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Abstract: The distribution of iron-humic complexes (Fep) in soils under forest was investiga
ted. Samples were taken from soils formed of: Istebna, Godula and Magura sandstones, located 
in Beskid Śląski, Beskid Mały and Beskid Żywiecki Mountains. Fep, Alp and Cp were 
determined after extraction with Na4P2Û7 . The results show that three investigated kinds of 
parent rock can be put in order according to decreasing susceptibility to podzolization: Istebna 
> Godula > Magura sandstones. No great differences were found in average amounts of iron 
(Fep) between groups of soils characterized with plus or minus Wic index. Only in iluvial 
horizons (Bfe) larger amounts of iron were noted.
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WSTĘP
W glebach regla dolnego oraz niższych stref regla górnego Beskidów dominuje 

proces brunatnienia, czemu sprzyja zasobność skały macierzystej (piaskowce i łupki 
istebniańskie, godulskie i magurskie) w glinokrzemiany, umiarkowanie chłodny 
klimat oraz drzewostany o charakterze mieszanym. Badany teren w szerokim ujęciu 
określany mianem Żywiecczyzny został w drugiej połowie XIX wieku objęty progra
mem zmiany składu gatunkowego drzewostanów, rozpoczął się okres tzw. świer- 
komanii [Kawecki 1935]. W miejsce mieszanych drzewostanów wpowadzono mo
nokultury świerkowe sprzyjające gromadzeniu kwaśnej próchnicy, co przy znacznej
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ilości opadów spowodowało, przebiegające stosunkowo powoli w czasie, zakwasze
nie gleb i zmiany w morfologii profili glebowych wskutek wzmożonego procesu 
wymywania (bielicowania). Bardziej podatne na proces bielicowania okazały się 
zwietrzeliny lżejsze, np. warstw istebniańskich, natomiast zasobniejsze i cięższe 
warstwy magurskie były zdecydowanie bardziej odporne [Sikorska 1993; Maciaszek 
i in. 2000].

Celem badań było porównanie rozmieszczenia organicznych kompleksów żelaza 
w profilach gleb brunatnych powstałych z różnych rodzajów skały macierzystej i 
ocena podatności tych gleb na proces bielicowania.

MATERIAŁ I METODY
Badania zostały przeprowadzone w ramach tematu badawczego KBN 5P06H 036 

14 „Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiec
czyzny” realizowanego w latach 1998-2000. Odkrywki glebowe umiejscowiono na 
terenie Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego. Skałą macierzy
stą badanych gleb były zwietrzeliny warstw istebniańskich, godulskich i magurskich
0 składzie granulometrycznym glin lekkich, średnich i ciężkich, rzadziej piasków 
gliniastych (głównie z piaskowców) albo iłów (wkładki łupków ilastych). Odkrywki 
były rozmieszczone głównie pod drzewostanami świerkowymi (14 powierzchni dla 
każdego rodzaju skały macierzystej) oraz pod drzewostanami mieszanymi (po 6 
powierzchni), w strefie klimatycznej regla dolnego (600-1100 m n.p.m.) oraz w 
dolnych partiach regla górnego (do 1300 m n.p.m.). Pełna charakterystyka gleb 
zamieszczona jest w pracy Maciaszka i in. [2000].

Ogółem do analiz pobrano 312 próbek gleby z 60 profili glebowych. Wykonano 
oznaczenie zawartości węgla organicznego (Cp) oraz organicznych kompleksów 
żelaza (Fep) i glinu (Alp) w ekstraktach wykonanych zgodnie z zaleceniami Alexan- 
drowej [1960] z zastosowaniem 0,1 mol Na4P20 7 • cm-3 o pH 10. W uzyskanych 
ekstraktach zawartość żelaza oznaczono metodą A AS, zawartość glinu metodą kolo
rymetryczną z wykorzystaniem barwnej reakcji glinu z aluminionem, natomiast 
węgiel organiczny metodą Tiurina po uprzednim odparowaniu roztworu [Ostrowska
1 in. 1991].

Na podstawie oznaczonych wartości Cp, Fep i Alp obliczono wskaźnik iluwiacji 
Wic = [(Cp+Alp+Fe )B -  (Cp+Alp+Fep)A]/(Cp+Alp+Fep)c dla poszczególnych profili 
oraz wskaźnik Cp/(Alp+Fep) dla poszczególnych poziomów glebowych [Systematyka 
...1989].

WYNIKI I DYSKUSJA
Niżej położone tereny górskie Beskidów charakteryzuje znaczna ilość opadów, co 

wraz ze zjawiskiem gromadzenia się znacznej ilości kwaśnej próchnicy pod drzewo
stanami świerkowymi powoduje, że na proces brunatnienia, charakterystyczny dla 
tego rodzaju skały macierzystej i naturalnych drzewostanów o mieszanym składzie 
gatunkowym, nakłada się proces wymywania m.in. organicznych kompleksów żelaza 
(bielicowania).

Na podstawie obliczonego wskaźnika iluwiacji (Wic) grupy gleb powstałych z 
poszczególnych rodzajów skał macierzystych podzielono na podgrupy:



Rozmieszczenie kompleksów żelazisto-próchnicznych
w glebach brunatnych wytworzonych z piaskowców... 755

TABELA 1. Liczba profili cechujących się dodatnim lub ujemnym wskaźnikiem iluwiacji w 
grupach gleb wytworzonych z różnych rodzajów skały macierzystej
TABLE 1. Number of profiles with + or -  iluviation index (Wic) value for soils groups formed of 
the different kind of sandstones

Rodzaj skały macierzystej Wartość Wic i liczba profili Wic- values and number of profiles
Kind of parent rock 3 o V o w ir < 0

zakres Wic 
Wic range

liczba profili 
number 
of profiles

zakres Wic 
Wic range

liczba profili 
number 
of profiles

Piaskowce istebniańskie 
Istebna sandstones

0,2 + 3,8 16 0 +  -1,9 4

Piaskowce godulskie 
Godula sandstones

0,1 +4,2 9 - l+ -6 ,9 11

Piaskowce magurskie 
Magura sandstones

0,7 1 -0 ,6 +  -12,7 19

Suma -Total 26 34

Wic> 0 -  zachodzi przemieszczanie i
Wic< 0 -  brak przemieszczania (tab. 1).
Ogólnie w badanych glebach wskaźnik iluwiacji częściej miał wartości ujemne, 

charakterystyczne dla gleb niezbielicowanych, co w głównej mierze koresponduje ze 
składem granulometrycznym gleb oraz ich odczynem, w mniejszym stopniu jest 
zależne od składu gatunkowego drzewostanu. Wyraźniej taki związek jest widoczny 
w przypadku gleb lżejszych, powstałych ze zwietrzelin piaskowców istebniańskich 
[Maciaszek i in. 2000]. Najmniej podatne na proces przemieszczania (bielicowania) 
okazały sie gleby wytworzone z piaskowców magurskich -  tu dodatni Wic wystąpił 
jedynie w profilu gleby z regla górnego, pod naturalnym drzewostanem świerkowym, 
pozostałe profile glebowe wykazywały cechy typowych gleb brunatnych kwaśnych, 
czasami właściwych wyługowanych. Gleby brunatne kwaśne wytworzone ze zwie
trzelin piaskowców magurskich były w stopniu równoważnym objęte lub nie pro
cesem wymywania. Natomiast gleby ze zwietrzelin piaskowców istebniańskich, 
najkwaśniejsze i stosunkowo lekkie, pod świerczynami przeważnie wykazywały 
dodatni wskaźnik Wic, czyli ulegały bielicowaniu, podczas gdy gleby znajdujące się 
pod drzewostanami o charakterze mieszanym częściej charakteryzowały się ujemnym 
Wic, czyli były bardziej odporne na proces bielicowania.

Zawartość żelaza w profilach gleb z ujemnym i dodatnim wskaźnikiem iluwiacji 
była zbliżona, nie przekraczała zasadniczo 5 g Fe w 1 kg gleby (tab. 2). Jedynie 
poziomy wzbogacenia (Bfe) gleb z dodatnimi wartościami wskaźnika iluwiacji były 
bogatsze w organiczne kompleksy żelaza -  średnio od 6,5 do 11,4 g Fep w 1 kg gleby, 
przy czym wartości średnie wzrastały w kolejności: piaskowce istebmańskie, godul- 
skie i magurskie, korespondując z rosnącym udziałem minerałów ilastych w skale 
macierzystej, której wietrzenie stanowi główne źródło żelaza w glebie [Maciaszek i 
in. 2000].
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TABELA 2. Średnie zawartości żelaza (Fep) związanego w kompleksach żelazisto-próchnicznych 
w profilach gleb
TABLE 2. Mean values of iron (Fep) amounts bound in iron-humic complexes in soil profiles

Wic> 0

oVo
St

Poziom -  Horizon Fen[g kg'1] Poziom -  Horizon Fen [g kg’ 1]

Piaskowce istebniańskie -  Istebna sandstones

O 1,48 0 2,34
AEes 1,31 Ah 2,20
Bfe 6,54 - -
Bbr 3,43 Bbr 3,88
BbrC 1,49 BbrC 1,64
С 0,67 С 0,71

Piaskowce godulskie - Godula sandstones

0 2,15 0 2,34
AEes 3,82 Ah 2,92
Bfe 9,76 ABbr 3,51
Bbr 3,32 Bbr 3,95
BbrC 1,43 BbrC 1,43
С 0,89 С 0,64

Piaskowce magurskie - Magura sandstones

O 1,79 0 2,2 8
AEes 3,87 Ah 3,83
Bfe 11,37 ABbr 4,16
Bbr 6,01 Bbr 2,62
BbrC 2,45 BbrC 1,29
- - С 0,52

Z powodu znacznej zawartość żelaza w skale macierzystej nie obserwuje się 
wyraźnego obniżenia zawartości Fep w poziomach AEes w relacji do poziomów Ah 
gleb powstałych ze zwietrzelin piaskowców magurskich i godulskich, natomiast nieco 
lżejsze, często o charakterze stokowych pokryw żwirowych, poziomy AEes gleb 
wytworzonych z piaskowców warstw istebniańskich charakteryzowały się wyraźniej
szym obniżeniem zawartości żelaza. Na podstawie obliczonego wskaźnika 
Cp/(Fep+Alp) można swierdzić, że w żadnym z badanych profili poziomy AEes nie 
spełniały jeszcze kryteriów poziomu albie.

WNIOSKI
1. Na podstawie rozmieszczenia żelazisto-próchnicznych kompleksów (Fep) w pro

filach gleb powstałych ze zwietrzelin trzech rodzajów piaskowców fliszowych 
można ustalić następującą kolejność wg ich malejącej podatności na bielicowame 
pod wpływem drzewostanów świerkowych: gleby z piaskowców istebniańskich > 
gleby z piaskowców godulskich > gleby z piaskowców magurskich.
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2. Zarówno gleby brunatne nie wykazujące cech bielicowania, jak i gleby brunatne z 
oznakami przemieszczania (iluwiacji) charakteryzowały się zbliżonymi zawarto
ściami żelaza (Fep) w porov/nywalnych poziomach genetycznych, z wyjątkiem 
poziomów wzbogacenia Bfe, gdzie w zależności od zasobności skały macierzystej 
zawartości Fep osiągała wartości znacznie wyższe.

3. Nie zaobserwowano wyraźnego spadku zawartości Fep w poziomach próchniczno- 
eluwialnych gleb wytworzonych ze zwietrzelin piaskowców godulskich i ma
gurskich. Jedynie poziomy AEes gleb wytworzonych z piaskowców warstw isteb- 
niańskich, często o charakterze stokowych pokryw żwirowych, cechowała obniżo
na zawartość żelaza skompleksowanego z substancją organiczną.
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