
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LII, SUPLEMENT WARSZAWA 2001: 9-20

ZBIGNIEW CZERWIŃSKI

WŁAŚCIWOŚCI I SYSTEMATYKA 
GLEB ŻELAZOWYCH

PROPERTIES AND SYSTEMATICS OF FERRO-SOILS

Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW

Abstract: Ferro-soils and ferrous soils in Poland have been satisfactorily learned and well 
documented. The soils are, however, disregarded in the systematic systems. The soils are 
genetically connected with both boggy processes and varying oxidation-reduction conditions. 
Iron compounds become oxidized in the surface and superficial layers and they are accumu
lated in the amorphous form and in the form of crystalline getyte or ferrohydrite. These 
compounds may be present in the field as either homogenous massive iron ore layers or in the 
form of different size of unbound blocks, iron concretions within a silicon mass or, finally, as 
iron concretions in humic and muck-bog strata. In some cases the total amount of Fe20 3 
exceeds 60%; in such situations, iron minerals become part of the mineral soil. Depending on 
the actual concentration of Fe20 3, the following layers have been identified: the ferrous layers 
(ox) containing 5-20%  of Fe20 3; and the ferro layers ox containing more than 20% of Fe20 3. 
The ferro soil type was identified and described within the order of bogged soils. This type 
has been divided, depending on soil morphology, into the below presented six subtypes. The 
subtypes of ferro soils: 
ferro-humic soils 
ferro-boggy soils 
ferro-mucky soils 
ferro-silica-humic soils 
anthropogenic ferro-silica soils 
anthropogenic ferro-humic-silica soils.
So far however ferrous soils are described as subtypes of a number of soil types.
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WSTĘP
Żelazo jako jeden z ważniejszych pierwiastków wchodzących w skład wielu 

minerałów skał magmowych, osadowych i metamorficznych odgrywa niezwykle 
istotną rolę w procesach geologicznych i glebotwórczych.

Żelazo uwalniane w trakcie wietrzenia minerałów może, w zależności od warun
ków oksydacyjno-redukcyjnych środowiska, występować na drugim lub trzecim 
stopniu utleniania (Fe2+, Fe3+). Związki żelaza Fe2+jako łatwo rozpuszczalne mogą 
w zależności od reżimu wilgotnościowego migrować z powierzchniowych warstw w 
głąb profilu glebowego, tworząc nacieki i różnego rodzaju konkrecje lub w warunkach 
reżimu egzoperkolatywnego przemieszczać się z wodami kapilarnymi ku powierzch
ni, utleniać się w strefie aeracji do związków żelaza Fe3+, w której również gromadzą 
się w postaci różnorodnych konkrecji aż do masy wnych jednorodnych pokładów rudy 
darniowej stanowiących powierzchniową lub też podpowierzchniową warstwę. Rudy 
darniowe czasami zbudowane prawie wyłącznie z getytu lub ferrohydrytu, zawiera
jące nawet ponad 60% Fe20 3 występują w dolinach rzecznych lub na nisko położo
nych terenach bagiennych w wyniku stałej migracji z terenów wysoczyzn uwal
nianych w trakcie wietrzenia związków żelaza.

Zjawiskom powstawania w glebach konkrecji żelazowych poświęcono w literatu
rze gleboznawczej wiele uwagi. Procesy te szczegółowo przedstawiono w publika
cjach Siuty [1960], Motowickiej-Terelak [1971] i innych autorów. Ostatecznie Siuta 
i Motowicka-Terelak [1967] zaproponowali szczegółową systematykę wytrąceń że
lazowych w glebach, wyróżniając szereg form niekonkrecyjnych i jednorodnych 
form konkrecyjnych.

Pokładami rudy darniowej ludzkość interesowała się już od pradziejów, ponieważ 
po opanowaniu wytopu żelaza, po epoce brązu, stanowiła ona szczególnie na terenach 
Europy podstawowy surowiec hutniczy.

Powszechnie są znane starożytne ośrodki hutnicze w rejonie świętokrzyskim oraz 
odkryty w drugiej połowie XX wieku drugi ośrodek hutniczy w okolicach Pruszkowa, 
Milanówka i Błonia, który funkcjonował w okresie od II wieku p.n.e. do IV wieku 
n.e., a więc prawie 600 lat i bazował na lokalnych zasobach rud darniowych oraz na 
zasobach sprowadzanych prawdopodobnie i z innych rejonów Mazowsza. Natomiast 
duże obszary leśne obecnego Kampinoskiego Parku Narodowego dostarczały drewna 
do pozyskiwania stosowanego w dymarkach węgla drzewnego.

Ruda darniowa stanowiła surowiec hutniczy jeszcze w minionym XX wieku, 
dlatego ukazały się drukiem prace charakteryzujące zawartość żelaza i niektórych 
pierwiastków, rejony występowania rud i potencjalne jej zasoby [Krajewski 
1945; Kontkiewicz 1945; Białaczewski 1948], Według opracowania Białaczewskie- 
go [1948] znaczące pokłady rudy darniowej występują na obszarach w rejonie 
ostrołęcko-łomżyńsko-suwalskim, w okolicach Wyszkowa-Siedlec, Chełma, Sando
mierza - Tomaszowa Lubelskiego -  Rzeszowa, koło Radomia -  Grójca -  Łowicza, 
Płońska -  Torunia, na obszarach między Wieluniem -  Kluczborkiem. -  Kaliszem -  
Łowiczem, następnie między Poznaniem i Piłą oraz od Legnicy wzdłuż Nysy w 
kierunku pół- nocno-zachodnim.

Bloki rudy darniowej były eksploatowane nie tylko jako surowiec hutniczy, lecz 
służyły i nadal służą jako elementy budowlane do konstrukcji ścian domów mieszkal
nych i budynków gospodarczych, głównie w rejonie Kalisza.
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W literaturze gleboznawczej jest wiele publikacji poświęconych roli związków 
żelaza w procesach glebotwórczych, głównie w procesach glejowych, brunatnienia i 
bielicowania [Konecka-Betley 1968; Konecka-Betley i in. 1970; Siuta 1960; Zasoń- 
ski 1975] oraz inni autorzy, lecz brak jest wzmianki o możliwości tworzenia się gleb, 
w których głównym substratem mineralnym nie są minerały krzemiano-we, lecz 
minerały żelaza i to w znacznie większych ilościach niż w oxisolach stref tropikalnych 
i subtropikalnych, które oprócz A120 3 i Fe20 3 zawierają wermikulit, kaolinit, gibsyt, 
kwarc, a nawet otroklaz [Soil Taxonomy 1975].

Pierwsze badania gleb żelazowych wytworzonych z rud darniowych rozpoczęto 
w Katedrze Gleboznawstwa SGGW na początku lat dziewięćdziesiątych i ograniczały 
się one głównie do okolic Warszawy [Czerwiński, Kaczorek 1996; Czerwiński, 
Matuszyński 1995]. Następnie badaniami objęto te gleby występujące w okolicach 
Brwinowa-Malinówka, Kalisza, w rejonie łomżyńskim i ostrołęckim oraz w okolicach 
Wyszkowa.

Obecnie Katedra dysponuje pełną dokumentacją terenową i analityczną 32 profili 
glebowych zlokalizowanych na wymienionych terenach, czyli wystarczającą liczeb
nością do zaproponowania ich systematyki oraz zaszeregowania do obowiązujących 
w gleboznawstwie wydzieleń taksonomicznych [Czerwiński 2000].

W niniejszej publikacji zostaną wykorzystane tylko te dane analityczne, które są 
istotne jako charakterystyczne cechy diagnostyczne niezbędne do określania pozio
mów genetycznych i podziału gleb żelazowych na podtypy. Są to takie dane anality
czne, jak: ogólna zawartość Fe20 3 i S i02, ilość węgla organicznego i materii or
ganicznej, zawartość azotu ogólnego i stosunek C:N oraz skład granulometryczny z 
uwzględnieniem ilości konkrecji żelazistych. Zagadnienia właściwości sorpcyjnych 
tych gleb, zawartości makroskładników, metali ciężkich, frakcjonowanej analizy 
związków fosforu, żelaza i glinu oraz charakterystyka mineralogiczna będą prezen
towane w kolejnych publikacjach.

METODYKA
Zakres badań terenowych obejmował szczegółowy opis poszczególnych pozio

mów genetycznych uwzględniający wszystkie cechy morfologiczne oraz wykonanie 
barwnych zdjęć i przeźroczy.

Skład granulometryczny wykonano metodą Casagrande’ a w modyfikacji Prószyń
skiego z tym, że po wypreparowaniu części szkieletowych >1 mm określono wagowo 
w tych częściach procentowy udział odłamków rudy darniowej lub konkrecji żelazo
wych.

W większości badanych profili glebowych części szkieletowe składały się w 100% 
z odłamków rudy darniowej, a ich udział w całej masie glebowej był znaczący. W 
związku z powyższym w pierwszym etapie badań pobrane próbki, bez separacji na 
części szkieletowe i ziemiste, rozcierano do rozdrobnienia rzędu <0,1 mm i tak 
przygotowany materiał glebowy w całości analizowano. Uzyskiwano w ten sposób 
pełen obraz badanego parametru, lecz nie wykrywano różnic, jakie mogły mieć 
miejsce między częściami szkieletowymi składającymi się wyłącznie z odłamków 
rudy a częściami ziemistymi, które mogły zawierać również pewne domieszki ziaren 
kwarcu i krzemianów. Wobec powyższego po rozdzieleniu próbki na części szkiele-
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towe i ziemiste oddzielnie analizowano po sproszkowaniu obie te frakcje, a następnie 
biorąc pod uwagę procentowy ich udział wyliczono średnią ważoną zawartość ozna
czanego składnika w całej masie glebowej.

Zawartość węgla organicznego oznaczono metodą Tiurina i przeliczono na ilość 
materii organicznej stosując współczynnik 1,724, ilość azotu ogólnego oznaczono 
zestawem firmy Kieltecha, a ogólną ilość Fe20 3 i S i02 w sporządzonych w tempera
turze 1000°C spiekach metodą rentgenowskiej spektrometrii fluoroscencyjnej (XRF), 
jak również w ekstraktach 20% HC1 po spopieleniu próbki w temperaturze 700°C i 
gotowaniu przez 30 minut. Ilość Fe20 3 w uzyskanych ekstraktach oznaczono metodą 
ASA, a S i02 wagowo jako pozostałość po ekstrakcji 20% HC1. Ilość Fe20 3 uzyskana 
tymi metodami jest porównywalna, natomiast Si02 oznaczona po ekstrakcji kwasem 
solnym może być nieco większa, szczególnie w przypadkach obecności krystalicz
nych glinokrzemianów.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Ponieważ w badanych glebach ilość Fe20 3 mieściła się w przedziałach od 0,16 do 

69,78%, postanowiono uznać zawartość żelaza Fe20 3 do 5% jako normalną ilość w 
glebach krzemianowych, natomiast w przypadkach ilości żelaza w przedziale 5-20% 
wyróżnić takie poziomy jako żelaziste oznaczając je dodatkowym symbolem (ox), a 
poziomy zawierające ponad 20% Fe20 3 jako żelazowe z dodatkowym symbolem ox. 
Poziomy żelaziste i żelazowe traktowano jako diagnostyczne dla tego rodzaju gleb. 
Dodatkowymi poziomami diagnostycznymi niezbędnymi do wyróżnienia podtypów 
w ramach typu gleby żelazowe były poziomy powierzchniowe, a mianowicie poziom 
próchniczny Aa, poziom murszowaty oznaczany symbolem Ae lub poziom murszowy 
M. W przypadku istotnych antropogenicznych przekształceń związanych z intensyw
ną eksploatacją rud darniowych, które miały miejsce nawet ponad 2000 lat temu, lecz 
ich skutki na przekrojach profili glebowych widoczne są do chwili obecnej, diagno
stycznymi są poziomy antropogeniczne dodatkowo oznaczane przyrostkiem an.

Uznano, że wszystkie gleby z powierzchniowymi lub podpowierzchniowymi 
poziomami ox, które tworzyły się w warunkach nadmiernego uwilgotnienia należy 
wyróżnić w randze typu „gleby żelazowe” w dziale gleb semihydrogenicznych, 
rzędzie gleb zabagnionych. W typie tym na podstawie dotychczasowych badań 
wyróżniono następujące podtypy:

-  gleby próchniczno-żelazowe;
-  gleby murszowato-żelazowe;
-  gleby murszowo-żelazowe;
-  gleby próchniczno-żelazowo-krzemianowe;
-  antropogeniczne gleby żelazowo-krzemianowe;
-  antropogeniczne gleby żelazowo-krzemianowo-próchniczne.
Jak już wspomniano, cechą charakterystyczną gleb żelazowych jest na ogół 

obecność w poziomach powierzchniowych znacznej ilości odłamków rudy darniowej 
i konkrecji żelazowych, których ilość może wynosić nawet 64,5 % całej masy glebowej 
stanowią one wyłącznie część szkieletową gleby (tab. 1).

Poziomami podpowierzchniowymi mogą być jednolite masywne pokłady rudy 
darniowej (profile 600, 626), warstwy luźno ułożonych bloków rudy darniowej bez



TABELA 1. Skład granulometryczny gleb żelazowych -  TABLE 1. Texture of ferro soils

Miejsco
wość
Locality

Nr
profilu
Pro
file
No.

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

m % konkre
cji Fe w 
częściach
> 1 mm -  
% of Fe 
concretion 
in parts
> 1 mm

Procent frakcji w częściach < 1 mm -  Percent of fraction in parts < 1 mm
> 1 mm < 1 mm 1-0,5 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

1. Gleby próchniczno-żelazowe -  Ferro-humic soils
Warsza 605 Aaox 0-15 64,5 35,5 100,0 33,1 21,5 27,4 9 3 1 3 2
wa Box 15-30 100,0 0,0 100,0 - - - - - - - -
Praga IIGor 30-55 3,5 96,5 0,0 27,5 50,5 19,0 0 1 0 1 1
Północ IIGor 55-100 2,8 97,2 0,0 18,2 54,1 24,7 0 1 0 1 1

606 Aaox 0-12 48,2 51,8 100,0 28,1 24,1 27,9 6 8 1 3 2
B l.lox 12-37 82,3 17,7 100,0 20,0 21,0 36,0 8 7 2 4 2
В1.2ох 37-42 37,6 62,5 100,0 27,7 30,9 22,4 3 6 5 2 3
IIG 42-65 2,1 97,9 0,0 22,4 46,2 28,4 1 0 1 0 1
IIG 65-100 1,7 98,3 0,0 11,0 61,5 24,5 1 1 0 0 1

Mila 617 Apox 0-20 34,0 66,0 100,0 18,0 14,5 30,5 8 17 4 6 2
nówek Box 20-32 100,0 0,0 100,0 - - - - - - -

IIGor 32-41 0,0 100,0 0,0 3,0 12,5 42,5 20 10 2 5 5
IIGr 41-110 0,5 99,5 0,0 12,0 25,0 43,0 10 7 1 1 1

2. Gleby murszasto-żelazowe -- Ferro-mucky soils
Warsza 600 Aeox 0-15 31,1 68,9 100,0 1,1 6,3 43,6 5 28 3 3 10
wa Box 15-40 100,0 0,0 100,0 - - - - - - - -

Wilanów B(ox) 40-45 0,2 99,8 0,0 1,5 12,8 57,7 7 5 3 3 10
IIG 45-55 0,1 99,9 0,0 2,3 20,7 65,0 7 2 1 0 4
IIG 55-100 0,2 99,8 0,0 3,8 31,2 60,0 0 2 0 1 2

Siwiki 626 Aeox 0-15 65,4 34,6 100,0 3,5 8,4 57,1 7 16 3 1 4
k/Nowo Box 15-27 100,0 0,0 100,0 - - - - - - - -

grodu IIC1.1 27-34 7,8 92,2 100,0 0,8 25,9 64,3 5 0 0 0 2
IIC1.2 34-39 27,8 72,2 100,0 2,5 23,7 66,8 3 1 0 0 3
HC1.3gg 39-100 0,0 100,0 0,0 2,2 31,1 62,7 2 0 0 0 2

W
łaściw

ości i system
atyka 

gleb 
żelazow

ych



TABELA 1. cd. -  TABLE 1. continued

Miejsco
wość
Locality

Nr
profilu
Profile
No.

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

[%] % konkre
cji Fe w 
częściach
> 1 mm -  
% of Fe 
concretion 
in parts
> 1 mm

Procent frakcji w częściach < 1 mm -  Percent of fraction in parts < 1 mm
> 1 mm < 1 mm 1-0,5 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

3. Gleby murszowo-żelazowe - rerro-muck soils
Warsza 602 Мох 0-25 25,3 74,7 100,0 - - - - - - - -

wa В 1.1 ox 25-40 100,0 0,0 100,0 - - - - - - - -

Wilanów B1.2ox 40-50 4,6 95,4 100,0 3,5 9,2 43,3 9 10 6 4 15
IIG 50-110 1,2 98,8 0,0 15,5 25,9 53,6 2 1 0 0 2

4. Gleby próchniczno-żelazowo-krzemianowe -  Ferro-silica-humic soils
Siwiki 624 Aa 0-17 4,2 95,8 100,0 1,3 12,2 68,5 3 8 0 4 3
k/Nowo Box,si 17-30 51,0 49,0 100,0 2,5 16,2 68,3 6 2 1 1 3
grodu IICB(ox) 30-60 29,3 70,7 100,0 1,8 19,5 65,7 8 0 1 2 2

IlCgg 60-100 0,0 100,0 0,0 1,0 19,8 69,2 7 0 0 1 2
5. Antropogeniczna gleba żelazowo-krzemianowa -  Anthropogenic ferro-silica soil
Brwinów 612 Ap ,an,ox 0-27 18,1 81,9 98,3 15,8 14,5 21,7 4 15 11 10 8

Ban,ox,si 27-35 14,1 85,9 98,6 14,1 23,1 18,8 9 11 10 4 10
Ban(ox)si 27-35 6,4 93,6 93,8 9,2 23,8 26,0 11 8 10 4 8
Cang 35-50 1,5 98,5 0,0 6,6 23,2 32,2 7 9 8 4 10
Cang 50-70 3,0 97,0 0,0 7,2 23,9 33,9 10 9 6 2 8
Cang 70-110 2,7 97,3 0,0 8,1 24,3 30,6 12 9 6 2 8

' 
C

zerw
iński



TABELA 1. cd. -  TABLE 1. continued

Miejsco
wość
Locality

Nr
profilu
Profile
No.

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

[%] % konkre- 
cji Fe w 
częściach
> 1mm -  
% of Fe 
concre-tion 
in parts
> 1 mm

Procent frakcji w częściach < 1 mm -  Percent of fraction in parts < 1 mm
> 1 mm < 1 mm 1-0,5 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

6. Antropogeniczna gleba żelazowo-krzemianowo-próchniczna -  Anthropogenic ferro-humic-silica soil
Brwinów 614 A,an,ox,si 0-10 3,3 96,7 98,8 10,8 15,1 24,1 9 21 11 4 5

Aan,ox,si 10-32 8,3 91,7 100,0 14,1 16,4 23,5 9 18 11 3 5
В an, ox 32-44 6,3 93,7 100,0 18,8 19,5 23,7 11 12 10 3 2
Ban(ox)si 44-52 1,2 98,8 88,3 15,0 36,8 23,2 7 8 6 1 3
Ban(ox)si 52-62 2,8 97,2 93,9 25,8 33,2 21,0 4 6 3 3 4
Ban,ox,c 62-110 2,5 97,5 100,0 13,0 24,9 15,1 12 13 14 4 4
Ban,ox,c 110-140 2,8 97,2 100,0 8,3 21,2 31,5 15 13 6 2 3
IIG 140-180 2,0 98,0 0,0 6,1 19,5 38,4 11 13 8 2 2
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TABELA 2. Niektóre właściwości gleb żelazowych -  TABLE 2. Some properties of ferro soils

Miejs
cowość

Nr
profilu

Poziom
Hori

Głębo
kość

PHKC1 [%] C:N % ma
terii

Ogólna
zawartość

Loca Profile zon Depth organi Total content
lity No. [cm] cznej [%]

С N orga
nic
matter

S i02 Fe20 3

1. Gleby próchniczno-żelazowe -  Ferro-humic soils
War 605 Aaox 0-15 5,53 3,5 0,38 9,3 6,03 11,31 67,08
szawa Box 15-30 6,00 0,88 0,07 12,6 1,52 8,77 69,78
Praga IIGor 30-55 6,10 - - - - 98,02 0,28
Północ IIGr 55-1

00
5,92 — — — — 97,98 0,31

606 Aaox 0-12 5,92 4,62 0,40 11,6 7,96 10,18 65,91
В 1.1 ox 12-37 6,10 1,38 0,11 12,5 2,38 8,37 63,75
B1.2ox 37-42 6,10 1,18 0,09 13,1 2,03 45,47 36,10
IIG 42-65 5,98 - - - - 93,02 0,33
IIG 65-1

00
— — — - — 94,77 0,23

Mila 617 Apox 0-20 5,67 5,80 0,56 10,40 10,00 40,49 30,74
nówek Box 20-32 5,96 1,24 0,09 13,80 2,14 30,48 41,15

IIGor 32-41 6,15 - - - - 84,86 4,06
IIGr 41-1

10
5,87 — — — — 93,41 0,87

2. Gleby murszowato-żelazowe Ferro-mucky soils
War 600 Aeox 0-15 5,40 9,00 0,55 16,40 15,53 38,07 23,85
szawa Box 15-40 6,42 1,05 0,05 21,0 1,80 22,22 48,03
Wila В (ox) 40-45 6,51 - - - - 75,28 10,83
nów IIG 45-55 6,09 - - - - 95,77 0,44

IIG 55-1
00

6,29 — — — — 96,11 0,21

Siwiki 626 Aeox 0-15 5,25 7,37 0,66 11,20 12,70 30,12 44,85
k./Nowo- Box 15-27 5,83 0,84 1,07 12,20 1,45 22,12 48,87
grodu ПС1.1 27-34 6,36 - - - - 91,24 2,70

IIC 1.2 34-39 6,33 - - - — 88,26 4,43
IICggl.3 39-1

00
6,18 — — — — 93,97 0,59

3. Gleby murszowo-żelazowe -  Ferro-muck soils
War 602 Mox 0-25 5,80 13,00 0,72 18,0 22,42 42,29 20,23
szawa B l.lox 25-40 6,44 1,82 0,09 20,0 3,13 13,35 60,10
Wila B1.2ox 40-50 6,45 - - - - 23,55 47,29
nów IIG 50-1

10
6,29 — — — — 96,27 0,18

4. Gleba próchniczno-żelazowo-krzemianowa -  Ferro-silica-humic soil
Siwiki 624 Aa 0-17 4,72 3,68 0,39 9,4 6,34 82,12 3,72
k/Nowo Box,si 17-30 5,51 0,50 0,06 9,1 1,86 65,32 21,59
grodu ПСВ(ох) 30-60 5,92 - - - - 85,48 6,48

negg 60-1
00

5,81 — — — — 93,80 0,67
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TABELA 2 cd. -  TABLE 2 continued

Miejs
co
wość
Loca
lity

Nr
profilu
Profile
No.

Poziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth
[cm]

PHKC1 [%] C:N %
materii
organi
cznej
organie
matter

Ogólna 
zawartość 
Total content 
[%L

С N S i02 Fe20 3

5. Antropogeniczna gleba żelazowo-krzemianowa -  Anthropogenic ferro-silica soil
Brwi 612 Ap ,an,ox 0-27 6,21 1,71 0,15 11,4 2,95 44,58 29,77
nów Ban,ox,si 27-35 5,63 - - - - 52,47 30,20

Ban(ox)si 27-35 6,11 - - - - 64,28 10,40
IICan,g 35-50 6,07 - - - - 77,36 2,76
IICan,g 50-70 6,82 - - - - 82,63 1,88
IlCang 70-110 6,71 - - - - 85,68 1,30

6. Antropogeniczna gleba żelazowo-krzemianowo-próchniczna -
Anthropogenic ferro-silica-humic soil

Brwi 614 A,an,ox,si 0-10 5,23 7,38 0,92 8,0 12,72 37,80 22,83
nów Aan,ox,si 10-32 5,21 7,08 0,69 10,3 12,20 42,58 20,18

Ban ox 32-44 5,18 2,40 0,18 13,3 4,14 10,95 49,46
Ban(ox)si 44-52 5,05 1,81 0,16 11,3 3,12 75,41 7,79
Ban(ox)si 52-62 4,93 0,52 0,06 8,7 0,90 75,52 12,12
Ban,oxc 62-110 5,12 1,88 0,11 17,1 3,24 4,28 56,02
Ban,ox,c 110-140 4,74 3,34 0,15 22,3 5,76 2,30 54,47
IIG 140-180 5,18 - - - - 90,25 2,15

części ziemistych (profile 602, 605) oraz warstwy składające się z mniejszych kon- 
krecji żelaza z pewnym udziałem części ziemistych kwarcowo-żelazistych (profil 
605) (tab. 1).

Czasami w strefach przejściowych od gleb żelazowych do gleb krzemianowych 
występuje poziom mieszany żelazowo-kwarcowy o podobnych proporcjach ilościo
wych konkrecji i piasku kwarcowego (profil 624).

Podłożem tych gleb w dolinach rzecznych jest bezszkieletowy, luźny piasek 
pochodzenia aluwialnego, zawierający 1- 2% frakcji koloidalnej (tab. 1).

Antropogeniczne gleby żelazowe zlokalizowane w okolicach Brwinowa są pozba
wione jednolitych pokładów lub konkrecji żelazowych, a poziomy ox składające się 
z drobnych odłamków rudy darniowej są wymieszane z częścią krzemianową (tab. 1 ). 
Podłożem krzemianowym tych gleb są już piaski gliniaste lekkie i mocne akumulacji 
lodowcowej z większą domieszką frakcji pyłowej (tab. 1). W częściach szkieleto
wych, które również składają się głównie z odłamków rudy darniowej w 88,3- 100,0%, 
znajdują się pojedyncze głaziki krzemianowe.

Poziomy Aaox i Apox gleb próchniczno-żelazowych (profile 605, 605 i 617) 
zawierają 3,5-5,8% С organicznego, a stosunek C:N wynoszący 9,3-11,6 świadczy 
o dobrze zhumifikowanej materii organicznej, której w tym podtypie znajduje się do 
10% (tab. 2). Poziomy próchniczne zawierają od 30,74 do nawet 67,0% Fe20 3 i tylko 
10,18- 40,49% S i02 (tab. 2), a więc mają wybitnie charakter poziomów żelazowych. 
Poziomy Box również o charakterze żelazowym (41,15-69,78% Fe20 3) zawierają
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znacznie mniej węgla organicznego o nieco mniejszym stopniu humifikacji (tab. 2). 
Od powierzchniowych i podpowierzchniowych poziomów ox wyraźnie odróżnia się 
krzemianowe podłoże o cechach poziomów gruntowo-glejowych IIG, zawierające 
zaledwie 0,23-0,87 Fe203 i aż 93,02-97,98 S i02 (tab. 2).

Gleby murszowato-żelazowe (profile 600 i 626) oraz gleby murszowo-żelazowe 
(profil 602) różnią się od gleb próchnicznych jedynie ilością materii organicznej w 
poziomach powierzchniowych oraz stopniem rozkładu tej materii (tab. 2). W pozio
mach Aeox gleb murszowato-żelazowych zawartość materii organicznej wynosi w 
granicach 10-20%, a w poziomach Мох gleb murszowo-żelazowych ponad 20% (tab.
2). Wyższy stosunek C:N świadczy o słabszym stopniu rozkładu materii organicznej 
w tych glebach. Poziomy Box w glebach murszowo-żelazowych nie tworzą jednoli
tych masywnych warstw, lecz składają się z luźno ułożonych, różnej wielkości bloków 
żelazowych, a szczeliny między blokami są wypełnione miałem żelazowo-kwarco- 
wym.

Podłożem tych gleb są również piaszczysto-kwarcowe poziomy IIG lub IIC 
zawierające już tylko niewielkie ilości Fe20 3 (tab. 2).

Gleby próchniczno-żelazowo-krzemianowe o budowie Aa, Box,si, IICB(ox) i ПС 
lub IIG zawierające już tylko w poziomach Box,si ponad 20% Fe20 3 (profile 624, tab.
2) tworzą się wówczas, gdy płytko pod powierzchnią w piasku kwarcowym ma 
miejsce nagromadzenie się licznych konkrecji żelazowych wielkości kilku centyme
trów .

Właściwości antropogenicznych gleb żelazowych, powstałych w wyniku eksplo
atacji rud darniowych już w II wieku przed naszą erą, zależą od pierwotnego chara
kteru pokładów rudy darniowej. W przypadku pokładów powierzchniowych, wy
mieszaniu mechanicznemu uległa jedynie płytka warstwa (profil 612).

W takich glebach podobne cechy morfologiczne mają poziomy: powierzchniowy, 
omo-próchniczno-żelazowy Ap,an,ox oraz podpowierzchniowy poziom Ban,ox,si, 
ponieważ obecność znacznej ilości Fe20 3, wobec mniejszej ilości materii organicznej, 
powoduje prawie identyczne zabarwienie obu tych poziomów. Podłoże w takich 
glebach nie ma śladów mechanicznego przekształcenia, lecz w miejscach dawnych 
palenisk ma intensywne niebieskie zabarwienie. Badania rentgenograficzne wykaza
ły, że niebieskie zabarwienie nie jest wywołane obecnością wiwianitu, lecz związków 
żelaza Fe2+.

W przypadkach znacznej miąższości pokładów rudy darniowej, w warunkach 
większego zabagnienia, mechanicznemu przekształceniu uległa warstwa nawet do 
głębokości 140 cm (profil 614). Charakterystyczną cechą takich gleb jest bardzo duża 
zmienność profilowa, a poszczególne poziomy różnią się ilością Fe20 3, S i02 i materii 
organicznej, z tego powodu zostały wyróżnione jako poziomy an,ox,c w przypadkach 
większej ilości materii organicznej. W glebach tych mogą występować warstwy 
wiwianitowe zawierające nawet ponad 8% P20 5. Pomimo zawartości materii organi
cznej rzędu 12% w poziomach powierzchniowych prezentowaną glebę wyróżniono 
jako antropogeniczną glebę żelazowo-krzemianowo-próchniczną ze względu na 
wysoki stopień humifikacji związków organicznych, o czym świadczy stosunek C:N 
(tab. 2).

Oprócz dużej ilości Fe20 3 gleby żelazowe wyróżnia znaczna wtórna akumulacja 
P20 5 (nawet do 5%) niektórych metali ciężkich, a szczególnie kadmu (do 11 mg •
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kg-1) oraz zawartość makroskładników, właściwości sorpcyjne i specyficzny reżim 
wilgotnościowy. Wymienione właściwości gleb żelazowych zostaną przedstawione 
w kolejnych publikacjach.

Gleby żelaziste z poziomami (ox) zawierającymi 5-20% Fe20 3 proponuje się 
wyróżnić w randze podtypów lub odmian w innych działach i rzędach gleb, np. czarne 
ziemie żelaziste, gleby gruntowo-glejowe-żelaziste, mady brunatne żelaziste itp.

Oprócz wyróżnionych gleb żelazowych Katedra ma wstępną dokumentację 
świadczącą o możliwości wyodrębnienia w randze podtypu gleb żelazowych grun- 
towo-glejowych.

W ujęciu Soil Taxonomy jedynym logicznym zaszeregowaniem tych gleb jest rząd 
„Oxisols”, lecz wówczas należałoby rozszerzyć ogólną definicję tego rzędu uwzględ
niając możliwość występowania w rejonach o reżimie wilgotnościowym Udic gleb 
tlenkowo-żelazowych pozbawionych minerałów ilastych, o minimalnych ilościach 
tlenków glinu.

Poniżej przedstawiono dwie propozycje taksonomii tych gleb w układzie zapro
ponowanym w Soil Taxonomy:
1. Order Oxisols

Suborder Udox
Greate group Ferroudox 
Subgroups: Humic ferroudox

Mucky ferroudox 
Muck ferroudox 
Silica ferroudox 
Anthropogenic silica ferroudox 
Anthropogenic silica humic ferroudox

2. Order Oxisols
Suborder Aquox
Greate group Ferroaquox 
Subgroups: Humic ferroaquox

Mucky ferroaquox 
Muck ferroaquox 
Silica ferroaquox 
Anthropogenic silica ferroaquox 
Anthropogenic humic silica ferroaquox

Zaszeregowanie gleb żelazowych do działu gleb semihydrogenicznych i oxisols 
jest propozycją Autora, którą należy przedyskutować w kręgu gleboznawców.

WNIOSKI
1. Zebrany materiał dokumentacyjny terenowy i analityczny upoważnia do przedsta

wienia propozycji wyodrębnienia w dziale gleb semihydrogenicznych i w rzędzie 
gleby zabagnione nowej jednostki systematycznej -  gleby żelazowe w randze typu 
z odpowiednim podziałem na podtypy.

2. Wyróżniającym gleby żelazowe poziomem diagnostycznym jest poziom Box 
zawierający ponad 20% Fe203, a diagnostycznymi poziomami wyróżniającymi 
podtypy są poziomy Aox, Ae,ox, M,ox, Aan,ox lub Ban,ox oraz prawdopodobnie 
G,ox.
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3. Na podstawie dotychczasowych wyników badań uzasadnione jest wyodrębnienie 
następujących podtypów gleb żelazowych: gleby żelazo wo-próchniczne, gleby 
murszowato-żelazowe, gleby murszowo-żelazowe, gleby próchniczno-żelazowo- 
krzemianowe, antropogeniczne gleby żelazowo-krzemianowe i antropogeniczne 
gleby żelazowo-krzemianowo-próchniczne.
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