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Abstract: The aim of the paper is to present the results of investigations of iron-enriched soils 
occurring in dune areas of the Toruń Basin. These soils have not been described in the literature. 
The soils under study developed in small, closed, intra-dune depressions, without any influence 
of ground water. The main soil-forming process is allochtonic enrichment with products of 
weathering and leaching of Podzols developed on dune slopes. Comparing with surrounding 
Podzols intra-dune soils show higher contents of organic carbon and various pedogenic forms 
of iron and aluminium in the whole solum.
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WSTĘP
Pokrywa glebowa zwartych pól wydm śródlądowych jest postrzegana jako mono

tonny kompleks oligotroficznych gleb bielicoziemnych, z domieszką gleb inicjalnych 
i słabo rozwiniętych, występujących w miejscach podlegających akty wnymprocesom 
eolicznym. Gleby te stanowią jedne z najuboższych siedlisk na terenie Polski, w 
związku z czym obszary wydmowe są na ogół użytkowane jako jednolite monokultury 
sosnowe. Urozmaiceniem takiego układu mogą być jedynie gleby semihydrogeniczne 
(glejobielicoziemne i murszaste) i hydrogeniczne (torfowe) występujące w nieckach 
śródwydmowych, w warunkach płytkiego zalegania poziomu wód gruntowych.

Badania prowadzone w Kotlinie Toruńskiej wykazały istnienie w obrębie zwartych 
zespołów wydmowych nieznanych do tej pory, dość specyficznych i wyróżniających 
się ekologicznie gleb stosunkowo zasobnych w materię organiczną i żelazo. Jeden 
z profili takich gleb zaprezentowano w trakcie warsztatów terenowych nt. Geneza i
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RYSUNEK 1. Lokalizacja terenu badań na tle rzeźby: a -  wydmy, b -  terasa IX, с -  większe 
zagłębienia śródwydmowe, d -  drogi asfaltowe, e -  tory kolejowe, f -  lokalizacja odkrywek 
glebowych
FIGURE 1. Location of the study area on the basis of the relief: a -  dunes, b -  terrace IX, с -  big 
intra-dune depression, d -  asphalt roads, e -  railway track, f -  location of the soil profiles

systematyka gleb obszaru młodoglacjalnego z uwzględnieniem zagadnieńpaleopedo- 
logicznych [Jankowski 1998] zorganizowanych przez Zakład Gleboznawstwa Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak dotąd jednak nie zostały one opisane 
w literaturze ani uwzględnione w operatach glebowo-siedliskowych.

Celem niniejszej pracy jest możliwie wszechstronna charakterystyka tych intere
sujących gleb, wyjaśnienie ich genezy oraz propozycja umieszczenia w Systematyce 
gleb Polski. Dla podkreślenia znacznego jak na warunki wydmowe wzbogacenia
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w związki żelaza, w dalszej części artykułu użyto w stosunku do nich nazwy gleby 
śródwydmowe wzbogacone w żelazo. Nazwa ta jest propozycją wstępną, która może 
ulec zmianie w miarę postępów badań.

OBIEKT I METODY BADAŃ
Badania prowadzono na obszarze toruńsko-gniewkowsko-aleksandrowskiego po

la wydmowego [Mrózek 1958], na terenie leśnictwa Chorągiewka, a ściślej w obrębie 
zespołu wydmowego Góry Sygnałowej i Góry Potrójnej (99,7 m n.p.m.) oraz niena
zwanego zespołu wydmowego (99,5 m n.p.m.) zlokalizowanego w oddziale 251. 
Obydwa zespoły są położone na IX terasie pradolinnej, o wysokości 69-71 m n.p.m. 
(rys. 1).

Do szczegółowych badań wytypowano cztery profile reprezentujące różne mor
fologiczne warianty gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo (profile 1, 2, 4, 
5). W celu porównania tych gleb z glebami występującymi w wyższych położeniach 
wybrano także jeden profil reprezentujący dominujące na tym terenie bielice słabo 
wykształcone (profil 3). Profil 3 został zlokalizowany na stoku niewysokiej wydmy 
(około 3 m), opadającym ku zagłębieniu, w którym znajduje się profil 2. Oba profile 
stanowią zatem elementy jednej toposekwencji.

W trakcie badań terenowych sporządzono dokumentację profili, pobrano próby do 
analiz, a także szczegółowo skartowano zespół wydmowy Góry Sygnałowej f Góry 
Potrójnej, pod kątem rozmieszczenia gleb śródwydmowych. W celu dokonania cha
rakterystyki opisywanych gleb oznaczono: uziarnienie metodą sitową oraz areome- 
tryczną według Prószyńskiego, gęstość objętościową i wilgotność chwilową metodą 
suszarkowo-wagową, barwę według Munsella [Revised standard soil color charts 
1992], straty prażenia w temperaturze 550°C, С org w próbkach mineralnych metodą 
Tiurina oraz w próbkach organicznych metodą Altena, azot ogólny metodą Kjeldahla, 
pH metodą potencjometryczną w H20  i Imol • dm-3 KCl, zawartość Fe w wyciągach 
Tamma, Mehra-Jacksona oraz w kwasie nadchlorowym, zawartość Al w wyciągu 
Tamma. Mineralne formy związków żelaza zostały oznaczone metodą rentgenografi- 
czną przez dr S. Krażewskiego. Wiek bezwzględny węgli drzewnych wypreparowa
nych z gleby śródwydmowej przykrytej deluwiami w profilu 1 został określony 
metodą radiowęglową 14C w Zakładzie Zastosowań Izotopów Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

WYNIKI I DYSKUSJA

W arunki występowania gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo

Rekonesansowe prace rozpoznawcze potwierdziły fakt występowania gleb śród
wydmowych wzbogaconych w żelazo na całym obszarze toruńsko-gniewkowsko-ale- 
ksandrowskiego pola wydmowego, a także na obszarze pól sąsiednich, solec - 
ko-chrośnieńskich oraz na polu piątym [Mrózek 1958]. Opisywane gleby występują 
w obrębie większych zespołów wydmowych osiągających niekiedy wysokości wzglę
dne przekraczające 30 m. Gleby te zajmują dna małych, zamkniętych obniżeń o 
charakterze niecek śródwydmowych albo wtórnych zagłębień deflacyjnych. Obniże
nia te mają kształt owalny lub też wydłużonych „rynien” zlokalizowanych pomiędzy
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RYSUNEK 2. Rozmieszczenie gleb śród wydmowych wzbogaconych w żelazo (oznaczone krop
kami) w obrębie zespołu wydmowego Góry Potrójnej i Sygnałowej: a -  na tle hipsometrii; b -  na 
tle morfologii terenu: 1 -  grzbiety główne, 2 -  grzbiety boczne, 3 -  obniżenia zamknięte, 4 -  
obniżenia otwarte
FIGURE 2. Distribution of the intra-dune iron enriched soils (signed with points) in the area of 
Potrójna and Sygałowa Mountains: a -  on the background of hipsometry, b -  on the background of 
the geomorphoiogy : 1 — main ridges, 2 -  lateral ridges, 3 -  closed depressions, 4 -  open depressions

ramionami wydm budującymi zespół wydmowy (rys. 2). Położenie morfologiczne 
obniżeń z opisywanymi glebami nie wykazuje zależności ani od ekspozycji, ani od 
wysokości względnej. Można je spotkać zarówno na spłaszczeniach stokowych, jak 
i w partiach podszczytowych, pomiędzy kulminacjami, a także pomiędzy dwoma 
blisko sąsiadującymi formami wydmowymi (rys. 2).

Badane gleby zajmują niewielkie powierzchnie (często zaledwie około 1 ara), 
jednak mogą występować w dużym zagęszczeniu. Przykład rozmieszczenia gleb 
śródwydmowych w obrębie zespołu wydmowego Góry Sygnałowej i Góry Potrójnej 
przedstawiono na rysunku 2. Na powierzchni około 1 kur naliczono tu 51 obniżeń 
z tymi glebami.

Na stokach i wierzchowinach otaczających gleby śródwydmowe występują bielice 
słabo wykształcone. Granice pomiędzy tymi glebami mają charakter stopniowego 
przejścia, co nie pozwala na jednoznaczne wyznaczenie zasięgu poszczególnych 
konturów.
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Dla prezentowanych profili różnice wysokości względnych pomiędzy dnami za
głębień a otaczającymi kulminacjami wydm wynoszą 3-10 m, choć w innych miej
scach mogą one osiągać 20 m. Nachylenia stoków wahają się od około 5 do ponad 
20°.

Skała macierzysta badanych gleb nie wykazuje żadnych różnic w stosunku do gleb 
występujących w otoczeniu. Podobnie jak w przypadku bielic słabo wykształconych 
stanowią ją ubogie, kwarcowe piaski wydmowe.

Wszystkie analizowane profile wykształciły się poza zasięgiem wody gruntowej, 
która na tym obszarze występuje około 10-20 m poniżej powierzchni terenu [Mapa 
hydrograficzna Polski 1967]. Uziamienie piasków luźnych i słabogliniastych wyklu
cza także możliwość stagnowania wody opadowej w profilach opisywanych gleb.

Drzewostan na badanym terenie stanowią gospodarcze monokultury sosnowe 
z mozaikami śmiałka pogiętego, borówek i konwalii majowej w runie. Zasięg gleb 
śródwydmowych wzbogaconych w żelazo na ogół pokrywa się jednak z płatami 
trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigeios), rośliny ekspansywnej w konkuren
cji o żyźniejsze i wilgotniejsze siedliska. W wielu spośród opisywanych zagłębień 
zaobserwowano także obecność pojedynczych osobników berberysu zwyczajnego, 
niespotykanego w otoczeniu.

Właściwości badanych gleb

W profilach gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo stwierdzono wystę
powanie następującego układu poziomów genetycznych (rys. 3):
O -  poziom organiczny, darniowy o miąższości około 10 cm, złożony głównie ze 

szczątków i żywych części trzcinnika piaskowego, na powierzchni występują 
pojedyncze fragmenty opadu sosny nie tworzące jednak zwartego podpoziomu 
surowinowego;

A -  poziom próchniczny o miąższości 15-20 cm, barwy brunatno-czamej, silnie 
poprzerastany korzeniami trzcinnika, przejście stopniowe;

ABox -  poziom przejściowy barwy ciemnoszaro-rdzawo-brunatnej, nie wystę
puje we wszystkich profilach;

B ox(l,2v..,n)-poziom  wzbogacania w związki żelaza barwy ciemnordzawo-bru- 
natnej, często słabo scementowany związkami Fe tworzącymi charakterystycz
ny obraz „siateczki żelazistej” o przebiegu niezależnym od warstwowania 
litologicznego, w glebach o większej miąższości rozdzielony na podpoziomy 
różniące się barwą oraz zawartością próchnicy i żelaza, przejście na ogół 
niewyraźne;

BoxC -  poziom przejściowy barwy zasadniczej zbliżonej do skały macierzystej, 
lecz słabo scementowany ciemnordzawo-brunatną siateczką żelazistą, nie wy
stępuje we wszystkich profilach;

С -  skała macierzysta piasek luźny, barwy jasnożółtej, bez struktur sedymenta
cyjnych.

W żadnym z analizowanych profili nie stwierdzono obecności gleb kopalnych 
odmiennych od gleb śródwydmowych. W wierceniu zlokalizowanym w obniżeniu 
międzywydmowym, przy profilu 2 stwierdzono zaleganie utworów terasowych na 
głębokości 250 cm bezpośrednio pod piaskami wydmowymi.
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RYSUNEK 3. Morfologia profili glebowych: 1, 2, 4, 5 -  gleby śródwydmowe wzbogacone w 
żelazo, 3 -  bielica słabo wykształcona
FIGURE 3. Morphology of the soil profiles: 1, 2, 4, 5 -  intra-dune iron enriched soils, 3 -  poorly 
developed Podzol

Istotną cechą morfologiczną, wyróżniającą gleby śródwydmowe jest barwa (tab. 
1). Ton zasadniczy barwy poziomów A i С mieści się w zakresie 10 YR, podczas gdy 
poziomy Box oraz ABox i BoxC są bardziej zaczerwienione (8,75YR lub 7,5YR). 
Jasność barwy we wszystkich poziomach solum jest wyraźnie słabsza niż w bielicach.

Wszystkie analizowane próbki reprezentują osady wydmowe, o uziamieniu pia
sków luźnych, ewentualnie słabogliniastych, z wyraźną dominacją frakcji piasku 
drobnego (60-70%). Pomimo zasadniczego podobieństwa uziarnienia, gleby śródwy
dmowe charakteryzują się wyraźnie gorszym wysortowaniem materiału budującego 
solum niż sąsiadujące bielice słabo wykształcone (tab. 1 ). Zaznacza się w nich większy 
udział frakcji drobnych <0,02 mm. Wyraźną prawidłowością w glebach wzbogaco
nych w żelazo jest zwiększona zawartość pyłu drobnego, a także jej spadek wraz ze 
wzrostem głębokości. W bardziej miąższych profilach obserwuje się także nieco 
większy udział części spławialnych, szczególnie w górnych poziomach genetycznych.

Gęstość objętościowa i wilgotność chwilowa badanych gleb zostały przedstawione 
na przykładzie profili 2 (gleba śródwydmowa wzbogacona w żelazo) i 3 (bielica słabo 
wykształcona), stanowiących elementy jednej kateny glebowej. Próbki z tych 
profili pobrano w ciągu jednego dnia, co umożliwia porównanie wilgotności chwilo
wej (tab. 2).

W zestawieniu z profilem bielicy słabo wykształconej gleba śródwydmowa cha
rakteryzuje się wyraźnie mniejszą gęstością objętościową i większą wilgotnością. 
Dotyczy to zwłaszcza górnych poziomów genetycznych, zawierających znaczące 
ilości próchnicy. Wilgotność w profilu 2 do głębokości 20 cm jest około 2-krotme, 
a na głębokości 20-50 cm nawet 4-krotnie większa niż w profilu 3.

Badane gleby wzbogacone w żelazo odróżniają się od bielic słabo wykształconych 
także dużo większymi zawartościami oraz występowaniem do znacznych głębokości 
węgla i azotu (tab. 3). Poziomy próchniczne tych gleb zawierają ponad dwukrotnie 
więcej Corg i Nt niż poziomy EesA bielic. W niektórych profilach (1) zaznacza się



TABELA 1. Barwa (według Munsella) i uziarnienie -  TABLE L Soil colour and grain-size distribution

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

Barwa w stanie -  Colour Procentowy udział frakcji -  Percentage of the fractions with 0  in mm
suchym
dry

wilgotnym
moist

1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,005 0,005-0,002 <0,002 <0,02

Gleby śródwydmowe wzbogacone w żelazo -  Intra-dune iron enriched soils
Profil 1
A 0-10 lOYR 3,5/2 10YR 1.7/1 0,6 13,9 63,5 13 5 2 0 2 4
ABox 10-30 8,75YR 4/3,5 8,75YR 2/2,5 0,4 13,0 67,6 12 2 1 2 2 5
Boxl 30-40 8,75YR 4,5/4 8,75YR 2,5/3 0,5 12,9 66,6 14 2 2 0 2 4
В ox2 40-70 7,5YR 4/3,5 7,5YR 2,5/3 0,6 12,0 68,4 12 1 2 1 3 6
ВохЗ 70-80 7,5YR 4,5/3,5 7,5YR 2,5/3 0,3 9,4 69,3 15 1 1 2 2 5
ABoxb 80-110 7,5YR 4/4 7,5YR 2/3 0,6 11,1 65,3 15 1 2 2 3 7
BoxC 110-140 8,75YR 6/4 8,75YR 4/4 0,4 14,9 71,7 11 0 0 0 2 2
С 1404170) 10YR 7/4 10YR 5/4 0,6 13,5 70,9 12 1 0 0 2 2

Profil 2
A 0-20 10YR 2/1 10YR 1,7/1 0,2 4,4 63,4 21 7 4 0 0 4
ABox 20-50 10YR 2,5/3 10YR 2/2 0,3 5,7 65,0 18 3 6 2 0 8
Boxl 50-80 7,5YR 3,5/4 7,5YR 2/3 0,3 4,9 69,8 17 2 2 2 2 6
Box2 80-120 7,5YR 4/5 7,5YR 3/4 0,3 6,7 66,0 20 1 3 3 0 6
С 120-4150) 10YR 6/4 10YR 5/4 0,8 15,6 69,6 13 1 0 0 0 0

Profil 4
A 0-20 10YR 3/3 10YR 1,7/1 0,7 13,8 60,5 15 7 3 0 0 3
Box 20-50 8,75YR 3,5/4 7,5YR 2/3 0,7 15,1 65,2 15 4 0 0 0 0
С 50—( 110) 10YR 6,5/6 10YR 5/5 0,4 17,0 72,6 9 0 1 0 0 1

Profil 5
A 0-20 10YR 3/1,5 10YR 1,7/1 0,9 20,6 58,5 11 5 3 1 0 4
Box 20-47 8,75YR 3,5/3 8,75YR 2/3 0,8 20,5 61,7 12 3 2 0 0 2
BoxC 47-67 10YR 5/5 10YR 3,5/4 0,6 18,7 65,7 12 1 1 1 0 2
С 67—( 120) 10YR 6,5/5 10YR 4,5/4 0,4 17,5 71,1 11 0 0 0 0 0
Bielica słabo wykształcona -  Poorly developed Podzol
Profil 3
EesA 0-7 10YR 5/1,5 10YR 3/1,5 0,2 7,1 69,7 19 1 2 1 0 3
Bhfe 7-20 8,75YR 5/5 8/75YR 4/4 0,2 7,7 73,1 17 0 2 0 0 2
Bfe 20-50 10YR 6/5 10YR 4/5 0,2 6,4 73,4 19 1 0 0 0 0
С 50—(120) 10YR 6,5/6 10YR 5/6 0,2 7,0 70,8 21 1 0 0 0 0
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TABELA 2. Właściwości fizyczne gleb w profilach 2 (gleba śródwydmowa wzbogacona w żelazo) 
i 3 (bielica): Ww -  wilgotność wagowa, Wo -  wilgotność objętościowa, So -  gęstość objętościowa 
TABLE 2. Physical properties of soils in profiles 2 (intra-dune iron enriched soil) and 3 (Podzol): 
Ww -  gravimetric moisture , Wo -volumetric moisture, So -  bulk density

Poziom Głębokość Ww Wo So
Horizon Depth [cml [%} [%] [g • cm-3]
Profil 2
A 0-20 20,4 22,8 1,12
ABox 20-50 13,2 16,0 1,21
Boxl 50-80 9,1 12,6 1,39
Box2 80-120 7,1 10,4 1,46
С 120—( 150) 3,1 4,6 1,48
Profil 3
EesA 0-7 11,2 14,6 1,30
Bhfe 7-20 9,2 12,4 1,35
Bfe 20-50 2,9 4,2 1,45
С 504120) 3,7 5,4 1,47

nieregulamość w spadku zawartości tych składników wraz z głębokością. Cechą 
charakterystyczną badanych gleb jest także wyraźnie niższa niż w bielicach wartość 
stosunku węgla do azotu.

Odczyn we wszystkich analizowanych profilach jest kwaśny. Wartości pH w 
glebach śródwydmowych poza poziomem organicznym nie wykazują wyraźnego 
zróżnicowania w profilu pionowym (tab. 3). Są one jednak wyraźnie wyższe niż 
w bielicach (w górnych poziomach mineralnych o ponad 1 jednostkę). Zaznacza się 
także większa różnica pomiędzy wartościami zmierzonymi w H20  i w KC1.

Gleby śródwydmowe charakteryzują się wyraźną akumulacją żelaza w całym 
solum, co jest kolejną cechą wyróżniającą je na tle pokrywy glebowej badanego 
obszaru. Całkowita zawartość żelaza (Fet) w poziomach A i Box jest zbliżona i około 
3 razy większa niż w skale macierżystej (tab. 4). Wśród form tego pierwiastka 
wyraźnie dominują formy pedogeniczne (Fed). W poziomach maksymalnej akumula
cji stanowią one około 50-66% całkowitej zawartości żelaza i jest ich 7-11 razy więcej 
niż w materiale macierzystym. Żelazo amorficzne (Fe0) zdecydowanie przeważa nad 
krystalicznym (Fed -Fe0), stanowiąc 70 do 95% form pedogenicznych. Zawartość 
żelaza amorficznego (Fe0) jest 13-21, a żelaza krystalicznego (Fed-Fe0) 3-5 razy 
większa niż w poziomie C. Zawartość żelaza związanego w krzemianach (Fet-Fed) 
jest około 2 razy większa niż w materiale macierzystym. Największa akumulacja 
żelaza pedogenicznego (Fed), a szczególnie jego form krystalicznych (Fed-Fe0) zaz
nacza się w poziomach leżących bezpośrednio pod poziomem próchnicznym (ABox 
lub Box), natomiast zawartości żelaza amorficznego (Fe0) i krzemianowego (Fet-Fed) 
na ogół osiągają swe maksimum w poziomach A. Nieznacznie odróżnia się tu profil 
1, najgłębszy, o najwyraźniej zaznaczonej budowie warstwowej, w którym maksy
malna zawartość żelaza występuje w poziomie ABoxb, na głębokości 80-110 cm. Jak 
wynika z analizy rentgenograficznej, wśród mineralnych form związków żelaza
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TABELA 3. Właściwości chemiczne -TABLE 3. Chemical properties

Poziom Głębokość Straty Corg Nt C/N pH
Horizon Depth[cm] prażenia 

LOI [%]
[%] [%] ą o KCl

Gleby śródwydmowe wzbogacone w żelazo -  Intra-dune iron enriched soils 
Profil 1
О 8-0 67,60 36,6 1,58 23 4,1 3,4
А 0-10 4,50 1,87 0.119 16 5,5 4,6
AB ох 10-30 1,91 0,61 0,041 15 5,8 5,0
Boxl 3 0 -4 0 1,26 0,35 0,022 16 5,7 4,8
Вох2 40-70 1,31 0,25 0,021 12 5,7 4,7
ВохЗ 70-80 1,13 0,21 0,016 13 5,5 4,7
АВохЬ 80-110 1,31 0,23 0,020 12 5,3 4,4
ВохС 110-140 0,36 - - - 5,4 4,4
С 140—( 170) 0,21 - - - 5,7 4,4
Profil 2
О 10-0 67,53 33,87 1,17 29 4,5 3,6
А 0-20 5,16 2,52 0,157 16 5,4 4,3
АВох 20-50 2,56 0,89 0,058 15 6,1 5,0
Boxl 50-80 1,11 0,27 0,013 20 6,1 4,8
В ох2 • 80-120 0,71 0,15 0,006 25 6,2 4,9
С 120-050) 0,23 — - - 6,4 4,8
Profil 4
0 10-0 38,71 22,15 0,78 28 4,8 4,0
А 0-20 5,44 2,23 0,139 16 5,5 4,6
Box 20-50 2,26 0,58 0,048 12 5,6 4,6
С 50—( 110) 0,21 - - - 5,9 4,7
Profil 5
О/Ар 15-0 18,35 9,70 0,34 29 4,7 3,9
А 0-20 4,95 2,34 0,130 18 5,2 4,4
Box 20-47 2,14 0,74 0,049 15 5,8 4,8
ВохС 47-67 0,58 0,14 0,010 13 5,8 4,7
С 67-020) 0,24 - - - 5,7 4,6
Bielica słabo wykształcona -  Poorly developed Podzol 
Profil 3
Ol/Of 8-7 83,97 44,15 1,41 31 3,7 3,0
Of/Oh 7-0 44,44 25,22 0,85 30 3,9 3,1
EesA 0-7 2,00 1,10 0,046 24 4,3 3,4
Bhfe 7-20 2,18 0,92 0,043 22 4,6 4,0
Bfe 20-50 0,84 0,26 0,012 22 4,9 4,6
С 50-020) 0,42 - - - 5,1 4,7

dominują amorficzne syderożele. Zaznacza się także obecność znikomych ilości 
fosforanów:
dufrenitu (Fe2+Fe43+[P0 4]3[0 H]52H20 ) i 
ksantoksenitu (Ca2Fe3+[P04]2[0H] 1,5H20).

Na podstawie zawartości poszczególnych form żelaza obliczono wartości inde
ksów traktowanych jako wskaźniki stopnia zwietrzenia materiału glebowego (F e ^ e ^
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TABELA 4. Procentowy udział poszczególnych form żelaza i amorficznego glinu 
TABLE 4. Percentage of particular forms of iron and amorphous aluminium

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Fet Fed *4 FefFed Fe .-Fend o Ai0 Fed/Fet F e /F e .o d
[%]

Gleby śródwydmowe wzbogacone w żelazo -  Intra-dune iron enriched soils
Profil 1

A 0-10 0,796 0,513 0,396 0,283 0,117 0,333 0,64 0,77
ABox 10-30 0,686 0,442 0,320 0,264 0,122 0,248 0,64 0,72
Boxl 30-40 0,640 0,422 0,303 0,218 0,119 0,236 0,61 0,77
Box2 40-70 0,876 0,574 0,422 0,302 0,152 0,295 0,66 0,73
ВохЗ 70-80 0,827 0,482 0,365 0,345 0,117 0,264 0,58 0,76
ABoxb 80-110 0,967 0,573 0,458 0,394 0,115 0,360 0,59 0,80
BoxC 110-140 0,300 0,140 0,089 0,160 0,051 0,063 0,47 0,64
С 140-070) 0,239 0,061 0,025 0,178 0,036 0,022 0,25 0,42

Profil 2

А 0-20 1,027 0,455 0,431 0,572 0,024 0,508 0,44 0,95
ABox 20-50 0,997 0,531 0,403 0,466 0,128 0,364 0,53 0,76
Boxl 50-80 0,789 0,419 0,294 0,370 0,125 0,250 0,53 0,70
Box2 80-120 0,625 0,304 0,213 0,321 0,091 0,171 0,49 0,70
С 12Q-(150) 0,305 0,069 0,033 0,236 0,036 0,050 0,23 0,48

Profil 4

А 0-20 1,064 0,641 0,518 0,423 0,123 0,504 0,60 0,81
Box 20-50 1,082 0,658 0,480 0,424 0,178 0,502 0,61 0,73
С 5 0 -( l10) 0,295 0,061 0,024 0,234 0,037 0,048 0,21 0,39

Profil 5

А 0-20 0,792 0,449 0,337 0,343 0,112 0,339 0,57 0,75
Box 20-47 0,800 0,482 0,330 0,318 0,152 0,339 0,60 0,68
BoxC 47-67 0,457 0,209 0,101 0,248 0,108 0,110 0,46 0,48
С 67-020) 0,322 0,068 0,023 0,254 0,045 0,028 0,21 0,34

Bielica słabo wykształcona -  Poorly developed Podzol
Profil 3

EesA 0-7 0,299 0,089 0,048 0,210 0,041 0,035 0,30 0,54
Bhfe 7-20 0,398 0,197 0,153 0,201 0,044 0,166 0,49 0,77
Bfe 20-50 0,422 0,122 0,086 0,300 0,036 0,163 0,29 0,70
С 50-020) 0,407 0,089 0,049 0,318 0,040 0,116 0,22 0,55

oraz ruchliwości tlenków żelaza (Fe0/Fed) [Schwertmann 1964]. Wartości stosunku 
Fed/Fet uzyskane dla poziomów genetycznych gleb śródwydmowych wzbogaconych 
w żelazo są na ogół wyższe niż w bielicach i wynoszą 0,45-0,66, Ze względu na 
znaczne zawartości żelaza, prawdopodobnie pochodzenia allochtonicznego nie moż
na ich jednak traktować jednoznacznie jako wskaźnik stopnia zwietrzenia.
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Wartości indeksu Fe0/Fed w poziomach wzbogacania gleb śródwydmowych osią
gają wartości zbliżone do wartości z poziomów spodic w sąsiadujących bielicach 
(około 0,70). W poziomach próchnicznych badanych gleb są one jeszcze wyższe 
(maksymalnie 0,95).

Wyraźną prawidłowością stwierdzaną w opisywanych glebach jest także nagro
madzenie amorficznych form glinu (Al0 -  0,24-0,50%), którego zawartości w pozio
mach A i Box są 10-15 razy większe niż w skale macierzystej. Przewyższają one 
również zawartości Al0 w poziomach wzbogacania otaczających bielic (0,16%).

Uwagi o genezie i pozycji systematycznej badanych gleb

W wyniku obserwacji kilku pierwszych profili genezę gleb śródwydmowych 
wzbogaconych w żelazo powiązano przede wszystkim z procesami denudacji zacho
dzącymi na stokach wydm (profil 1). Początkowo użyto w stosunku do nich określenia 
„śródwydmowe gleby deluwialne” [Jankowski 1998]. Rozszerzenie zakresu badań na 
większą liczbę profili zasugerowało jednak nieco inną interpretację.

Głównym motorem procesów glebotwórczych, a także czynnikiem kształtującym 
właściwości gleb wytworzonych z ubogich, kwarcowych piasków luźnych jest mate
ria organiczna [m.in. Elgersma 1998]. W opisywanych glebach próchnica występuje 
w poziomie organicznym o charakterze darniowym, ale także do znacznych głęboko
ści w mineralnej części gleby (tab. 3). Akumulację stosunkowo dużych jak na piaski 
wydmowe ilości materii organicznej można częściowo wiązać z rozkładem części 
nadziemnych oraz głęboko sięgających korzeni trzcinnika piaskowego. Roślina ta jest 
bardzo ekspansywna w konkurencji o lepsze warunki siedliskowe. W tym wypadku 
prawdopodobnie jest to, choćby tylko nieznacznie większa, wilgotność występująca 
w obniżeniach i wyróżniająca te miejsca od suchych stoków i wierzchowin wydm.

Duża zawartość materii organicznej pozwala z kolei na dalsze poprawianie warun
ków wilgotnościowych i decyduje o kształtowaniu innych właściwości gleb istotnych 
z punktu widzenia ich genezy, a także wartości ekologicznej (m.in. gęstość objęto
ściowa, stosunek C/N, odczyn, właściwości sorpcyjne).

W glebach wytworzonych z piasków luźnych, próchnica tworzy trwałe i zdolne 
do migrowania połączenia chelatowe z uwolnionymi podczas wietrzenia tlenkami 
żelaza i glinu, co stanowi istotę procesów glebotwórczych prowadzących do powsta
nia gleb bielicoziemnych [Konecka-Betley 1968; Sapek 1971; Pokojska 1979; Bed
narek 1991]. Można zatem przypuszczać, iż głównym źródłem mobilnych form Fe 
i Al w glebach śródwydmowych są bielice zajmujące otaczające stoki wydm. Przy 
generalnie bardzo małej zawartości żelaza w piaskach wydmowych, profile glebowe 
bielic są strefą najintensywniejszego wietrzenia, a także transformacji poszczegól
nych form Fe i Al.

Obniżenia śródwydmowe są miejscami z natury predysponowanymi do akumula
cji składników wymywanych z wyższych położeń i spełniają rolę lokalnych baz 
denudacyjnych. Ze względu na zamknięty charakter stanowią one obszar bezodpły
wowy dla spływu powierzchniowego, a także miejsce koncentracji wilgoci i transpor
towanych składników. Autochtoniczna glebowa materia organiczna może natomiast 
stanowić swego rodzaju „filtr” wychwytujący owe składniki. Nie bez znaczenia dla
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akumulacji Fe i Al w solum gleb śródwydmowych są też z pewnością nieco wyższe, 
w porównaniu z bielicami, wartości pH (tab. 3) obniżające mobilność tych składni
ków.

Pomimo znacznej przepuszczalności piasków luźnych budujących wydmy kieru
nek ruchu roztworów niekoniecznie musi tu być pionowy. Może być on w jakimś 
stopniu odchylony w kierunku spadku stoku. Prawdopodobnie modyfikacja ta zacho
dzi głównie przy nachylonej powierzchni terenu. Jest ona także związana z obecnością 
glebowej materii organicznej, stanowiącej przeszkodę dla swobodnego przepływu 
wody w głąb piasku wydmowego. Ważnym czynnikiem sprzyjającym odchylaniu 
kierunku spływu na powierzchni gleb jest także obecność traw i mchów. Zjawisko 
modyfikacji kierunku ruchu roztworów w bielicach w stronę spadku stoku zostało 
zaobserwowane przez Sommera i in. [2001] i zawarte w koncepcji „bocznego bieli- 
cowania” (lateralpodzolizatiori). W katenie opisywanej przez autorów bielice poło
żone w dolnych partiach stoku charakteryzują się większą miąższością poziomu 
spodic i silniejszym nagromadzeniem Al, Fe i Mn w tym poziomie niż bielice leżące 
w górnych partiach stoku. Solum badanych gleb śródwydmowych ma wiele cech 
zbliżonych do poziomu spodic sąsiadujących bielic, co wydaje się potwierdzać 
koncepcję Sommera i in. [2001].

Dominacja w glebach śródwydmowych pedogenicznych form Fe, a wśród nich 
form amorficznych (Fe0) występujących głównie w postaci syderożeli oraz obecność 
fosforanów żelaza również sugerują związek akumulacji tego pierwiastka z procesem 
glebotwórczym. Występowanie wspominanej „siateczki żelazistej” oraz jej rozprze
strzenienie w profilu, niezależne od granic warstw litologicznych, są także dowodem 
na pedogeniczny i postsedymentacyjny charakter tej akumulacji. Zaobserwowana 
modyfikacja uziamienia gleb śródwydmowych przejawiająca się we wzroście zawar
tości frakcji drobnych (<0,1 mm i <0,02 mm) prawdopodobnie także jest związana 
z pedogeniczną akumulacją tlenków i wodorotlenków żelaza.

Niewątpliwie pewną rolę w genezie niektórych spośród profili opisywanych gleb 
odegrały również procesy mechanicznego przemodelowywania otaczających je sto
ków wydmowych. Występowanie wyraźnego warstwowania w solum zaobserwowa
no jednak tylko w najgłębszych profilach gleb śródwydmowych wzbogaconych w 
żelazo (profil 1), zlokalizowanych na ogół wśród stoków wysokich i silnie nachylo
nych. Zatem tylko górną część tych profili można jednoznacznie określić jako delu- 
wium. W żadnym z głębokich profili nie stwierdzono jednak występowania gleb  
kopalnych różniących się od powierzchniowych gleb śródwydmowych, co wskazuje 
na ich pierwotny charakter. Z poziomu kopalnego ABoxb w profilu 1 wypreparowano 
węgle drzewne w celu określenia momentu zasypania materiałem deluwialnym pier
wotnej gleby wzbogaconej w żelazo. Data uzyskana metodą radiowęglową ( C), 
wynosząca 1270±80 lat BP (Gd-15259) dokumentuje przekształcenia pokrywy g le
bowej zachodzące w pobliżu profilu 1 od wczesnego średniowiecza, prawdopodobnie 
w związku z wycinaniem lasów przez człowieka. Brak istotnych różnic pomiędzy 
glebami wzbogaconymi w żelazo w profilu 1 :'kopalną i powierzchniową, wskazuje 
na możliwość tworzenia się takich gleb zarówno przed okresem ingerencji człowieka, 
jak i w czasach nowożytnych. W morfologii i właściwościach profili płytszych (2, 4 
i 5), położonych wśród stoków łagodniejszych, nie zaobserwowano wyraźnych cech 
materiału deluwialnego.
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a.

b.

RYSUNEK 4. Schemat kateny glebowej współtworzonej przez gleby śródwydmowe wzbogacone 
w żelazo: a -  rozmieszczenie gleb: 1 -  gleby rdzawe, 2 -  bielice słabo wykształcone, 3 -  gleby 
śródwydmowe wzbogacone w żelazo, 4 -  piaski wydmowe, 5 -  piaski terasowe, 6 -  poziom wody 
gruntowej; b -  sprzężenie geochemiczne gleb w katenie: 7 -  kierunki ruchu roztworów, 8 -  strefy 
wymywania składników, 9 -  strefy akumulacji składników, 10 -  materiał macierzysty (piasek 
wydmowy)
FIGURE 4. The scheme of the catena co-originated by intra-dune iron enriched soils: a -  distribution 
of soils: 1 -  Rusty soils, 2 -  poorly developed Podzols, 3 -  intra-dune iron enriched soils, 4 -  dune 
sands, 5 -  terrace sands, 6 -  ground water level; b -  geochemical linkage of soils in the catena: 7 -  
directions of the solutions movements, 8 -  elements leaching zones, 9 -  elements accumulation 
zones, 10 -  parent material (dune sand)
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Reasumując, proces glebotwórczy prowadzący do powstania gleb śródwydmo
wych wzbogaconych w żelazo można określić jako kombinację specyficznej odmiany 
procesu darniowego zachodzącego w piaskach luźnych, z allochtoniczną akumulacją 
produktów denudacji chemicznej (a czasem też mechanicznej) gleb położonych 
wyżej, na stokach wydm.

Powiązanie badanych gleb śródwydmowych i bielic słabo wykształconych przez 
ruch roztworów oraz transport składników w układzie stokowym pozwala określić 
opisany układ jako katenę glebową. Koncepcję tej kateny przedstawiono na 
rysunku 4.

Opisywane gleby nie spełniają kryteriów systematycznych żadnej z jednostek 
wyróżnianych w Systematyce gleb Polski [1989]. Z pewnością wykazują one najbliż
sze podobieństwo do gleb napływowych, a ściślej do gleb deluwialnych, jednakże w 
charakterystyce tej jednostki typologicznej me przewidziano wariantu opisanego w 
niniejszej pracy. Analizowane gleby odbiegają od znanych do tej pory gleb de
luwialnych zarówno pod względem właściwości, jak i częściowo genezy. Allochto- 
niczne wzbogacanie w próchnicę i składniki mineralne odbywa się przede wszystkim 
w drodze fizykochemicznej i postsedymentacyjnie w stosunku do skały macierzystej, 
podczas gdy w glebach deluwialnych jest to głównie proces synsedymentacyjny 
o charakterze mechanicznym. Jedynie w części badanych profili można doszukiwać 
się denudacji mechanicznej jako jednego, choć nie najważniejszego z czynników 
glebotwórczych.

Przedstawione rezultaty badań upoważniają do zaproponowania rozszerzenia po
jęcia gleb napływowych na wszystkie gleby wykazujące geochemiczną zależność od 
otoczenia (np. stoków) i powstałe wskutek allochtonicznego wzbogacania w składniki 
mineralne i organiczne. Obejmowałoby ono zarówno gleby synsedymentacyjne (na
pływowe w ujęciu Systematyki gleb Polski 1989) -  mady i „klasyczne” gleby delu- 
wialne, jak i postsedymentacyjne -  wzbogacane przede wszystkim przez śródpo- 
kry wową migrację roztworów, np. gleby wytworzone z rud darniowych [Czerwiński, 
Małuszyński 1995; Czerwiński, Kaczorek 1996]. Opisywane w niniejszej pracy gleby 
śródwydmowe wzbogacone w żelazo mogłyby być wyróżnione w randze nowego 
typu wśród gleb postsedymentacyjnych. W obecnie obowiązującej systematyce jedy
ną możliwością jest wyodrębnienie ich jako nowy podtyp gleb deluwialnych. Takie 
rozwiązanie me oddaje jednak w pełni natury i specyfiki opisywanych gleb.

WNIOSKI
1. Opisane w niniejszej pracy gleby śródwydmowe wzbogacone w żelazo występują 

w obrębie zwartych zespołów wydmowych Kotliny Toruńskiej, w licznych choć 
niewielkich powierzchniowo zagłębieniach śródwydmowych.

2. Analizowane gleby wyraźnie różnią się od dominujących na tym terenie gleb (bielic 
słabo wykształconych, arenosoli i regosoli) pod względem właściwości fizycznych 
oraz chemicznych i stanowią urozmaicenie pozornie jednorodnej pokrywy glebo
wej obszarów wydmowych.

3. Genezę gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo należy wiązać ze specyfi
czną odmianą procesu darniowego zachodzącego w piaskach luźnych, bez udziału 
wody gruntowej, przy współudziale roślinności leśnej z runem trawiastym, 
w połączeniu z procesami denudacji chemicznej i (w mniejszym stopniu) mecha
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nicznej gleb położonych na otaczających stokach wydm. Istota procesu przejawia 
się w akumulacji znacznych ilości próchnicy, żelaza i glinu w całym, stosunkowo 
miąższym solum tych gleb.

4. Badâne gleby stanowią z pewnością najżyźniejsze siedliska w obrębie wydm 
śródlądowych Kotliny Toruńskiej. Ze względu na dużą liczbę miejsc występowania 
tych gleb mogą one być ważnym elementem różnorodności ekologicznej na tym 
obszarze, pomimo małej powierzchni zajmowanej przez poszczególne płaty.

5. Specyfika właściwości, a także powszechność i warunki występowania gleb 
śródwydmowych wzbogaconych w żelazo stwarzają potrzebę wydzielenia ich w 
randze odrębnej jednostki systematycznej oraz uwzględniania ich obecności pod
czas prac gleboznawczych i glebowo-siedliskowych prowadzonych w obszarach 
wydm śródlądowych.
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