
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LII, SUPLEMENT WARSZAWA 2001:7

WPROWADZENIE

INTRODUCTION

Związki żelaza odgrywaj ą w procesach glebotwórczych niezwykle istotną rolę, 
a formy, w jakich występują, są jakościowymi i ilościowymi wskaźnikami zacho
dzących w glebie przemian. Specyficzna barwa, zależna od stopnia utlenienia Fe, 
umożliwiająca ich rozpoznanie w profilach glebowych jest jedną z cech stanowią
cych podstawę do wyróżnienia poziomów diagnostycznych i określenia kierunku 
procesu glebotwórczego. Zagadnienia te są wciąż aktualne w literaturze glebo
znawczej.

Organizując konferencję na temat roli związków żelaza w procesach glebo
twórczych chcieliśmy przedstawić i zaprezentować możliwość występowania na 
terenie Polski gleb żelazowych, w których podstawowym składnikiem mineral
nym są nagromadzone wtórnie w warunkach semihydrogeniczych i hydrogenicz- 
nych minerały żelazowe tworzące pokłady rud darniowych. Występowanie po
kładów rud darniowych ma miejsce na terenach Polski, Szwecj i, Finlandii, Estonii, 
Łotwy, Litwy, Białorusi, Meklemburgii i innych krajów tej strefy klimatycznej.

Cechą gleb powstałych z rud darniowych jest ogólna ilość Fe20 3 dochodząca 
nawet do 70%, nieduża zawartość S i0 2, zaledwie kilku procentowa ilość A120 3 
oraz bardzo duża wtórna akumulacja związków fosforowych, jak również wtórna 
akumulacja niektórych metali ciężkich i pierwiastków śladowych. Gleby te cha
rakteryzują się również specyficznym reżimem wodnym.

Widzimy konieczność wyróżnienia i uwzględnienia w systematyce gleb Polski 
typu gleb żelazowych z podziałem na określone podtypy, jak również możliwość 
wyróżnienia podtypów gleb żelazistych zawierających 5-20% Fe20 3 w typie 
czarnych ziem, gleb murszowatych i murszowych, gruntowo-glejowych i w 
madach.

Problemy systematyki tych gleb, ich nazewnictwa, symboliki i kryteriów 
wyróżniania poziomów diagnostycznych przedstawiamy jako temat do dyskusji 
w kręgu gleboznawców Polski.

Zagadnienia związane z glebami z poziomami rud darniowych są tematem 
większości zawartych w niniejszym tomie prac. Dotyczą one systematyki i składu 
chemicznego tych gleb. Ponadto prezentowano na konferencji i opublikowano w 
pozostałych artykułach badania dotyczące roli form żelaza w diagnostyce proce
sów glebotwórczych w madach, glebach płowych i brunatnych, deluwialnych oraz 
w różnych typach gleb górskich.
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