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W profilu wielu gleb ukształtowanych z holoceńskich osadów aluwial- 
nych i eolicznych występują muszle subfosylnych mięczaków. Zachowują 
się one w miejscach pierwotnego osadzenia przez bardzo długie okresy 
czasu, o ile gleby nie podlegają procesom ługowania. Niektórzy autorzy 
próbują wykorzystać obecność tych muszli do odtworzenia warunków se
dymentacji osadów, traktując często uzyskane wyniki jako uzupełnienie 
palynologicznych badań zmian szaty roślinnej i klimatu.

Wiadomo, że mięczaki odznaczają się wysokim stopniem specjalizacji 
ekologicznej, która już od schyłku trzeciorzędu i początku czwartorzędu 
nie ulegała w zasadzie większym zmianom. Dlatego też półkopalne sko
rupki mięczaków, tworzące charakterystyczne zespoły w kolejno po sobie 
następujących poziomach lub warstwach glebowych, mogą być wskaźni
kami nie tylko, jak dotąd zakładano, warunków sedymentacji skał oraz 
zmian zbiorowisk roślinnych i warunków klimatycznych w czasie. Jako 
element składowy biosu, tego najważniejszego czynnika glebotwórczego, 
są one bowiem bezpośrednim wskaźnikiem warunków powstawania i sta- 
dialnej ewolucji profilu glebowego, a więc paleopedogenezy. W przypad
kach allochtonicznego pochodzenia muszli, np. namycia przez wody po
wierzchniowe lub przemieszczenia do innych poziomów przez faunę krę
gowców glebowych, konieczna jest odpowiednia ostrożność w in terpreta
cji wyników badań.

Wychodząc z powyższych założeń można sformułować następujące 
ważniejsze zadania analizy subfosylnych muszli mięczaków:

— poznanie polodowcowej historii fauny mięczaków badanego ob
szaru,

— wydzielenie poszczególnych faz tej historii,
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— wyciągnięcie wniosków o zmianach warunków edaficznych, w któ
rych rozwijały się zespoły mięczaków,

— wnioski odnośnie stratygrafii i jednorodności skał macierzystych 
gleb oraz

— wnioski o warunkach stadialnego rozwoju gleb na badanym ob
szarze.

Jak dalece interesujące z pedogenetycznego punktu widzenia są wy
niki analizy subfosylnych muszli mięczaków ilustruje przykładowo od
krywka 98, usytuowana w centralnej części niewielkiej niecki o powierz
chni około 2 km 2 na północ od Brzeska w Nizinie Pyrzyckiej (woj. szcze
cińskie). Jest to czarna ziemia pierwotna, ukształtowana z silnie zamulo
nych oraz zhumifikowanych osadów organogenicznych. Od głębokości 60 
do 85 cm występuje średnio i słabo rozłożony torf niski, rytmicznie prze- 
warstwiony węglanem wapnia, a od 85 do 130 cm — silnie zhumifikowany 
torf niski z bardzo dużą domieszką muszli mięczaków. Silnie oglejone pod
łoże mineralne zalega na głębokości 130 cm. Niektóre ważniejsze fizycz
nie i chemicznie właściwości tej gleby ilustrują dane analityczne zamiesz
czone w tabeli.

Głębokość
Depth

cm

Ciężar 
objętoś- 
c iowy 
’.Ï eight 

by volume

С Ii
C:N

Skład chemiczny popiołu 
w % suchej masy 

Chemical composition of 
ash in % d.m.

% Si02
A12Ĉ +

Ti02
Fe203 CaO

10-15 0,89 6,12 0,462 13,2 61,2 12,6 4,3 10,6

20-25 1,24 4,07 0,273 14,9 59,1 14,1 5,2 10,4
25-30 1,33 4,00 0,249 14,6 57,8 14,2 5,5 10,3

50-55 1,09 5,72 0,360 15,9 43,5 13,4 6,2 18,1
55-60 1,01 5,85 0,371 15,8 42,0 13,4 4,6 20,3
70-75 0,86 12,33 0,791 15,6 47,9 15,2 4,5 16,4
75-80 0,48 20,00 1,133 17,7 27,1 7,3 2,8 33,3 ■
85-90 0,37 15,16 1,186 12,8 7,2 2,0 1,1 49,6
90-95 0 ,6 0 10,44 0,924 11,3 10,4 1,6 1,0 50,3

Do analizy subfosylnych muszli mięczaków pobrano 25 próbek po 
500 cm3 objętości, z 5-centymetrowych warstw całego profilu glebowego. 
Po przemyciu tych próbek na sicie o przekroju oczek 0,6 mm zebrano 
muszle, łącznie 24 391 egzemplarzy, należących do ponad 51 gatunków 
mięczaków.

Wyczerpująca analiza tego obszernego materiału, jak również wyni
ków badań na innych obszarach Niziny Pyrzyckiej, będzie tematem od
rębnego szczegółowego opracowania.
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Ogólne tendencje rozwojowe środowiska edaficznego z nawiązaniem 
do genezy gleb zostaną omówione w niniejszym doniesieniu na przykła
dzie dwu najliczniej reprezentowanych w badanym profilu gatunków śli
maków o przeciwstawnych wymaganiach ekologicznych, których spek
trum  zamieszczono na rys. 1. Jest to Vallonia pulchella Müll., gatunek 
żyjący głównie na łąkach wśród korzeni traw, unikający jednak terenów

Rys. 1. Spektrum subfosylnych muszli niektórych mięczaków lądowych i wodnych 
oraz ogólna frekwencja gatunków mięczaków w profilu odkrywki nr 98 (Brzesko)

1 — V a lv a ta  cris ta ta  Müll. (N =  6320), 2 — V allon ia  p u lch e lla  Müfll. (N =  3341), 3 — gatunki
w odne (ogółem ), 4 — gatunki lądow e (ogółem)

Spectrum of subfossil shells of some aquatic and terrestrial molluscs and total 
quantity of mollusc species in soil profile Nr. 98 (Brzesko)

1 — V a lv a ta  cris ta ta  M üll. (N =  6320), 2 — V a llon ia  p u lch e lla  Müll. (N =  3341), 3 — aquatic
species (total), 4 — terrestrial species (total)

Rys. 2. Spektrum subfosylnych muszli niektórych gatunków ślimaków zasiedlających  
tereny zabagnione w profilu odkrywki nr 98 (Brzesko)

1 — gatunki w odne, 2 — gatunki lądow e

Spectrum of subfossil shells of some molluscs occupying boggy areas in soil profile
Nr. 98 (Brzesko)

1 — aquatic species (total), 2 — terrestria l species
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zabagnionych oraz Valvata cristata Müll., gatunek zasiedlający niewielkie 
trwałe zbiorniki z wodami stojącymi, bujną roślinnością i mulistym dnem. 
Wymienione gatunki należą obecnie do form o szerokim zasięgu geogra
ficznym i są pospolitymi mięczakami nizinnych obszarów Polski.

Na rysunku 2 przedstawiono dodatkowo spektra dwu grup ekologicz
nych ślimaków zasiedlających tereny zabagnione, z płytkimi wodami sto
jącymi, często okresowo wysychającymi i zarośniętymi bujną roślinnością. 
Grupę gatunków żyjących w środowisku wodnym reprezentują Galba 
truncatula Müll, i Stagnicola turricula Held., a do gatunków lądowych, ży
jących na roślinach i gnijących ich szczątkach — Succinea putris L. i Oxy- 
lovia elegans (Risso).

Przebieg krzywych liczebności wodnych i lądowych gatunków mięcza
ków w badanym profilu glebowym sugeruje możliwość wyróżnienia przy
najmniej pięciu faz rozwoju malakofauny, uzależnionych od zmian wa
runków ekologicznych otaczającego środowiska. W warstwie od 130 do 
110 cm, zalegającej bezpośrednio na podłożu mineralnym, dominują ga
tunki środowiska zabagnionego. Od 110 cm wzwyż zwiększa się stopniowo 
liczebność gatunków żyjących na łąkach oraz na roślinach terenów zabag
nionych. Mięczaki wodne wykazują w tej fazie znaczne wahania liczeb
ności w poszczególnych warstwach. Nastąpiło więc osuszenie gleby i uksz
tałtowanie środowiska łąkowego, które okresowo przekształcało się w mo
czary. Znaczne ilości substancji organicznych wytwarzane w tej fazie pod
legały procesom humifikacji o dużym natężeniu, o czym świadczy wąski 
stosunek C :N  (11,3—12,8:1). Wyraźna regresja liczebności mięczaków 
siedlisk łąkowych i moczarów zaznacza się od głębokości 95 cm, a w w ar
stwie 85—60 cm zanikają one prawie całkowicie. Kształtuje się jedno
cześnie nowe maksimum liczebności mięczaków żyjących w trwałych 
i płytkich zbiornikach wodnych z bujnie rozwijającą się roślinnością. Osa
dy tej trzeciej fazy — torfy niskie (C : N =  17,7 : 1) są rytmicznie prze- 
warstwione węglanem wapnia. Liczebność ślimaków w małych zbiorni
kach wodnych maleje znów od głębokości 65 cm, a zjawiają się stopniowo 
mięczaki terenów zabagnionych z niewielkim maksimum liczebności 
w warstwie 55—25 cm. Dość silnie zhumifikowana substancja organiczna 
tej czwartej z kolei fazy rozwojowej środowiska (C : N =  15,8 : 1) jest sil
nie zamulona cząstkami mineralnymi namytymi przez okresowo przepły
wające wody powierzchniowe. W ostatniej piątej fazie ukształtowały się 
warunki sprzyjające rozwojowi ślimaków żyjących na łąkach, a osadzone 
w wTarstwie 25—0 cm m ateriały organiczne są zhumifikowane (C : N =  
=  14,9—13,2 : 1) i silnie zamulone namytymi cząstkami mineralnymi.

Z zamieszczonych na rys. 1 krzywych frekwencji gatunków lądowych 
i wodnych w profilu badanej gleby wynika, że kształtowaniu się w arun
ków środowiska, sprzyjających rozwojowi danej grupy ekologicznej mię
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czaków, towarzyszy z reguły wzrost ilości gatunków tej grupy. Przebieg 
tych krzywych potwierdza jednocześnie prawidłowość interpretacji faz 
rozwojowych środowiska glebowego na podstawie liczebności niektórych 
gatunków mięczaków.

Poszczególne fazy rozwoju malakofauny towarzyszyły określonym wa
runkom zmieniających się w czasie kierunków procesu glebotwórczego 
z równocześnie postępującym procesem skałotwórczym. Dzięki tym za
zębiającym się procesom powstał poligenetyczny profil glebowy, składa
jący się z szeregu nałożonych na siebie gleb, których zdefiniowanie za po
mocą dotychczas stosowanych kryteriów gleboznawczych nie było moż
liwe.

W oparciu o analizę subfosylnych muszli mięczaków w nawiązaniu do 
chemicznych właściwości masy glebowej można określić dla badanego 
profilu następujące kolejne stadia rozwojowe procesu glebotwórczego: 
glejowe -> bagienne -> bagienno-darniowe (łąkowe) -> podwodne ba
gienne -> darniowe (łąkowe). Współczesna czarna ziemia pierwotna po
wstawała więc w procesie darniowym i jest glebą najmłodszą. Wytworzyła 
się ona na glebach starszych, które należy uważać za gleby półkopalne 
bądź kopalne. Stwierdzenie to ma podstawowe znaczenie metodyczne 
w badaniach nad pedogenezą, ponieważ dotychczas osady organiczne wy
stępujące bezpośrednio pod glebą współczesną uważano najczęściej za jej 
skałę macierzystą lub podłoże.

Omówiony przykład ilustruje przekonywająco celowość badania li
czebności i frekwencji muszli subfosylnych mięczaków w glebach orga- 
nogenicznych. Należy przypuszczać, że dalsze badania w tym  kierunku, 
a szczególnie w zakresie metodycznym umożliwią poznanie nie tylko stra
tygrafii skał macierzystych oraz genezy gleb na danym obszarze, lecz tak
że pozwolą prześledzić, w nawiązaniu do innych metod, zmiany w sta- 
dialnym rozwoju gleb w czasie.
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ИСКОПАЕМЫЕ МОЛЛЮСКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОЛОЦЕНЕ
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Р е з юме
В Пыжицкой Низине (Заподнее Поморье) из голоценовых осаждений мощ

ности 130 см. были отобраны почвенные образцы объемом 500 куб. см. из каж 
дого 5-сантиметрового слоя целого профиля. После промывки этих образцов 
на сите с отверствиями 0,6 мм в диаметре найдено совместно 24 391 раковин
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принадлежащих в сверх 50 видам моллюсков. На основании спектра числен
ности двух наиболее многочисленных видов обитающих в воде и суши (Valvata  
cristata  Müll, и Vallonia pulchella  Müll.) показанного на рис. 1, а также по за
мещенному на рис. 2 спектру численности двух экологических групп моллюсков 
обитающих в заболоченной среде, выделено 5 фаз развития моллюсков в зави
симости от изменения влажности данной эдафической среды. Сопоставляя ре
зультаты химического анализа почвенной массы и стратиграфию аллювиаль
ных осаждений, определили для исследуемого профиля следующие очередные 
стадии развития почвообразовательного процесса: глеевый болотный -> бо-
лотно-дерновой -> подводный -> болотный -> дерновой. Благодаря одновремен
ному ходу процессов педо- и литогенеза возникнул полигенетический почвен
ный профиль состоящий из ряда наложенных на себя почв. Современная почва 
это темноцветная (черная) первичная почва. Раковины ископаемых моллюсков 
накопленные в отдельных почвах следует зачислить к хорошим показателям 
изменений происходящих в почвообразовательных процессах во времени.
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OF PEDOGENESIS IN HOLOCENE

D epartm ent of Soil C ultivation and F ertilization , C ollege of A griculture, Poznań  
Z oological Institute, P olish  A cadem y of Science, Poznań

S u m m a r y
In Pyrzyce Lowland (Western Pomerania) the authors took soil samples of 500 cc, 

volume from 5 cm. layers of the whole profile in holocene deposits 130 cm. thick. 
After washing the samples on a 0.6 mm. sieve, 24 391 shells were collected, belonging 
to 51 of molluscs species. On basis of the quantitative spectrum of the two most 
numerous aquatic and terrestrial species (Valvata cristata  Müll, and Vallonia pul
chella  Müll.) presented in fig. 1, and the quantitative spectrum of two ecologic m ol
luscs groups living in a marshy medium (fig. 2), the authors distinguished 5 phases 
of malacofauna development, depending on changes in humidity of the surrounding 
edaphic medium.

In connection with the results of chemical soil analysis and stratigraphy of the 
alluvial deposits, the authors determined for the examined profile the following  
succesive stages of the soil forming process: gley marsh gley — turf suba- 
quatic marsh turf. Due to simultaneous action of the pedogenetic and the 
lithogenetic processes, a polygenetic soil profile was formed, composed of a number 
of overlaying soils. The present soil is a black primary soil. The subfossil shells of 
molluscs, accumulated in some particular soils, may be considered as good indicators 
of the changes occuring with geologic time in pedogenetic processes (index fossils).


