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Zarys treci: W latach 1977-1988, w ówczesnej Katedrze Gleboznawstwa AR w Lublinie, przeprowadzono wielokierunkowe badania sk³adu chemicznego i w³aciwoci poszczególnych frakcji granulometrycznych wyodrêbnionych z 6 profilów typowych gleb Polski Wschodniej (ryc. 1). Efektem tych badañ by³o m.in. opracowanie
i publikacja szczegó³owej charakterystyki kilku makro- i mikroelementów (Fe, Ti, V, Pb, Mn, B, Al). Z przyczyn
niezale¿nych badania nie zosta³y wówczas zakoñczone. Uwzglêdniaj¹c szeroki zakres uzyskanych z tego eksperymentu danych, w niniejszym opracowaniu prezentujemy wyniki uzyskane dla wszystkich oznaczonych
pierwiastków (tab. 2-7). Równoczenie praca stanowi zapowied ukazywania siê w najbli¿szej przysz³oci szczegó³owych opracowañ dla ka¿dego z pozosta³ych pierwiastków oddzielnie  w podobnym jak w pierwszej serii
zakresie.
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1. Wprowadzenie
Sporód g³ównych elementów otaczaj¹cego nas rodowiska (woda, gleba, powietrze, rolinnoæ), wbrew
pozorom, gleba jest najs³abiej poznana. Wynika to m.in.
st¹d, ¿e w odró¿nieniu od pozosta³ych, tworzywo glebowe stanowi wyj¹tkowo zró¿nicowany, niepowtarzalny w swoim sk³adzie, o¿ywiony konglomerat cz¹stek
mineralnych i organicznych, który równoczenie jest
uk³adem bardzo dynamicznym. Podlega on ci¹g³ym
zmianom, a przebieg i natê¿enie tych zmian jest uzale¿nione od wielu czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych. W konsekwencji, wyniki analizy pobranych jednorazowo próbek materia³u glebowego okrelaj¹ nam
jedynie stan chwilowy  pewne stadium tych wielokierunkowych, ci¹g³ych przeobra¿eñ.
Je¿eli przyjmiemy, ¿e pod³o¿e (ska³a macierzysta)
danej gleby mo¿e byæ traktowane jako wzglêdnie trwa-

³y stan wyjciowy w rozwoju profilu glebowego (t³o
geochemiczne), to wszelkie zmiany w jego sk³adzie
i w³aciwociach bêd¹ efektem dzia³ania  pocz¹tkowo
efektów glebotwórczych (wp³yw klimatu, szaty rolinnej), a nastêpnie wtórnych czynników antropogenicznych.
Prowadzone od lat wielokierunkowe badania próbek
ca³ociowych gleby wskazuj¹, ¿e wspomniane zmiany
okazuj¹ siê czêsto trudne do wychwycenia, nawet przy
stosowaniu nowoczesnych metod badawczych, st¹d
pierwsze próby analizy wyodrêbnionych grup cz¹stek o
zbli¿onej rednicy, okrelanych wówczas mianem frakcji mechanicznych (Królikowski i wsp., 1968).
Wzglêdnie dok³adne charakterystyki mineralogiczne wydzielonych frakcji glebowych poda³ Musierowicz
ju¿ w roku 1950, stwierdzaj¹c przy tym, ¿e w przysz³oci przy zastosowaniu ulepszonych metod badaw59

czych analiza oddzielonych frakcji mechanicznych rokuje nadzieje na pog³êbienie naszej wiedzy w niektórych kwestiach typologicznych, zw³aszcza ewolucyjnych
zmian w czasie.
Póniejsze, ci¹gle nieliczne badania tej problematyki, to w wiêkszoci próby udowodnienia tej tezy. W niniejszym opracowaniu prezentujemy wyniki jednej z
takich prób.

2. Program i metodyka badañ
W latach 1977-1988, w ówczesnej Katedrze Gleboznawstwa AR w Lublinie, przeprowadzono wielokierunkowe badania, g³ównie nad chemizmem frakcji granulometrycznych wyodrêbnionych z próbek pobranych
z typowych gleb wschodniej Polski (ryc.1). W 24 prób-

kach ca³ociowych pochodz¹cych z 6 profilów, oznaczono podstawowe w³aciwoci chemiczne (pH, zawartoæ próchnicy i CaCO3) oraz sk³ad granulometryczny
wg powszechnie stosowanych metod (tab.1).
Wszystkie pobrane próbki poddano rozdzieleniu na
8 frakcji (na zasadzie szlamowania w wodzie destylowanej) wg metodyki w³asnej (Borowiec 1974). W uzyskanych 192 frakcjach oznaczono m.in. zawartoæ 15
makro- i mikropierwiastków (Mg, Fe, Al., Ca, Na, Ti,
K, B, Pb, Mn, Cr, V,Cu, Zn, Ni) metod¹ spektrograficzn¹.
£¹cznie uzyskano ponad 3 tys. danych liczbowych, które
zestawiono w tab. 2-7.
Analizê wyników prowadzono g³ównie wg systemu
proponowanego przez Le Riche (1973) dla ka¿dego pierwiastka oddzielnie. W ramach tego systemu, w pierwszej serii badañ wykorzystano szczegó³owe opracowa-

Tabela 1. Niektóre chemiczne w³aciwoci i sk³ad granulometryczny badanych gleb
Table 1. Some chemical properties and mechanical composition of soil studied
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Tabela 2. Rozmieszczenie makro- i mikropierwiastków w poszczególnych frakcjach granulometrycznych wyodrêbnionych z gleby brunatnej
kwanej wytworzonej z fliszu karpackiego. Profil nr 1  Lubatówka
Table 2. The distribution of macro- and microelements in particular size fractions separated from acid brown soil formed from flish. Profile
No 1  Lubatówka

nia dla 7 pierwiastków (Fe, Ti, V, Pb, Mn, B, Al.). Z przyczyn niezale¿nych badania nie zosta³y wówczas zakoñczone.
Uwzglêdniaj¹c szeroki wachlarz uzyskanych z tego
eksperymentu danych (Borowiec i inni, 1974, 1977a,
1977b, 1977c, 1977/78, 1978, 1983, 1985, 1988, 1989,
1997) w niniejszym opracowaniu przedstawiamy wyniki analizy wszystkich oznaczonych elementów (tab.
2-7, ryc. 2). Równoczenie praca stanowi zapowied
ukazywania siê  w najbli¿szej przysz³oci  szczegó³owych opracowañ ka¿dego z pozosta³ych pierwiastków
oddzielnie, w podobnym jak w I serii zakresie.

3. Wyniki i dyskusja
Ryc. 1. Lokalizacja badanych profilów glebowych
Fig. 1. Locality of investigated soil profiles

Mnogoæ uzyskanych wyników w znacznym stopniu utrudnia, a nawet wrêcz uniemo¿liwia szczegó³ow¹
ich analizê bez przeprowadzenia wielokierunkowych
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Ryc. 2. Rozmieszczenie makro- i mikroelementów w poszczególnych frakcjach granulometrycznych badanych gleb (% ogólnej zawartoci w glebie)
Fig. 2. The distribution of macro- and microelements in particular size fraction of the soil studied (% in relation to total content in soil)
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obliczeñ statystycznych. W tej sytuacji, w niniejszej
pracy ograniczymy siê g³ównie do rozpatrzenia wyników uzyskanych dla pierwiastków, które w naszym klimacie odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w rozwoju profilu glebowego. Dotyczy to przede wszystkim ¿elaza, glinu i
czêciowo manganu, których zachowanie w profilu zdaniem wielu autorów  mo¿e stanowiæ rodzaj wskanika okrelaj¹cego kierunki rozwojowe i stopieñ zaawansowania procesów glebotwórczych (Pedro i wsp.
1974, Pokojska 1976, Konecka-Betley 1968, Kunicki
i wsp. 1970).
W wietle literatury, obok wielu cech podobieñstwa
pierwiastków Fe i Al, w przebiegu procesów typologicz-

nych (De Viliers 1969, Mac Lean i wsp. 1964, Pokojska
1976, Sk³odowski i wsp. 1988), w niektórych publikacjach znajdujemy stwierdzenia o wystêpowaniu miêdzy
nimi wyranych cech odmiennoci (Juste 1966, Le Riche 1973).
Ta ró¿nica zdañ dotyczy m.in. oceny stopnia ruchliwoci obu elementów w profilu glebowym, co wi¹¿e
siê prawdopodobnie z ró¿n¹ form¹, w jakiej zachowuj¹
one zdolnoæ migracji (Bloomfield 1955, Firek i wsp.
1972, Blume i wsp. 1969).
W odró¿nieniu od ¿elaza, które po uruchomieniu
przemieszcza siê najczêciej w formie uwodnionych
tlenków, glin pozostaje g³ównie w formie bezpostacio-

Tabela 3. Rozmieszczenie makro- i mikropierwiastków w poszczególnych frakcjach granulometrycznych wyodrêbnionych z mady brunatnej.
Profil nr 2  Pustków
Table 3. The distribution of macro- and microelements in particular size fractions separated from brown aluvial soil. Profile No 2  Pustków
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Tabela 4. Rozmieszczenie makro- i mikropierwiastków w poszczególnych frakcjach granulometrycznych wyodrêbnionych z gleby bielicowej
piaskowej. Profil nr 3  Chotyniec
Table 4. The distribution of macro- and microelements in particular size fractions separated from sands podsolic soil. Profile No 3  Chotyniec

wych glino-krzemianów (Kabata-Pendias 1979, Pedro
i wsp. 1974). St¹d nawet w glebach o znacznym zaawansowaniu procesów glebotwórczych (bielicowe), g³ówna masa Al mo¿e wyst¹piæ nie w koloidach lecz w cz¹stkach o wiêkszej rednicy.
Taki stan zaobserwowany przez Le Riche (1973),
znajduje potwierdzenie w naszym eksperymencie (s³aba ruchliwoæ glinu, powodowana prawdopodobnie
wzglêdnie wysokim pH>4, niektóre zawieraj¹ CaCO3)
i s³ab¹ rozpuszczalnoci¹ glinu w H2O (ryc. 2).
Z ca³okszta³tu uzyskanych danych liczbowych jak
i dostêpnej literatury (Firek i wsp. 1972, Just 1966, Pokojska 1976, Pionke i wsp. 1976) wynika, ¿e w przebie64

gu procesów kszta³tuj¹cych profil glebowy ¿elazo wykazuje wiêksz¹ ruchliwoæ ni¿ glin, zw³aszcza przy pH
powy¿ej 3,8 i niewielkim udziale produktów rozk³adu
substancji organicznej (Bloomfield 1955, Firek i wsp.
1972, Pokojska 1976).
Wyrane zró¿nicowanie udzia³u ¿elaza w ska³ach
macierzystych badanych gleb wiadczy o znacznym
stopniu zubo¿enia ze zwi¹zków Fe niektórych utworów
ju¿ w procesach geologicznych (glina zwa³owa, utwory
lessowate), w porównaniu do starszych s³abo zmienionych ska³ fliszowych.
Nawet niezale¿nie od udzia³u ¿elaza w utworach
macierzystych mo¿na stwierdziæ, ¿e zawartoæ ¿elaza

Tabela 5. Rozmieszczenie makro- i mikropierwiastków w poszczególnych frakcjach granulometrycznych wyodrêbnionych z czarnoziemu
zdegradowanego. Profil nr 4  Werbkowice
Table 5. The distribution of macro- and microelements in particular size fractions separated from degraded chernozem. Profile No 4  Werbkowice

we frakcjach koloidalnych, wydzielonych z poszczególnych ska³ macierzystych jest bardzo wyrównana (1011% Fe). Odchylenia wystêpuj¹ce w materiale lessowym i glinie zwa³owej mog¹ wynikaæ ze znacznego
udzia³u CaCO3 (do 20%). Podobny uk³ad stwierdzamy
we frakcji i³u py³owego drobnego (0,005-0,002 mm).
Zró¿nicowanie zawartoci ¿elaza w koloidach wydzielonych z poszczególnych poziomów genetycznych badanych profilów uk³ada siê wyranie odmiennie w zale¿noci od stopnia zaawansowania procesów glebotwórczych w danym profilu. W pozosta³ej frakcji czêci sp³awialnych (0,005-0,02 mm) udzia³ ¿elaza w uk³adzie pionowym jest stosunkowo wyrównany. Rosn¹

natomiast ró¿nice miêdzy poszczególnymi glebami.
W obrêbie frakcji grubszych (py³owe i piaskowe)
zawartoæ ¿elaza jest s³abo zró¿nicowana, tak miêdzy
poziomami jak i glebami. Wyj¹tek stanowi jedynie gleba wytworzona z fliszu Karpackiego, której cz¹stki grubsze, to s³abo zmienione okruchy ska³y macierzystej (Borowiec i wsp. 1988).
Przechodz¹c do omówienia sytuacji przedstawionej
na ryc. 2, nale¿y wyjaniæ, ¿e uzyskana z analizy zawartoæ danego pierwiastka w masie cz¹stek o danej rednicy nie daje w³aciwego obrazu jego rozmieszczenia
w profilu glebowym. Natomiast zaproponowane przez
Le Riche wyliczenie uwzglêdniaj¹ce stê¿enie badanego
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Tabela 6. Rozmieszczenie makro- i mikropierwiastków w poszczególnych frakcjach granulometrycznych wyodrêbnionych z czarnej ziemi
w³aciwej. Profil nr 5  Starocice
Table 6. The distribution of macro- and microelements separated from black earth. Profile No 5  Starocice

elementu, pomno¿one przez udzia³ tej frakcji w glebie,
daje wyobra¿enie jaki odsetek ca³kowitej jego zawartoci zwi¹zany jest z mas¹ cz¹stek o okrelonej rednicy.
Ograniczaj¹c siê do kwestii najistotniejszych  z obrazów wykrelonych dla Fe, Al i Mn  wynika, ¿e z
frakcj¹ koloidaln¹ zbadanych gleb zwi¹zane jest 26-67%
ca³oci ¿elaza, 30-80% manganu i zaledwie 10-20% glinu  choæ udzia³ tej frakcji w niektórych utworach dochodzi do 40%.
Przy pewnym uproszczeniu mo¿na przyj¹æ, ¿e w glebach ciê¿szych (>10% czêci koloidalnych), na 1% tej
frakcji przypada zaledwie 0,6-1,2% glinu, 1-4% ¿elaza
i 2-4 % manganu zawartego w glebie. W utworach l¿ejszych (<10% kol.) wartoci te s¹ nieco wy¿sze i wy66

nosz¹ odpowiednio 1,3-2,6% dla glinu, 4-8% dla ¿elaza, 4-6% dla manganu.
Rozpatruj¹c w podobny sposób czêci sp³awialne
jako ca³oæ (<0.02 mm), stwierdzamy, ¿e masa tej frakcji
wi¹¿e sob¹ 25-70% ca³oci glinu, 80-90% ¿elaza i 40--90%
manganu. Natomiast obie frakcje py³owe, a zw³aszcza
py³u drobnego, zawieraj¹ w swej masie: glinu 20-62%,
¿elaza 12-26% i manganu 13-24%.
Ze wzglêdów podanych we wstêpie, nie pokusimy
siê o podobn¹ jak wy¿ej analizê wszystkich oznaczonych pierwiastków. Tym niemniej zgodnie z zapowiedzi¹ podejmiemy próbê okrelenia przydatnoci tego
kierunku badañ przy ocenach stopnia zagro¿enia rodowiska ró¿nymi czynnikami antropogenezy. W naszym

Tabela 7. Rozmieszczenie makro- i mikropierwiastków w poszczególnych frakcjach granulometrycznych wyodrêbnionych z gleby brunatnej
wytworzonej z gliny zwa³owej. Profil nr 6  Giby
Table 7. The distribution of macro- and microelements in particular size fractions separated from brown soil separated from boulder loam.
Profile No 6  Giby

przypadku kwestiê tê przeledzimy na przyk³adzie jednego z groniejszych elementów dla rodowiska glebowego  o³owiu.
Ogólna zawartoæ Pb w badanych profilach waha siê
w przedziale 12-74 mg/kg gleby, co mieci siê w granicach podawanych w literaturze (Andruszczak i wsp.
1984, Brogowski i wsp. 1974, Dobrzañski i wsp. 1970,
Warda 1974).
W obrêbie 6-ciu ró¿nych utworów macierzystych
wyst¹pi³o wyrane zró¿nicowanie (20-74 mg/kg). Ubo¿sze
w Pb okaza³y siê utwory polodowcowe (20-30 mg/kg)
w porównaniu do ma³o zmienionego fliszu, oraz górnych warstw mady py³owej (51-74 mg/kg).
Z uk³adu pionowego danego profilu wynika, ¿e maksymalna zawartoæ o³owiu wystêpuje zwykle w materiale pod³o¿a. Drugie maksimum zaznacza siê w poziomie A1, a cile mówi¹c w warstwie ornej gleby. Przy
rozpatrywaniu wyników uzyskanych z wydzielonych
frakcji zwraca uwagê fakt, ¿e zró¿nicowanie ilociowe
w tym uk³adzie okaza³o siê wyj¹tkowo ma³e. Szczególnie

zaskakuje, ¿e frakcja koloidalna zawiera zawsze mniej
o³owiu ni¿ gleba wyjciowa, czasem nawet dziesiêciokrotnie.
Graficzny obraz rozmieszczenia Pb w poszczególnych frakcjach badanych gleb, przedstawiony na ryc. 2,
wskazuje jednoznacznie na istotn¹ rolê zarówno ska³y
macierzystej, jak i procesów glebotwórczych. Mo¿na
ogólnie przyj¹æ, ¿e 18-50% o³owiu glebowego przypada jednak na frakcjê koloidaln¹. W uk³adzie pionowym
uzyskane wartoci dla o³owiu w glebach genetycznie
starszych  rosn¹ ku do³owi profilu, w m³odszych uk³ad
jest odwrotny.
Rozpatrywane jako ca³oæ czêci sp³awialne wi¹¿¹
w swej masie 60-80% Pb, mimo, ¿e udzia³ tej grupy
cz¹stek jest niewielki (w glebie bielicowej 10-20%).
Obie frakcje py³owe, których udzia³ w niektórych profilach przekracza 60%, wi¹¿¹ kilkanacie do 30%
zawartego w glebie o³owiu. Zaznaczaj¹cy siê we wszystkich profilach spadek zawartoci Pb w poziomach
glebowych, w stosunku do materia³u pod³o¿a, wiad67

czy o wp³ywie procesów glebotwórczych, a równoczenie pozwala wnioskowaæ o braku wyranych oznak biogennej jak i antropogennej akumulacji tego gronego w
rodowisku glebowym elementu.
Podnoszona czêsto rola próchnicy w trwa³ym wi¹zaniu Pb (Hargitai i Kuczyñska 1976, Swein i Mitchell
1960, Warda 1974), pozostaje nadal spraw¹ otwart¹. W
ka¿dym razie, je¿eli nawet zarysowuj¹ siê pewne tendencje wzrostowe w masie frakcji drobniejszych, to
dotycz¹ one raczej produktów wietrzenia minera³ów
bogatych w zwi¹zki ¿elaza, a nie koloidów próchnicy.
Wzglêdnie znaczne iloci o³owiu rozpuszczanego w
wodzie (ryc. 2) sugeruj¹ potrzebê rozpatrzenia kwestii
ruchliwoci Pb w profilu glebowym. Wyniki badañ ró¿nych autorów nie daj¹ w tym wzglêdzie jednoznacznej
odpowiedzi. Niemniej niektórzy badacze dowodz¹, ¿e
dodany do gleby o³ów jest trwale wi¹zany, zw³aszcza
przy wy¿szych wartociach pH (Le Riche 1973, Warda
1974). Inni podaj¹, ¿e przy stosowaniu ekstraktów kwanych, rozpuszczalnoæ zwi¹zków Pb wzrasta (Hargitai
i Kuczyñska 1976, Kabata-Pendias 1969) nawet do 40%
(obojêtne rozpuszczaj¹ zaledwie 6,2-0,4% Pb zawartego w glebie).
W naszym eksperymencie wielokrotne przep³ukiwanie gleby wod¹ destylowan¹, przy pH 4,6-7,2, spowodowa³o przejcie do roztworu 0,5-10% Pb (najwy¿sze
wartoci w czarnej ziemi i w glebie wytworzonej z gliny zwa³owej).
W zakoñczeniu naszych rozwa¿añ, które w wielu
punktach mog¹ byæ dyskusyjne, nale¿y podkreliæ, ¿e
zgodnie z teori¹ Le Riche (1973) wiêkszoæ oznaczonych pierwiastków wykazywa³a mniej lub bardziej zaznaczon¹ akumulacjê w masie frakcji najdrobniejszych
(koloidy), a wiêc geochemiczne powinowactwo do ¿elaza. Jedynie w przypadku tytanu widaæ wyrane podobieñstwo do glinu (maksymalna zawartoæ w masie frakcji grubszych, ryc. 2).
Przedstawione fakty pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e wykonanie podobnych opracowañ (wykresów) dla wszystkich oznaczonych pierwiastków przyczyni siê do
wzbogacenia naszej wiedzy w tej interesuj¹cej problematyce.

4. Wnioski
1. Wybrane do badañ profile gleb wykszta³conych z
ró¿nych ska³ macierzystych wykaza³y istotny wp³yw
tego czynnika na chemizm wyodrêbnionych frakcji.
2. Dokonana  na przyk³adzie ¿elaza i glinu  analiza
uzyskanych wyników potwierdza znacz¹c¹ rolê tych
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pierwiastków w procesach kszta³towania profilu glebowego.
3. Uzyskane wyniki badañ potwierdzaj¹ czêciowo tezê
Le Riche, wskazuj¹c¹ na istnienie wyranych cech
odmiennoci zachowania siê obu pierwiastków w
przebiegu procesów glebotwórczych.
4. Badania potwierdzi³y znacz¹c¹ rolê pH rodowiska
w przebiegu tych procesów. W warunkach odczynu
kwanego, uwalnianie i ruchliwoæ ¿elaza wzrasta.
5. Przegl¹d uzyskanych wyników (tab. 2-7) wskazuje,
¿e w przypadku wiêkszoci oznaczonych elementów,
ich wtórna akumulacja wi¹¿e siê z frakcj¹ koloidaln¹.
6. Odstêpstwa od tej regu³y (glin, tytan) nie s¹ przypadkowe, lecz wynikaj¹ z ich geochemicznej odmiennoci.
7. Próba oceny negatywnych, antropogennych zmian,
na przyk³adzie wystêpowania i zachowania siê w
glebie o³owiu, nie wykaza³a wyranych oznak biogennej akumulacji tego pierwiastka w poziomach glebowych.
8. W porównaniu do ska³y macierzystej, w poziomach
genetycznych wszystkich zbadanych profilów, zaznaczy³ siê spadek zawartoci Pb.
9. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ dyskusyjn¹ opiniê o
niejednoznacznym wp³ywie odczynu (pH) na rozpuszczalnoæ i ruchliwoæ o³owiu w rodowisku glebowym.
10.Zestawienie graficznej formy przeliczeñ proponowanych przez Le Riche, potwierdza czêciowo tezê tego
autora o wystêpuj¹cym powinowactwie geochemicznym niektórych pierwiastków do ¿elaza, innych do
glinu (ryc. 2).
11.Mo¿na wnioskowaæ, ¿e wykonanie podobnych opracowañ (wykresów) dla wszystkich oznaczonych elementów przyczyni siê do pog³êbienia naszej wiedzy
o przedstawionych kwestiach.
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THE COMPOSITION OF MACRO- AND
MICROELEMENTS IN SIZE FRACTIONS
OF GENETIC HORIZONS OF SOILS
DEVELOPED FROM VARIOUS MOTHER-ROCKS OF EASTERN POLAND
Summary

In the years 1977-1988, in the contemporary Chair of
the Soil Science of Agricultural University in Lublin,
the multidirectional research on the chemical composition and proprieties of each grain size fraction separated
from 6 profiles of typical soils of Eastern Poland was
carried out (Fig. 1). The effect of this research was,
among others, the elaboration and publication of detailed
characteristics of several macro - and microelements (Fe,
Ti, V, Pb, Mn, B, Al). However, due to external factors
the research was not completed then. Taking into account a wide range of data obtained from this experiment, we present in this paper the research results for
all determined elements (Tables 2-7). Simultaneously,
this work is a kind of announcement of detailed
elaborations that will be published separately for every
element in the future. The scope of these elaborations
will be similar to the above mentioned first one.
Within the presented paper we will emphasize the most
essential elements of the research results which can be
summarized as follows:
The soil profiles developed from different mother-rocks
showed an essential influence of the mother-rock factor
on the chemism of separated fractions. The analysis of
the research results on the example of iron and aluminium, confirms a significant role of these elements in
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processes of the soil profile formation. The results confirm partially an argument of Le Riche who points out
distinct differences in actions of these elements during
soil formations processes. The iron, after the activation,
shifts mostly in the form of hydrated oxides. On the
opposite, the aluminium usually stays in a form of amorphous aluminosilicates  this is why the most of the mass
of Al is bounded in particles of greater diameter (small
dust). The research confirmed a significant role of pH
of the environment in a course of these processes. In the
acid reaction environment the iron mobility increased.
The review of the whole obtained results (Tables 2-7)
shows that in the case of most marked elements, their
secondary accumulation is connected with a colloidal
fraction. Departures from this rule (aluminium, titanium)
are not accidental but result from their geochemical dissimilarities. The attempts of estimation of negative anthropogenic changes on the example of the occurrence
and reaction of the lead in the soil did not proved distinct signs of biogenic accumulation of this element in
soil horizons. In comparison to the mother-rock the fall
of the lead content was observed in genetic horizons of
all examined profiles. The results confirm a controversial opinion about ambiguous influence of the reaction
(pH) on the dissolubility and mobility of the lead in the
soil environment. The composition of graphic forms of
counts proposed by Le Riche confirms partly the argument of this author about the geochemical affinity of
some elements to the iron but other to the aluminium
(Fig. 2). One can infer that realization of similar
elaborations (graphs) for all elements will contribute to
deepen our knowledge on these problems.

