomy murszowe gleb Łąk Szymońskich i Nakomiad. Są to ilości 1,5-3-krotnie 
większe niż w torfach, z których wykształciły się badane mursze. W Nakomiadach 
kumulacja żelaza ogółem występowała w poziomie murszowo-damiowym, a na 
Łąkach Szymońskich w poziomie murszowym poddarrfiowym. Żelazo w murszach 
pochodzi z mineralizacji torfu, z którego wykształciły się mursze oraz z wód grunto
wych, z których wytrąca się najczęściej w formie wodorotlenków [Puustrjarvi 1952]. 
Oznacza to, że w warunkach podsiąkowo-przemywnej gospodarki wodnej w glebach 
Łąk Szymońskich strefa oksydacji związków żelaza zalegała niżej w profilu, w 
porównaniu z profilami o zalewowo-podsiąkowej gospodarce na obiekcie Nakomia
dy. Przy przemywnym typie gospodarki wodnej (Łąki Dymerskie), ilości żelaza 
ogółem były ponad 20-krotnie mniejsze. Nie stwierdzono jego kumulacji w pozio
mach powierzchniowych, a zawartość w murszach i torfach była zbliżona.

Zarówno w murszach, jak i w torfach analizowanych gleb żelazo występuje 
głównie w formie wolnej (tab. 2). Są to związki odznaczające się dużą ruchliwością 
oraz zdolnością przemieszczania w profilu, z tym że do wyciągu wg metody Jacksona 
przechodziło również żelazo skompleksowane z humusem o charakterze koloidal
nym [Duchaufour 1970; Konecka-Betley 1968]. W torfach oraz murszach obiektu 
Nakomiady i na Łąkach Szymońskich żelazo wolne stanowi 75-95% żelaza ogółem, 
natomiast w murszach Łąk Dymerskich do 50% (tab. 2).
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TABELA 1. Podstawowe właściwości badanych gleb murszowych 
TABLE 1. Basic properties of investigated muck soils

Nr
profilu 
Profile No 
Obiekt 
Object

Głębo
kość
Depth

[cm]

Utwór glebowy 
Soil formation

Popiel-
ność
Ash
content
[%]

Gęstość
obj.
Bulk 
density 
[kg • dm-3]

Porowatość 
ogólna 
Total poro
sity 
[%]

pH
h 2o BaCl2

Gleba torfowo-murszowa o podsiąkowo-przemywnym typie gospodarki wodnej
Peat-muck soil with rising-percolating water supply type
5 5-10 mursz próchniczny 14,7 0,249 84,5 5,4 4,9
Łąki humous muck
Szymo- 15-20 mursz próchniczny 16,8 0,263 83,7 5,1 4,8
ńskie humous muck
Szymoń- 25-30 torf turzycowiskowy R2 10,1 0,167 89,3 6,1 5,5
skie tall-sedge peat
Meadow 35-40 torf turzycowiskowy R2 9,8 0,138 90,7 5,9 5,3

tall-sedge peat R̂
55-60 torf szuwarowy R2 10,0 0,148 90,6 5,9 5,4

reed peat R2
75-80 torf szuwarowy R3 13,9 0,180 88,8 6,2 5,7

reed peat R̂
Gleba torfowo-murszowa o zalewowo-podsiąkowym typie gospodarki wodnej
Peat-muck soil with flood-rising water supply tyiэе
1 5-10 mursz próchn. zamulony 39,6 0,378 79,9 6,1 5,6
Nako humous muck slimy
miady 15-20 mursz próchn. zamulony 41,1 0,378 80,1 6,0 5,6

humous muck slimy
25-30 torf olesowy murszejący 16,7 0,222 86,4 5,7 5,3

mucky alder wood peat
35-40 torf olesowy R3 16,4 0,169 89,6 5,8 5,4

alder wood peat R3
55-60 torf olesowy R2 13,5 0,145 90,8 6,0 5,5

alder wood peat R̂
70-75 torf olesowy R2 10,0 0,137 91,2 6,5 5,7

alder wood peat R,
i Gleba torfowo-murszowa o przemy wnym typie gospodarki wodnej
I Peat-muck soil with percolating water supply type

I5 5-10 mursz torfiasty 12,8 0,294 81,7 4,2 2,4
fŁąki peaty muck
I Dymer- 15-20 torf turzycowy Rj 6,0 0,196 87,2 4,1 2,4
1 skie sedge peat Rj
! Dymer- 35-40 torf turzycowy Rj 7,4 0,197 87,3 4,9 3,3
Jskie sedge peat R}
j Meadow 55-60 torf turzycowiskowy R2 9,0 0,226 85,5 5,0 3,6

tall-sedge peat R2
80-85 torf turzycowiskowy R3 19,3 0,230 86,4 5,1 3,7

tall-sedge peat R3
115- torf turzycowiskowy R3 14,8 0,196 88,0 5,6 3,9
120 tall-sedge peat R3
150- torf turzycowiskowy R3 12,1 0,163 89,8 6,1 4,7
155 tall-sedge peat R3
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TABELA 2. Zawartości różnych form żelaza [% s.m. gleby] 
TABLE 2. Content of various iron forms [% d.m. of soil]

Nr profilu 
Profile No 
Obiekt 
Object

Głębo
kość
Depth
[cm]

Utwór glebowy 
Soil formation

Formy żelaza -  Iron forms
ogółem
total

wolne
free

ruch
liwe
mobile

zwią
zane
fixed

rozp.^
soluble

Gleba torfowo-murszowa o podsiąkowo-przemywnym typie gospodarki wodnej
Peat-muck soil with rising- percolating water supply type
5 5-10 mursz próchniczny 3,87 3,78 0,29 0,09 3,08
Łąki Szy- humous muck 97,7* 7,5* 2,3* 79,6*
mońskie 15-20 mursz próchniczny 5,03 4,98 0,38 0,05 4,35
Szymo- humous muck 99,0* 7,5* 1,0* 86,5*
ńskie 25-30 torf turzycowiskowy R2 2,01 1,89 0,09 0,12 1,74
Meadows tall-sedge peat R̂ 94,0* 4,5* 6,0* 86,6*

35-40 torf turzycowiskowy R2 2,03 1,81 0,08 0,22 1,60
tall-sedge peat R2 89,2* 3,9* 10,8* 78,8*

55-60 torf szuwarowy R2 1,76 1,67 0,06 0,09 1,48
reed peat R2 94,9* 3,4* 5,1* 84,1*

75-80 torf szuwarowy R3 2,08 1,81 0,04 0,27 1,25
reed peat R̂ 87,0* 1,9* 13,0* 60,1*

Gleba torfowo-murszowa o zalewowo-podsiąkowym typie gospodarki wodnej
Peat-muck soil with flood-rising water supply type
1 5-10 mursz próchn. zamulony 5,02 4,34 0,24 0,68 2,08
Nako humous muck slimy 86,4* 4,8* 13,5* 41,4*
miady 15-20 mursz próchn. zamulony 4,37 3,80 0,21 0,57 2,49

humous muck slimy 86,9* 4,8* 13,0* 59,0*
25-30 torf olesowy murszejący 4,27 3,58 0,17 0,69 2,27

mucky alder wood peat 83,8* 4,0* 16,2* 53,2*
35-40 torf olesowy R3 2,72 2,33 0,14 0,39 1,63

alder wood peat R3 85,7* 5,1* 14,3* 59,2*
55-60 torf olesowy R2 2,32 1,90 0,16 0,42 1,27

alder wood peat R2 81,9* 6,9* 18,1* 54,7*
70-75 torf olesowy R2 1,40 1,21 0,15 0,19 0,81

alder wood peat R0 86,4* 10,7* 13,6* 57,9*
Gleba torfowo-murszowa o przemy wnym typie gospodarki wodnej
Peat-muck soil with percolating water supply type
5 5-10 mursz torfiasty 0,21 0,12 0,01 0,09 0,06
Łąki peaty muck 57,1* 1,4* 42,8* 28,6*
Dymer- 15-20 torf turzy co wy Rj 0,15 0,13 0,01 0,01 0,04
skie sedge peat R} 86,7* 1,4* 6,7* 26,7*
Dymer- 35-40 torf turzy co wy Rj 0,14 0,12 0,01 0,02 0,03
skie sedge peat Rj 85,7* 1,0* 14,3* 21,4*
Meadows 55-60 torf turzycowiskowy R2 0,19 0,14 0,01 0,05 0,04

tall-sedge peat I^ 73,7* 1,5* 26,3* 21,1*
80-85 torf turzycowiskowy R3 0,16 0,14 0,01 0,01 0,04

tall-sedge peat R3 87,5* 1,0* 6,3* 25,0*
115-120 torf turzycowiskowy R3 0,15 0,12 0,01 0,03 0,04
150-155 tall-sedge peat R3 80,0* 1,4* 20,0* 28,6*

torf turzycowiskowy R3 0,20 0,15 0,01 0,05 0,06
tall-sedge peat R̂ 75,0* 3,5* 25,0* 30,0*

* % udział w zawartości zelaza ogółem -  * as % of the total content of iron; 
!)w 0,5 mol HC1 • dm”3 -  in 0.5 mol HC1 • dm"3
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Zawartość żelaza ruchliwego, które stanowi najbardziej dynamiczną część żelaza 
wolnego i występuje najczęściej w formie kationowej [Duchaufour 1970; Konecka- 
Betley 1968], była 8-45-krotnie mniejsza niż żelaza wolnego, a w stosunku do żelaza 
ogółem wynosiła 1-10%. W glebach o podsiąkowo-przemywnym i zalewowo-pod- 
siąkowym typie gospodarki wodnej, jego wartości były ponad 50-krotnie większe niż 
w warunkach typu przemy wnego. Wyraźną kumulację żelaza ruchliwego wykazywa
ły przy tym mursze próchniczne. Wiązać to należy z dużą pojemnością ich kompleksu 
sorpcyjnego [Piaścik 1977] oraz łatwością przechodzenia żelaza wolnego w formy 
ruchliwe, podczas procesów redukcyjnych przy dużej wilgotności.

Zawartość żelaza rozpuszczalnego w 0,5 mol HC1 • dm-3 (gdzie przechodzą 
głównie jego mineralne formy) na Łąkach Dymerskich była 40-70-krotme mniejsza 
niż na Łąkach Szymońskich i w Nakomiadach. W odniesieniu do żelaza ogółem, Fe 
rozpuszczalne w 0,5 mol HC1 • dm-3 stanowiło jedną trzecią jego zawartości na Łąkach 
Dymerskich i jedną drugą do dwóch trzecich w pozostałych dwóch obiektach, bez 
zróżnicowania między murszami a torfami.

Ilości żelaza związanego były największe w glebach obiektu Nakomiady (0,42- 
0,69%), gdzie występuje zalewowo-podsiąkowy typ gospodarki wodnej, a stanowiło 
ono 13-18% żelaza ogółem. W glebach Łąk Dymerskich (o przemywnym typie 
gospodarki wodnej) żelaza związanego było 10 -krotnie mniej i stanowiło ono do 40% 
żelaza ogółem. W warunkach przemywnego typu gospodarki wodnej gleb obiektu 
Łąki Dymerskie, żelazo związane występuje przypuszczalnie głównie w związkach 
kompleksowych z humusem, a w zamulonych glebach obiektu Nakomiady również 
w kompleksach z substancją ilastą.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w procesie murszenia 
umiarkowanie odwodnionych gleb torfowo-murszowych, przy podsiąkowo-prze- 
mywnym (Łąki Szymońskie) i zalewowo-podsiąkowym (Nakomiady) typie gospo
darki wodnej, ma miejsce znaczna akumulacja żelaza, które występuje niemal w 
całości w formie wolnej, w profilu glebowym, zwłaszcza w poziomie murszowym 
darniowym (5-10 cm) lub poziomie murszowym poddarniowym (15-20 cm). W 
dużym stopniu są to związki mineralne, przechodzące do roztworu 0,5 mol HC1 • dm-3. 
Natomiast w głęboko odwodnionych glebach torfowych (Łąki Dymerskie), gdzie 
występuje przemywny typ gospodarki wodnej, nie stwierdzono kumulacji żelaza w 
poziomach murszowych. Zatem żelazo nie wędruje w tym wypadku od dołu ku górze 
z wodami podsiąkowymi, jak w umiarkowanie odwodnionych glebach torfowo-mur
szowych, lecz odwrotnie. Uwalniane w procesie mineralizacji masy organicznej Fe 
wchodzi w połączenia kompleksowe ze związkami humusowymi, co stwierdził także 
Efimow [1961], bądź też wymywane jest przez wody opadowe. Z wód gruntowych 
żelazo wytrąca się najprawdopodobniej poniżej złoża torfowego, gdzie kwasowość 
jest niższa niż w torfach i następuje pierwszy kontakt z tlenem. Dlatego w glebach o 
przemywnym typie gospodarki wodnej żelaza jest znacznie mniej, a jego formy są 
mało dynamiczne, mimo kwaśnego odczynu występującego w całym profilu. Zale
dwie 1% zawartości żelaza ogółem stwierdzono w formie ruchliwej; w formie 
mineralnej (przechodzącej do roztworu 0,5 mol HC! dm-3) stanowiło ono niespełna 
jedną czwartą jego ilości.



Zmiany w zawartości żelaza powodowane procesem murszenia
w warunkach zróżnicowanego odwodnienia 125

WNIOSKI
1. W glebach torfowo-murszowych w zależności od typu gospodarki wodnej, ma 

miejsce kumulacja lub wymywanie związków żelaza, w wyniku czego jego całko
wita zawartość oraz zawartość różnych form była zróżnicowana.

2. W warunkach przemywnego typu gospodarki wodnej, w porównaniu do typu 
podsiąkowo-przemywnego, żelaza ogółem było ponad 20-krotnie mniej i w wię
kszości było ono skompleksowane ze związkami humusowymi.

3. Przy zalewo wo-podsiąko wy m typie gospodarki wodnej, zamulone murs ze wyróż
niały się stosunkowo dużą zawartością żelaza związanego.
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