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Abstract: The ferro soils in river valleys of Warsaw and Lomza regions indicate presence at 
the horizons of bog iron ore with high amount of Fe203 (about 50%) and P2O5 (to 5%). They 
also are characterized by specific mineralogy. The main minerals in ferro horizons (Box) of 
these soils are goethite (FeOOH) and ferrihydrite (5Fe2C>3- 9 H2O). Formation of these minerals 
depends on oxide-reduction conditions. When diffusion of oxygen is restricted by high level 
of ground water, hydrated iron oxide forms as ferrihydrite. However goethite formation takes 
place in oxidized conditions and this mineral can be developed from ferrihydrite as results of 
dehydratation. Goethite as a weak crystalline mineral gives diffuse reflexes during X-ray 
examination of soil samples. Goethite and ferrihydrite may exist together at the some material. 
In reduced zone of soil profile, in presence of considerable amount of organic matter (about 
12%) another ferro minerals : vivianite Fe3(P04) • 8H2O and siderite FeCC>3 are formed. 
Except from these minerals considerable amount of quartz and a little amount of feldspars in 
investigated ferro soils is noticed.
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WSTĘP
Na terenach nisko położonych i w dolinach rzecznych, gdzie poziom wód grunto

wych znajduje się płytko pod powierzchnią i w ciągu roku ulega znacznym wahaniom, 
istnieją sprzyjające warunki do wytrącanie się związków żelaza. Mogą one krystali
zować w formie ferry hydry tu lub getytu tworząc masywne warstwy rudy darniowej, 
bloki rudne lub konkrecje żelaziste. W glebach, w których występuje ruda darniowa, 
tworzą się w obrębie profili glebowych specyficzne poziomy genetyczne [Czerwiński, 
Matuszyński 1995]. Powstające w utworach piaszczystych i piaszczysto-ilastych rudy 
darniowe mogą zawierać jako domieszki związki: fosforu, manganu, substancję
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organiczną, minerały detrytyczne -  głównie kwarc [Stoops 1983; Kociszewska-Mu- 
siał 1986] oraz znaczne ilości metali ciężkich [Czerwiński, Kaczorek 1996]. W 
środowiskach redukcyjnych w warunkach bagiennych, gdzie obumarłe szczątki orga
niczne ulegają rozkładowi, przy dużej ilości związków żelaza tworzy się syderyt i 
wiwianit [Stoops 1983]. Celem pracy było określenie składu mineralogicznego rud 
darniowych pochodzących z czterech różnych terenów badań i różniących się makro
skopowo.

MATERIAŁY I METODY
Badaniami objęto następujące tereny:

1. Gleby zlokalizowane w dolinie Wisty w rejonie Warszawy
-  a) Tereny Gminy Wilanów. Są to gleby o naturalnym układzie poziomów w 

profilu glebowym. Ruda darniowa występuje tutaj w formie jednolitej masyw
nej warstwy o miąższości nawet do 40 cm.
Podtyp: Gleba murszowato-żelazowa, Aeox, Box, B(ox), IIG

-  b) Tereny Pragi-Północ. Przez dłuższy czas gleby występujące na tym terenie 
były użytkowane jako grunty orne, dlatego też poziomy orne uległy znacznym 
przekształceniom. Związki żelaza występują w formie małych odłamków i 
konkrecji żelazistych,
Podtyp: Gleba próchniczno-żelazowa, Aaox, Box, IIGor

Tereny Gminy Wilanów i Pragi- Północ częściowo położone są na nadzalewowym 
tarasie praskim zbudowanym z płytkich utworów aluwialnych o uziamieniu piasków 
słabogliniastych i gliniastych oraz pyłów piaszczystych i ilastych lub glin lekkich 
[Czerwiński, Pracz 1990].

2. Gleby okolic Brwinowa
Na tym terenie ruda darniowa została wyeksploatowana na przełomie ery staro

żytnej i nowożytnej. Pozostałość po rudzie to mieszanina miału żelazowego oraz 
drobnych odłamków rudy o znacznej zawartości ziaren kwarcu. Badany teren znajduje 
się w Kotlinie Warszawskiej będącej częścią Niziny Mazowieckiej. Jest to rozległa 
równina denudacyjna położona nad rzeką Bzurą i Utratą. Głównymi skałami glebo- 
twórczymi w tym rejonie są gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej oraz 
warstwowane utworami pyłowymi i żwirowymi piaski rzeczne.

Podtyp: Antropogeniczna gleba krzemianowo-żelazowo-próchniczna, Adanoxsi, 
Aanoxsi, Banox, Ban(ox), Ban(ox)si, Banox, Banoxc.

3. Gleby okolic Siwik i Rudnej Łysej
Trzeci teren badań obejmował gleby znajdujące się w miejscowości Rudna Łysa 

oraz w dolinie rzeki Pisy w miejscowości Siwiki. Gleby te mają naturalny układ 
poziomów w profilu glebowym. Poziomy z rudą darniową zawierają znaczne ilości 
kwarcu nawianego z pobliskich wydm, przy czym gleby z Rudnej Łysej zawierają 
duże ilości wiwianitu. Podłożem badanych gleb są piaski luźne akumulacji rzecznej i 
wodnolodowcowej.

Rudna Łysa -  podtyp: Gleba żelazowo-murszowa, Mox, Abox, Box, IIGr
Siwiki -  podtyp: Gleba murszowato-żelazowa, Aeox, Box, IIC 1.1, IIC 1.2, 

IIC1.3gg
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METODYKA
Badania mineralogiczne przeprowadzono metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. 

Pomiarów dokonano na próbach proszkowych nieorientowanych w aparacie typu 
„Brucker, AXS”, pomiary wykonano przy pomocy lampy kobaltowej.

WYNIKI
Duże uwilgotnienie terenów Wilanowa oraz wysoka zawartość materii organicz

nej sprzyja powstawaniu wodorotlenku żelaza, jakim jest ferryhydryt [Cornell, 
Schwertmann 1996]. Ferryhydryt jest głównym minerałem żelaza występującym w 
poziomach Box gleb Wilanowa (murszowo-żelazowych i murszowato-żelazowych). 
O obecności ferryhydrytu w badanych glebach świadczą uzyskane refleksy w zakre
sach 0,252; 0,223; 0,171 nm (rys. 1). W profilach charakteryzujących się obecnością 
rudy darniowej występującej w formie dużych bloków obecny jest również getyt o 
słabo uporządkowanej strukturze wewnętrznej dający małe i rozmyte refleksy w 
zakresie 0,416; 0,271; 0,245; 0,225 0,171 nm (rys. 1). Minerałom żelaza towarzyszy 
kwarc (0,334; 0,425 ; 0,246; 0,228; 0,213; 0,181 ; 0,167; 0,165 ; 0,154 nm) oraz skalenie 
(0,326-0,315 nm) (rys. 1). W poziomach glejowych (IIG) jedynym zidentyfikowanym 
minerałem jest kwarc, natomiast brak jest krystalicznych form żelaza.

W glebach (próchniczno-żelazowych) pochodzących z Pragi- Północ analiza rent- 
genograficzna wykazała dominację getytu, na co wskazują refleksy 0,419; 0,270; 
0,257; 0,245; 0,224; 0,171 nm (rys. 1). W wyniku przeprowadzonej melioracji tego 
terenu, jak również przez zabiegi uprawowe, nastąpiło lepsze natlenienie poziomów 
powierzchniowych i żelazowych, co jest główną przyczyną tworzenia się getytu jako 
głównego minerału żelaza. Rozmyta forma refleksów świadczy jednak o słabym 
uporządkowaniu struktury wewnętrznej getytu oraz o obecności amorficznych form 
żelaza.

W okolicach Brwinowa w antropogenicznych glebach żelazowo-krzemianowo- 
próchnicznych w poziomach powierzchniowych głównym minerałem żelaza jest 
ferryhydryt (0,256; 0,221; 0,172, nm). W poziomach żelazowych występujących na 
głębokości od 62 do 110 cm oraz od 110 do 140 cm obecny jest dobrze wykrystalizo
wany getyt dający wyraźne refleksy w zakresach : 0,418; 0,244; 0,224; 0,171; 0,150 
nm. Poziomy te charakteryzują się znaczną zawartością substancji organicznej i 
związków fosforu, co przyczyniło się do powstania wiwianitu (0,794; 0,671; 0,490; 
0,386; 0,321 n m -ry s  1) i syderytu (0,361; 0,335; 0,281; 0,251; 0,236; 0,214; 0,197; 
0,174; 0,151 nm —rys 1) [Stoops 1983]. Poziomy krzemianowe tych gleb nie zawierają 
krystalicznych form żelaza. Podobnie jak w glebach Wilanowa i Pragi-Północ i w tych 
glebach we wszystkich poziomach glebowych występuje kwarc oraz niewielkie ilości 
skaleni.

W glebach pochodzących z okolic Łomży głównym minerałem żelaza jest getyt 
(0,416; 0,271 ; 0,245; 0,225 0,171 nm) (rys 1), towarzyszą mu ferryhydryt, kwarc oraz 
skalenie. W profilu, w którym ruda darniowa nie tworzy masywnej warstwy, głównym 
minerałem żelaza jest getyt o dobrze uporządkowanej strukturze wewnętrznej. W 
poziomach redukcyjnych tych gleb w wyniku występowania znacznych ilości fosforu 
wytworzył się wiwianit.
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RYSUNEK. Dyfraktogram: G -  getyt, Fr -  ferry hydry t, V -  wiwianit, S -  syderyt, F -  skalenie, Q 
-  kwarc
FIGURE: X-ray diffraction: G -  goethite, Fr -  ferrihydrite, V -  vivianite, S -  siderite, F -  feldspar, 
Q -  quartz

DYSKUSJA
Badania mineralogiczne gleb żelazowych z okolic Warszawy i Łomży potwier

dzają wcześniejsze wyniki uzyskane przez Schwertmanna [1959], Stoopsa (1983), 
DeGeytera [1986] i Lauduydt [1989], że głównymi minerałami żelaza w rudzie 
darniowej są: ferryhydryt i getyt. W warunkach bardziej redukcyjnych przy udziale 
bakterii żelazistych jako pierwszy powstaje ferryhydryt, a dopiero w wyniku dehy- 
dratacji tworzy się z niego getyt. Minerały te krystalizują w strefie oksydacyjnej 
profilu glebowego. Obecność samego getytu świadczy o lepszym natlenieniu pozio
mu rudnego, dlatego też jest on głównym minerałem w glebach, w których przepro
wadzono zabiegi melioracyjne lub uprawowe (gleby Pragi-Północ, Brwinowa, Siwik
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i Rudnej-Łysej). Ferryhydryt natomiast występuje w profilach o naturalnym układzie 
poziomów i niezmienionych stosunkach wodnych, gdzie poziom wód gruntowych 
ulega znacznym wahaniom w ciągu całego roku,

W strefie redukcyjnej profilu glebowego, przy znacznej zawartości substancji 
organicznej oraz fosforu, tworzy się wiwianit i syderyt [Stoops 1983 ; Lauduydt 1989]. 
Getyt, ferryhydryt, wiwianit oraz syderyt mogą występować w tych samych pozio
mach, co świadczy o zachodzących zmianach potencjału oksydacyjno-redukcyjnego.

Skład mineralogiczny rud darniowych jest bardzo złożony i heterogenny. Zmiany 
warunków naturalnych środowiska mają znaczący wpływ na powstawanie minerałów 
żelaza.

WNIOSKI
1. W glebach żelazowych i pokładach rudy darniowej głównymi minerałami żelaza 

są: getyt i ferryhydryt, którym towarzyszą takie minerały, jak: wiwianit, syderyt, 
skalenie i kwarc.

2. Uzyskane wyniki wskazują, że wraz ze zmianą warunków naturalnych środowiska 
zmienia się skład mineralogiczny rud darniowych. W warunkach bardziej redukcyj
nych tworzy się ferryhydryt, natomiast w warunkach oksydacyjnych ferryhydryt 
ulega dehydratacji i powstaje getyt.
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