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Abstract: Narew river valley is covered with mud-gley soils and peat-gley soils. The peat or 
muck horizon of that soils lay on the thin strata of mud. Bellow at 30-50 cm depth cemented 
horizons occur. They are hard, 10-30 cm thin, built of iron carbonates or other iron compo
nents. The ground water level in summer time was a little above the cemented horizon. 
Reaction of soil water was at the level of 7.1-7.6 pH and iron concentration ranged 20-40  
mg/1. Due to high intensity of processes (especially gley processes) this fragment of the valley 
has great didactic and scientific value.
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WSTĘP
Hipergeniczna koncentracja żelaza w większości przypadków ma miejsce w 

strefach tzw. barier fizykochemicznych [Perelman 1971] i często prowadzi do two
rzenia się specyficznych odmian gleb, w tym także gleb żelazowych [Czerwiński, 
Kaczorek 1996]. Poznawanie tego procesu geochemiczno-glebotwórczego może być 
prowadzone w różnych krajobrazach fizycznogeograficznych, w tym także w aktual
nie zatapianych dolinach rzecznych.

METODY BADAŃ
W trakcie prowadzonych (z wykorzystaniem m.in. wielkoskalowych zdjęć lotni

czych) terenowych prac dokumentacyjnych rozpoznano głównie litologiczne i hy
drologiczne cechy powierzchni doliny mało zmienionej zabiegami melioracyjnymi. 
Na obszarze ok. 5 km2 wykonano kilkadziesiąt wykopów i sondowań. W próbkach
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wód gruntowych oznaczono: pH -  elektrometrycznie, HC03~ -  acidometrycznie, 
SCL2- -  nefelometrycznie, СГ -  argentometrycznie, Feog -  jodometrycznie, Ca2+, 
Mg , Na+ i K+ -  metodą fotometrii płomieniowej.

OBIEKT BADAŃ
Objęty rozpoznaniem fragment doliny Narwi, od strony południowej sąsiaduje z 

Wysoczyzną Wysokomazowiecką, a od zachodu -  z Kotliną Biebrzańską. Płaskie 
powierzchnie równin piaszczystych Niecki Knyszyńskiej formowane podczas zani
ku lodowca starowistuliańskiego [Banaszuk 1966] zaliczane są do Wysoczyzny 
Białostockiej [Kondracki 2000].

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Rozległą dolinę Narwi z licznymi starorzeczami w części zachodniej budują 

generalnie osady holoceńskie. Jedynie lokalnie (m.in. uroczysko Szkockie) zachowa
ły się małe ostańce erozyjne młodoplejstoceńskich tarasów nadzalewowych z resztka
mi wydm. Zbudowane z piasków głównie drobnoziarnistych osiągają do 3,0 m 
wysokości względnej. Niektóre z nich były zasiedlone już w mezolicie i neolicie. Taki 
wiek (wg wstępnych oznaczeń prof. Z. Szulgostowskiej z IHKM PAN) mają znale
zione tam wyroby krzemienne i ceramiczne.

Holoceńskie osady aluwialne wykazują znaczne zróżnicowanie litologiczne, uwa
runkowane dynamiką przepływu rzeki. W części wschodniej i południowej dominuje 
tu materiał piaszczysto-pyłowy i mułowo-pyłowy akumulowany w trakcie powodzio
wych przepływów wody o charakterze warkoczy, natomiast w części zachodniej 
odłożone zostały osady rozlewiskowej facji aluwium powodziowego, głównie słabo 
zagęszczone pyły oraz iły organiczno-mineralne.Tu również znaczne powierzchnie 
pokrywają płaty cienkich (do ok. 1,0 m) torfów. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta 
rzeki (jej spadek powyżej Tykocina wynosi ok. 0,45 promilla) występują świeże 
odsypy piasków średnioziamistych i drobnoziarnistych, niekiedy z warstwami pró- 
chnicznych pyłów. Praktycznie cała masa osadów aluwialnych zawiera domieszki 
substancji organicznej, natomiast jest całkowicie bezwęglanowa.

Zróżnicowanie litologiczne i morfologiczne zaznacza się także kontrastowością 
typu hydrochemicznego występujących tu gleb. Pagóry -  ostańce pokrywają gleby 
automorficzne, wykazujące cechy wyługowanych gleb brunatnych. Związane z tymi 
powierzchniami o stale przemy wnym ustroju hydrologicznym natlenione wody grun
towe są dość ubogie m.in. w jony wapnia i magnezu; zawierają także niewielkie ilości 
żelaza. Na pozostałym obszarze dominują gleby hydrogeniczne z wodami gruntowy
mi niedostatecznie natlenionymi o odczynie obojętnym i słaboalkalicznym. Te wody 
środowisk glejowych z dominacją jonów wodorowęglanowych oraz wapniowych 
zawierają znaczne (do 40 mg/l) ilości żelaza (tab. 1) występującego zapewne jako 
Fe(HCÖ3)2. W wyniku wywołanego procesami biochemicznymi (zużycie C 02 przez 
rośliny) zakłócenia równowagi węglanowej, zawarte w wodach gruntowych żelazo 
jest strącane w formie węglanu żelaza (epigenetyczny syderyt) zgodnie z reakcją: 
Fe(HCO)3 —> FeC03 + H20  + C 02. Utrzymywanie się tej formy żelaza w środowi
sku glebowym jest możliwe przy wartościach pH 6,5-8,5 i Eh niższym od 0,1 wolta 
[Garrels, Christ 1965]. Konkrecyjne strącenia węglanu żelaza, jak również miąższe
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TABELA 1. Skład chemiczny wód gruntowych 
TABLE 1. Chemical composition of the ground water

Nr pH [mg/dm3]
profilu
Profile
No.

Fe
ogółem -  
Fe total

Ca2+ M g2+ Na++K+ HCO3- Cl s o 42-

12 . 7,65 28,3 94,4 6,5 62,1 366,0 io,6 77,1
32. 7,09 40,0 76,1 3,7 13,8 244,0 7,1 23,0

(20-30 cm) i twarde płyty są dość powszechne dla profili występujących tu gleb 
zabagnianych i bagiennych (rys. 1), a szczególnie mułowo-glejowych i torfowo-gle- 
jowych. W środowisku tlenowym (np. po obniżeniu poziomu wody gruntowej) 
węglan żelaza jest związkiem nietrwałym. Opisywane reakcją:

4 FeC03 + H20  + 0 2 -> 4 Fe(OH)3 + 4 C 02
procesy jego utleniania prowadzą do formowania się twardych, brunatnych kon- 

krecji limonitowych i poziomów rudy darniowej. Przejawy kumulacji żelaza szcze
gólnie powszechne w zachodniej części objętego badaniami (sierpień 1990 r.) terenu 
ilustrują poniższe profile.

Profil nr 32:
• 0-18 cm -  torf turzycowy, pH KC1 7,0;
• 18-23 cm -  pył żelazisty, brązowy;

23-30 cm -  płyta żelazista, (syderytowa ?) zielononiebieska;
30-80 cm -  ił pylasty, miękkoplastyczny, z orzechowatymi konkrecjami 
żelazistymi, zielononiebieski, pH KC1 7 Д

Woda gruntowa na głębokości 30 cm.
Profil nr 12:
• 0-40 cm -  mursz brązowy, pH KC1 7,0;
• 40-50 cm -  muł stałowoszary z pomarańczowymi plamami;
• 50-80 cm -  płyta żelazista (syderytowa?), zielononiebieska;
e 80-95 cm -  pył ilasty z żelazistymi bryłami, zielononiebieski;
• 95-110 cm -  pył ilasty zielononiebieski, pH KC1 7,5.
Woda gruntowa na głębokości 45 cm.
Profil nr 14:
• 0-25 cm -  mursz szarobrązowy, pH KC1 5,5;
e 25-40 cm -  mursz brązowy z konkrecjami żelazistymi;

40-70 cm -  ił pylasty z konkrecjami żelazistymi, rdzawopomarańczowy;
• 70-120 cm -  piasek pylasty, zielononiebieski, pH KC1 7,2.
Woda gruntowa na głębokości 70 cm.
Tak głęboki deficyt tlenu w glebach doliny rzecznej nie jest zjawiskiem często 

spotykanym.W opisywanym przypadku osłabienie poziomej wymiany wody w alu- 
wiach ma prawdopodobnie uwarunkowania naturalne i antropogeniczne. Swobodny 
dopływ gruntowy wód do tej części doliny od strony wschodniej hamuje szeroki pas 
świeżych aluwiów z madami o lekkim i średnim uziamieniu, natomiast ich odpływ 
w kierunku zachodnim skutecznie utrudnia nasyp drogi Tykocin -  Góra.



RYSUNEK 1, Dolina Narwi pod Tykocinem: 1 -  gleby brunatne wyługowane, 2 -  mady lekkie i średnie, 3 -  gleby mułowo-glejowe, mułowe 
i torfowo-glejowe, 4 -  gleby mineralno-murszowe, torfowo-murszowe i mułowo-murszowe, 5 -  wody 

FIGURE 1. Narew river valley near Tykocin: 1 -  leached brown soils, 2 -  sands alluvial soils, 3 -  mud-gley soils, mud soils and peaty-gley soils,
4 -  mineral-muck soils, peat-muck soils and mud-muck soils, 5 -  waters
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WNIOSKI
1. W glebach semihydrogenicznych rozwiniętych na młodych aluwiach Narwi zacho

dzą intensywne procesy transformacji różnych związków żelaza głównie dwu- 
wartościowego oraz ich koncentracja w postaci zwartych płyt -  poziomów cemen
tacji.

2. Cały obszar doliny Narwi w okolicy Tykocina może pełnić rolę dobrego poligonu 
naukowo-dydaktycznego ze względu na wyrazistość procesów, a także dostępność 
miejsca.
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