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Abstract: The investigations were focused on the determination to what degree do the 
relationships between different forms of iron indicate a diverse litho- or pedogenesis of the 
genetic horizons in soils. Non-uniform soils from the Puszcza Białowieska were subject to 
investigations. The total content of iron and content of other forms of iron depends on the 
specifics of the genetic horizon. This is testified by a variable content of the characteristic 
indicators. The obtained results point out the wide usefulness of the analysis of distribution of 
various forms of iron when solving problems linked with the origin of non-uniform soils. This 
is of crucial importance for soils developed from glacial deposits of the Wartanian Glaciation*.
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WSTĘP
Rola żelaza w glebie jest bardzo szeroko komentowana w literaturze gleboznaw

czej . Autorzy zwracają szczególną uwagę na wiele charakterystycznych prawidłowo
ści, jakim podlega zawartość i rozmieszczenie żelaza w profilu glebowym. Jedną z 
nich jest ścisły związek występowania różnych form żelaza z przebiegającymi proce
sami glebotwórczymi [Konecka-Betley 1968; Kuźnicki F., Skłodowski P. 1970; Siuta 
1961]. Zależność ta stanowi między innymi podstawę określenia wskaźników typo-

. ^Translated by Anna Żylińska
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logicznych stosowanych do ustalenia pozycji taksonomicznej w obrębie różnych 
klasyfikacji gleb, np. polskiej, amerykańskiej czy FAO [Soil Survey Staff 1975; 
Systematyka Gleb Polski 1989; WRB 1998]

W badaniach gleboznawczych bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie wza
jemnych relacji między skałą macierzystą gleby (litogenezą) a efektem oddziaływania 
procesów glebotwórczych (pedogenezą). W przypadku gleb wykazujących niejedno
rodność profilu glebowego zagadnienie to ma szczególne znaczenie. W glebach takich 
powstaje problem prawidłowej interpretacji właściwości oraz ustalenia ich genezy. 
Dotyczy to szczególnie większości gleb wytworzonych z osadów glacjalnych zlodo
wacenia warty na terenie środkowej i wschodniej Polski. Często spotykaną cechą tych 
gleb jest znaczne zróżnicowanie granulometryczne związane przede wszystkim ze 
zmiennością litologiczną i facjalną osadów lodowcowych oraz następstwem procesów 
peryglacjalnych [Goździk 1973; Manikowska 1997; Zagórski 1995, 1996]. Wielu 
gleboznawców zwraca również uwagę na policykliczność tych gleb dowodząc obe
cności śladów dawnych i współczesnych procesów glebotwórczych [Konecka- Betley 
1979; Manikowska 1997; Zagórski 1995]. Właśnie takie aspekty genezy gleb mogą 
być również rozwiązywane za pomocą analizy rozmieszczenia różnych form żelaza 
w profilu.

Celem badań było określenie -  na podstawie stosunków pomiędzy różnymi for
mami żelaza -  wskaźników procesów pedo- i litogenezy dla gleb niecałkowitych z 
terenu Puszczy Białowieskiej. Wyniki badań umożliwiły weryfikację przyjętej uprze
dnio tezy o genezie i typologii badanych gleb [Zagórski 1995].

MATERIAŁ Ï METODY
Przedmiotem badań były gleby niecałkowite z terenu Puszczy Białowieskiej. 

Badane gleby wytworzyły się z piasków pokrywowych oraz zalegających pod nimi 
osadów glacjalnych zlodowacenia warty (rys. 1 ). Na podstawie wcześniej prowadzo
nych badań mikromorfologicznych i granulometryczno-sedymentologicznych w czte
rech profilach ustalono typowy dla badanych gleb schemat zmienności litologicznej 
i pedogenicznej [Zagórski 1995, 1996]. Wyróżniono następującą sekwencję pozio
mów genetycznych: A -  Bbr -  II Bg(p) -  III Bt(re) -  IV Bt(re) -  V Ccagg (rys. 1).

Z poszczególnych poziomów genetycznych pobrano próbki do badań laboratoryj
nych. W celu określenia podstawowych właściwości oznaczono:

-  skład granulometryczny metodą Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego,
-  zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,
-  odczyn gleby w H20  i 1 M KC1 metodą elektrometryczną,
-  zawartość węglanów metodą Scheiblera,
Badania zawartości różnych form żelaza przeprowadzono przez oznaczenie meto

dą ASA następujących jego form:
-  całkowitej Fe, -  w stopach z LiB03,
-  niekrzemianowej Fens (Реяс/ ) -  w wyciągu 20%HC1 według Gedroica;
-  wolnej Fe^ -  w wyciągu według Mehra-Jacksona;
-  amorficznej (aktywnej) Fe„ -  w wyciągu według Tamma.

WYNIKI BADAŃ
Badane gleby charakteryzuje zmienność cech i właściwości związana z różnymi 

rodzajami skał w obrębie profili glebowych. Przejawia się to przede wszystkim
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RYSUNEK 1. Schemat litogenezy i pedogenezy gleb niecałkowitych wytworzonych z osadów 
glacjalnych zlodowacenia warty na terenie Puszczy Białowieskiej [Zagórski 1995, 1996] 
FIGURE 1. Diagram of lithogenesis and pedogenesis of non-uniform soils developed from glacial 
deposits wartanian glaciation in the Puszcza Białowieska territory [Zagórski 1995, 1996]

pionową różnorodnością uziamienia oraz niektórych makroskopowych cech morfolo
gicznych -  barwy, struktury. Wśród podstawowych właściwości zwraca uwagę niska 
wartość pH, szczególnie w poziomach powierzchniowych A i Bbr oraz obecność 
węglanów na głębokości poniżej 125 cm w poziomie skały macierzystej (tab. 1).

Zawartość żelaza w badanych glebach również wykazuje zmienność profilową. 
Pierwszym tego objawem są widoczne makroskopowo, charakterystyczne barwy 
poszczególnych poziomów genetycznych (tab. 1 ). Jak wykazały badania, poszczegól
ne formy żelaza są rozmieszczone w profilu bardzo zmiennie, a ilości są zróżnicowane 
w zależności od rodzaju formy.

Zawartość żelaza ogółem Fe, wahała się od ok. 9 do 26 g/kg. Największą ilość -  
od 17 do 26 g/kg stwierdzono w reliktowych poziomach iluwialnych Bt(re) zajmują
cych środkowe i dolne poziomy badanych gleb. W poziomach wyżej leżących:



TABELA 1. Główne cechy morfologiczne i właściwości fizyko-chemiczne badanych gleb 
TABLE i. The main morphological features and physic-chemical properties of investigated soils

40о

Poziom genetyczny 
Genetic horizon

Barwa
Colour

Struktura
Structure

Uziamienie
Grain-size distribution

Core41
[g/kg]

pH* Węglany*
Carbonates
[g/kg]grupa

granulometryczna**
Texture**

zawartość frakcji
< 2 (im*
Contents of fraction
< 2 |im* [%]

H2 0 KC1

A 10YR4/1 gruzełkowa 
crumb (s2gr)

Pgmp 6 20,0 4,2 3,7 0,0

Bbr 10YR5/6 ziarnista 
granular (slzn)

pgm 5 6,2 4,5 4,0 0,0

IlBg(p) plamista 
spotting: 
1.0YR6/2 
- 2,5YR5/4

n.o. ukż 6 n.o. 4,9 4,1 0,0

IIIBt(re) plamista 
spotting : 
7,5YR5/8 
-  2,5YR4/6

pryzmatyczna
prismatic
(g3os)

gs 23 n.o. 5,0 3,9 0,0

IVBt(re) laminowana
laminate:
10Y7/6 -10Y7/4

rozdzielnoziam. 
intergrain (r)

psg 10 n.o. 5,3 4,3 0,0

Ccagg plamista 
spotting: 
10YR6/2 
~ 10Y5/2 
-  5YR4/8

bryłowa
clod
(g3br)

gs 15 n.o. 7,3 7,1 108,0

* wartości średnie -  *mean values; **wg PTG -  **according to PSSS.

Z 
Zagórski
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TABELA 2. Zawartość różnych form żelaza -  TABLE 2. Contents of various iron forms

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Fet Fens
(F e HCl)

Fed Feo Fes Fec Feb

[g • kg"1]

A 8,9 7,0 4,1 1,6 1,9 3,0 4,8
Bbr 10,4 7,4 3,5 2,3 3,0 2,2 6,9
IIBg(p) 12,9 5,3 3,7 0,8 7,6 2,9 9,2
IIIBt(re) 26,4 22,3 5,7 1,4 4,1 4,3 20,7
IVBt(re) 17,2 15,5 4,6 1,0 1,7 3,6 12,6
VCcagg 15,6 9,7 3,4 0,7 5,9 2,7 12,2

Fet -  Fe ogółem; Fe , (FeuC1) -  niekrzemianowe, (rozpuszczalne w 20% HC1); Fed -  wolne;
Feo -  amorficzne (aktywne); Fe = (F^-Fe^ci ) -  krzemianowe;
Fec= (Fed-Feo) -  krystaliczne; Feb= (Fe -Fed) -  związane;
Fet total; JFe (Fe„cl) -  non silicate, (soluble in 20% HCl); Fed -  free;
FeQ -  amorpnous (active);
Fes= (Fe-FeHC1) -  silicate; Fec= (Fed-Feo) -  crystallite; Feb= (Fe-Fed ) -  bounded

IIBg(p), Bbr i A zawartość żelaza ogółem jest około dwa razy mniejsza -  w granicach 
9-13 g/kg. W skale macierzystej YCcagg, ilość żelaza całkowitego jest dosyć duża -  
średnio około 16 g/kg (tab. 2).

Żelazo niekrzemianowe (Fe/zv) określane często jako żelazo rozpuszczalne w 20% 
HC1 (Реяс/ ) występuje w mniejszej ilości i wykazuje podobne profilowe rozmiesz
czenie jak żelazo ogółem (tab. 2). Wyjątkiem są poziomy żwirowo-kamieniste 
IIBg(p), gdzie stwierdzono najmniejszą zawartość tej formy -  średnio tylko około 5 
g/kg (tab. 2).

Inne formy żelaza: wolna Fe^ i amorficzna (aktywna) Fe„ są obecne w wyraźnie 
mniejszej ilości i podlegają nieco innemu zróżnicowaniu. Generalnie, największe ich 
nagromadzenie występuje w poziomach reliktowych Bt(re), ale równie wysokie jest 
w poziomie akumulacyjnym A i brunatnienia Bbr. Najmniej form wolnych i aktyw
nych żelaza zawiera skała macierzysta -  poziom VCcagg (tab. 2).

Oznaczone zawartości wymienionych form żelaza posłużyły do określenia, w 
sposób pośredni, ilości innych charakterystycznych form żelaza: krzemianowej 
Fev (Fe, = Fe, -  Fe,w), związanej Fe^ (Fe^ = Fer -  Fed) i krystalicznej Fe, (Fet. = 
Ferf-F e 0). Najwięcej żelaza krzemianowego zawierają poziomy żwirowo-kamieniste 
IIBg(p) -  ok. 7,6 g/kg. Zawartość żelaza krystalicznego jest wyrównana w całym 
profilu i wynosi od 2 do 4 g/kg. Największe zróżnicowanie przyjmuje zawartość żelaza 
związanego (od 4,8 do 20,7 g/kg), ale jego rozmieszczenie w profilu jest nieco 
zbliżone do rozmieszczenia żelaza całkowitego (tab, 2).

Na podstawie zawartości poszczególnych form wyliczono charakterystyczne 
wskaźniki opisujące wzajemne relacje między nimi.

Wskaźnik Fe/M/Fef określany jako stopień zwietrzenia substratu glebowego gene
ralnie nie wykazuje znaczących wahań w obrębie profilu (mieści się w granicach 
0,7-0,9) i tylko w jednym przypadku -  w poziomach kamienisto-żwirowych IIBg(p) 
-  ma znacznie niższą wartość -  ok. 0,4 (rys. 2).
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RYSUNEK 2. Zróżni
cowanie wskaźników 
liczbowych dla niektó
rych form żelaza w gle
bach niecałkowitych 
wynikające ze zmienno
ści skał
FIGURE 2. Variability 
of indexes for selected 
iron forms in non-uni
form soils, induced by 
different parent rocks

RYSUNEK 3. Zróżni
cowanie wskaźników 
liczbowych dla niektó
rych form żelaza w gle
bach niecałkowitych w 
następstwie przebiegu 
różnych procesów gle
botwórczych 
FIGURE 3. Variability 
of indexes for selected 
iron forms in non-uni
form soils, follow by 
different soil forming 
processes
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Wskaźnik uwolnienia żelaza FeyFe, zawiera się w granicach 0,2-0,4, przyjmując 
większe wartości w górnej strefie badanych gleb. Maksymalne wartości osiąga w 
poziomach A. Tego samego typu wskaźnik, liczony w stosunku do żelaza niekrze- 
mianowego (rozpuszczalnego w 20% HC1) -  Fe/Fenę, wykazuje już większe zróżni
cowanie pomiędzy poszczególnymi poziomami genetycznymi i zakres jego zmien
ności jest większy, mieści się w granicach 0,3-0,7. Maksymalną wartość uzyskuje w 
poziomie IIBg(p) (rys. 2).

Cechą charakterystyczną badanych gleb jest generalnie niski i słabo zróżnicowany 
wskaźnik aktywności żelaza Fer/Fe^ w środkowych i dolnych poziomach genetycz
nych. Jego wartość w poziomach IIBg(p), IIIBt(re) i IVBt(re) wynosi około 0,2. 
W poziomach powierzchniowych wskaźnik ten jest wyższy osiągając w pozio
mach A wartość 0,4 i Bbr wartość 0,6 (rys. 2).

Zależności między zawartością żelaza krystalicznego a zawartością żelaza nie- 
krzemianowego i aktywnego dobrze obrazują stosunki Fe^TFe^ i Fe^/Fec. Są one 
również wyższe w górnej części badanych gleb (rys. 3). Bardzo charakterystyczne są 
wysokie wartości wskaźników Fec/Fen5 w poziomie kamienisto-żwirowym IIB(p) -  
ok. 0,55 oraz FeyFec ok. 0,95 w poziomach Bbr. Podobnie jak w przypadku wskaźnika 
uwolnienia, większe zróżnicowanie wskaźnika aktywności żelaza osiąga się licząc go 
w stosunku do żelaza ogółem -  Fe^/Fe, i niekrzemianowego (rozpuszczalnego w 
20%HC1) -  Fe/Fe„r  Na podstawie tych wskaźników widać, że w badanych glebach 
występuje wyraźna różnica między poziomami powierzchniowymi a poziomami 
leżącymi głębiej (rys. 3).

DYSKUSJA
Przedstawione wyniki badań wskazują, że właściwości badanych gleb są wyrazem 

ich specyficznej budowy profilowej. Jest to budowa typowa dla gleb wytworzonych 
z glin zwałowych, występujących na terenie środkowo-wschodniej Polski [Dobrzań
ski et al. 1977; Czerwiński, Róg 1990]. Już wstępne porównanie cech morfologicz
nych i podstawowych właściwości fizyko-chemicznych z poszczególnych poziomów 
genetycznych wskazuje na wyraźną niecałkowitość profilu. Charakter tej niecałkowi- 
tości był przedmiotem wcześniejszych, szczegółowych badań autora -  mikromorfo- 
logicznych i granulometryczno-sedymentologicznych [Zagórski 1995, 1996]. Na 
podstawie dokładnego rozpoznania litologii skał tworzących profile glebowe oraz 
określenia następstwa procesów glebotwórczych stwierdzono występowanie w obrę
bie badanych profili glebowych trzech różnowiekowych kompleksów lito-pedogeni- 
cznych: współczesnego, peryglacjalnego i interglacjalnego (rys. 1). Podział ten sta
nowi ważny element odniesienia dla interpretacji wyników badań nad rozmieszcze
niem różnych form żelaza w badanych glebach niecałkowitych. Zawartości żelaza są 
ściśle związane zarówno z pierwotnymi cechami skały, jak i z jej przekształceniami 
w następstwie przebiegających procesów glebotwórczych.

Według Koneckiej-Betley [1968] występowanie żelaza w glebie może być w 
znacznym stopniu zdeterminowane pochodzeniem geologicznym samej skały macie
rzystej, a następnie warunkami tworzenia się gleb. Zagadnienie to stanowiło jeden z 
głównych celów prezentowanych badań. Poszukiwano wskaźników, które potwier
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dzają specyficzną litogenezę badanych gleb, a także mają charakter uniwersalny, 
opisujący niektóre typy skał budujących profile gleb niecałkowitych wytworzonych 
z osadów glacjalnych.

Dla ustalenia pochodzenia geologicznego skał badanych gleb szczególnie przydat
ne są wskaźniki oparte na całkowitej zawartości żelaza i ilości żelaza mekrzemiano- 
wego (rozpuszczalnego w 20% HC1). Biorąc pod uwagę tylko zawartości Fer i Fe,2V. 
badane gleby niecałkowite stanowią dwuczłonowy zespół z granicą przebiegającą 
poniżej warstwy kamienisto-zwirowej. Jest to ściśle związane z genezą substratu 
glebowego. Poziomy powierzchniowe charakteryzują się niską zawartością żelaza 
ogółem przy jednocześnie wysokim współczynniku zwietrzenia. Jest to typowa cecha 
dla osadów pokrywowych zalegających na powierzchni osadów glacjalnych zlodo
wacenia warty [Konecka-Betley, Majsterkiewicz 1973; Chojnicki 1993]. Dolne strefy 
odróżniają się nie tylko wysoką zawartością żelaza ogółem, ale również wysoką 
zawartością żelaza niekrzemianowego. Jest to charakterystyczne dla silnie zwietrza
łych glin lodowcowych (między innymi i zlodowacenia warty), w których znaczna 
część żelaza towarzyszy frakcji ilastej [Baraniecka, Konecka-Betley 1993]. O znaczą
cym wpływie genezy substratu glebowego na rozmieszczenie form żelaza można 
również mówić w przypadku warstwy kamienisto-zwirowej, mimo że nie jest to 
widoczne w zawartości żelaza ogółem. Przede wszystkim niska wartość wskaźnika 
Fen/F e t wskazuje, że w poziomie tym żelazo jest w większości zawarte w pierwot
nych minerałach krzemianowych. Dowodzi to słabego wietrzenia chemicznego sub
stratu glebowego -cechy typowej dla klimatu zimnego [Washburn 1973], Potwierdza 
to peryglacjalną genezę poziomu HBg(p) ustaloną wcześniej na podstawie badań 
mikromorfologicznych [Zagórski 1995],

Przebieg pedogenezy w glebach można prześledzić przede wszystkim na podsta
wie ilości i rozmieszczenia wolnych i aktywnych form zelaza [Konecka-Betley 1968]. 
W badanych glebach ilość tych form nawiązuje do rozmieszczenia żelaza ogółem, co 
jeszcze bardziej podkreśla rolę genezy substratu. Bardziej szczegółowa analiza po- 
zwalajednak zauważyć większe wartości wskaźników uwolnienia i aktywności zelaza 
w poziomach powierzchniowych w stosunku do poziomów zajmujących spąg gleby. 
Jest to oznaką współcześnie przebiegających procesów glebotwórczych. W pozio
mach Bbr zwraca uwagę większy udział amorficznych form zelaza. Świadczy to o 
powstawaniu in situ związków żelaza, w wyniku aktualnie przebiegających pedoge- 
nicznych procesów wietrzenia. Jest to cecha współczesnych poziomów cambic.

W poziomach IIBg(p) duża wartość wskaźnika Fe,/Fe„v = 0,7 dowodzi, że wię
kszość żelaza niekrzemianowego jest formą wolną. Jest to charakterystyczne dia 
procesów opadowego oglejenia [Schlichting 1973]. Szczególną cechą tego pozioma 
jest jednak znacznie niższy wskaźnik Fe,/Fe^ niż w typowych poziomach opadowo 
glejowych [Biesiacki, Zagórski 1996]. Jest to oznaką krystaliczności żelaza. Należy 
sądzić, że dobra krystaliczność żelaza jest wynikiem znacznie zawansowanego zja
wiska koncentracji żelaza wywołanego długotrwałością procesu oglejenia [Arshard, 
Arnaud 1980]. Potwierdzają to wyniki badań mikromorfologicznych, w których 
stwierdzono występowanie w poziomie IIBg(p) konkrecii żelazistych [Zagórski 
1995]

Wpływ pedogenezy na specyfikę rozmieszczenie form zelaza jest szczególnie 
widoczny w reliktowych poziomach iluwialnych. W badaniacn mikromorfologicz
nych stwierdzono w poziomie IIIBt(re) znaczną ilość nacieków utworzonych z ze-
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iazisto-ilastej plazmy oraz nieregularnych skupień żelaz*sto-manganowych [Zagórski. 
1995]. Wydaje się więc, że bardzo wysoka wartość wskaźnika Fens /Fe, jest tylko 
częściowo wywołana zwietrzeniem substratu glebowego, a jest przede wszystkim 
następstwem procesu przemieszczania żelaza wraz z frakcją ilastą oraz jego koncen
tracji. Takie sugestie wysuwają między innymi Bullock et ai. [1974] oraz Konecka- 
Betley [1979] badający reliktowe poziomy argillic. W ślad za tym można stwierdzić, 
że prawie cała ilość żelaza w poziomie IVBt(re) jest efektem jego wtórnej iluwiacji 
wraz z frakcją ilastą w pierwotnie tylko piaszczyste osady. WT wyniku tego procesu 
wytworzyły się charakterystyczne żelazisto-ilaste laminy [Zagórski 1995, 1996].

W poziomach reliktowych duże znaczenie ma niska wartość wskaźnika uwolnienia 
żelaza Fe(/F e ns wskazująca na wysoką stabilność mekrzemianowej formy żelaza. Jest 
to z pewnością wynikiem długotrwałej pedogenezy w okresie interglacjału eemskie- 
go. Być może jest to wskaźnikiem reliktowości poziomów glebowych.

Duży wpływ na rozmieszczenie form żelaza w badanych glebach mają również 
właściwości fizyko-chemiczne. Z pewnością niskie pH w poziomach A i Bbr znacznie 
bardziej sprzyja tworzeniu się wolnych form żelaza. Według Cornelia i Schwertman
na [1979, 1996] również obecność związków organicznych (próchnicy) powoduje 
wzrost ilości aktywnego (amorficznego) żelaza w tych poziomach. W przeciwień
stwie tego wysokie pH i obecność węglanów w poziomie VCcagg znacznie stabilizuje 
związki żelaza, mimo widocznego makroskopowo oglejenia gruntowego.

Uzyskane wyniki badań spełniają również rolę wskaźników typologicznych słu
żących do potwierdzenia przyjętej klasyfikacji badanych gleb. Stwierdzono zatem, że 
są to gleby brunatne rozwinięte na reliktowych poziomach dwóch gleb kopalnych: 
strukturalnej peryglacjalnej (vistuliańskiej) i płowej interglacjalnej (eemskiej).

WNIOSKI
1. Przeprowadzone badania wykazały przydatność badań różnych form żelaza dla 

charakterystyki gleb niecałkowitych wytworzonych z osadów glacjalnych zlodo
wacenia warty.

2. Wskaźnikami litogenezy w glebach niecałkowitych jest zawartość żelaza ogółem 
i niekrzemianowego, co pozwala na rozróżnienie osadów pokrywowych, perygla- 
cjalnych i glacjalnych.

3. Wskaźnikami przebiegu procesów glebotwórczych w glebach niecałkowitych jest 
zawartość i rozmieszczenie żelaza wolnego i aktywnego.
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