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Abstract: Within 54 soil profiles the content of organically bound Al (Alp) was investigated. On 
the basis o f their morphology, the profiles were described as podzolized acid brown soils (21) 
and typical acid brown soils (33). Investigated sites were located in Beskidy Mts., at elevation 
600-1100 m above the sea level. In soils with visible podzolic properties, lower content o f Alp 
was determined in eluvial horizons and higher in iluvial ones, however, the highest content of 
Alp was determined in cambic horizons (Bbr), underlying iluvial Bfe. It was proved that values 
o f Alp/Cp in different soil horizons were dependent on soil pH. Thus the content o f Alp the 
investigated soil horizons was dependent on the content of soil humic substances and soil pH. 
The investigations support those critical opinions of the usability of Cp/(Alp+Fep) index for 
soil diagnosis.
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WSTĘP
Wiązanie glinu z materią organiczną następuje głównie przez grupy zawierające 

tlen, natomiast grupy zawierające azot są znacznie mniej reaktywne. Pochodzące z 
roztworu kationy glinu mogą być wiązane poprzez: a) mostek wodny, b) siły 
elektrostatyczne, c) wiązania koordynacyjne z pojedynczymi grupami funkcyjnymi, 
d) wiązania chelatowe. W warunkach glebowych jako pierwsze powstają silne 
wiązania typu с i d. Jony glinu mogą też, przez kombinację wiązań, tworzyć połączenia 
m iędzy dwom a lub więcej m olekułam i organicznym i [Vance i in. 1996]. 
Doświadczalnie określona całkowita pojemność sorpcyjna substancji humusowych 
wynosi 10-12 m m ob g_1 dla kwasów fulwowych i 5-6 m m ob g_1 dla kwasów 
huminowych [Tan 1998]. Proces wysycania materii organicznej przez pochodzące z 
roztworu glebowego kationy glinu lub żelaza decyduje o rozpuszczalności lub 
wytrącaniu materii organicznej w glebie (proces bielicowania), determinuje również
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powstawanie trwałych połączeń związków organicznych z powierzchnią ziaren 
glebowych (proces brunatnienia) [Martin, Reeve 1960; Mokma, Buurman 1982; 
Buurman 1984; Vance i in. 1996].

Gleby omawianego terenu zostały uprzednio sklasyfikowane przez Maciaszka i in. 
[2000] jako brunatne bielicowane i kwaśne, przy czym w pewnej ilości opisanych profili 
glebowych stwierdzono różny stopień zaawansowania procesu bielicowania nakła
dającego się na proces brunatnienia. W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie 
glinu związanego z materią organiczną (Alp): interpretację rozmieszczenia Alp w 
profilach gleb oraz uwagi do zastosow ania Alp w konstrukcji wskaźników  
pedogenicznych.

MATERIAŁ I METODY BADAWCZE
Badania zostały przeprowadzone w ramach realizowanego w latach 1998-2000 

projektu KBN 5P06H 036 14 „Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki 
leśnej na terenie Żywiecczyzny”. Odkrywki glebowe umiejscowiono na terenie Beskidu 
Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego. Skałą macierzystą badanych gleb 
były zwietrzeliny fliszowych warstw istebniańskich, godulskich i magurskich o składzie 
granulometrycznym glin lekkich, średnich i ciężkich, rzadziej piasków gliniastych 
(głównie piaskowce) albo iłów (wkładki łupków ilastych). Odkrywki były rozmieszczone 
w leśnych terenach strefy klimatycznej regla dolnego (600-1100 m n.p.m.). Obszerna 
charakterystyka gleb zamieszczona jest w pracy Maciaszka i in. [2000].

Ogółem do analiz pobrano 280 próbek gleby z 54 profili glebowych, z których, na 
podstawie cech morfologicznych, 21 profili opisano jako gleby brunatne kwaśne 
bielicowe (O-AEes-Bfe-Bbr-BbrC-C), a 33 jako brunatne kwaśne typowe (O-Ah- 
ABbr-Bbr-BbrC-C). Próbki gleb ekstrahowano z 0,1 mol Na4P20 7 • dm-3 o pH 10, 
zgodnie z zaleceniami Alexandrowej [1960]. W uzyskanych ekstraktach oznaczono 
zawartość żelaza (Fep) metodą ASA, zawartość glinu (Alp) metodą kolorymetryczną 
z wykorzystaniem barwnej reakcji glinu z aluminonem, natomiast węgiel organiczny 
(Cp) metodąTiurina po uprzednim odparowaniu roztworu [Ostrowska i in. 1991].

WYNIKI I DYSKUSJA

Porównanie rozmieszczenia Cp oraz Alp w dwóch grupach badanych gleb wydaje 
się potwierdzać zjawisko intensywniejszego przemieszczania w profilach gleb, które 
na podstawie cech morfologicznych zostały zaklasyfikowane jako brunatne kwaśne 
bielicowane. Zwraca jednak uwagę fakt, że najwyższe zawartości Alp oznaczono w 
poziomach brunatnienia, a nie poziomach iluwialnych (oznaczonych jako Bfe), gdzie 
stwierdzono najwyższe zawartości kompleksów żelazisto-próchnicznych (Fep) [Gruba 
2001] oraz wyraźne wzbogacenie w substancje humusowe (tab. 1). Relatywnie niskie 
zawartości Alp stwierdzono również w poziomach próchnicznych i organicznych, 
pomimo wysokiej zawartości substancji humusowych.

Rozmieszczenie w profilach glebowych organicznych kompleksów glinu i żelaza, 
oznaczanych przez ekstrakcję z 0,1 mol Na4P20 ? • dm-3 o pH 10, było już uprzednio 
interpretowane jako przejaw bielicowania [Gruba 2001]. Zawartość Alp, Fep i Cp w 
poziomach eluwialnych i iluwialnych znalazła zastosowanie w konstrukcji wskaźnika 
opracowanego na podstawie obszernych badań Mokmy i Buurmana [1982] i 
opublikowanego rok później przez Mokmę [1983]. Trafił on również do Systematyki
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TABELA 1. Wartości średnie oraz odchylenia standardowe (w nawiasach) zawartości 
Alp i Cp oraz pHKC1 w poszczególnych poziomach genetycznych badanych gleb 
TABLE 1. Mean and standard deviations of Alp and Cp content related to pHKC1 
of the investigated soil horizons

Poziopi
Horizon

Liczba 
próbek 
Number 
of samples

P H kc. Cp Alp

mmol • kgr1

Gleby brunatne kwaśne bielicowane -  Podzolized acid brown soils
(liczba profili -  number of profiles -  21)

Ofh 23 2,7 2545,4 (586,4) 60,5 (20,9)
AEes 24 2,8 769,1 (339,6) 39,8 (15,3)
Bfe 20 3,5 985,4 (405,4) 89,2 (30,4)
Bbr 12 4,1 590,7 (243,5) 97,1 (26,0)
BC 21 4,1 410,2 (294,6) 87,6 (22,4)
С 14 4,1 263,6 (264,8) 66,6 (19,1)

Gleby brunatne kwaśne typowe -  Typie acid brown soils
(liczba profili -  number of profiles -  33)

Ofh 22 2,9 2630,4 (498,0) 61,4 (15,5)
Ah 27 3,2 1346,7 (426,8) 59,0 (15,0)
ABbr 27 3,5 722,6 (269,6) 62,7 (17,2)
Bbr 33 3,9 362,7 (253,6) 73,1 (25,7)
BC 31 4,0 221,4 (214,6) 53,7 (24,1)
с 26 4,1 143,2 (120,8) 43,4 (21,6)

gleb Polski [1989], a ostatnio został również ujęty w Klasyfikacji gleb leśnych Polski 
[2000]. Zastosowanie wartości stosunku Cp/(Alp+Fep) do diagnozowania procesu 
bielicowania było jednak od samego początku krytykowane. M.in. Buurman [1984], na 
podstawie badań laboratoryjnych dotyczących rozpuszczalności i wytrącania kwasów 
fulwowych wysycanych przez kationy glinu, stwierdził, „że progowa wartość C/(Fe, 
Al), decydująca o rozpuszczalności bądź wytrącaniu koloidów organicznych w glebach 
jest zależna od regionu ich występowania, tworzących je skał macierzystych lub stopnia 
rozwoju gleb. Ponieważ wartość ta jest zależna od pH, nie jest możliwe jej zastosowanie 
do definiowania poziomów iluwialnych”.

Wielu autorów zaznacza, że w procesie wytrącania materii organicznej w glebach 
większą efektywnością cechuje się Al niż Fe [np. Martin, Reeve 1960; Buurman 1984].

Stopień wysycenia glebowych substancji humusowych przez kationy glinu można 
określić przez wartość stosunku Alp/Cp [np. Simonsson, Berggren 1998]. Aby sprawdzić 
powyższe stwierdzenie Buurmana, na rysunku 1 przedstawiono zależność między 
średnimi wartościami stosunku Alp/Cp a pHKC1 w poszczególnych poziomach 
glebowych.

Na podstawie rysunku 1 można stwierdzić, że wartość stosunku Alp/Cp jest funkcją 
pH. Wynika to z faktu, że przy wyższej aktywności jonów wodorowych w roztworze 
glebowym (niskie pH) grupy funkcyjne materii organicznej są silnie nasycone przez 
H+, w związku z czym wiązanie jonów Al3+ jest ograniczone. Wraz ze spadkiem 
aktywności wodoru w roztworze glebowym (wzrost pH) grupy funkcyjne materii
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RYSUNEK 1. Zależność między stopniem wysyeenia substancji humusowych kationami glinu (wartości 
średnie Alp/Cp) a pH w poszczególnych poziomach badanych gleb (w nawiasach podano liczbę 
próbek)
FIGURE. 1. Relation between saturation degree of soil humic substances by Al (average values of Alp/ 
Cp) and рНкс] of the horizons of investigated soil (number of samples is given in parentheses)

organicznej (grupy karboksylowe) zaczynają stopniowo dysocjować -  zgodnie z 
równaniem Hendersona-Hasselbacha [McBride 1994] -  umożliwiając tworzenie się 
kompleksów Al-organicznych. Zjawisko to tłumaczy relatywnie mniejsze zawartości 
Alp oznaczane w poziomach próchnicznych oraz w poziomach Bfe, które mają wyższą 
zawartość substancji humusowych ale niższe pH niż poziomy Bbr. Najwyższe wartości 
Alp w poziomach brunatnienia badanych gleb są zatem wypadkową wzrastającego w 
głąb profili pH i ciągle jeszcze znaczącej zawartości substancji humusowych. 
Analogicznie zjawisko w glebach bielicowych wytworzonych z piasków zaobserwowała 
Pokojska [1979]. Badając profilowe rozmieszczenie żelaza i glinu autorka stwierdziła 
najwyższą koncentrację Fe w poziomach Bh, natomiast największe ilości Al w 
zalegających niżej poziomach Bhs.

Ze zjawiskiem wzrostu wartości Alp/Cp wraz ze wzrostem pH jest związana 
maksymalna pojemność materii organicznej, określana przez jej kwasowość całkowitą 
(wartości podane we wstępie). Empiryczna i teoretyczna maksymalna wartość 
wysyeenia materii organicznej przez Al wynosi ok. 0,1 [Buurman 1984; Simonsson, 
Berggren 1998], podczas gdy w głębszych poziomach badanych gleb stwierdzono 
wartości Alp/Cp nawet 2-, 3-krotnie większe (rys. 1). Wartości Alp/Cp znacznie większe
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pH w 1 mol KCl • dm 3

RYSUNEK 2. Średnie wartości wskaźnika Cp/(Alp+Fep) w poszczególnych poziomach genetycznych 
badanych gleb jako funkcja pH (liczba próbek jak na rys. 1).
FIGURE 2. Average values o f Cp/(Alp+Fep) index related to pHKa in the horizons of investigated soils 
(number o f samples as in Figure 1)

od 0,1 uzyskali również Simonsson i Berggren [1996], podobne można uzyskać 
przeliczając wyniki opublikowane przez Alvareza i in. [2002]. Dowodzi to, że 
zastosowanie 0,1 mol Na4P2Oy • dm-3 o pH 10 do ekstrakcji Al powoduje uruchomienie 
glinu potencjalnie reaktywnego z różnych jego źródeł, nie tylko z połączeń z glebową 
materią organiczną. Wielu autorów uważa, że mniejsze niż przy zastosowaniu wyciągu 
Na4P90 ? ilości glinu uzyskane metodą ekstrakcji 0,5 mol CuCl2 • d n r3 proponowaną 
przez Juo i Kampratha [1979], są najbardziej zbliżone do rzeczywistej zawartości 
organicznej formy Al w glebie [np. Hargrove, Thomas 1981; Lofts i in. 2001].

Poziomy AEes w badanych glebach nie spełniały kryteriów albie, tzn. wartość Cp/ 
(Alp+Fep) była w każdym przypadku niższa od 25. Świadczy to o tym, że proces 
bielicowania w warunkach badanych glebach ma specyficzny charakter i nie znajdują 
tu zastosowania wartości progowe opracowane dla gleb bielicowych wytworzonych z 
piasków. Z drugiej strony wartość Cp/(Alp+Fep) podobnie jak Alp/Cp wykazywała 
zależność od pH (rys. 2), więc poziomy AEes, które wykazywały morfologiczne cechy 
eluwialne, nie były wystarczające zakwaszone aby wykazywać wartości Cp/(Alp+Fep) 
> 25. Potwierdza to wątpliwości Buurmana odnośnie możliwości zastosowania 
uniwersalnych wartości progowych tego wskaźnika dla wszystkich gleb.
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Przeprowadzone badania sugerują również, że glin w innych niż żelazo warunkach 
tworzy połączenia z materią organiczną (stwierdzono zjawisko konkurencji pomiędzy 
Al i Fe), różna jest efektywność wysycania grup funkcyjnych (wyższa dla Al). Również 
różne jest zakres pH w którym powstają tego typu połączenia (znacznie niższe dla Fe 
niż dla Al). Różne właściwości chemiczne glinu i żelaza, wynikające również z wyników 
badań laboratoryjnych przeprowadzonych uprzednio przez Buurmana [1984], sugerują 
że nie wskazane jest łączenie Al i Fe razem we wskaźnikach opisujących proces 
bielicowania.

WNIOSKI
1. Przeprowadzone badania potwierdziły doniesienia wynikające z doświadczeń labo

ratoryjnych, że bezpośredni wpływ na zawartość glinu związanego z glebową mate
rią organiczną (Alp) w glebie ma zawartość substancji humusowych (Cp) w danym 
poziomie oraz pH tego poziomu. W tym świetle proces bielicowania (przemieszcza
nia) w glebach brunatnych kwaśnych ma tylko pośredni wpływ na zawartość Alp.

2. Obliczony stopień wysyeenia substancji humusowych kationami glinu (Alp/Cp) w 
badanych glebach był wyższy, niż teoretycznie mogłoby wynikać z jej maksymalnej 
pojemności sorpcyjnej materii organicznej. Zatem zawartość Alp oznaczona w prób
kach badanych gleb nie w pełni odpowiada pojęciu glinu związanego z glebową 
materią organiczną, a oznaczony tą metodą glin pochodzi prawdopodobnie również 
z innych niż materia organiczna źródeł.

3. Analiza rozmieszczenia Alp i Fep w badanych glebach wskazuje, że charakter związ
ków glinu i żelaza z materią organiczną jest różny dla obu tych metali, co narzuca 
ostrożność w zastosowarliu Al i Fe łącznie do konstrukcji wskaźników iluwiacji.
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