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IRON FORMS IN ALLUVIAL SOILS OF ŻUŁAWY
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Abstract: In the Żuławy region (Vistula river delta) the following soil-forming processes occur
red: gleying, browning and humus accumulation. The gley soil-forming process is present in all 
investigated soils. In the oxidation-reduction (Gor) and gleyed (Cgg) horizons o f the studied 
soils the accumulation of all the iron forms, the lowest crystalinity index (Feo/Fed) and the high 
mobility index (Fed/Fet) of iron was observed. The brown soil-forming process in the soils is 
manifesting by morphological properties, structure and biological activity o f the cambic hori
zon. The humus accumulation process is exhibited by high accumulation of organic С in the 
upper humus horizon and often in the deeper horizons of the soils.
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WSTĘP

Zainteresowanie gleboznawców madami Żuław [Siuta 1960, 1961, 1963; Witek 
1961, 1965] wynika z ich dobrej wartości rolniczej oraz znacznej powierzchni, jaką 
zajmują (ok. 175 tys. ha). Pomimo zmeliorowania mady są często nadmiernie 
uwilgotnione, co jest spowodowane płytkim występowaniem lustra wody gruntowej 
oraz drobnym ich uziarnieniem. W dotychczasowych badaniach mało miejsca 
poświęcono występowaniu żelaza w tych glebach. Bardzo duże znaczenie związków 
żelaza w określaniu typologii gleb [Blume, Schwertmann 1969; Konecka-Betley 1968; 
Kuźnicki, Skłodowski 1970, Mocek 1988] skłoniły autora do podjęcia badań nad 
występowaniem różnych form tego pierwiastka w madach.

Celem przeprowadzonych badań było określenie występowania i stopnia zaawan
sowania procesów glebotwórczych w madach Żuław oraz ustalenie czynników ich 
genezy i rozwoju.
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MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w 5 profilach mad głębokich, uprawnych obszaru Żuław, 
gdzie największe powierzchnie zajmują mady brunatne (ok. 63%), znacznie mniejsze 
mady właściwe i próchniczne, a najmniejsze mady glejowe [Witek 1965]. Profile 
zlokalizowano na współczesnych tarasach, obecnie niezalewanych (rys. 1). Prace 
terenowe i podstawowe analizy materiału glebowego wykonano metodami powszechnie 
stosowanymi w laboratoriach gleboznawczych. W próbkach glebowych oznaczono 
zawartość żelaza ogółem (Fet) metodąfluorescencji rentgenowskiej, natomiast żelazo 
wolne (Fed) ekstrahowane metodą Mehra-Jacksona i amorficzne (Feo) szczawianem 
amonu oznaczono techniką ASA. Z uzyskanych wyników wyliczono:
• stopień uruchomienia żelaza (Fed/Fet),
• wskaźniki aktywności (krystaliczności) żelaza (Feo/Fed),
• stosunki zawartości Fed do ilości iłu koloidalnego (Fed/0,002),
• procentowy udział żelaza krzemianowego (Fekrz = Fet -  Fed), krystalicznego (Fek 

= Fed -  Feo) i amorficznego (Fea) w zawartości żelaza ogółem (Fet).
Uzyskane wyniki opracowano pod względem statystycznym obliczając współ

czynniki korelacji dla określenia związków między różnymi formami żelaza a niektórymi 
właściwościami gleb.

RYSUNEK 1. Lokalizacja profili glebowych 
FIGURE 1. Locality of soil profiles
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WYNIKI BADAŃ

Badane gleby zaklasyfikowano do mad brunatnych (1 profil), mad próchnicznych 
(1 profil) oraz mad glejowych (3 profile).

Mady brunatne występujące na obszarze Żuław mają dobrze rozwinięte poziomy 
próchniczne o miąższości 30-40 cm i barwie ciemnobrązowej. Występujące głębiej 
poziomy brunatnienia charakteryzują się ciemno-żółtawo-brązową barwą, dobrze 
rozwiniętą strukturą gruzełkowatą oraz dużą aktywnością biologiczną. O dużej 
aktywności biologicznej w tych poziomach świadczy występowanie znacznych ilości 
korzeni roślin oraz obecność korytarzy (krety) i koprolitów (dżdżownice). W dolnych 
częściach profili mad brunatnych występuje oddolne zaciekowo-plamiste oglejenie, 
barwy szaroniebieskiej spowodowane wodami glebowo-gruitfowymi. Oglejeniu 
towarzyszy występowanie konkrecji żelazisto-manganowych, których ilość zależy od 
intensywności przebiegu procesu gruntowo-glejowego.

Mady próchniczne występują głównie na nieznacznych obniżeniach Żuław i 
charakteryzują się dobrze rozwiniętym, barwy ciemnoszarej poziomem próchnicznym o 
znacznej zawartości węgla organicznego. Większe zawartości materii organicznej często 
występują również w głębszych poziomach tych gleb. Prawie zawsze występuje w nich 
wyraźne zaciekowo-plamiste, barwy szaro-niebieskiej oglejenie odgórne skały macierzystej 
bezpośrednio zalegającej pod poziomem próchnicznym. Natomiast głębiej pojawia się 
oglejenie gruntowe, którego intensywność wyraźnie się zwiększa wraz ze wzrostem 
głębokości. Oglejeniu towarzyszy występowanie konkrecji żelazisto-manganowych.

W madach glejowych zasadniczym procesem glebotwórczym jest proces glejowy, 
który podobnie jak w madach próchnicznych obejmuje całe profile z wyjątkiem 
poziomów próchnicznych, jednak ma on intensywniejszy przebieg. Poziomy redukcyjne 
(Gr) położone poniżej 100 cm głębokości wykazują całkowite oglejenie gruntowe barwy 
zielonkawoszarej, natomiast zalegające nad nimi poziomy oksydacyjno-redukcyjne 
oglejone z charakterystyczną rdzawą plamistością zawierają znaczne ilości konkrecji 
żelazisto-manganowych. Gleby te również odróżniają się od mad próchnicznych słabiej 
wykształconymi poziomami próchnicznymi. Należy podkreślić, iż tak znaczne oglejenie 
odgórne mad próchnicznych i glejowych wynika z większej ilości frakcji ilastej w tych 
profilach. Natomiast oglejenie gruntowe spowodowane jest stosunkowo płytkim 
występowaniem lustra wody gruntowej, uwarunkowanego nieznacznym wyniesieniem 
powierzchni Żuław nad poziom morza oraz znacznej ich części położonej w depresjach 
poniżej poziomu lustra wody w Bałtyku.

Badane gleby są madami głębokimi i ciężkimi (tab. 1). Ich skład granulometryczny 
-  według podziału PTG [1989] -  najczęściej odpowiada iłom, iłom pylastym oraz 
glinom średnim. We frakcjach piasku i pyłu ilościowo przeważają piasek i pył drobny. 
W częściach spławialnych najczęściej ił koloidalny i ił pyłowy gruby występują w większej 
ilości niż ił pyłowy drobny. Uzyskane wyniki wykazują małe zróżnicowanie uziamienia 
między podtypami i w podtypach, z wyjątkiem mady próchnicznej, bardzo ciężkiej (prof.
15), która zawiera największą ilość części spławialnych ze wszystkich badanych gleb. 
Nie stwierdzono większych zawartości iłu koloidalnego w poziomie brunatnienia mady



TABELA 1. Niektóre właściwości fizykochemiczne badanych gleb -  TABLE 1. Some physico-chemical properties of the investigated soils Ooо
Miejsc, nr profilu 
Locality profile No.

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

pH % frakcji 
[mm]

i -  fraction [cmol(+)/kg] gleby -  of 
soil

Vs
BS

С

H20 KC1 1-0,1 0,1-0,02 <0,02 <0,002 S
TEB

Hh
H

Th
CEC

%

Mada brunatna oddolnie oglejona -  Gleyed brown alluvial soil

Lisewo A 0-40 7,7 6,7 37 32 31 15 14,01 0,60 14,61 95,89 1,18
Malborskie Bbr 40-90 7,7 6,5 14 21 65 30 26,10 0,71 26,81 , 97,35 1,24
16 Cgg 90-130 7,8 6,7 20 39 41 17 13,54 0,52 14,06 96,30 0,41

Cgg 130-160 7,5 6,4 10 25 65 29 18,51 0,75 19,26 96,11 0,49

Mada próchniczna oddolnie oglejona -  Gleyed humus alluvial soil

Stara Wisla A 0-40 7,2 6,3 13 9 78 46 27,68 1,24 28,92 95,71 2,62
15 Cg 40-75 7,2 5,9 9 3 88 49 27,56 1,01 28,57 96,46 2,46

Cgg 75-120 7,0 5,8 10 5 85 54 29,01 1,61 30,62 94,74 2,00

Mady glejowe -  Gley alluvial soils

Matrąg A 0-35 6,8 5,6 15 18 67 22 23,32 2,10 25,42 91,74 1,60
18 Cg 35-75 6,8 5,5 14 14 72 27 27,50 1,80 29,30 93,86 1,04

Cg 75-85 6,8 5,4 22 27 51 20 26,13 1,91 28,04 93,19 0,98
Gor 85-120 6,7 5,5 12 37 51 13 21,39 1,65 23,04 92,84 0,44
Gr 120-140 7,1 5,6 64 13 23 11 8,21 1,05 9,26 88,66 0,19

Rybina A 0-20 7,4 6,4 10 38 52 10 18,96 0,94 19,90 95,28 1,38
20 Cg 30-60 7,8 6,7 4 38 58 20 23,21 0,23 23,44 99,02 0,81

Gor 60-90 7,7 6,6 5 36 59 25 26,36 0,49 26,85 98,17 1,30
Gr 90-110 7,7 6,7 40 15 45 18 17,17 0,45 17,62 97,45 0,63

Steblewo A 0-30 6,9 6,0 26 33 41 17 15,32 1,67 16,99 90,17 1,50
22 AC 30-55 7,0 5,7 15 35 50 21 16,67 1,05 17,72 94,07 0,89

Cg 55-90 7,1 5,7 6 22 72 30 22,53 0,45 22,98 98,04 0,66
Gor 90-110 7,1 5,7 1 18 81 36 27,31 0,52 27,83 98,13 0,83
Gr 110-140 7,0 5,7 18 40 42 19 20,24 0,45 20,69 97,82 0,46

C
hojnicki
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brunatnej, natomiast nieznaczną jego akumulację zaobserwowano w poziomach 
oksydacyjno-redukcyjnych (Gor) i silnie oglejonych (Cgg) mad objętych procesem 
gruntowo-glejowym (prof. 15 ,20,22).

Zdecydowana większość badanych mad wykazuje odczyn słabo kwaśny (tab. 1). 
Kwasowość hydrolityczna najczęściej osiąga wartość od 0,5 do 2 cmol(+)/kg gleby, a 
stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi waha się od 88 do 
99%. Zawsze większą kwasowość hydrolityczną i niższy stopień wysycenia kationami 
zasadowymi wykazują poziomy próchniczne w porównaniu z poziomami głębiej 
położonymi. Pojemność sorpcyjna waha się od 9,26 do 30,62 cmol(+)/kg gleby i zależy 
od uziamienia. Zawartość węgla organicznego, który występuje w ilościach zróż
nicowanych w całych profilach, wynosi od 0,19 do 2,62%. Wszystkie podtypy mad 
mają podobną zawartość węgla organicznego z wyjątkiem mady próchnicznej (profil
15), w której zawartość tego pierwiastka w całym profilu wynosi powyżej 2%.

Zawartość żelaza całkowitego w badanych madach waha się od 1,43 do 5,63%,
wolnego od 0,52 do 2,52%, natomiast amorficznego od 0,41 do 1,59% (tab. 2). Stopień 
uruchomienia żelaza (Fed/Fet) i wskaźnik jego krystaliczności (Feo/Fed) wynosi 
odpowiednio: od 0,22 do 0,54 i od 0,41 do 0,88. Proces gruntowo-glejowy zachodzący 
we wszystkich omawianych madach ma wpływ na profilowe rozmieszczenie badanych 
form żelaza, stopień jego uruchomienia (Fed/Fet) i wskaźnik aktywności (Feo/Fed). 
Wyraźna akumulacja form Fe występuje w poziomach Cgg i Gor mady brunatnej (profil
16), próchnicznej (profil 15) oraz w madach glejowych (profile 18 i 20). Jednocześnie 
w tych poziomach występuje najwyższy stopień uruchomienia żelaza wynoszący od 
0,32 do 0,54 oraz najniższe wartości wskaźnika jego aktywności od 0,41 do 0,72, które 
potwierdzają korzystne warunki do krystalizacji związków tego pierwiastka. Natomiast 
w poziomach redukcyjnych (Gr) mad glejowych wskaźniki aktywności żelaza osiągają 
wysokie wartości, co świadczy o słabo zaawansowanym procesie krystalizacji związków 
żelaza w warunkach beztlenowych. Należy podkreślić, iż nie stwierdzono wzbogacenia 
poziomu brunatnienia mady brunatnej w wolne żelazo oraz wyższego stopnia jego 
uruchomienia, jako jednego z ważniejszych kryteriów wyróżniania tego poziomu 
diagnostyczno-genetycznego.

Stosunek zawartości żelaza ekstrahowanego ditionitem do zawartości iłu koloidalnego 
(Fed/0,002) osiąga najwyższe wartości w poziomach oksydacyjno-redukcyjnych Gor 
(profil 18 i 20) oraz silnie oglejonych Cgg w madzie brunatnej i próchnicznej (profil 16 
i 15). Natomiast najniższe wartości tych stosunków stwierdzono w poziomach 
redukcyjnych Gr mad glejowych (profil 19 i 20).

W madach Żuław udział żelaza krzemianowego (Fekrz) w żelazie ogólnym wynosi 
od 45,5 do 78,2%, natomiast udział żelaza amorficznego od 16,7 do 36,4% jest we 
wszystkich profilach znacznie większy niż krystalicznego (od 4,5 do 24,4%) (tab. 2). 
Największy udział żelaza krystalicznego w przekroju pionowym badanych mad wykazują 
poziomy oksydacyjno-redukcyjne (Gor) mad glejowych (profil 18 i 20) oraz poziomy 
silnie oglejone (Cgg) mady brunatnej i próchnicznej (odpowiednio profile 16 i 15). 
Jednocześnie najniższy udział żelaza krystalicznego stwierdzono w poziomach 
redukcyjnych (Gr) mad glejowych (profile 18 i 20).
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TABELA 2. Zawartość żelaza ogófem (Fet), wolnego (Fed) i amorficznego (Feo), wskaźniki aktywności 
(Feo/Fed) i stopień uruchomienia żelaza (Fed/Fet), stosunki zawartości Fed do zawartości iłu koloidalnego 
(Fed/0,002) oraz udział form żelaza krzemianowego (Fekrz), krystalicznego (Fek) 
i amorficznego (Fea)
TABLE 2. Content of total (Fet), free (Fed) and amorphous iron (Feo), crystalinity index (Feo/Fed) and 
mobility index of iron (Fed/Fet), the ratio of Fed to the clay fraction content (Fed/0,002) and contribution 
of iron forms: silicatic (Fekrz), crystalline (Fek) and amorphous (Fea)

Miejsc, 
nr profilu 
Locality 
profile No.

Po
ziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Fet Fed Feo Feo / 
Fed

Fed/
Fet

Fekrz Fek Fea Fed/
0,002

[%] [%]

Mada brunatna oddolnie oglejona -  Gleyed brown alluvial soil

Lisewo
Malborskie
16

A
Bbr
Cgg
Cgg

0-40
40-90
90-130

130-160

1,77
4,07
3,24
4,85

0,61
1,29
1,33
1,92

0,41
1.05 
0,54
1.05

0,67
0,81
0,41
0,55

0,34
0,32
0,41
0,39

65,5
68.3 
59,0
60.4

11.3
5.9

24.4
17.9

23,2
25,8
16,7
21,6

0,041
0,043
0,078
0,066

Mada próchniczna oddolnie oglejona -  Gleyed humus alluvial soil

Stara
Wisła
15

A
Cg
Cgg

0-40
40-75
75-120

4,74
4,26
5,63

1,46
0,93
2,12

1,00
0,74
1,18

0,68
0,79
0,56

0,31
0,22
0,38

69.2
78.2
62.3

9.7 
4,5

16.7

21,1
17,4
21,0

0,032
0,019

.0,039

Mady glejowe -  Gley alluvial soils

Matrąg
18

A
Cg
Cg
Gor
Gr

0-35 
35-75 
75-85 
85*-120 

120-140

3,98
4,31
3,75
4,62
1,43

1,63
1.51 
1,37
2.52 
0,59

1,17
0,96
1,06
1,59
0,52

0,72
0,63
0,77
0,63
0,88

0,41
0,35
0,36
0,54
0,41

59.0
65.0
63.5
45.5 
58,7

11,6
12,8

8,3
20,1

4,9

29,4
22.3
28.3
34.4
36.4

0,074
0,056
0,068
0,194
0,054

Rybina
20

A
Cg
Gor
Gr

0-20
30-60
60-90
90-110

2,53
2,71
4,51
2,12

0,77
0,84
1,44
0,52

0,60
0,70
0,99
0,41

0,78
0,83
0,69
0,78

0,30
0,31
0,32
0,24

69,6
69.0
68.1 
75,5

6,7
5.2 

10,0
5.2

23.7
25.8 
22,0 
19,3

0,077
0,042
0,058
0,029

Steblewo
2

A
AC
Cg
Gor
Gr

0-30
30-55
55-90
90-110

110-140

2,20
2,70
4,00
4,08
2,40

0,91
1,11
1,77
1,63
1,04

0,74
0,64
1,38
1,18
0,83

0,81
0,58
0,78
0,72
0,80

0,41
0,41
0,44
0,40
0,43

58.6 
58,9 
55,8 
60,0
56.7

7.7 
17,4
9.8 

11,0
8.8

33.6
23.7
34.5 
28,9
34.6

0,053
0,053
0,059
0,045
0,055

Analiza statystyczna uzyskanych wyników (tab. 3) wykazała wysoką korelację między 
zawartością Fet, Feo, udziałem żelaza krzemianowego (Fekrz) i amorficznego (Fea) a 
zawartością frakcji <0,02 mm oraz zawartościąFet, udziałem (Fekrz) i amorficznego (Fea) 
a zawartością iłu koloidalnego. Korelację wykazuje również udział (Fekrz) i amorficznego 
(Fea) z zawartością С oraz korelację przy mniejszym poziomie istotności zawartości 
Fed z zawartością frakcji <0,02 mm.
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TABELA 3. Współczynniki korelacji między formami Fe a właściwościami mad 
TABLE 3. Correlation coefficients between forms of Fe and some properties of soils

Zmienna
Variable

Formy Fe --  Forms of Fe

Fet Fed Feo Fekrz. Fek Fea

<0,02 0,825** 0,526* 0,567** 0,893** 0,543** 0,853**
<0,002 0,722** 0,378 0,361 0,837** 0,568** 0,787**
С 0,407 0,020 0,071 0,373* 0,196 0,387*

РНкс, -0,204 -0,400 -0,517 -0,078 -0,107 -0,016

*, ** -  istotne odpowiednio przy p = 0,05 i p = 0,01;
*, ** — significant at a level of p = 0.05 and p = 0.01, respectively

DYSKUSJA
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały występowanie na obszarze Żuław 

procesu glebotwórczego gruntowo-glejowego, akumulacji próchnicy i brunatnienia. 
Występowanie i intensywność przebiegu tych procesów uwarunkowana jest przede 
wszystkim położeniem tego obszaru, jego rzeźbą terenu i związanymi z tym zróżni
cowanymi stosunkami wodnymi, właściwościami osadów aluwialnych, charakterem 
roślinności, krótkim czasem ich rozwoju oraz działalnością człowieka.

Proces gruntowo-glej owy występuje we wszystkich podtypach badanych mad, co 
jest spowodowane stosunkowo płytkim występowaniem lustra wody gruntowej na 
nieznacznie wyniesionym nad poziom morza obszarze Żuław. Jednak stopień jego nasilenia 
w dolnych lub środkowych częściach profili -  najintensywniejszy w madach glejowych i 
próchnicznych-jest zróżnicowany i zależy przede wszystkim od głębokości występowania 
wód gruntowych, co jest także uwarunkowane mikrorzeźbą Żuław. Występowanie i 
nasilenie procesu gruntowo-glej owego charakteryzują właściwości morfologiczne w 
postaci całkowitego oglejenia poziomów Gr, silnego oglejenia poziomów Gor i Cgg, w 
których występują konkrecje żelazowo-manganowe wraz z wytrąceniami żelaza oraz 
profilowa dystrybucja oznaczonych form związków żelaza. Należy podkreślić, iż na 
powszechność występowania procesu gruntowo-glej owego w madach Żuław oraz na 
bardzo podobny jego wyraz we właściwościach morfologicznych zwrócili już uwagę we 
wcześniejszych badaniach tych gleb inni autorzy [Siuta 1960,1961,1963; Witek 1961,1965]. 
Bardzo dynamicznemu uwalnianiu i przemieszczaniu w tym procesie -  na co wskazują 
także wyniki badań innych autorów [Auxtero et al. 1996; Dobrzański, Nipanicz 1949; 
Laskowski 1986; Niedźwiecki 1972; Singh et al. 1995; Siuta 1960] -  ulegają związki 
żelaza, które akumulują się na skutek wytrącania tuż nad poziomem lustra wody gruntowej 
w strefie areacji (w poziomach oksydacyjno-redukcyjnych Gor i silnie oglejonych Cgg)). 
W tych poziomach stwierdzono także najniższe wartości wskaźnika aktywności żelaza 
(Feo/Fed), co potwierdza intensywny proces krystalizacji jego form amorficznych. 
Zjawisko to ma mniej see, pomimo że znaczna zawartość próchnicy, przeważnie słabo 
kwaśny odczyn i nadmierne uwilgotnienie tych gleb nie sprzyja temu procesowi według 
niektórych autorów [Schwertmann 1981, 1988; Stonehouse, Arnaud 1971].
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Proces brunatnienia występuje w madach Żuław nieco wyżej położonych i stwier
dzono go na podstawie występowania i niektórych właściwości poziomu brunatnienia. 
Podstawowymi cechami wydzielenia poziomu brunatnienia była jego brunatna barwa, 
homogeniczność, dobrze rozwinięta struktura gruzełkowata oraz aktywność biologiczna 
wyrażająca się obecnością fauny glebowej i korzeni roślin. W poziomie tym nie stwierdzono 
wyższych -  w porównaniu z pozostałymi poziomami -  zawartości żelaza ekstrahowanego 
ditionitem i szczawianem oraz wyższego stopnia jego uruchomienia, które potwierdzały 
intensywne wietrzenie minerałów pierwotnych [Chojnicki 1993,2002; Dąbkowska-Naskręt 
1990; Melke 1997; Zagórski 2001]. Należy zwrócić uwagę, iż poziomy brunatnienia mad 
Żuław wykazują słabszą strukturę i mniejszą aktywność biologiczną niż w madach 
środkowej Wisły [Chojnicki 2001 ], jednak zostały one wydzielone zgodnie z kryteriami 
Systematyki gleb Polski [1989] i Systematyki gleb WRB [1994].

Mady próchniczne wytwarzały się na niżej położonych powierzchniach Żuław i 
charakteryzują się znaczną akumulacją próchnicy w dobrze rozwiniętych poziomach 
próchnicznych oraz często w całych profilach glebowych. Dolne i środkowe części ich 
profili podlegają intensywnemu procesowi gruntowo-glejowemu, natomiast wierzchnie 
poziomy -  z wyjątkiem poziomów próchnicznych -  często procesowi opadowo- 
glejowemu, któremu sprzyja drobne uziamienie. Nadmierne uwilgotnienie tych mad i 
w następstwie tego występujące procesy glejowe sprzyjały wzmożonej akumulacji 
próchnicy, jednak na jej zawartość często także mogła mieć wpływ znaczna, pierwotna 
zasobność osadów aluwialnych w próchnicę. Podobną genezę i uwarunkowania rozwoju 
mad próchnicznych przedstawili także w swych pracach Strzemski [ 1955] i Tomaszewski 
[ 1968]. Znaczne zawartości próchnicy w całych profilach tych mad są zapewne związane 
z krótkotrwałym rozwojem gleb pod roślinnością trawiastą na kolejno akumulowanych 
aluwiach. Ilość w ten sposób gromadzonego humusu zależała od czasu między kolejnymi 
wylewami rzeki osadzającymi namuły oraz intensywności przebiegających procesów 
glebotwórczych. Mady próchniczne mógły również powstać w wyniku osuszenia płytkich 
gleb hydrogenicznych, występujących na Żuławach [Piaścik i in. 1997].

WNIOSKI
1. Na obszarze Żuław stwierdzono proces glebotwórczy gruntowo-glej owy obejmują

cy głównie dolne i środkowe części profili wszystkich podtypów badanych mad 
oraz proces brunatnienia i akumulacji próchnicy.

2. Proces gruntowo-glej owy spowodował silną akumulację żelaza w poziomach oksy- 
dacyjno-redukcyjnych (Gor) i silnie oglejonych (Cgg), gdzie najintensywniej prze
biega również proces krystalizacji form amorficznych żelaza (Feo/Fed) i najwyż
szy jest stopień jego uruchomienia (Fed/Fet).

3. Proces brunatnienia w badanych madach wyraża się tylko cechami morfologiczny
mi poziomu brunatnienia (barwa, struktura) oraz dużą aktywnością biologiczną.

4. Proces akumulacji próchnicy najintensywniej przebiega w madach próchnicznych w wa
runkach nadmiernego uwilgotnienia i występowania oddolnego i odgórnego oglejenia.
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