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Abstract: Soil samples from all the genetic horizons of three soil profiles were taken to 
determine total content of iron and manganese and to carry out sequential fractionation. The 
following fractions were determined: watersoluble (H2O), exchangeable (1 mol • dm-3 
CaCk), carbonaceous (1 mol • dm-3 СНзСООИа), organic ( 0.1 mol • dm-3 Na4P2Û7) and 
stable organo-mineral (residual). Taking the total iron and manganese amount as 100%, the 
highest amount of iron was determined in organo-mineral fraction and the lowest in waterso
luble and exchangeable fraction, but considering only manganese the highest amount was 
determined in organic and exchangeable fraction and the lowest in watersoluble fraction. The 
coefficient values of the correlation between the concentration of iron and manganese in 
determined fractions were calculated. In horizon with the high concentration of iron (ox) the 
highest content of iron was stated in residual fraction and the lowest in watersoluble and 
exchangeable fraction. The highest concentration of manganese was stated in organic and 
residual fraction but the lowest in watersoluble one.

Słowa kluczowe: gleby żelaziste, metoda sekwencyjna, frakcje żelaza, frakcje manganu

Key words: soil with high iron content, sequential fractionation, iron fractions, manganese 
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WSTĘP
Metodami ekstrakcji sekwencyjnej [Bogacz i in. 1996; Chłopecka 1994; Kalem- 

basa i Deska 1997; Tessier i in. 1979] można rozdzielić całkowitą ilość metali w 
glebach na poszczególne frakcje, które odznaczają się różną bioprzyswajalnością 
Kompleksy wielu metali, np. ze związkami humusowymi, nie są przyswajalne dla 
roślin. Specjacja metali jest ważna w badaniach procesów ich uruchamiania i trans
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portu w glebie, a także w ocenie równowagi fazy mineralnej oraz wymiany kationów. 
Rozmieszczenie metali w poszczególnych frakcjach zależy od typu połączeń mine
ralnych i organicznych i może być określane przy zastosowaniu w odpowiedniej 
kolejności roztworów ekstrakcyjnych. Wyniki oznaczeń zależą od czasu ekstrakcji 
oraz stosunku ilości roztworów ekstrakcyjnych do ilości analizowanego materiału. 
Duży wpływ na końcowy wynik może mieć zjawisko wtórnej adsorpcji i niepełna 
selektywność ekstrahenta [Chłopecka 1994, Smal 2001]. Bogacz i in. [1996b] podają, 
że na udział metali we frakcjach wydzielonych z gleb mineralnych wyraźnie wpływa 
skład granulometryczny, pojemność sorpcyjna i odczyn, zaś między całkowitą zawar
tością żelaza i manganu a odczynem i pojemnością sorpcyjną zachodzi korelacja 
dodatnia. Oznaczenie frakcji mikroskładników w glebie umożliwia lepszą ocenę ich 
dostępności dla organizmów żywych niż analiza całkowitej zawartości czy też frakcji 
rozpuszczalnej w pojedynczym ekstrahencie.

Celem niniejszej pracy była analiza rozmieszczenia w profilach gleb żelazistych 
(ox) całkowitej zawartości żelaza i manganu oraz zawartości tych metali w wydzie
lonych sekwencyjnie frakcjach,

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badano materiał pobrany z poszczególnych poziomów genetycznych trzech gleb 

użytków zielonych, położonych w dolinie górnego biegu rzeki Liwiec na Wyso- 
czyźnie Siedleckiej. Profil I i III zakwalifikowano do gleb mułowo-murszowych, 
wytworzonych na piasku gliniastym mocnym, a profil II do gleb torfiasto-glejowych, 
wytworzonych na piasku słabo gliniastym. Cechowały te gleby: duża zawartość 
próchnicy w poziomach organicznych, kwaśny odczyn oraz znaczne wzbogacenie w 
żelazo i mangan poziomów żelazistych (ox).

W pobranym materiale glebowym oznaczono całkowitą zawartość żelaza i man
ganu po mineralizacji gleby „na sucho” w temp. 450°C, dodaniu do uzyskanego 
popiołu surowego 5 cm5 6,1 mol • dm-3 HCl, w celu rozłożenia węglanów i przepro
wadzenia zawartych w nim metali w chlorki. Frakcje żelaza i manganu oznaczono 
metodą frakcjonowania sekwencyjnego Tessierai in. [1979], do której wprowadzono 
modyfikację, polegającą na nie oznaczaniu frakcji tlenkowej.

Stosując odpowiednie ekstrahenty wydzielono następujące frakcje:
• wodnorozpuszczalną -  dejonizowaną H20;
e wymienną -  1 mol • dm. CaCl2;
• węglanową -  1 mol • dm-3 CH3 COONa;
• organiczną -  0,1 mol • dm-3 Na4P20 7 ;
9 trwałych połączeń organiczno- mineralnych, krystalicznych oraz okludowa

nych tlenków żelaza i manganu (obliczoną z różnicy między całkowitą zawar
tością żelaza i manganu a sumą tych pierwiastków w oznaczonych frakcjach 
-  tzw. pozostałość).

Próbki gleby o masie 1 g poddawano ekstrakcji z sekwencyjnie zmieniającymi się 
odczynnikami ekstrakcyjnymi, stosując dla pierwszych trzech ekstrahentów stosunek 
gleby do roztworu jak 1:16 (w/v), a dla czwartego jak 1:40 (w/v). Po każdej ekstrakcji 
próbki odwirowywano przy 5000 obr. • min_i przez 20 minut, przepłukiwano dejoni
zowaną wodą, ponownie odwirowywano i uzyskany ekstrakt uzupełniano do objętości 
100 cm3 dejonizowaną wodą. Całkowitą zawartość żelaza i manganu oraz zawartość
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tych metali we frakcjach oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z 
indukcynie wzbudzoną plazmą (ICP-AES) aparatem firmy Perkin Elmer, Optima 
3200 RL.

Zależności między całkowitą zawartością żelaza i manganu w badanych glebach 
oraz zawartością tych pierwiastków w wydzielonych frakcjach określono metodą 
regresji liniowej.

WYNIKI
Całkowita zawartość żelaza w poziomach genetycznych badanych gleb wahała się 

w zakresie od 560 do 97904 mg • kg-1 (tab. 1), a manganu od 6,72 do 4223 mg • kg“1 
(tab. 2). Największe ilości tych pierwiastków oznaczono w poziomach żelazistych 
(ox). W miarę zwiększania się głębokości profilu całkowite zawartości tych pierwia
stków ulegały zmniejszeniu, a tuż nad poziomem lustra wody gruntowej wzrastały.

Udział frakcji wodnorozpuszczalnej, obejmującej formy łatworozpuszczalne i 
słabo związane z kompleksem sorpcyjnym gleby, w całkowitej zawartości metali 
wynosił średnio: 0,1% dla żelaza i 0,2% dla manganu. Największy procentowy udział 
tej frakcji w zawartości całkowitej stwierdzono w poziomach oglejonej skały macie
rzystej CG (profil II) i skały podścielającej Dgg (profil III).

We frakcji wymiennej, w której metale są niespecyficznie związane przez mine
ralne i organiczne koloidy glebowe, żelazo stanowiło 0,65%, a mangan 13,5% 
całkowitej zawartości badanych pierwiastków (średnio dla profili). Rozpatrując po
szczególne profile największy udział tej frakcji stwierdzono w powierzchniowych 
poziomach gleb.

Metale specyficznie adsorbowane przez koloidy glebowe, które mogą ulec uwol
nieniu podczas rozłożenia węglanów wskutek obniżenia pH gleby (frakcja węglano
wa) stanowiły średnio (w procentach całkowitej ich zawartości): 0,56% -  żelazo i 
6,03% -  mangan. Najwięcej metali w tej frakcji stwierdzono w drugim poziomie 
genetycznym (Oml, CG, Dlgg) ponad lustrem wody gruntowej we wszystkich 
profilach, co wynika z migracji kapilarami związków żelaza i manganu ku powierz
chni gleby i wytrącaniu się ich w strefie aeracji.

Frakcja organiczna zawiera metale związane z substancją organiczną gleby. 
Żelazo oznaczone w tej frakcji stanowiło średnio 16,6%, a mangan -40,6%  całkowitej 
zawartości. Rozmieszczenie tych metali w poszczególnych poziomach genetycznych 
było zróżnicowane. Największe ilości żelaza i manganu w tej frakcji oznaczono w 
murszowych poziomach żelazistych Mm (ox) profilu I i III, w których całkowita 
zawartość tych metali była także największa.

Metale związane w siatkach krystalicznych minerałów pierwotnych i wtórnych 
oraz w tlenkach i wodorotlenkach, wchodzące w skład frakcji „pozostałość” miały 
znaczny udział w zawartości całkowitej, który w przypadku żelaza był największy i 
wynosił średnio 82,1%, natomiast manganu -  39,7%. Z gleby płowej wytworzonej z 
lessu Jackowska i Bojanowska [2000] za pomocą wody redestylowanej i HC1 o 
różnym stężeniu wyekstrahowały najwięcej żelaza i manganu w formie tlenkowej, 
jak również węglanowej. Bogacz i in. [1996b], poddając sekwencyjnemu frakcjono
waniu mineralne gleby Flandrii, stwierdzili w wydzielonych frakcjach mniej żelaza, 
a więcej manganu (w większości frakcji) w porównaniu z zawartością tych metali w 
odpowiednich frakcjach oznaczonych w badanych glebach przez autorów.



TABELA 1. Zawartość całkowita żelaza w glebach oraz jego udział we frakcjach 
TABLE 1.Total content of iron in soils and fractional contribution

Nr
profilu
Profile
No

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Fe
ogółem 
Fe total 
[mg- kg l)

Frakcje -  Fractions
wodnorozpuszczalna
water-soluble

wymienna
exchangeable

węglanowa
carbonaceous

organiczna
organic

pozostałość
residual

[mg- kg J] [%] [mg- kg"1] [%] [mg- kg l] [%] [mg- kg l] [%] [mg- kg l] [%]
1 Mml 0-12 25476 18,1 0,07 746 2,93 160 0,63 3896 15,3 20656 81,1

Mm2(ox) 12-32 97904 73,6 0,08 1,95 0,002 142 0,15 15633 16,0 72053 83,8
Mm3(ox) 32-42 50717 49,1 0,10 2,90 0,01 82,4 0,16 7197 14,2 43386 85,5
Oml 42-75 16699 10,5 0,06 13,2 0,08 167 1,00 2034 12,2 14474 86,7
Om2 75-110 18292 12,9 0,07 21,8 0,12 108 0,59 1132 6,19 17017 93,0

X 41818 32,8 15,7 132 5978 35518
100% 0,08 0,38 0,32 14,3 84,9

II A01 0-8 22392 28,4 0,13 206 0,92 148 0,66 3049 13,6 18961 84,7
A02(ox) 8-20 22540 43,4 0,19 52,5 0,23 167 0,74 1536 6,80 20741 92,0
Ah 20-40 1178 4,30 0,37 1,41 0,12 26,0 2,21 148 12,6 998 84,7
CG 40-75 560 4,90 0,88 0,13 0,02 32,4 5,78 227 40,5 296 52,8
Aarc 75-120 2435 8,40 0,34 1,71 0,07 18,7 0,77 156 6,40 2250 92,4

X 9821 17,9 52,4 78,4 1023 8649
100% 0,18 0,53 0,80 10,4 88,1

III Mm 0-15 16603 25,2 0,16 1165 7,00 463 2,79 1611 9,70 13337 80,3
Mni(ox) 15-20 74504 30,9 0,04 5,30 0,01 277 0,37 22814 30,6 51377 69,0
Om 20-35 10995 11,7 0,11 298 2,70 194 1,76 934 8,49 9557 86,9
IICgg 35-50 3717 7,10 0,19 0,57 0,02 55,1 1,48 555 14,9 3099 83,4
IIID1 gg 50-95 893 14,0 1,65 0,59 0,07 38,3 4,29 427 47,8 412 46,2
IIID2gg 95-140 1770 23,2 1,31 1,77 0,10 28,2 1,59 1066 56,8 711 40,2

X 18080 18,8 1,65 176 4558 13082
100% 0,10 1,36 0,97 25,2 72,4

X 23240 23,2 152 129 3853 19083
100% 0,10 0,65 0,56 16,6 82,1

X -  średnia dla profili -  mean for profiles
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TABELA 2. Zawartość całkowita manganu w glebach oraz jego udział we frakcjach 
TABLE 2. Total content of manganese in soils and fractional contribution

Nr Poziom Głębo Mn Frakcje -  Fractions
profilu
Profile

genet.
Genetic

kość
Depth

ogółem 
Mn total

wodnorozpuszczalna
water-soluble

wymienna
exchangeable

węglanowa
carbonaceous

organiczna
organie

pozostałość
residual

No horizon [cm] [mg- kg ] [mg- kg-1] [%] [mg- kg"1] [%] [mg- kg-1] [%] [mg- kg l] [%] [mg- k g '1] [%]
1 Mml 0-12 674 2,06 0,31 388 57,6 69,6 10,3 170 25,2 44,3 6,57

Mm2(ox) 12-32 4223 1,45 0,03 211 5,0 95,3 2,26 2025 48,0 1890 44,8
Mm3(ox) 32-42 2720 0,75 0,03 19,4 0,71 88,7 3,26 1200 44,1 1411 51,9
Oml 42-75 263 1,28 0,47 95,0 36,1 90,3 34,3 66,7 25,4 9,70 3,69
Om2 75-110 305 1,51 0,50 102 33,4 27,7 9,08 36,1 11,8 138 45,2

X 1637
100%

1,41
0,09

163
9,96

74,3
4,54

700
42,8

698
42,6

II AOl 0-8 532 3,09 0,58 199 37,4 84,0 15,8 144 27,1 102 19,2
A02(ox) 8-20 584 5,82 1,00 181 31,0 121 20,7 112 19,2 164 28,1
Ah 20-40 24,2 0,20 0,83 4,93 20,4 4,62 19,1 3,50 14,5 11,0 45,5
CG 40-75 6,72 0,17 2,53 2,36 35,1 2,14 31,8 2,05 30,5 0,00 0,00
Aare 75-120 34,4 0,52 1,51 5,80 16,9 5,03 14,6 4,10 11,9 18,9 54,9

X 236
100%

1,96
0,83

78,6
33,3

43,4
18,4

53,1
22,5

59,0
25,0

III Mm 0-15 212 5,42 2,58 161 75,9 23,4 11,1 22,1 10,4 0,00 0,00
Mm(ox) 15-20 2453 0,84 0,03 159 6,48 92,2 3,76 1167 47,6 1034 42,1
Om 20-35 164 0,87 0,53 124 75,6 15,9 9,70 14,9 9,09 8,33 5,08
IlCgg 35-50 45,9 0,14 0,31 4,83 10,5 8,76 19,1 6,10 13,3 26,1 56,8
IIIDlgg 50-95 7,11 0,27 3,80 2,39 33,6 2,31 32,5 2,14 30,1 0,00 0,00
IIID2gg 95-140 13,6 0,40 2,94 4,04 29,7 3,72 27,4 5,44 40,0 0,00 0,00

X 483
100%

1,32
0,27

75,9
15,7

24,4
5,10

203
42,0

178
36,9

X 785
100%

1,56
0,20

106
13,5

47,4
6,03

318
40,6

312
39,7

X -  średnia dla profili -  mean for profiles
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TABELA 3. Korelacja między całkowitą zawartością żelaza i manganu a zawartością tych metali we frakcjach 
TABLE 3. The coefficient values of the correlation between the total content of iron and manganese and 
with content of those elements in fractions (n.i. -  nieistotne, n.s. -  not significant)

Nr
Profilu
Profile
No

Zawartość
całkowita
Total
content

Frakcje -  Fractions

wodnorozpuszczalna
watersoluble

wymienna
exchangeable

węglanowa
carbonaceous

organiczna
organic

pozostałość
residual

I Fe r=+0,98 n.i. n.i. r=+0,99 r=+0,99
Y=-0,263+0,00079x n.s. n.s. Y= -1170,67+0,170x Y=3776,l+0,711x

II r=+0,95 n.i. r=+0,98 r=+0,90 r=+0,99
Y=3,842+0,0014x n.s. Y=17,42+0,006x Y=43,86+0,099x Y=-58,16+0,886x

III n.i. n.i. n.i. r=+0,98 r=+0,99
n.s. n.s. n.s. Y = -l 056,9+0,3 l lx Y=671,39+0,686x1

I Mn ni. n.i. n.i. r=+0,99 r=+0,98
n.s. n.s. n.s. Y=-119,98+0,5006x Y=-113,45+0,496x

II r=+0,94 r=+0,99 r=+0,99 n.i. r=+0,96
Y=0,085+0,007x Y=-2,478+0,343x Y =-0,206+0,176x n.s. Y=3,964+0,233x

III n.i. n.i r=+0,98 r=+0,99 r=+0,99
n.s. n.s. Y=7,56+0,0034x Y=-31,72+0,486x Y=-29,95+0,431x
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TABELA 4. Korelacje między zawartościami żelaza i manganu w poszczególnych frakcjach 
TABLE 4. The coefficient values of the correlation between the content of iron and manganese in 
fractions (n.i. -  nieistotne, n.s. -  not significant)

Frakcje Fe i Mn 
The fractions of Fe 
and Mn

Profile -  Profiles
I II III

Ogółem r = +0,97 n.i. r = +1,00
Total Y=-475,76+0,0505x n.s. Y=-l,213+1,0x
Wodnorozpuszczalna n.i. r = +0,99 n.i.
Watersoluble n.s. Y=-0,58+0,142x n.s.
Wymienna r = +0,91 n.i. r = +0,97
Exchangeable Y= 120,92+0,356x n.s. Y=0,243+82,14x
Węglanowa r = +0,88 r = +0,99 n.i.
Carbonaceous Y=-54,15+0,869x Y=-14,6+0,716x n.s.
Organiczna r = +0,97 r = +0,94 r = +0,98
Organie Y=-l 75,94+0,146x Y=0,697+0,053x Y=9,24+0,0036x
Pozostałość r = +0,96 r = +0,96 r = +0,97
Residual Y=-479,16+0,035x Y= 1,156+0,006x Y=-135,9+0,024x

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotną korelację między całkowitą 
zawartością żelaza a jego zawartością we frakcjach: wodnorozpuszczalnej (profile I 
i II), węglanowej (profil II), organicznej i pozostałości (profil I, II i III). W przypadku 
manganu istotną korelację zanotowano dla zawartości w większości analizowanych 
frakcji dla profilu II (oprócz frakcji organicznej) oraz dla frakcji organicznej i 
„pozostałości” w profilu I i  III' i dodatkowo w profilu III dla frakcji węglanowej 
(tab. 3).

Istotną korelację stwierdzono między zawartością żelaza i manganu we frakcji 
organicznej i „pozostałości” dla wszystkich badanych gleb (tab. 4).

WNIOSKI
1. W wzbogaconych w żelazo poziomach (ox) badanych gleb stwierdzono:

-  największy udział żelaza we frakcji „pozostałość”, a najmniejszy we frakcji 
wodnorozpuszczalnej i wymiennej;

-  największy udział manganu we frakcji organicznej i „pozostałości”, a naj
mniejszy we frakcji wodnorozpuszczalnej.

2. Dla większości wydzielonych frakcji stwierdzono istotne zależności między całko
witą zawartością żelaza i manganu a zawartością tych metali we frakcjach.

3. Istotną korelację stwierdzono między zawartościami żelaza i manganu w większo
ści wydzielonych frakcji.
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