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Abstract: Silica triggers global carbon cycle through Si-С coupling in diatom biomass produc
tion of the oceans. The greatest Si source for the oceans are the continents, where weathering 
of silicates and subsequent leaching o f Si via soil solution is the ultimate Si source for the 
ocean. Here we summarize the actual knowledge of the most important pools, transformations 
and fluxes of the Si cycle in the terrestrial biogeosystems. Principally, weathering and subsequ
ent release of Si may lead to (i) secondarily bound Si in newly formed aluminium silicates, (ii) 
amorphous silica precipitation on surfaces o f other minerals, (iii) plant uptake and subsequent 
re-translocation to soils (e.g. as phytoliths in litterfall) or (iv) final removal from soils (desilifica- 
tion). The research carried out hitherto focused on the participation o f silicon in weathering 
processes. There are, however, only few investigations on the characteristics and controls o f  
the low-crystalline almost pure silicon compounds formed during pedogenesis.
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WSTĘP
Krzem jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na kuli ziemskiej pierwiastków. 

Stanowi 26% całości skorupy ziemskiej i wchodzi w skład ponad 370 minerałów 
skałotwórczych. Ponadto jest jednym z podstawowych składników gleb, gdyż jest 
elementem niemal wszystkich skał macierzystych gleb. Krzem jako drugi pod względem 
ilościowym pierwiastek skorupy ziemskiej odgrywa bardzo ważną rolę w globalnym 
obiegu materii. Głównym źródłem krzemu w środowiskach morskich są procesy
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wietrzenia w biogeosystemach lądowych [Wollast, McKenzie 1983; Tréguer i in. 
1995, Treuguer, Pondaven 2000, Treguer 2002, Conley 2002]. Z jednej strony biorąc 
pod uwagę całościowy proces wietrzenia krzemianów, którego intensywność jest 
uwarunkowana zmianami klimatu, krzem istotnie wpływa na obieg węgla w środowisku. 
W procesie wietrzenia anortytu do gibbsytu pewna ilość C 0 2 zostaje zatrzymana w 
roztworze glebowym.

CaAl2Si2Og + 2C 02 + 8H20  -> Ca2+ + 2A1(0H)3 + 2H4S i04 + 2H C 03"

W dalszej kolejności następuje jego unieruchomienie w postaci węglanu wapnia lub 
magnezu w środowisku morskim [Berner 1995]. Można powiedzieć, że procesy 
wietrzenia krzemianów biorą udział w regulacji (buforowaniu) koncentracji C 0 2 w 
atmosferze. Z drugiej strony rola oceanów jako magazynu węgla współdziała z 
globalnym obiegiem krzemu, który wykorzystywany jest do budowy komórek przez 
radiolarie i okrzemki, które stanowią znaczącą część morskiej biomasy. Im więcej jest 
osadów na dnie mórz, tym więcej węgla wyłączonego jest z obiegu materii. 
Największym źródłem związków krzemu dla oceanów są spływy tego pierwiastka z 
lądów z wodami rzek. Przeprowadzony przez Treguer i in. [1995] bilans pokazuje, że 
80% krzemu w oceanach pochodzi z rzek i w ostateczności z wietrzenia krzemianów w 
biogeosystemach lądowych. Z tych 80% aż 20% krzemu dostarczają rzeki klimatu 
umiarkowanego. Dlatego ważne jest przedstawienie, jakim przemianom i procesom 
podlegają związki krzemu w glebach oraz jakie czynniki wpływają na formy 
przenoszonych związków krzemu (wolnego i biogenicznego), jak i na sam proces 
transportu [Conley 2002].

Artykuł przedstawia krótki opis obiegu krzemu w środowisku, jak również zwraca 
uwagę na pewne aspekty związane z przemianami krzemu w biogeosystamach lądowych, 
na które nie ma do tej pory odpowiedzi, a które są zdaniem autorów ważne dla lepszego 
zrozumienia całości zachodzących przemian.

FORMY I FUNKCJE KRZEMU W GLEBACH
W biogeosystemach lądowych klimatu umiarkowanego związki krzemu zgromadzone 

są w części mineralnej (mineral pools), którą dzielimy na pierwotną (krzemiany i 
glinokrzemiany) i wtórną (minerały ilaste, minerały własne krzemu powstałe w warunkach 
glebowych, np. wtórny kwarc, opal). Związki krzemu są gromadzone również w części 
biogenicznej {biogenic pools), są to fitolity, resztki organiczne i mikroorganizmy, które 
pod wpływem różnych czynników środowiska ulegają wietrzeniu i innym przemianom 
{weathering, plant uptake) w danym biogeosystemie. Pewne jednak ilości krzemu zostają 
wymyte z gleby (desilifikacja) i z przesiąkającą wodą opuszczają biogeosystem lądowy 
(fluxes out). W pewnych przypadkach może nastąpić dopływ związków krzemu do 
biogeosystemu (nawiewy pyłów z innych obszarów, np. pustyń), jednak proces ten w 
biogeosystemach klimatu umiarkowanego na ogół nie zachodzi na większą skalę (rys. 1).

Pierwotnym źródłem różnorodnych form krzemu w glebach są procesy wietrzeniowe 
pierwotnych i wtórnych krzemianów i glinokrzemianów [White, Brantley 1995]. Skały, 
zawierające w swoim składzie minerały bogate w związki krzemu i szkliwo, pod wpływem 
różnych czynników środowiska ulegają wietrzeniu, co prowadzi do powstawania wtórnych 
minerałów krzemu o różnym stopniu krystalizacji, a także bezpostaciowego opalu i wolnej 
krzemionki (H4Si04), która przechodzi do roztworu glebowego.
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RYSUNEK 1. Krzem w biogeosystemach lądowych 
FIGURE 1. Si in terrestrial biogeosystems

Krzem w roztworze glebowym
Kwasy krzemowe znajdujące się w roztworze glebowym mogą występować w 

postaci kwasów monokrzemowych (kwas ortokrzemowy -  H4S i04 i metakrzemowy 
-  H ,S i03) oraz kwasów polikrzemowych [Drees i in. 1989]. Te pierwsze zbudowane 
są z jednego atomu krzemu, atomów tlenu i wodoru. Kwas ortokrzemowy odgrywa 
bardzo dużą rolę w procesie dostępności pewnych pierwiastków dla roślin. Badania 
przeprowadzone przez Hall i Morrison [1906] wykazały wyraźną interakcję między 
jonami fosforu i jonami krzemu znajdującymi się w roztworze glebowym. W wyniku 
nawożenia gleby nawozami krzemowymi (amorficzna krzemionka lub żel krze
mionkowy) wzrastał w glebie udział dostępnego dla roślin fosforu [Brogowski 2000, 
Gladkova 1982; Matichenkov, Ammosova 1996]. Odwrotne oddziaływanie krzemu 
stwierdzono w stosunku do jonów glinu. Badania laboratoryjne, jak i polowe wykazały, 
że nawożenie gleby odpowiednimi formami krzemu redukuje toksyczne działanie 
ruchomego glinu w glebach. Po pierwsze aktywna krzemionka podnosi wartość pH 
gleby [Lindsay 1979], po drugie kwas monokrzemowy jest adsorbowany przez 
wodorotlenki glinu, co osłabia mobilność glinu, a tym samym podwyższa tolerancję 
roślin na obecność ruchomego Al3+ [Panov i in. 1982]. Kwas monokrzemowy wiąże 
również metale ciężkie (Cd, Pb, Zn, Hg i inne) tworząc z nimi rozpuszczalne, lecz 
złożone związki oraz słabo rozpuszczalne krzemiany [Lindsay 1979], przez co zmniejsza 
mobilność tych metali w glebach oraz ich dostępność dla roślin.

Kwasy monokrzemowe przechodzą w kwasy polikrzemowe, które też są integralną 
częścią roztworu glebowego [Drees i in. 1989]. Zbudowane są z dwóch lub więcej 
atomów krzemu, mogą występować w różnych formach, np. łańcuchy, rozgałęzienia
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lub formy kuliste. W glebie, kwasy polikrzemowe oddziałują na właściwości fizyczne gleby 
[Dracheva 1975]. Są zdolne do tworzenia mostków krzemowych między cząsteczkami 
glebowymi, dzięki czemu wpływająna strukturę gleby [Dracheva 1975]. W glebie w fazie 
ciekłej występują również liczne połączenia kompleksowe między kwasami krzemowymi a 
organiczną i nieorganiczną częścią gleby [Matichenkov, Snyder 1996].

Krzem w fazie stałej gleby (części mineralnej)

Kwasy krzemowe i polikrzemowe przechodzą w żele krzemionkowe, a te następnie 
w fazę stałą gleby, w której mogą występować jako minerały o różnym stopniu 
krystalizacji [Monger, Kelly 2002]. Do form krystalicznych zaliczamy minerały ilaste, 
wtórny kwarc. Do form bezpostaciowych należą minerały pochodzenia biologicznego 
(opal A, fitolity, bogate w Si szczątki roślinne i mikroorganizmy) i opal pochodzenia 
abiotycznego [Matichenkov, Bocharnikova 2001]. Ponadto w glebie powstaje szereg 
minerałów o strukturze nieuporządkowanej lub słabo uporządkowanej, takich jak: 
allofany, proto-imogolit oraz imogolit. Krystobalit można zaliczyć do minerałów 
kryptokrystalicznych.

Takie czynniki, jak: pH gleby, temperatura, obecność związków humusowych, 
mikroorganizmów, mają wpływ na powstawanie wtórnych minerałów krzemu w 
środowisku glebowym [Monger, Kelly 2002, Drees i in. 1989, Dove 1995, Gerard i in.
2002]. W wyniku zakwaszania środowiska glebowego minerały ilaste ulegają rozpadowi 
stając się jednocześnie następnym źródłem wolnej krzemionki [Veerhoff 1992, Frank 
1993]. Wolna krzemionka osadza się w pewnych warunkach na ziarnach minerałów 
tworząc amorficzne skorupki i otoczki krzemionkowe [Veerhoff M. i Bruemmer G. W. 
1993] (rys. 2). W procesie bielicowania związki krzemu i związki glinu znajdujące się 
w roztworze glebowym w odpowiednim stosunku (Al:Si ok. 2) mogą tworzyć nowe 
minerały, takie jak: imogolit [Lundstroem i in. 2000; Gustafsson i in. 1995; Anderson i 
in. 1997,2000], proto-imogolit [Taylor 1988; Buurman, Van Reeuwijk 1984] i allofany 
[Farmer 1984, Farmer, Fraser 1982, Wada 1989]. Zjawisko to zachodzi w głębszych 
poziomach profilu glebowego, gdzie ilość substancji humusowych jest niewielka, a tym 
samym związki glinu nie tworzą z nimi stałych kompleksów, tylko ze znajdującymi się

RYSUNEK 2. Amorficzna krzemionka na powierzchni minerału (po lewej) w poziomie Bt gleby płowej, 
EDX (po prawej); wg Veerhoffa M. i Bruemmera G. W. [1993]
FIGURE 2. Amorphous silica on mineral surfaces (left) of a loess-Luvisol Bwt horizon, energy dispersive 
X-ray spectrometry (EDX) (right); after Veerhoff and Bruemmer G. W. [1993]
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RYSUNEK 3. Przemiany form krzemu w glebach 
FIGURE 3. Transformation of silica forms in soils

w roztworze glebowym związkami krzemu. Związki humusowe blokują powstawanie 
imogolitu, dlatego też w powierzchniowych poziomach gleb nie spotyka sie tego minerału. 
Wyżej wymienione minerały możemy zaliczyć do minerałów glinowo-krzemowych.

Do krzemianów ubogich w związki glinu zaliczamy krystobalit i wtórny kwarc. 
Krystobalit jest minerałem skał wulkanicznych i powszechnie występuje w glebach 
wytworzonych z tychże skał. W innych glebach jego obecność nie została potwierdzona 
[Drees i in. 1989]. Jedynie w procesie diagenezy opal A (forma abiotyczna) przechodzi 
w krystobalit, a ten we wtórny kwarc. Wtórny kwarc może również powstawać z 
opalu (forma niebiotyczna) znajdującego się w scementowanych poziomach glebowych 
(np. duripan, orsztyn) lub powstaje bezpośrednio z żelu krzemionkowego omijając 
pozostałe fazy [Drees i in. 1989; Monger, Kelly 2002].

W wyniku ciągłych procesów zachodzących w środowisku glebowym różne formy 
krzemu (krystaliczne, bezpostaciowe oraz formy występujące w roztworze glebowym) 
mogą przechodzić jedne w drugie (rys. 3).

Krzem pochodzenia roślinnego

Krzem znajdujący się w roztworze glebowym może być włączony w wewnętrzny 
obieg materii danego biogeosystemu [Lucas 2001] (rys. 1). Jest on w formie H4S i04 
pobierany biernie przez rośliny wraz z wodą, a następnie odkładany w komórkach i 
tkankach roślinnych [Kaufman i in. 1981]. Efektem tego procesu jest obecność w 
suchej masie roślinnej pewnej ilości krzemu, która może wynosić od 0,1 do 10% [Datnoff 
i in. 2001, Epstein 1994, Raven 1983]. Badania składu opadu liści i igieł w lasach 
występujących na glebach brunatnych wykazały, że zawartość Si w liściach buka 
wynosi od 0,1 mol Si • kg s.m.-1, w igłach świerka waha się od 0,07 do 0,35 mol Si • kg 
s.m r1 [Ellenberg i in. 1986]. W przypadku igieł świerka istnieje istotna zależność między 
ilością krzemu a wiekiem igieł; im starsze igły, tym zawartość Si jest wyższa. Roczny 
opad listowia dostarcza do gleby od 760 mol • ha-1 • r 1 (buk) do 1900 mol • ha-1 • r 1 
(świerk) krzemu. Nieco niższe nagromadzenie w ściółce (1400 mol • ha-1 • r l) stwierdził 
Bartoli [1983], natomiast Prusinkiewicz i in. [1974] ustalili, że zwrot Si do gleby piaskowej
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RYSUNEK 4. Fitolity (patrz strzałki) w powierzchniowych poziomach gleby, zdjęcie pochodzi z pracy 
Stoopsa [2003] (za przyzwoleniem Soil Science Society of America)
FIGURE 4. Phytoliths (arrow) in topsoils, photo by Stoops [2003] (by courtesy of the Soil Science 
Society of America)

z opadem roślinnym mieści się w przedziale od 1400 mol • ha-1 • r 1 (w borze mieszanym) 
do 2400 mol • ha-1 • r 1 (w lesie świeżym). Jakie ilości krzemu przejdą do roztworu 
glebowego, a następnie zostaną ponownie pobrane, zależy od intensywności rozkładu 
biologicznego ściółki oraz od formy biogenicznej samego krzemu. Pewna część krzemu 
będzie w formie fitolitów (rys. 4), a tym samym nastąpi jego czasowe unieruchomienie 
[Bartoli 1985, Drees i in. 1989, Meunier i in. 1999, Meunier, Colin 2001, Watteau, 
Villemin 2001]. Ilość fitolitów w glebie w poziomach genetycznych wynosi od 0,1 do 
5,0%, a niekiedy nawet więcej [Wilding, Drees 1971, Alexandre i in. 1997, Clarke
2003]. Tylko nieliczne badania uwzględniają to ważne czasowe zatrzymanie krzemu w 
glebie, brak jest natomiast opracowań dotyczących tego zjawiska w różnych glebach.

Desilifikacja

Pewna jednak ilość amorficznych form krzemu głównie w postaci kwasów 
krzemowych ulega wymyciu z profilu glebowego przez wodę przesiąkającą, proces 
ten nazywany jest odkrzemianowianiem gleby (desilifikacją) (rys. 1). Desilifikacja w 
wielu glebach zachodzi w dużym natężeniu we wszystkich strefach klimatycznych 
Ziemi. W glebach jeszcze słabo rozwiniętych klimatu subarktycznego ilość wymywanego 
krzemu (500-1200 mol Si • ha-1 • r 1) [Anderson i in. 1997, 2000] jest równie wysoka 
jak w glebach dobrze wykształconych występujących w klimacie tropikalnym (700 
mol • ha-1 • r 1) [Oliva i in. 1999]. Wielkość desilifikacji zależy od charakteru skały 
macierzystej gleb, klimatu, jak również od wieku materiału glebowego oraz od 
intensywności przebiegu samych procesów glebotwórczych. Roczne wymywanie Si z
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gleby w klimacie umiarkowanym jest prawie na podobnym poziomie co w glebach 
pozostałych klimatów. W glebach stagnoglejowych jest ono najwyższe i wynosi 
950-1670 mol Si • ha-1 • r 1 [Meesenburg, M ueller 1992; Heyn 1989], w glebach 
bielicow ych wynosi 880-1090 mol Si • ha"1 • r \  a w glebach brunatnych -  
320-590  mol Si • ha“1 • r 1 [A rm bruster 1998; Heyn 1989]. W podobnych 
warunkach klimatycznych i petrograficznych istnieje ilościowy związek między 
wiekiem gleby a w ielkością desilifikacji [Anderson i in. 2000, W hite 1995]. 
N iejasne jest natomiast, czy istnieje jakaś hierarchia czynników kierujących 
procesem desilifikacji.

Czynniki glebowe wpływające na ilość wolnego krzemu w glebach
Do najważniejszych czynników wpływających na ilość pedogenicznicznych form 

krzemu w glebach należą:
Rodzaj skały macierzystej -  petrograficzne właściwości skał, np. zawartość łatwo 

wietrzejących minerałów, wydatnie wpływają na jakość procesów wietrzeniowych 
i, w konsekwencji, na rodzaj i ilość związków krzemu w glebach [Bluth, Kump 
1994; White 1995].

Odczyn gleby (pH) -  zgodnie z zasadą równowagi chemicznej, procesy wietrzenio
we i mobilność krzemu powinny być związane z pH roztworu glebowego. pH zna
cząco wpływa na dysocjację H4S i04, zdysocjowany kwas łatwiej migruje, lecz for
ma niezdysocjowanego kwasu, o ile jego stężenie nie przekracza granicy rozpusz
czalności, także podlega wymyciu [Dove 1995].

Warunki redoks (Eh) -  poziomy glebowe podlegające naprzemiennym procesom re
dukcji i utleniania żelaza wykazują wyższe koncentracje niekrystalicznych form krze
mu w porównaniu z poziomami glebowymi, w których nie zachodzą reakcje redoks 
[Sommer 2002]. Powstałe żele żelaza i krzemionki są niestabilne podczas warun
ków beztlenowych oraz w wyniku utleniania żelaza (Fe3+). Wówczas krzem uwal
niany jest do roztworu glebowego [Morris, Fletcher 1987]. Innym mechanizmem 
może być tzw. “ferroliza” [Van Ranst, De Coninck 2002, Rueckert 1992, Eaqub, 
Blume 1982, Brinkmann 1970,1979] polegająca na rozpadzie minerałów ilastych na 
skutek naprzemiennych warunków utleniania i redukcji i towarzyszących im zmia
nom pH.

Rodzaj roślinności -  niektóre rośliny, np. trawy, skrzypy pobierają większe niż inne 
rośliny ilości krzemu i w konsekwencji dostarczają więcej krzemu do gleb po obu
marciu [Raven 1983; Epstein 1994; Datnoff i in. 2001]. Zatem rodzaj roślinności i 
sposób wykorzystania gleby może mieć kluczowe znaczenie dla obiegu biogenicz- 
nej krzemionki i w dalszej kolejności dla zawartości fitolitów w glebie.

PODSUMOWANIE

Liczne badania nad obiegiem krzemionki w środowisku naturalnym miały na celu 
poznanie różnych niekrystalicznych postaci krzemu w celu określenia stężenia krzemu 
w roztworach [Conley 2002]. Mimo tego ilości amorficznej krzemionki (w tym fitolitów), 
jak również jej przeobrażenia/przemieszczenia należą wciąż do mało poznanych zjawisk
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w gleboznawstwie. Tak się dzieje również w przypadku badań przeprowadzanych na
obszarze Polski. Dlatego należałoby się zastanowić, jakie czynniki, procesy i właściwości
wpływają na zawartość i aktywność amorficznej krzemionki w glebach.

Postawione zadanie wymaga zastanowienia się nad szeregiem zagadnień:
1. Czy gleby o różnym pochodzeniu mają różne zawartości amorficznych związków 

krzemu i w jaki sposób te wartości zależą od czynników i procesów glebotwór
czych?

2. Jaką metodę chemiczną należy zastosować do wyekstrahowania niekrystalicznych 
związków krzemu?

3. Jakie ilości amorficznego krzemu pochodzenia roślinnego (fitolity) są magazynowa
ne w poziomach glebowych w zależności od rodzaju roślinności i warunków sprzy
jających wietrzeniu?

4. Co powoduje migrację związków krzemu z powierzchniowych poziomów glebo
wych do poziomów głębszych, a w niektórych przypadkach nawet akumulację tych 
związków w głębszych poziomach?
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