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Abstract: Clay fraction separated from soils developed from different parent rocks (Carpathian flysh, 
loess, sand, boulder loam and old alluvial material) was analyzed. The content of the clay fraction in the 
investigated soils is very variable and its amount is between 2 and 50%. However, the content of this 
fraction has no influence on the amount of iron and aluminium in them. In heavy Carpathian soil, calcium 
dominates above the content of potassium and magnesium, but in the light ones (prof. 4 and 5) potassium 
dominates over calcium and magnesium (Figure 1). Iron and calcium show a very high variability in the 
clay fraction of the genetic soil horizons (Table 1). In the soil developed from loess, the potassium and 
magnesium content did not vary significantly in the clay fraction extracted from different genetic soil 
horizons (Figs. 2 and 4). The highest potassium content was found in the clay fraction separated from 
boulder loam (Table 1 and Figure 3 A prof. 14). The percentage share of the genetic horizons of the 
investigated soils on the distribution of the clay fraction <0.002 mm and magnesium, potassium and 
calcium shows a more or less significant variability depending on the geological origin of the parent rock 
material (Figure 4) and pedogenic processes.
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WSTĘP

Frakcja ilasta <0,002 mm, najbardziej aktywna część gleby będąca magazynem składników 
biogennych budzi największe zainteresowanie wśród gleboznawców i innych specjalistów od 
wielu lat [Musierowicz i in. 1957;Konecka-Betley 1960,1966;Uziak 1961,1964,1968,1974; 
Uziak i in. 1987,2005; Uziak, Pomian 1967; Kępka 1962; Komornicki i in. 1965; Wocławek

TOMASZ KOMORNICKI3



Utwory geologiczne i procesy pedogeniczne a skład chemiczny frakcji ilastej... 27

1967; Stoch, Sikora 1968; Dobrzański i in. 1973; Brogowski i in. 1981, 1985, 1986, 1990, 
1996, 2007, 2009, 2010; Cieśla, Dąbkowska-Naskręt 1983; Stoch, Maruszczak i in. 1982 i 
wielu, wielu innych].

Badania w większości dotyczyły składu mineralogicznego frakcji ilastej, a tylko niewiele 
prac poświęcono właściwościom chemicznym tej frakcji [Musierowicz 1957; Dobrzański 
1973; Wocławek 1967; Cieśla i in. 1983]. Stąd też w niniejszym opracowaniu podjęto 
próbę porównania składu chemicznego frakcji ilastej wydzielonej ze zróżnicowanych 
utworów pod względem genezy geologicznej tworzywa glebowego, jak i jego wieku. 
Ponadto, dokonano próby porównania pionowego rozmieszczenia poszczególnych 
pierwiastków celem uchwycenia wpływu procesów pedogenicznych na stan chemiczny 
badanej frakcji ilastej -  aktywnej części gleby.

METODYKA

Gleby rozfrakcjonowano na poszczególne frakcje metodą Atterberga w balonach 
pięciolitrowych. Próbki gotowano przez okres pół godziny bez dodatku związków 
peptyzujących i wydzielano frakcję ilastą do skutku. Gotowanie i mieszanie mieszadłem 
elektrycznym wirnikowym kontynuowano do całkowitego wydzielenia frakcji ilastej 
<0,002 mm z masy glebowej. Następnie po odparowaniu w' parownicach porcelanowych 
i wysuszeniu w suszarce w temp. 105°C frakcję stapiano z Na2C03, rozpuszczano w 1% 
kwasie solnym do pełnego wydzielenia się krzemionki. Zawiesinę filtrowano przez gęste 
sączki, krzemionkę przemywano na sączku gorącą wodą zakwaszoną kwasem solnym. 
Roztwór -  przesącz odparowywano do określonej objętości, w którym oznaczano 
pierwiastki metodą AAS, a krzemionkę oznaczano wagowo, spalając w piecu muflowym 
w temp. 900°C.

Uziamienie gleb obliczano z ilości wydzielonych frakcji granulometrycznych.

WYNIKI I DYSKUSJA

Frakcja ilasta <0,002 mm wydzielona z różnych rodzajów i typów gleb wytworzonych 
z utworów różnowiekowych (od górnej kredy poprzez trzeciorzęd aż do holocenu), 
wykazuje bardzo zbliżony skład chemiczny. Wśród oznaczonych w tej frakcji sześciu 
podstawowych pierwiastków (Si, Al, Fe, Ca, Mg i K) trzy to biogeny (Ca, Mg, K), a trzy 
to elementy składowe minerałów ilastych wtórnych. Pierwiastki biogenne uczestniczą 
również w budowie niektórych minerałów ilastych, np. potas w strukturach illitu, magnez 
w strukturach saponitu w grupie montmorylonitu, podobnie wapń.

Pierwiastki biogenne (Ca, Mg, K) występujące we frakcji ilastej <0,002 mm mają 
niewielki udział w sumie sześciu badanych pierwiastków (Si + Al + Fe + Ca + Mg + K = 
100%). Udział ten waha się od 5,4 do 15,3%. Biorąc pod uwagę średnie zawartości Ca, 
Mg i K w omawianej frakcji badanych gleb, to największym udziałem tych składników w 
sumie badanych pierwiastków odznacza się frakcja ilasta gleb wytworzonych z gliny 
zwałowej, a najniższym -  frakcja gleby wytworzonej z utworu staroaluwialnego.

Malejący szereg udziału wapnia, magnezu i potasu tej frakcji w sumie pierwiastków 
(Si, Al, Fe, Ca, Mg, K = 100%) układa się następująco:

glina zwałowa > flisz karpacki > lessy > piaski > utwór aluwialny
Liczbowo szereg ten według powyższej kolejności jest następujący:
13,8 > 10,9 > 10,4 >8,4 >8,1%
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Pozostały udział procentowy przypada na krzem, glin i żelazo. Stąd stosunki molowe 
tych dwóch grup pierwiastków są mniej lub bardziej zróżnicowane, zarówno w poziomach 
genetycznych poszczególnych profili jak również między poszczególnymi rodzajami gleb. 
Najmniej zmienny stosunek tych dwu grup pierwiastków występuje w profilu gleby 
wytworzonej z gliny zwałowej oraz z piasków, najbardziej zaś we frakcji ilastej gleb 
karpackich. Wynika to ze zróżnicowanej zasobności tej frakcji w pierwiastki biogenne 
oraz w mniejszym stopniu ze zróżnicowanej zawartości glinu i żelaza, gdyż zawartość 
krzemu w badanych frakcjach jest ilościowo zbliżona we wszystkich glebach (tab. 1).

Krzem jako pierwiastek nie wykazuje wyraźnej zmienności ilościowej we frakcji ilastej 
poszczególnych rodzajów gleb i bardzo niewielką w poszczególnych profilach tych gleb. 
Zmienność ilościowa tego pierwiastka nie przekracza na ogół 10%. Średnia zawartość 
krzemu we frakcji <0,002 mm gleb karpackich wynosi 22,2%, gleb wytworzonych z 
lessów -  22,5%, z glin zwałowych -  22,0%, z piasków -  21,7%, a z gleby staroaluwialnej 
-  20,9%. Świadczy to o tym, że we frakcji ilastej wszystkich badanych rodzajów gleb 
zawartość minerałów ilastych w tworzywie glebowym ma zbliżony skład, zbliżone 
jakościowo i ilościowo rodzaje minerałów. Wskazują na to stosunki molowe Si/Al, które 
w większości przypadków wahają się od 1,5 do 2,0, a tylko w nielicznych przypadkach 
odbiegają od tych wartości (tab. 1). Stosunki te poniżej dwóch wskazują na obecność w 
badanej frakcji domieszki minerałów z grupy kaolinitowej.

Glin jest pierwiastkiem o większym zróżnicowaniu ilościowym we frakcji ilastej 
badanych gleb. Najwięcej tego pierwiastka zawiera frakcja ilasta gleb wytworzonych z 
lessów, a najmniej z utworu staroaluwialnego. Stąd też należy sądzić, że frakcja ilasta 
wydzielona z utworów lessowych zawiera spore ilości minerałów o stosunku Si:Al jak 
1:1. Natomiast gleba wytworzona z utworu staroaluwialnego nie zawiera minerałów 
ilastych o takiej strukturze [Brogowski, Mazurek 1981]. Podobnie, frakcje te gleb 
karpackich i wytworzonych z glin zwałowych wykazują stosunki Si: Al jak 1,8 i 1,9. Stąd 
też można wnioskować, że domieszki minerałów z grupy kaolinitu w tych frakcjach są 
znikome.

Zawartość glinu w badanej frakcji maleje w poszczególnych grupach gleb według 
następującego szeregu. Gleby wytworzone z:

lessów > piasków > glin zwałowych > zwietrzelin karpackich > utworów staroaluwialnych 
Liczbowo według średnich danych szereg ten jest następujący:
14,3 > 12,9 > 12 > 11,7 >8,0%
Natomiast według tej samej kolejności stosunki molowe Si: Al są następujące w tej frakcji: 
1,5 < 1,6 < 1,8 < 1,9 <2,6
A więc w miarę zmniejszania się zawartości glinu we frakcji ilastej wydzielonej z 

poszczególnych rodzajów gleb, rosną stosunki krzemu do tego składnika (tab. 1).
Żelazo jest trzecim pierwiastkiem pod względem ilościowym w omawianej frakcji ilastej 

<0,002 mm. Wahania jego ilości w powyższej frakcji wydzielonej z różnych rodzajów i 
gatunków gleb są wyjątkowo silnie zróżnicowane. Podobnie duże zróżnicowanie żelaza 
występuje w obrębie jednego profilu w poszczególnych poziomach genetycznych (tab. 1). 
Jego rozmieszczenie w tej frakcji nie jest związane z procesami glebotwórczymi, podobnie 
jak glinu całkowitego. Rozpatrując średnie dane dla poszczególnych rodzajów badanych 
gleb to najzasobniejsze w ten składnik są frakcje ilaste gleby staroaluwialnej i gleb lessowych, 
a najuboższe -  gleb wietrzeniowych karpackich.

Żelazo występuje w takich minerałach, jak tlenki i wodorotlenki najróżnorodniejszych 
form powlekając inne minerały otoczkami. Może występować również w nontronicie z 
grupy smektytów.



TABELA la. Zawartość całkowita [%] niektórych składników we frakcji ilastej <0,002 mm wydzielonej z gleb wytworzonych 
ze zróżnicowanych utworów geologicznych
TABLE la. Percent of total amounts o f some elements in the clay fractions <0,002 mm separated from soils created from different geological 
materials
Miejscowość, typ 
gleby i nr profilu 
Locality, type 
of soil and profile No

Głębok.
Depth
[cm]

Poziomy
genet.
Genetic
horizons

Frakcja 
Fraction 
<0,002 
mm [%]

Zawartość -  Content in % Stosunki molowe -  Molar ratio

Si"4 Al+3 Fe+3 Ca+2 Mg+2 K+ Si+Al+Fe (Ca+Mg) Si/Al
Ca+Mg+K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bukowina Tatrzańska 0-16 Ap 10 20,50 9,85 5,03 1,78 1,44 2,41 7,1 1,7 2,1
Brunatna kwaśna 16-46 Bbr 20 22,42 12,87 7,42 1,00 0,84 0,72 18,0 3,2 1,7
Brown acid 1 50-80 Bbr/Cg 34 24,20 11,48 6,92 2,07 1,35 1,78 9,2 2,4 2,0
Stróża 0-23 Ap 12 22,37 10,02 5,17 1,06 1,08 1,26 12,2 2,2 2,1
pow. Myślenice 25-50 Bbr 18 24,10 14,55 2,65 1,82 1,50 1,02 10,8 4,1 1,6
Brunatna kwaśna 
Brown acid 2

68-90 Bbr/Cg 36 22,66 14,14 5,70 1,92 1,18 1,14 12,0 3,1 1,5

Droginia 0-16 Ap 20 22,70 11,35 6,26 3,12 1,32 0,91 8,6 5,7 1,9
pow. Myślenice 16-45 Bbr 50 23,77 8,75 9,57 1,95 0,90 0,70 13,8 4,8 2,6
Brunatna kwaśna 
Brown acid 3

45-100 Bbr/Cg 36 22,30 10,30 5,45 3,27 1,05 2,27 7,0 2,1 2,1

Łyczanka 0-20 Ap 6 20,78 10,60 4,55 1,63 1,05 2,14 8,8 1,5 1,9
pow. Myślenice 25-54 Bbrl 3 21,46 11,13 4,42 2,38 1,25 2,85 6,8 1,5 1,9
Brunatna kwaśna 63-100 Bbr2 3 21,71 13,87 4,70 1,38 1,17 2,60 9,2 1,2 1,5
Brown acid 4 100-145 Bbr2/C 4 21,07 13,45 4,50 1,94 1,46 3,15 7,0 1,3 1,5
Swoszowa 0-15 Ai 6 19,73 10,55 2,80 1,35 0,83 2,20 9,2 1,2 1,8 |
pow. Jasło 15-40 Bbr/C 6 21,48 10,86 3,35 1,54 0,44 2,00 11,4 1,1 1,9 !
Brunatna kwaśna 
Brown acid 5

40-55 C 6 21,95 14,20 4,76 0,85 1,26 2,27 10,6 1,2 1,5 !|

Profile 1-5 = gleby karpackie wytworzone z fliszu karpackiego -  carpatian soil -  flysh soils;
Profile 6-9  = gleby z obszaru Lubelszczyzny wytworzone z lessów -  Lublin district -  loessial soils;
Profile l Oi l l  = gleby z obszaru Lubelszczyzny wytworzone z piasków -  Lublin district -  sandy soils;
Profil 13 = gleba z obszaru Mazowsza wytworzona z utworu warstwowanego staroaluwialnego -  Mazowsze district -  old alluvial soil; 
Profil 14 = gleba wytworzona z gliny zwałowej ciężkiej z obszaru Mazowsza -  Mazowsze district -  boulder loamy soil
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TABELA IB.cd. -  TABLE IB. Continuation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zagrody 0-20 Ap 9 21,48 13,75 7,07 0,78 1.36 1,78 11,7 1,6 1,5
pow. Biłgoraj 20-30 Eet 8 23,20 14,73 7,40 0,75 1,57 1,95 11,2 1,7 1,5
Płowa 30-40 Btg 19 20,10 14,95 10,00 1,01 1,48 2,19 10,2 1,5 1,3
Soil lessives 6 250-270 Cca 10 23,75 13,03 8,75 3,38 1,54 2,09 7,4 2,7 1,7
Hrubieszów 0-30 Ap 12 21,22 13,77 6,25 2,09 1,23 2,12 8,8 1,9 1,5
pow. Hrubieszów 30-75 A 16 21,38 15,02 7,00 1,94 1,32 1,96 9,4 2,0 1,4
Czarno ziem 75-103 A/C 14 23,31 11,27 8.00 1,70 1,42 !2 ,00 9,2 2,0 2,0
Chernozem 7 130-170 Cca 6 25,00 13,77 9,25 0,94 1,20 2,07 12,4 1,4 1,7

Lublin 0-27 Ap 11 21,54 15,00 6,88 1,72 1,25 2,55 9,0 1,4 1,4
Brunatna wyługowana 27-75 Bbr 16 23,25 16,77 8,25 0,74 1,48 1,91 12,5 1,6 1,3
Brown leached 8 130-170 Cca 7 20,27 10,76 5,62 4,73 1,57 1,92 5,3 3,7 1,8

G iełc/ćw 0-25 Ap 10 23,43 15,00 5,75 1,09 1,00 2,12 12,2 1,3 1,5
pow. Lublin 27-37 Eet 13 24,00 16,52 7,38 0,75 1,18 1,86 13*9 1,4 1,4
Płowa -  Soil lessives 9 37-85 Bt/C 19 23,33 16,52 7,13 1,66 1,03 1,94 11,8 1,7 1,4

Przędzel 0-27 Ap 6 22,70 12,50 6,25 0,54 1,64 2,00 10,5 1,6 1,7
Brunatna kwaśna 27-42 ABbr 9 22,64 14,02 7,88 1,04 1,78 1,50 10,7 2,6 1,6
Brown acid 10 42-60 Bbr 12 22,30 12,80 10,25 1,14 1,75 1,33 10,8 2,9 1,7

Piaseczno 0-25 Ap 2 19,17 11,26 4,25 0,45 0,94 1,83 12,1 1,1 1,6
Brunatna kwaśna 
Brown acid 11

25-55 Bbr 2 21,82 13,77 4,50 0,50 0,78 1,70 15,7 1,0 1,5

Kazuń Polski 0-25 Ap 13,0 21,90 6,16 2,90 0,52 0,76 1,28 13,8 1,3 3,4
pow. Modlin 25-50 Bbr 12,4 20,82 7,10 5,00 0,52 0,90 2,64 9,3 0,7 2,8
Brunatna wyługowana 50-70 Bbr/C 25,8 21,57 8,20 6,90 0,40 0,88 2,19 11,7 0,8 2,5
Brown leached 13 70-90 C 15,8 20,00 9,42 8,50 0,43 0,91 2,74 10,7 0,6 2,1

90-120 C l 13,6 20,54 10,20 8,47 0,53 0,80 2,35 11,9 0,8 1,9
120-150 C2 12,7 21,20 9,90 8,13 0,33 1,00 0,90 18,8 1,9 2,1
150-175 D 3,8 20,64 7,52 11,06 0,35 0,82 1,66 14,2 1,0 2,6
175-200 D 4,4 20,27 5,20 9,50 0,52 0,91 1,50 12,2 1,3 3,7

Gąbin 0-25 Ap 7,2 19,90 10,17 1,26 1,20 0,68 3,80 8,5 0,5 1,9
pow. Gostynin 25-50 Bbr 10,5 23,63 10,18 6,21 1,18 1,03 3,78 9,3 0,6 2,2
Brunatna wyługowana 50-75 Bbr/C 32,3 24,00 11,20 7,82 1,66 0,90 3,78 9,4 0,7 2,1
Brown leached 14 75-100 C 33,8 22,32 13,40 8,52 1,84 0,70 3,98 9,6 0,6 1,6

100-125 Cl 32,2 21,30 13,60 7,84 1,90 1,35 3,85 8,0 0,8 1,5
125-150 C2 32,8 20,92 13,60 8,10 2,10 1,48 3,63 7,7 1,0 1,5
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RYSUNEK 1. A -  zawartość Ca, Mg i K we frakcji ilastej, w glebach karpackich, B -  zawartość frakcji 
ilastej
FIGURE 1. A -  Content of calcium, magnesium and potassium in clay fractions of Carpatian soils,
B -  content of clay fractions
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RYSUNEK 2. A -  zawartość Ca, Mg i K we frakcji ilastej, gleb lessowych, B -  zawartość frakcji ilastej 
FIGURE 2. A -  Content of calcium, magnesium and potassium in clay fractions of loessial soils,
B -  content of clay fractions
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RYSUNEK 3. A -  zawartość Ca, Mg i K we frakcji ilastej gleb: prof. 13 -  staroaluwialnej, 14 -
wytworzonej z gliny zwałowej, 10 -  wytworzonej z piasku, B -  zawartość frakcji ilastej
FIGURE 3. A -  content of calcium, magnesium and potassium in clay fractions of:
prof. 13 -  old alluvial soil, prof. 14 -  boulder loam and prof. 10 -  sandy soil, B -  content of clay fractions
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RYSUNEK 4. Procentowy udział poziomów genetycznych profili glebowych w akumulacji frakcji 
ilastej wapnia, magnezu i potasu: A -  gleby karpackie, B -  gleby wytworzone z lessów (sumę składnika 
w profilu w poziomach genetycznych przyjęto za 100%)
FIGURE 4. Percentage share of genetic soil horizons of Ca, Mg, K and clay fraction accumulation:
A -  carpatian soils, B -  loessial soils (sum of element in soil profile of genetic horizons = 100%)
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RYSUNEK 4 C. Procentowy udział poziomów genetycznych profili glebowych w akumulacji frakcji 
ilastej wapnia, magnezu i potasu: C -  prof. 10 -  gleba piaskowa, prof. 13 -  gleba wytw. z utworu 
staroaluwialnego, prof. 14 -  gleba wytw. z gliny zwałowej (sumę składnika w profilu w poziomach 
genetycznych przyjęto za 100%)
FIGURE 4 C. Percentage share of genetic soil horizons of Ca, Mg, K and clay fraction accumulation:
C -  prof. 10 sandy soil, prof. 13 -  old alluvial soil and prof. 14 -  boulder loam soil (sum of element in soil 
profile of genetic horizons = 100%)

Udział procentowy poziomów genetycznych w akumulacji żelaza całkowitego we frakcji 
ilastej nie odzwierciedla wyraźnie jego pionowej translokacji zgodnie z procesem 
glebotwórczym. Obliczenia wykazują(tab. 1), że tylko w niektórych profilach poziomy Bbr 
lub Bt są wzbogacone w powyższy pierwiastek (prof. 1 ,3 ,8) w pozostałych obserwujemy 
często zubożenie poziomów Bbr i Bt w żelazo (prof. 2) lub też wzrost jego udziału w 
poziomach genetycznych stopniowo w głąb profilów (prof. 5, 6, 7, 13 i 14).

Pierwiastki biogenne (Ca, Mg, K) we frakcji ilastej <0,002 mm różnych rodzajów i 
gatunków badanych gleb w ich poziomach genetycznych wykazują większe lub mniejsze 
zróżnicowanie ilościowe (rys. 1,2,3). Frakcja ilasta gleb karpackich ciężkich w większości 
poziomów genetycznych wykazuje dominację wapnia nad magnezem i potasem. Stąd 
szereg malejącej zawartości tych pierwiastków w profilach 1,2 i 3 gleb karpackich ciężkich 
jest następujący: Ca > Mg > K.

Natomiast w glebach karpackich lekkich (profil 4 i 5) szereg ten jest odwrócony. 
Dominującym pierwiastkiem jest potas, a wapń został przesunięty na drugą pozycję. Stąd 
szereg malejący badanych pierwiastków we frakcji ilastej gleb karpackich lekkich jest 
następujący: K > Ca > Mg.

Wynikać to może z charakteru tych pierwiastków. Wapń jest pierwiastkiem bardzo 
mobilnym w glebach. Wymieniony pierwiastek napotyka zatem na warunki do migracji 
trudniejsze w glebach ciężkich niż w glebach lekkich (prof. 4 i 5). W związku z tym 
minerały wapniowe są unieruchomione w materiale ciężkim. Wskazują na to stosunki
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(Ca+Mg)/K, wynoszące we frakcji ilastej gleb karpackich ciężkich (prof. 1, 2 i 3) od 1,7 
do 5,7. Frakcja ilasta w glebach karpackich lekkich (prof. 4 i 5) wykazuje natomiast 
znacznie niższe stosunki wahające się od 1,1 do 1,5 (tab. 1).

W glebach wytworzonych z lessów frakcja ilasta w większości badanych profili 
glebowych (6-9) wykazuje dominację potasu nad wapniem i magnezem. W większości 
profili szereg malejącej zawartości pierwiastków biogennych układa się następująco (tab. 
1 i rys. 2): K > Ca > Mg, a w niektórych profilach lub poziomach genetycznych szereg 
ten jest nieco inny, a mianowicie: K > Mg > Ca.

Dominacja potasu we frakcji ilastej występuje we wszystkich poziomach badanych 
profili gleb wytworzonych z lessów, mimo że stosunki Si/Al w tej frakcji wskazują na 
znaczną domieszkę minerałów z grupy kaolinitu, w której potas nie występuje (tab. 1 i 
rys. 2). We frakcji tej potas może występować głównie w illicie, a tylko w niewielkiej 
ilości w innych minerałach, takich jak: rozdrobnione łyszczyki, skalenie potasonośne itp.

Frakcja ilasta wydzielona z gleby piaskowej wykazuje dominację magnezu nad potasem 
i wapniem. W większości poziomów genetycznych tej gleby (tab. 1 i rys. 3) zawartości 
całkowite pierwiastków biogennych układają się następująco: Mg > K > Ca.

W glebie wytworzonej z materiału staroaluwialnego frakcja ilasta we wszystkich 
poziomach genetycznych i warstwach wykazuje dominację potasu nad zawartością 
magnezu i wapnia. Stąd stosunki (Ca+Mg)/K w większości poziomów wynoszą poniżej 
jedności. Zawartości trzech badanych pierwiastków maleją następująco: K > Mg > Ca.

Wynika to z tego, że utwór, transportowany przez wody na znaczne odległości, został 
pozbawiony minerałów wapniowych, które są bardziej podatne na procesy destrukcji od 
minerałów potasonośnych.

Podobnie zachowuje się frakcja ilasta wydzielona z gliny zwałowej. Dominującym 
pierwiastkiem wśród oznaczonych biogenów jest również potas, ze względu na znaczne 
ilości illitu w tej glebie [Brogowski i in. 1990]. Szereg malejącej zawartości badanych 
pierwiastków w tej frakcji we wszystkich badanych poziomach genetycznych wymienionej 
gleby (tab. 1 i rys. 3) jest następujący: K > Ca > Mg.

Rozmieszczenie frakcji ilastej i zawartych w niej pierwiastków w poziomach gene
tycznych gleb jest wyraźnie zróżnicowane (rys. 4). Zróżnicowanie udziału poziomów w 
gromadzeniu frakcji ilastej <0,002 mm jest zrozumiałe w naszych warunkach klimatyczno- 
geograficznych. Procesy peiyglacjalne, erozji wodnej i eolicznej oraz lessive powodująubytki 
tej frakcji z górnych poziomów profili glebowych do głębokości co najmniej 50 cm. 
Zróżnicowanie ilościowe wymienionej frakcji w profilach nie wpływa w istotnym stopniu 
na rozmieszczenie w niej pierwiastków biogennych oraz pozostałych. Jej skład chemiczny 
jest rezultatem składu mineralogicznego, a w tym wypadku -  zróżnicowania zestawu 
minerałów ilastych, na co wskazują stosunki molowe Si/Al (tab. 1).

Poziomy genetyczne badanych gleb karpackich wykazują bardzo wyraźne zróżnico
wanie ilościowe frakcji ilastej i zawartości w niej biogenów, takich jak Ca, Mg i K. 
Podobnie zachowuje się żelazo. Krzem i glin nie wykazują większych zmian ilościowych 
związanych z poziomami genetycznymi. Należy sądzić, że duża zmienność w składzie 
chemicznym frakcji ilastej w poszczególnych poziomach genetycznych gleb karpackich 
może wynikać z wieku utworów macierzystych wymienionych gleb. Są to utwory z 
końca ery mezozoicznej i początków trzeciorzędu -  paleocenu. Stąd też, zarówno procesy 
geologiczne, jak i glebotwórcze mogły przyczynić się do znaczącej redystrybucji 
składników tej frakcji do różnych poziomów genetycznych.
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Frakcja ilasta gleb wytworzonych z utworów lessowych mimo znacznego ich 
zróżnicowania typologicznego (płowe, brunatne, czamoziem) nie wykazuje większej 
zmienności w poziomach genetycznych pod względem zawartości Mg i K. Jedynie wapń 
-  pierwiastek najbardziej labilny w skorupie ziemskiej i w glebach -  wykazuje duże 
zróżnicowanie ilościowe w profilach glebowych (rys. 4).

Frakcja ilasta wydzielona z gleb wytworzonych z utworu piaskowego, staroaluwialnego 
i gliny zwałowej wykazuje zrównoważoną zawartość całkowitą Ca, Mg i K w poziomach 
genetycznych (prof. 10, 13 i 14) (rys. 4). W glebach tych niezależnie od ilościowego 
rozmieszczenia w profilach frakcji ilastej występuje w niej umiarkowana zmienność udziału 
pierwiastków nie tylko biogennych, ale także żelaza oraz Al i Si. Wskazująna to zbliżone 
stosunki molowe w poziomach genetycznych (Si + Al + Fe)/(Ca + Mg)/K i Si/Al (tab. 1).

Natomiast biorąc pod uwagę średnią zawartość badanych pierwiastków we frakcji 
ilastej poziomów genetycznych w poszczególnych grupach utworów macierzystych 
(utwory fliszu karpackiego, lessowe, piaskowe, staro aluwialne i zwałowe) należy 
podkreślić wyraźne zróżnicowanie w zawartości potasu, magnezu, wapnia, żelaza i glinu. 
Brak natomiast zróżnicowania ilościowego krzemu.

Reasumując należy podkrreślić, że najzasobniejsze w potas są frakcje ilaste wydzielone z gleb 
wytworzonych z gliny zwałowej. Średniajegozawartośćwnichwynosi3,80%. W drugiej kolejności 
występują frakcje ilaste wydzielone z gleb lessowych. Średnia zawartość potasu w utworze tym 
wynosi 2,04%. W trzeciej kolejności sąfrakcje ilaste utworu staroaluwialnego ze średniązawartością 
tego składnika wynoszącą 1,93%. Czwarte miejsce zajmuje frakcja ta w utworach fliszowych o 
zawartości potasu 1,76%, ostatnie zaś w glebach piaskowych -  1,62%.

W wapń najbogatsza jest frakcja ilasta fliszu karpackiego, zawierająca go średnio 
1,81% , w następnej kolejności frakcja wydzielona z lessów zawierająca Ca 1,72% oraz 
z gliny zwałowej zawierająca 1,52%, piaskowa zaś zaledwie -  0,80%, a najuboższa ze 
starych aluwiów, o średniej zawartości Ca 0,46%.

Frakcje ilaste fliszu karpackiego i utworu zwałowego wykazują zbliżone ilości żelaza, 
5,19% i 5,48%. Frakcje <0,002 mm wydzielone z lessów, piasków i utworu staro
aluwialnego zawierają również zbliżone ilości Fe (7,67; 7,23 i 7,13%).

W glin całkowity najuboższa jest frakcja utworu staroaluwialnego o średniej zawartości 
7,93%, a najzasobniejsza -  utworu lessowego, zawierająca średnio 14,22% Al.

Ciekawy jest fakt braku zróżnicowania zawartości krzemu (Si) w tej frakcji, 
pochodzącej z pięciu utworów różnych pod względem ich genezy geologicznej oraz ze 
zróżnicowanych pod względem typologicznym gleb. Średnia zawartość wymienionego 
pierwiastka we frakcji ilastej waha się od 21,0% do 22,7%.

WNIOSKI
1. Zróżnicowanie ilościowe frakcji ilastej <0,002 mm w obrębie jednego profilu i po

między poszczególnymi rodzajami badanych gleb jest stosunkowo duże.
2. Ilościowe zróżnicowanie zawartości frakcji ilastej w profilu nie wpływa na wyraźne 

zróżnicowanie zawartości i rozmieszczenia w profilu krzemu oraz glinu. Obserwuje 
się natomiast pewien związek, szczególnie w glebach karpackich, między ilością 
frakcji ilastej a zawartością potasu. Przy mniejszej zawartości frakcji ilastej odnoto
wano wzrost w niej udziału potasu całkowitego.

3. Frakcja ilasta gleb karpackich ciężkich (prof. 1-3) wykazuje dominację zawartości 
wapnia nad potasem i magnezem, natomiast w glebach lekkich potas wyraźnie domi
nuje nad wapniem i magnezem.
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4. Wśród badanych pierwiastków największe zróżnicowanie ilościowe w poziomach 
genetycznych profilów wykazują we frakcji ilastej zawartości wapnia i żelaza, za
wartości potasu i magnezu w tej frakcji w nielicznych tylko przypadkach wykazują 
większe zróżnicowanie ilościowe w poziomach genetycznych badanych gleb.

5. Najbardziej wyrównaną zawartość potasu i magnezu stwierdzono we frakcji ilastej 
wydzielonej z utworów lessowych, niezależnie od typu gleb.
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