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Abstract'. The research was aimed at characterisation of relationship between iron and fulvic acids 
in waters from three different objects of Biebrza River Valley. Two objects were situated in low  
basin o f Biebrza National Park and one on managed grassland. In the samples o f ground, surface, 
drinking water, and soil solution there were determinated iron concentration and absorbance (for 
280 ,472  and 664 nm). Colour quotient (Q 280nm/472nm) close to five indicated the presence o f fulvic 
acids in ground and surface water. The correlation of iron concentration with absorbance for 280 
and 472 nm in ground and surface water indicates on fulvic acids participations in mowing iron 
from soil to groundwater.
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WSTĘP
Substancje humusowe, a zwłaszcza kwasy fulwowe i huminowe wykazują duże 

powinowactwo do żelaza, tworząc między innymi trwałe połączenia typu chelatowe- 
go, także lub szczególnie z żelazem dwuwartościowym [Sapek i Sapek, 1994]. Kwasy 
fulwowe, dysocjując nie tracą tej właściwości, a w sprzyjających warunkach żelazo 
występujące trwale w postaci chelatów łatwo przemieszcza się do roztworu glebowe
go oraz wód gruntowych, a w rezultacie i do wód powierzchniowych, wraz z którymi 
może zostać wyniesione z obiektu. Rozpuszczone w wodzie chelaty -fulwiany żelaza 
powodują pogłębienie intensywności zabarwienia proporcjonalnie do ilości związa
nego żelaza, zwiększając absorbancję roztworu w całym zakresie widma widzialnego 
i nadfioletowego [Sapek, 197la, b]. Stosunkowo duże stężenia kwasów fulwowych
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znajdują się w wodach wyciekających z gleb torfowych, w których często spotyka się 
także podwyższone stężenia żelaza [Dojlido 1994].

Celem pracy było wykazanie zależności między stężeniem żelaza a oszacowanym 
za pomocą absorbancji stężeniem kwasów fulwowych w wodach gruntowych i 
powierzchniowych na glebach torfowych.

OBIEKT BADAŃ
Badaniami objęto tereny w dolinie rzeki Biebrzy, na obszarze największego i 

najlepiej zachowanego w zachodniej i środkowo-wschodniej Europie kompleksu 
torfowo-bagiennego, gdzie w celu ochrony tych unikatowych obszarów w 1993 roku 
na powierzchni około 60 tys. ha utworzony został Biebrzański Park Narodowy (BPN). 
Do badań wyodrębniono trzy obiekty, zróżnicowane pod względem warunków za
równo wodnych, jak i glebowych, które umownie zostały określone jako: Grobla 
Honczarowska, Gugny i Kuwasy.

Obiekt Grobla Honczarowska położony jest w dolnym basenie BPN, na obszarze 
Bagna Ławki i charakteryzuje się warunkami glebowymi i hydrogeologicznymi 
najbardziej zbliżonymi do naturalnych w tej części parku.

Obiekt Gugny, podobnie jak powyższy, znajduje się w dolnym basenie BPN. Na 
jego obszarze przed założeniem parku prowadzona była ekstensywna gospodarka 
łąkowo-pastwiskowa, a w chwili obecnej jest on poddany próbie renaturalizacji. 
Gleby torfowe na tym obiekcie wykazują wyższy stopień rozkładu niż na obiekcie 
Grobla Honczarowska, co objawia się intensywniejszym zaawansowaniem procesu 
murszenia.

Obiekt Kuwasy leżący w otulinie parku zarówno pod względem przyrodniczym, 
jak i użytkowania najbardziej różni się od pozostałych. W ciągu ostatniego stulecia 
został on znacznie przekształcony przez człowieka. Znajduje się tam system meliora- 
cyjny (odwadniająco-nawadniający) umożliwiający gospodarkę rolniczą na tym tere
nie. Odwodnienie terenu oraz związane z tym zaawansowanie procesu murszenia są 
tam największe w skali badanych obiektów. Na jego obszarze do chwili obecnej 
prowadzona jest intensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa.

MATERIAŁ I METODY
W ramach prowadzonych badań na wymienionych obiektach pobierano próbki 

wody gruntowej, powierzchniowej, wody do picia oraz roztworu glebowego. W celu 
pobierania próbek wód gruntowych na terenie, gdzie prowadzono badania, zainsta
lowano studzienki kontrolne, których liczba wynosiła: Grobla Honczarowska -  9; 
Gugny -  6 ; Kuwasy -  9. Wody powierzchniowe pobierano z cieków znajdujących się 
na tych terenach, a wodę do picia -  z kopanych i głębinowych studni, z gospodarstw 
znajdujących się w pobliżu obiektów objętych badaniami. Na obiekcie Kuwasy 
prowadzono także ciągły (w cyklach 2 1 -dniowych) pobór roztworu glebowego z 
głębokości 30, 60 i 90 cm metodą ceramicznych kubków porowatych, stanowiących 
część wyposażenia zainstalowanej tam automatycznej stacji pomiarowej. Na terenie 
obiektu Kuwasy pobieranie próbek odbywało się w odstępach trzytygodniowych, 
natomiast w pozostałych -  w odstępach sześciotygodniowych w okresie od maja 2 0 0 0  

do lipca 2 0 0 1  roku.
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Stężenie żelaza w próbkach wody oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej (ASA). Absorbancję natomiast w próbkach sączonych przy użyciu filtrów 
typu IPS mierzono w 1 cm warstwie za pomocą spektrometru, przy długościach fali 
280, 472 i 664 nm. Założono, iż zabarwienie wody mierzone za pomocą absorbancji 
odzwierciedla zawartość w niej kwasów fulwowych [Sapek i Sapek, 1994].

W okresie obiętym badaniami przebadano w sumie 836 próbek wody. W oblicze
niach statystycznych korzystano z oprogramowania „Systatica”.

WYNIKI
Obserwowane stężenia żelaza oraz wskaźniki barwy charakteryzują się bardzo 

dużą zmiennością w obrębie badanych obiektów, o czym świadczą duże wartości 
odchyleń standardowych oraz związane z tym duże różnice między minimalnymi a 
maksymalnymi wartościami (tab. 1 i 2 ).

Tak wielkie zróżnicowanie w obrębie badanych populacji, przy ograniczonej 
możliwości przeprowadzenia dużej liczby pomiarów, powodują, że rozkład badanej 
cechy w pobranej próbie często nie odpowiada rozkładowi tej cechy w populacji, czyli 
charakterystycznemu dla większości zjawisk zachodzących w przyrodzie -  rozkłado
wi normalnemu. Sytuacja taka utrudnia wnioskowanie statystyczne o populacji na 
podstawie badanej próby.

Rozkłady badanych zmiennych w żadnym z obiektów nie pokrywały się z rozkła
dem normalnym, jednak dzięki zastosowaniu logarytmicznej transformacji danych 
(rys. 1 ), charakteryzujących zmienne, w przypadku próbek wody gruntowej, dla 
każdego z badanych obiektów udało się uzyskać rozkłady zgodne z rozkładem 
normalnym dla przyjętego poziomu istotności a  = 0,05, co zostało potwierdzone 
przez przez testy istotności Kołmogorowa-Smirnowa i Lilleforsa, jak również testem 
W Shapiro-Wilka [Stanisz 2000].

W przypadkach, w których po transformacji nie zaobserwowano rozkładu normal
nego, zastosowano mniej dokładne, jednak stwarzające mniejsze ryzyko przyjęcia 
niewłaściwej hipotezy testy nieparametryczne [Stanisz 1998].

Średnie stężenia żelaza w wodach gruntowych nie różnią się istotnie pomiędzy 
poszczególnymi obiektami, co potwierdził także test rozsądnych istotnych różnic 
(RIR) Tukaya. Jeżeli chodzi o średnie stężenia żelaza w wodach pobieranych z 
cieków, pomimo że są do siebie bardzo zbliżone, to różne odchylenia standardowe 
(tab. 1) sprawiają, iż trudno wykluczyć brak istotnych różnic między nimi. Stężenie 
żelaza w roztworach glebowych wykazuje tendencję spadkową wraz ze wzrostem 
głębokości, co wydaje się być powiązane z ich absorbancją, której wartości także 
maleją w tym samym kierunku we wszystkich zakresach zastosowanego widma (tab. 
1 i 2 ).

Celem wykazania możliwości wiązania żelaza przez rozpuszczone w wodzie 
kwasy fulwowe wyliczono współczynniki korelacji pomiędzy jego stężeniem a ab
sorbancją przy zastosowanych długościach fali 280, 472 i 664 nm (tab. 3).

W przypadku wód gruntowych największa omawiana zależność występuje na 
obiekcie Kuwasy, natomiast najmniejsza na obiekcie Grobla Honczarowska, a nor
malne rozkłady cech w badanych próbach wskazują na to, iż obserwowane zjawisko 
znajduje odzwierciedlenie w wnm^i ! :,!nych. W przebadanych roztworach
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TABELA 1.Wartości podstawowych statystyk charakteryzujących stężenia żelaza w badanych 
próbkach
TABLE 1. Basic statistical characteristics o f iron concentration in investigated samples

Pochodzenie próbek 
Source of sample

Liczebność
Number

Średnia
Average
[mg/dm3]

SD Max. Min.

Studzienki -  Wells
Grobla Honczarowska 104 2,04 3,57 22,80 0 ,0 1 0

Gugny 74 2,49 3,5 21,40 0,038
Kuwasy 144 2,70 6 ,8 8 68,80 0,005
Roztwór glebowy -  Soil solution
-  30 cm 6 6 0 ,2 1 0,29 1,36 0 ,0 1 0

-  60 cm 65 0,08 0,06 0 ,2 2 0 ,0 1 0

-  90 cm 65 0 ,1 2 0 ,1 1 0,44 0,005
Cieki -  Ditches
Grobla Honczarowska 71 1,16 1 ,8 8 9,50 0,013
Kuwasy 107 0,17 0,32 2,17 0 ,0 1

Studnie -  Farmwells
tradycyjne -  dig 6 8 0,05 0,18 1,41 0,008
głębinowe -  deep 72 0,07 0 ,1 2 0,69 0,06

SD -  odchylenie standardowe -  standard deviation

TABELA 2. Średnie wartości i odchylenie standardowe absorbancji próbek wody przy różnych 
długościach fali
TABLE 2. Absorbance’s mean values and their standard deviation for different spectrum

Pochodzenie próbek Długość fali [nm] -  Spectrum [nm] Iloraz barwy
Source of sample 280 472 664 Colour

X SD X SD X SD quotient
Q472 nm/664nm

Studzienki -  W ells
Grobla Honczarowska 0,807 0,309 0,040 0,027 0 ,0 1 1 0 ,0 1 2 5,138
Gugny 0,954 0,444 0,071 0,090 0 ,0 2 0 0,032 4,859
Kuwasy 1,484 1,026 0,073 0,090 0,017 0,032 4,668
Roztwór glebowy -  Soil solution
-  30 cm 1,126 0,351 0,035 0,013 0,003 0 ,0 0 2 7,133
-  60 cm 0,900 0,204 0,024 0,006 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1 7,147
-  90 cm 0,847 0,094 0,026 0,004 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1 6,870
Cieki -  Ditches
Grobla Honczarowska 0,794 0,416 0,040 0,030 0,008 0,009 2,157
Kuwasy 0,285 0,146 0,011 0,007 0,003 0,003 2,677
Studnie -  Farmwells

tradycyjne -  dig 0,256 0,200 0,011 0,010 0,003 0,003 1,763
głębinowe -  deep 0,112 0,081 0,005 0,005 0,002 0 ,0 0 2 1,218

SD — odchylenie standardowe -  standard deviation
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TABELA 3. Współczynniki korelacji (r) między stężeniem żelaza a absorbancją 
TABLE 3. Coefficient o f correlation between iron concentration and absorbance

Pochodzenie próbek 
Source of sample

Absorbancja przy długości fali -  Absorbance of wave length [nml
n 280 472 664

г Test r Test r Test
Studzienki -  W ells
Grobla Honczarowska 104 0,36* P 0,37* P ni P
Gugny 74 0,37* P 0,50* P 0,26* P
Kuwasy 144 0,44* P 0,61* P 0,60* P
Roztwór glebowy -  Soil solution
-  30 cm 6 6 0,46* S 0,61* S 0,29* S
-  60 cm 65 ni. S ni. S ni. S
- 9 0  cm 65 ni. s ni. S ni. S
Cieki -  Ditches
Grobla Honczarowska 71 0,33* s 0,39* S 0,25* S
Kuwasy 107 0,44* s 0,23* S ni S
Studnie -  Farmwells

tradycyjne -  dig 6 8 0,38* s 0,27* S 0,24* S
głębinowe -  deep 72 ni. s ni. S ni. S

ni. -  nieistotne współczynniki korelacji przy poziomie istotności a  = 0,05 insignificant correlation 
quotient for a  =0,05 ; ^ —
* -  istotne współczynniki korelacji przy poziomie istotności a  = 0,05 -  significant correlation 
quotient for ot = 0,05;
P -  współczynnik korelacji Pearsona (stosowany dla zmiennej o rozkładzie normalnym) -  Pearson 
coefficient of correlation (for normal distribution);
S -  współczynnik korelacji Spearmana (stosowany w przypadku braku rozkładu normalnego) -  
Spearman coefficient o f correlation (for abnormal distribution).

glebowych, zabarwienie jest najsilniej skorelowane ze stężeniem żelaza w próbkach 
pobranych z głębokości 30 cm. W warstwach 60 i 90 cm zależność ta jest nieistotna. 
Istotnie skorelowane jest również stężenie żelaza z absorbancją, w próbkach pobiera
nych z cieków z obiektów Grobla Honczarowska i Kuwasy. Chociaż zmienne w 
przypadku cieków w obydwu badanych obiektach odbiegają od rozkładu normalne
go, to zależność między nimi, podobna jak w wodach gruntowych, pozwala wyklu
czyć przypadkowość obserwowanego zjawiska.

Istotna zależność między absorbancją a stężeniem żelaza zaobserwowana została 
także w próbkach wód pochodzących ze studni tradycyjnych (kopanych), której nie 
stwierdzono w próbkach ze studni głębinowych.

DYSKUSJA
Obserwowane zależności między stężeniem żelaza w próbkach roztworu glebo

wego, wody gruntowej oraz wody z cieków, z obiektu torfowego Kuwasy a zawar
tością w nich substancji humusowych, określanych na podstawie zabarwienia, 
pozwalają przypuszczać, że zidentyfikowane kwasy fulwowe uczestniczą nie tylko w 
uwalnianiu żelaza z gleb torfowych, lecz także tworzą z uruchomionym żelazem
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RYSUNEK 1 Rozkład stężenia żelaza względem teoretycznego rozkładu normalnego w wodach gruntowych z badanych obiektów przed (a) i po (b) zastoso
waniu transformacji logarytmicznej danych: 1 -  obiekt Kuwasy; 2 -  obiekt Gugny; 3 -  obiekt Grobla Honczarowska 

FIGURE 1. Distribution of iron concentration relatively to theoretical normal distribution past (a) and before (b) logarithmic date transformation:
1 -  Kuwasy, 2 -  Gugny, 3 -  Grobla Honczarowska
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trwałe związki, mogące przemieszczać się wraz z wodą. Przypuszczenia te potwier
dzają znalezione maksymalne stężenia żelaza w wodzie, przekraczające 50 mg • dm-3, 
nieobserwowane w wodzie wolnej od substancji humusowych lub o małej ich zawar
tości. [Sapek 1971а]. Przemieszczanie się fulwianów żelaza wraz z wodą oraz 
wynoszenie ich z obiektów gleb torfowych potwierdzają także znalezione zależności 
między stężeniem żelaza i absorbancją podobne w próbkach wód gruntowych, jak i 
w próbkach pochodzących z cieków wypływających z badanych obiektów.

Stosunkowo niskie wartości współczynników korelacji w przypadku próbek wody 
gruntowej z obiektów Grobla Honczarowska i Gugny mogą wynikać z większego 
zróżnicowania gleb torfowych z tych obiektów w porównaniu z glebami z obiektu 
Kuwasy.

Przewidywane w przyszłości zwiększenie liczby pomiarów w każdym punkcie 
pobierania próbek pozwoli na bardziej szczegółowe zróżnicowanie badanych obie
któw pod względem warunków glebowych, co pozwoli na dokładniejsze zbadanie 
omawianego zjawiska.

Znalezione istotne korelacje między stężeniem żelaza a zabarwieniem wody w 
próbkach pochodzących ze studni tradycyjnych, jakkolwiek mogą potwierdzać prze
dostawanie się fulwianów żelaza do wód gruntowych, to jednak przeprowadzone 
badania nie upoważniają do wyciągnięcia na ten temat ostatecznych wniosków, 
ponieważ zaobserwowane zależności mogą być uwarunkowane istnieniem punkto
wych źródeł zanieczyszczeń na terenie gospodarstwa, a nie wpływem badanych 
obiektów.

Badania prowadzono w ramach 5-ramowego projektu PROWATER {ContractNo 
EVK1 -CT-1999-00036 PROWATER- Programfor the prevention of diffuse pollution 
with phosphorus from degraded and re-wetted peat soils) zajmującego się opracowa
niem strategii ograniczania wymywania fosforu po renaturalizacji gleb torfowych, 
zdegradowanych w wyniku odwodnienia i użytkowania.

WNIOSKI
1 . Żelazo w glebie łączy się z kwasami fulwowymi, a powstałe w ten sposób chelaty 

przedostają się do wód gruntowych i powierzchniowych, z którymi mogą być 
wynoszone z gleb torfowych.

2. Proces wymywania i wynoszenia fulwianów żelaza jest najintensywniejszy na 
terenach zagospodarowanych, gdzie gleby torfowe są najbardziej odwodnione i 
zdegradowane.

3. Proces przedostawania się chelatów fulwowo-żelazowych do wód gruntowych 
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem nawet w obrębie obiektów jednolitych 
pod względem warunków glebowych i przyrodniczych oraz użytkowania.

4. Uwalnianie się fulwianów żelaza jest intensywniejsze w wierzchniej warstwie 
profilu glebowego.
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