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Abstract. In this paper the results are presented o f a study on different forms of iron (Fe soluble in 
20% HC1, Fed, Feo, Fep) and aluminum (A1 soluble in 20% HC1, Alo, Alp, A1 exchangeable). The 
aim of the study was to improve the understanding of several soil processes: rustification, 
podzolization, and gley-podzolization processes. The object o f study were soils originated from 
dune sand and collected from two zones of the Biosphere Reserve Puszcza Kampinoska: the zone 
o f strict protection and the partially protected zone. The spatial distribution and actual processes 
o f iron and aluminum movement along the profile depend on the soil forming processes and, thus, 
on soil type and variety. The indicators used in the present research were compared with the criteria 
proposed by the WRB classification [1998]. Complementary precise diagnostic indices are propo
sed for the sideric horizons.
Słowa kluczowe: spodic, glejospodic, sideric, formy żelaza i glinu.
Key words: spodic, gley-spodic, sideric, iron and aluminum forms.

WSTĘP
Istnieje bogate piśmiennictwo dotyczące roli żelaza i glinu w procesach glebo- 

twórczych. Zagadnienie to interesowało badaczy od dawna [Adamczyk i in. 1968, 
McKeagueiin. 1971,Konecka-Betley 1968,1976,Kuźnicki iin. 1974,Mokma 1983, 
Motowicka-Terelak 1975, Pokojska 1976, 1979, Sapek 1976, Schnitzer, Skinner 
1964] i do dziś temat jest rozwijany w wielu ośrodkach naukowych [Bednarek 1991, 
Charzyński 2000, Janowska 1999, Praca zbiorowa 2001, Sommer i in. 2001]. Na tle 
znanych opracowań i przy zastosowaniu zmodyfikowanych metod badawczych po
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szukuje się ciągle nowych wskaźników do charakterystyki procesów glebotwórczych 
wyrażonych występowaniem w glebach poziomów genetycznych i ściśle opisanych 
poziomów diagnostycznych. Chemiczne wskaźniki diagnostyczne są wykorzystywa
ne również przy opracowywaniu systemów klasyfikacji gleb. W celu pogłębienia 
znajomości procesów rdzawienia, bielicowania i procesu glejobielicowego wykonano 
badania różnych form żelaza i glinu w glebach piaszczystych w Puszczy Kampino
skiej. Układ i rozmieszczenie form żelaza i glinu w profilach jest wskaźnikiem 
wymienionych procesów i ich nasilenia. Wnioski, jakie wynikają z niniejszych 
rozważań, mają charakter szerszy i mogą być wykorzystane do charakterystyki gleb 
występujących w podobnych warunkach przyrodniczych na obszarze środkowej 
Polski.

OBIEKT BADAŃ I METODYKA
Profile glebowe do badań wybrano w obrębie strefy ochrony ścisłej i strefy ochrony 

częściowej z obszaru Rezerwatu Biosfery-Puszcza Kampinoska. Analizowano gleby 
bielicowe (prof. 1, 7, 8 ), gleby glejobielicowe (prof. 2, 4), gleby rdzawe właściwe 
(prof. 3, 5, 9) oraz glebę rdzawą oglejoną (prof. 6 ) wytworzone z piasków eolicznych 
wydm i równin między wydmowych Puszczy Kampinoskiej rozpatrywanych w dwóch 
transektach: Wilków i Palmiry-Sieraków. Typologia badanych gleb związana jest 
przede wszystkim z rzeźbą terenu i stosunkami wodnymi. Podstawowe właściwości 
omawianych gleb z tego obszaru zawarte są w pracy Koneckiej-Betley K. i in. [2002] 
w niniejszym tomie. Układ i miąższość poziomów genetycznych w poszczególnych 
profilach podano na rysunkach i w tabelach.

Oznaczono następujące formy żelaza i glinu
-  w wyciągu 20% HC1 -  żelazo i glin związane; Fe w HCl i Al w HC1,
-  w wyciągu cytrynianowo-węglanowo-ditionitowym Mehra-Jacksona -  żela

zo wolne, Fed,
-  w wyciągu szczawianu amonu wg Tamma -  żelazo amorficzne, Feo i glin 

amorficzny, Alo,
-  w wyciągu 0,1 mol • dm- 3  pirofosforanu sodu wg Bascomba -  żelazo i glin 

skompleksowane z substancją organiczną Fep i Alp; w ekstrakcie pirofosfo
ranu sodu oznaczono też węgiel organiczny -  Cp.

W wymienionych wyciągach żelazo i glin oznaczono techniką ASA, węgiel 
-  metodą Tiurina. W wyciągu 1 mol • dm- 3  KCl metodą Sokołowa oznaczono 
glin wymienny -  Alwym.

Na podstawie tych oznaczeń obliczono stosunki molowe Cp/Alp+Fep, sumy 
Cp+Alp+Fep, Alo+l/2Feo, wskaźniki przemieszczania do poziomu wzbogacenia -  
Wp В/A, wskaźnik aktywności w'g Schwertmana Feo/Fed, wskaźnik wg Duchaufoura 
Fep/Fed.

WYNIKI
Badane gleby wykazują uziarnienie piasków luźnych. Należy zwrócić uwagę, że 

duży procent stanowią frakcje piasku drobnego (0,25-0,1). Frakcja ta oraz frakcja 
piasku bardzo drobnego (0,1-0,05) występująca w niektórych warstwach mają duże
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znaczenie dla układu stosunków wilgotnościowych i obok rzeźby terenu modyfikują 
przesiąkanie wód opadowych i podsiąkanie wód*gruntowych.

Barwy poziomów spodic i glejospodic w stanie świeżym mają odcień 7,5YR lub 
10YR o jasności i nasyceniu od 4/3 do 6 /6 . Barwy poziomów spodic w glebach 
bielicowych wykazujących w skale macierzystej cechy oglejenia mają odcień brązo
wy, natomiast gleba w stanowisku suchszym (prof. 1 ) -  odcień żółtawobrązowy. 
Poziomy sideric mają barwy 10YR 5/4-6 lub 7,5YR 5/6-8. W glebie rdzawej oglejonej 
poziom sideric jest czerwonawobrązowy 5 YR 4/4.

Za podstawowe wskaźniki procesów glebotwórczych rdzawienia, bielicowania i 
procesów glejobielicowych przyjęto zawartości różnych form żelaza i glinu i wzajem
ne stosunki ilościowe tych pierwiastków, które proponowane są w literaturze [Bed
narek 1991, Konecka-Betley 1968, Kuźnicki, Skłodowski 1970, Mokma 1983, 
Pokojska 1976, Janowska 2001] oraz w Systematyce gleb Polski 1989 i World 
Reference Base for Soil Resources 1998.

Zawartości żelaza i glinu rozpuszczalnego w kwasie solnym

Badane gleby zawierają więcej form glinu rozpuszczalnego w 20%HC1 niż żelaza 
rozpuszczalnego w 20%HC1 (Al w HCl>Fe w HC1) z wyjątkiem gleby rdzawej 
oglejonej, gdzie jest więcej żelaza (Fe w HC1 >A1 w HC1) (rys. 1 ). Żelazo zgromadzone 
jest głównie w poziomach Ofh ektopróchnicy gleb bielicowych, glejobielicowych i 
rdzawych, a w części mineralnej profilu w poziomach spodic, glejospodic i sideric.W 
glebie rdzawej oglejonej najwięcej żelaza występuje w poziomie sideric, kilkukrot
nie więcej niż w pozostałych glebach bielicoziemnych.

Glin w profilu gleb bielicowych i glejobielicowych w maksymalnej ilości stwier
dzono w poziomach B, zaś w glebach rdzawych w poziomach O lub Ofh. W większej 
ilości uwalniany do wyciągu HC1 jest też glin w części profilu wykazującej oglejenie,

TABELA 1. Wskaźniki przemieszczania form żelaza 
TABLE 1. Translocation indicators o f iron forms

Nr profilu Fe w/in HCl В/А Fed В/A lub/or Feo В/A lub/or Fep В/A  lub/or
Profile No lub/or B/Ees B/Ees B/Ees B/Ees
Gleby bielicowe -  Haplic Podzols
1. 1,66 2,07 3,28 2,54
7. 3,10 4,00 6,40 5,11
8. 3,68 4,00 8,10 7,46
Gleby glejobielicowe -  Gleyic Podzols
2. 1,61 >0,30 0,25 0,42
4. 1,39 0,32 0,19 0,43
Gleby rdzawe -  Haplic Arenosols
5. 1,50 1,47 2,35 0,59
3. 1,40 1,64 1,24 0,93
9. 1,04 1,18 1,40 0,86
6. 1,00 1,07 1,04 0,55
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Gleba rdzawa oglejona - 
Haplic-Gleyic Arenosol

Gleby rdzawe właściwe - Haplic 
Arenosols

U F e  in HCl DAI in HCl
RYSUNEK 1. Zawartość żelaza i glinu w wyciągu 20% HCI w glebach
FIGURE 1. Content of iron and aluminum extracted with 20% HCI in soils
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np. poziomy Bgg gleb glejobielicowych i oddolnie oglejone poziomy skały macierzy
stej.

Przemieszczanie form glinu i żelaza rozpuszczalnych w kwasie solnym jest podo
bne w glebach bielicowych, glejobielicowych i rdzawych z wyjątkiem Al w glebie 
rdzawej oglejonej (tab. 1 i 2). Większą zawartość omawianych składników w pozio
mach В gleb rdzawych właściwych należy wiązać raczej z charakterem wietrzenia 
materiału, a nie przemywaniem.

Zawartości żelaza wolnego oraz amorficznych form: żelaza i glinu

Najwięcej żelaza wolnego (Fed) i amorficznego (Feo) oznaczono w poziomach 
spodic gleb bielicowych, zaś w glebach glejobielicowych w poziomach wymywania 
Ees. Poziomy sideric gleb rdzawych są nieznacznie wzbogacone w pedogeniczne 
formy żelaza. Zawartości maleją w głąb profilu, chociaż pewne zmiany występują w 
przewarstwieniach pyłowych skał macierzystych. Ilości Fed i Feo w poziomach 
glejospodic i skały macierzystej w glebach semihydrogenicznych są kilkukrotnie 
mniejsze niż w pozostałych glebach bielicoziemnych (rys. 2 ).

Gleba rdzawa oglejona zawiera w poziomach mineralnych 2-4-krotnie więcej- 
form wolnych i amorficznych żelaza niż pozostałe gleby, podobnie jak żelaza roz
puszczalnego w HC1. Znacznie większa przewaga ilościowa występuje w poziomach 
Bv2g -  plamistych, które leżą na głębokości 50 cm od powierzchni gleby. Być może 
poziomy te nie podlegają procesom rdzawienia, apowstały w wyniku przemieszczania 
żelaza przez płytkie wody gruntowo-glebowe.

Wskaźnik aktywności Feo/Fed (tab. 3) osiąga najwyższe wartości w badanych 
glebach bielicowych, co świadczy o naj
większej ruchliwości żelaza w tym typie 
gleb. W pozostałych glebach żelazo wy
kazuje nieco mniejszą aktywność. War
tości w skaźnika Schw ertm ana 
niniejszych gleb rdzawych są nieco wy
ższe niż przedstawione w literaturze [Ja
nowska 2001, Bednarek 1991, Pokojska 
1998].

Glin amorficzny (Alo) spotykany 
jest w największych ilościach w pozio
mach glejospodic i równocześnie zawie- 
rają one dużo więcej Alo niż Feo, 
następnie nieco mniej tej formy wystę
puje w poziomach spodic. Najmniej 
bezpostaciowego Al jest w poziomach 
sideric. Poziomy В w glebach rdzawych 
właściwych wykazują ilości Alo podo
bne do zawartości Feo.

Najsilniejsze przemieszczanie Fed i 
Feo zaobserwowano w glebach bielico-

TABELA 2. Wskaźniki przemieszczania form 
glinu
TABLE 2. Translocation indicators of aluminum 
forms

Nr
profilu
Profile
No

Al w/in 
HCl В/А  
lub/or 
B/Ees

Alo B/A
lub/or
B/Ees

AlpB/A
lub/or
B/Ees

Gleby bielicowe -  Haplic Podzols
1. 1,67 3,18 2,95
7. 2,52 7,43 5,61
8. 2,93 9,16 6,14
Gleby gle jobielicowe --  Gleyic Podzols
2. 1,11 3,29 3,02
4. 3,13 5,94 4,95
Gleby rdzawe -  Haplic Arenosols
5. 1,95 4,19 1,73
3. 1,48 1,96 1,42
9. 1,37 2,20 1,88
6. 0,86 1,19 0,79
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Gleba rdzaw a oglejona 
Haplic-Gleyic Arenosol

Gleby rdzawe - Haplic Arenosols

S F e d  H F eo  DAIo
RYSUNEK 2. Zawartość wolnego żelaza i amorficznego żelaza i glinu w glebach
FIGURE 2. Content of free iron and amorphous iron and aluminum in soils
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TABELA 3. Wybrane wskaźniki dla żelaza i glinu 
TABLE 3 Some indicators of iron and aluminum forms

Prof.
No

Poziom
Horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Feo/Fed
[%]

Alo+  
l/2Feo  
I-Я

Prof.
No

Poziom
Horizon

Głębok.
Depth
[cml

Feo/Fed
[%]

A lo+
l/2Feo
[%]

Gleb) bielicowe -  Haplic Podzols
1 AEes 5-10 64 0,092 8. Ees 15-20 50 0,025

Bfe 15-17 100 0,295 Bh 23-28 100 0,221
Bv 20-30 95 0,427 Bfe 35-45 100 0,212
CAb 35-40 54 0,189 C l 60-70 86 0,094
Bvb 50-55 58 0,120 C2gg 140-150 25 0,036
ПС 60-70 33 0.043 HCgg 185-190
IIIC1 100-110 64 0,076
IIIC2 121-125 100 0,158
IIIC3 170-180

7 Ees 10-15 62 0,055
Bh,fe 22-25 100 0,390
Bfe 50-60 82 0,139
Cgg 110-120 33 0,037
Aggb 120-130 60 0,062
Cgg.___ 175-185

Gleb>/ glejobielicowe -  Gleyic Podzols
2 AEes 15-20 100 0,182 4. Ees 10-15 100 0,106

Bh,fe 20-30 84 0,501 Bh,fe 20-30 58 0,526
Bgg 30-40 83 0,175 Bfe Abgg 35-45 67 0,302
G 1 50-60 20 0,092 G 50-60 50 0.096
G 2 100-110 20 0.080 IIG1 80-85 60 0,126
G 3 180-190 IIG2 110-120 33 0,067

IIG2 140-147 33 0,113
IIG3 170-180

Gleb1»/ rdzawe -- Haplic Arenosols
5 A 7-12 51 0,061 9 A 5-15 68 0,054

B vl 20-35 82 0,211 B vl 20-30 80 0,103
Bv2 55-65 71 0,139 Bv2 50-60 100 0,107
C l 75-85 49 0,097 C l 150-160 86 0,062
C2 130-140 25 0,044 C2 195-200
С 190-200

3 A 5-15 100 0,085 6. A 8-18 75 0,348
B vl 30-40 75 0,139 B vl 3 3 ^ 3 73 0,378
Bv2 55-65 64 0,117 Bv2g 50-100a 75 0,536
С 70-80 58 0,103 Bv2g 5 0 -1 00b 75 0,480
С 160-170 wkł. próch. 110-115 56 0,180

AbCg 100-125 71 0,098
Cgg 150-160 82 0,163
Cgg 190-200



40 E. Janowska, K. Konecka-Betley, D. Czępińska-Kamińska,
M. Okolowicz

wych, w glebach rdzawych umiarkowane, ale najwyraźniej zaznaczone dla Feo w 
profilu gleby położonym na szczycie wydmy (prof. 5). Obserwacja ta mogłaby 
świadczyć o nakładającym się procesie bielicowania, obecnie w morfologii nieczy
telnym, i rozwoju tych gleb w kierunku podtypu bielicowo-rdzawe. W glebach 
glejobielicowych nie stwierdzono przemieszczania tych form żelaza (tab. 1 ).

Alo jest silnie przemieszczane w glebach bielicowych i glejobielicowych, znacznie 
słabiej forma ta przemieszcza się w glebach rdzawych. W glebie rdzawej oglejonej 
przemieszczanie Alo jest bardzo słabo zaznaczone, a pozostałe formy Al nie prze
mieszczają się (tab. 2 ).

Zawartość glinu i żelaza w kompleksach z substancją organiczną

W poziomach A zawartości form Al i Fe ekstrahowanych szczawianem amonu i 
pirofosforanem sodu są często zbliżone (Alo i Feo-Alp i Fep), co świadczy, że żelazo 
i glin amorficzne występują głównie w połączeniach z substancją organiczną. W 
poziomach В jest więcej form amorficznych niż związanych z próchnicą (Alo i Feo 
>Alp i Fep), występują tam więc również bezpostaciowe lub słabo uporządkowane 
minerały żelaza i glinu, np. ferryhydryt, imogolit. Połączeń glinowo-próchnicznych 
(Alp) jest więcej niż żelazowo-próchnicznych (Fep) we wszystkich glebach z wyjąt
kiem gleby rdzawej oglejonej (tab. 4).

Fep przemieszczane jest tylko w glebach bielicowych, zaś w glejobielicowych i 
rdzawych -  nie, co świadczy o dużym znaczeniu tych form w procesie bielicowania, 
jednakże w glebach glejobielicowych jest modyfikowane przez nakładający się proces 
glejowy. Alp wykazuje wyraźne przemieszczanie w glebach bielicowych i glejobie
licowych, słabsze w rdzawych, zaś w rdzawej oglejonej nie przemieszcza się podo
bnie jak w glebie rdzawej oglejonej badanej przez Janowską [2001].

Stosunki molowe Corg/Al+Fe proponowane przez Mokmę i zastosowane jako 
kryterium w Systematyce gleb Polski [1989] w poziomach spodic i glejospodic oraz 
sideric wykazują wartości <25, co świadczy o występowaniu nieruchliwych komple- 
ksówz próchnicą. Natomiast w poziomach AEes badanych gleb bielicowych i glejo
bielicowych stosunki te wynoszą poniżej 25, co nie odpowiada założeniom tego 
wskaźnika, gdyż poziomy A czy AEes powinny zawierać ruchliwe kompleksy żela- 
zisto-glinowo-próchniczne.

Badane gleby spełniają pozostałe kryteria diagnostyczne proponowane przez 
Mokmę [1983], a mianowicie suma Cp+Alp+Fep [%] wynosi >0,50% w poziomach 
В oraz jest mniejsza w poziomach A niż w В w glebach bielicowych i glejobielico
wych, zaś w glebach rdzawych suma Cp+Alp+Fep jest niższa od 0,50% oraz A>B. 
Wskaźnik (wg Duchaufoura) Fep/Fed xl00 [%] przytaczany przez Bednarek [1991] 
kształtuje się wg propozycji tych autorów i przyjmuje wartości >25% w poziomach 
В gleb bielicowych i glejobielicowych, zaś niższe od 25% w poziomach В gleb 
rdzawych. W niniejszych badaniach osiągnięto jednakże wartości wyższe niż podaje 
Bednarek [1991] dla gleb rdzawych z obszaru zlodowacenia vistulian.
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TABELA 4. Zawartość Cp, Fep i Alp w wyciągu 0,1 mol • dm 3 pirofosforanu sodu 
TABLE 4. Content of Cp, Fep, Alp in 0,1 mol • dm-3 sodium pyrophosphate

Nr profilu 
Profile No

Po
ziom
Hori
zon

Głęb.
Depth
[cm]

Cp
[%]

Fep
[%]

Alp
[%]

Cp
Fep+Alp

Cp+Fep
+Alp
[%]

Cp/Corg
x l0 0

Fep/Fed
x l0 0

Gleby bielicowe -  Haplic Podzols
1. Wilków AEes 5 -10 0,76 0,050 0,062 19,8 0,87 29 36

Bfe 15-17 0,68 0,127 0,183 6,2 0,99 45 58
Bv 20-30 0,37 0,047 0,156 4,6 0,94 47 28

7. Palmiry Ees 10-15 0,46 0,035 0,039 18,5 0,53 31 65
Bh,fe 22-25 0,80 0,179 0,219 5,9 1,30 51 74
Bfe 50-60 0,03 0,022 0,054 1,0 0,11 25 47

8. Sieraków Ees 15-20 0,09 0,013 0,021 7,4 0,12 20 14
Bh 23-28 0,40 0,097 0,129 5,1 0,63 51 100
Bfe 35-45 0,08 0,014 0,077 2,1 0,17 32 40

Gleby glejobielicowe -  Gleyic Podzols
2.W ilków AEes 15-20 1,38 0,054 0,149 17,7 1,58 34 50

Bhfe 20-30 i , 73 0,023 0,450 8,4 2,2 88 57
4. Wilków Ees 10-15 0,74 0,035 0,094 15,0 0,87 89 69

Bfe 20-30 1,38 0,015 0,465 6,6 1,86 63 65
Gleby rdzawe -  Haplic Arenosols
3. Wilków A 5-15 0,71 0,068 0,050 19,3 0,83 41 n.o.

B vl 30-40 0,20 0,063 0,071 4,4 0,33 59 44
Bv2 55-65 0,09 0,017 0,046 3,7 0,15 53 24

5. Wilków A 7-12 0,54 0,059 0,052 15,1 0,65 32 64
B vl 20-35 0,16 0,035 0,090 3,4 0,28 38 27
Bv2 55-65 0,03 0,015 0,054 1,1 0,10 20 17

9. Sieraków A 5-15 0,36 0,037 0,033 15,9 0,43 39 66
B vl 20-30 0,17 0,032 0,062 4,9 0,26 29 48
Bv2 50-60 0,03 0,033 0,072 0,9 0,13 20 82

Gleba rdzawa oglejona -  Haplic-Gleyic Arenosol
6. Palmiry A 8-18 0,58 0,265 0,089 6,0 0,93 37 38

B vl 33-43 0,13 0,145 0,070 2,1 0,34 30 20
Bv2g 5 0 -1 00a 0,0 0,099 0,035 n.o. 0,13 n.o. 31
Bv£g 50-100b 0,0 0,082 0,025 n.o 0,11 n.o. 7

Zawartość glinu wymiennego

Wielu autorów podkreśla rolę glinu wymiennego w glebie [Adamczyk i in. 1968, 
Kuźnicki i in. 1974, Motowicka-Terelak 1975] i jakkolwiek ilości tej formy są w glebie 
niewielkie (poniżej 1 %) w stosunku do ogólnej zawartości, jednak zbyt duża jego ilość 
może być toksyczna dla roślin [Barszczak, Bilski 1983, Filipek 1989, Prusinkiewicz, 
Krzemień 1974, Motowicka-Terelak T. 1980]. Największa ilość glinu wymiennego 
występuje w glebach bielicoziemnych w poziomach ektopróchnicy (rys. 3). Kontakt 
bardzo kwaśnych poziomów O (Ofh) z mineralną częścią gleby powoduje uwalnianie
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prof. 1

Gleba bielicowa - Haplic Podzol

prof. 4

Gleba glejobielicowa - Gleyic 
Podzol

0  Al wymienny - exchangeable

prof. 5

Gleba rdzawa - Haplic Arenosol

prof. 6

Gleba rdzawa ogiejona - Haplic - 
Gleyic Arenosol

Ш  Al wymienny - exchangeable

RYSUNEK 3. Zawartość glinu wymiennego w glebach
FIGURE 3. Content of exchangeable aluminum in soils
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glinu w formie wymiennej i wiązanie z materią organiczną o dużej pojemności 
kationowymiennej. W poziomach mineralnych zawartość Al wymiennego jest mniej
sza i maleje wraz z głębokością profilu z niewielkim wzrostem w poziomie В 
niektórych gleb bielicowych. W poziomach tych brak jest sorbentów glinu wymien
nego z powodu małej ilości frakcji ilastej i substancji organicznej. W poziomach 
mineralnych A i В gleb rdzawych właściwych i rdzawej oglejonej oznaczono mniej 
glinu wymiennego niż w poziomach AEes i Bh, Bh,fe, Bfe gleb bielicowych. W 
glebach glejobielicowych również dużo glinu wymiennego występuje w ektopróch- 
nicach, ale więcej w poziomach mineralnych wymywania (albie Ees) i zmniejsza się 
w głąb profilu. W plamistych, bogatych w żelazo poziomach Bv2g gleby rdzawej 
oglejonej jest mało Al wymiennego, nieco mniej tiiż w pozostałych glebach rdzawych 
i podobnie jak w glebie rdzawej oglejonej znanej z literatury [Konecka-Betley i in. 
1994].

DYSKUSJA
Przedstawione wskaźniki chemiczne potwierdzają i szerzej obrazują związek 

typologii gleb z rzeźbą terenu oraz stosunkami wilgotnościowymi i można je pogru
pować zgodnie z wyróżnionymi typami i odmianami -  dla gleb bielicowych, glejo
bielicowych, rdzawych właściwych i rdzawych właściwych oglejonych. Skon
centrowano się na tych właściwościach, które wyraźnie różnicują badane typy gleb.

Gleby bielicowe wykazują silne przemieszczanie pedogenicznych form żelaza i 
glinu -  wartości wskaźnika Wp В/A dla różnych form Al i Fe można uszeregować 
następująco: Feo> Fep>Fed>Fe w HC1 oraz Alo>Alp>Al w HC1. Wskaźnik prze
mieszczania potwierdza spostrzeżenie, że poziomy spodic gromadzą najwięcej form 
żelaza i glinu.

W glebach glejobielicowych przemieszczane są przede wszystkim formy pedoge- 
niczne glinu. Wskaźnik Wp В/A dla tego składnika kształtuje się podobnie, jak podano 
wyżej dla gleb bielicowych. Natomiast wśród form żelaza tylko Fe ekstrahowane 
kwasem solnym wykazuje pewne oznaki przemieszczania do poziomu Bh,fe. Gleby 
te zawierają najmniejsze ilości Fed i Feo i największe ilości Alo w porównaniu z 
glebami bielicowymi i rdzawymi.

Gleby rdzawe właściwe charakteryzują się pewnym przemieszczaniem glinu, 
szczególnie form amorficznych i oznakami nieznacznego przemieszczania żelaza z 
wyjątkiem Fep.

Gleba rdzawa oglejona zawiera w profilu więcej żelaza niż glinu niż pozostałe 
gleby bielicoziemne i gleby glejobielicowe. Omawiane składniki wykazują wstępne 
oznaki przemieszczania, prawdopodobnie tendencja ta jest modyfikowana przez 
procesy oglejenia.

Zawartość glinu wymiennego kształtuje się podobnie jak w opisanych w literaturze 
glebach bielicowych i rdzawych. Ilości występujące w poziomach mineralnych mogą 
być uznane za toksyczne szczególnie dla młodych siewek [Prusinkiewicz, Krzemień 
1974, Janowska 1999]. W poziomach powierzchniowych toksyczność glinu jest 
niwelowana przez ochronne działanie próchnicy.
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Porównano przedziały wartości badanych wskaźników chemicznych z kryteriami 
WRB.

Poziomy glejospodic spełniają kryterium Alo+l/2Feo>0,5% (tab. 3), zaś w bada
nych glebach bielicowych suma ta jest zbyt niska, aby spełnić wymagania określone 
dla poziomu spodic w klasyfikacji WRB. Podobne do otrzymanych w niniejszej pracy 
wyniki dla kilku profili gleb bielicowych przedstawiła Pokojska [1976]. Kryterium 
dwukrotnie większej zawartości sumy składników Alo+l/2Feo w poziomie В w 
porównaniu z poziomem nadległym jest spełnione we wszystkich poziomach spodic 
i glejospodic. Zgodnie z propozycjami zawartymi w WRB kształtują się też inne 
wskaźniki -  zawartości węgla organicznego w poziomach spodic są wyższe niż 0 ,6 %, 
a pH w roztworze wodnym wynosi poniżej 5,9. Górna granica poziomów spodic 
zaczyna się poniżej 1 0  cm od powierzchni mineralnej gleby, zaś miąższość tego 
poziomu wynosi ponad 2,5 cm.

W Systematyce gleb Polski [1989] wprowadzono diagnostyczny dla gleb rdza
wych poziom sideric, który scharakteryzowano według podanych tam zasad w po
przednim rozdziale. Gleby rdzawe nie są wyodrębnione w klasyfikacji WRB jako 
jednostka, ale nawiązując do propozycji WRB i uwzględniając przedstawione wyniki 
badań można zaproponować rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem następują
cych, uzupełniających wskaźników diagnostycznych dla poziomów sideric: I -  
Alo+l/2Feo<0,5%; II -  zawartość Corg. <0,6% oraz pH<5 ,9; III -  początek górnej 
granicy poziomu poniżej 10 cm od mineralnej części gleby. Nie ma konieczności 
odnoszenia się do kryterium dwukrotnie większej zawartości sumy składników 
Alo+l/2Feo w poziomie В w porównaniu z poziomem nadległym, jak wynika to 
również z poprzednich badań [Janowska 2001]. W niektórych z badanych gleb (prof. 
5 i 9) w poziomie В suma amorficznych form glinu i żelaza jest dwu- lub trzykrotnie 
większa niż w poziomie A. Gleby rdzawe powstałe na wydmach w okresie prebore- 
alnym lub borealnym mogły w swojej historii [Konecka-Betley 2001] ulegać prze
modelowaniu i być może poziomy В zawierają cechy reliktowe. Można też 
zaproponować, aby miąższość poziomu sideric przyjąć większą niż 10 cm. W glebach 
niewykazujących śladów zjawisk peryglacjalnych poziom ten stopniowo przechodzi 
w skałę macierzystą niejednokroć z możliwością wyznaczenia poziomu przejściowe
go BvC.

Barwy gleb dla poziomów spodic są ściśle zgodne z propozycjami WRB w prof. 
7 i 8 , a barwy poziomów diagnostycznych w pozostałych glebach bielicowych i 
glejobielicowych przy odcieniu 10YR mają nieco wyższe wartości value i chroma. 
Dla poziomów sideric wytworzonych z piasków różnego pochodzenia można zapro
ponować jako kryterium barwy następujące zakresy: 10YR 5/4-6 i 7,5YR 5/6-8. 
Leżące pod poziomem sideric analizowanej gleby rdzawej oglejonej plamiste pozio
my Bv2g o odcieniu 5YR i 7,5YR poza intensywną barwą zawierają więcej żelaza 
rozpuszczalnego w HC1 i żelaza wolnego. Występujące w tej części profilu zjawiska 
oglejenia wpływają również na kilkukrotne wzbogacenie poziomu Bvl w żelazo. 
Podobne zjawisko zaobserwowano w innych glebach rdzawych w KPN [Konecka- 
Betley i in. 1994, Janowska 2001], z tego powodu można wyróżnić odmianę: gleby 
rdzawe oglejone.
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WNIOSKI
1. Zawartość i rozmieszczenie form żelaza i glinu w profilu kształtują się zależnie od 

typu i odmiany gleby.
2. Określono wskaźniki chemiczne dla wybranych poziomów spodic, glejospodic i 

sideric na podstawie zawartości i stosunków między różnymi formami żelaza i 
glinu.

3. Poziomy diagnostyczne spodic i glejospodic w badanych glebach spełniają wię
kszość kryteriów wymaganych w klasyfikacji WRB z 1998 r., oprócz wielkości 
akumulacji amorficznych form glinu i żelaza w glebach bielicowych.

4. Zaproponowano dyskusję nad wprowadzeniem uzupełniających kryteriów wyróż
niania poziomu sideric przez włączenie następujących wskaźników: zawartość 
form amorficznych żelaza (Feo) i glinu (Alo), zawartość С organicznego, odczyn, 
miąższość poziomu i położenie w profilu.
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