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Najlepsze w arunki dla zachowania bez większych zmian starych gleb 
o pełnym  znaczeniu paleogeograficznym  stw arza środowisko sedym enta
cji eolicznej. Dlatego gleby kopalne były badane najw cześniej na obsza
rach lessowych, gdzie są, według powszechnego m niem ania, ważnym i po
ziomami stratygraficznym i. W Polsce środkowej do utw orów  eolicznych 
należą przede w szystkim  piaski wydmowe akum ulowane w końcowej fa 
zie plejstocenu i w holocenie. W obrębie w ydm  stw ierdza się tu  w ystę
powanie kilku poziomów gleb kopalnych o zasadniczym znaczeniu za
równo dla datow ania osadów i odtw arzania przebiegu sedym entacji eo
licznej, jak  również dla rekonstrukcji paleogeograficznych i ustalania 
etapów rozwoju współczesnej pokryw y glebowej.

A kum ulacja eoliczna na w ielką skalę rozpoczęła się w Polsce środ
kowej po m aksym alnie zimnej fazie okresu Vistulian, k tóra zazna
czyła się w profilach stratygraficznych obecnością dużych poligo
nów klinow ych s tru k tu r zm arzlinowych i poziomem kam ienistym  [2, 5]. 
Na obszarach pozadolinnych osady eoliczne spoczywają z reguły bezpo
średnio na powierzchni rozciętej przez kliny i powleczonej brukiem  lub 
piaskiem z kam ieniam i (rys. 1). W dolinach jednak poziom kam ienisty 
schodzi pod piasek i żwir, tworzący górną część wysokiej terasy  w istu- 
liańskiej, na k tórej dopiero leżą osady eoliczne. Strop tej terasy  pod 
wydm ą w dolinie W isły koło W yszogrodu został w ydatow any za pomocą 
analizy 14C na 14 590 ± 270 la t B.P. (Lod-85). Można więc przyjąć, że po
czątek akum ulacji, k tóra doprowadziła do pow stania eolicznych piasków 
pokrywowych i wydm  w Polsce środkowej, przypada na około 14 500 lat 
przed współczesnością.

W obrębie wydm  obserw uje się trzy  zasadnicze serie piaszczyste od
dzielone późnoplejstoceńskim i glebami kopalnym i (rys. 2). Seria I, n a j
starsza, o w arstw ow aniu najczęściej poziomym, odznacza się obecnością 
w arstw  i lam in pylastych i drobno-piaszczystych. W ystępują w niej 
s tru k tu ry  szczelin mrozowych, które czasem są grubsze i związane z jed-
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Rys. 1. Rogowiec — klin zmarzlinowy i poziom bruku ipod osadami eolicznymi 
Rogowiec — a permafrost wedge and the horizon of stone pavement under eolian

sediments

ną kopalną powierzchnią w ew nątrz serii, dzieląc ją na dwie w yraźne 
części, kiedy indziej są cieńsze i przecinają serię w wielu poziomach 
świadcząc o synchroniczności procesu akum ulacji i kontrakcji mrozowej 
w czasie jej powstawania. Seria tw orzy na kopalnej powierzchni w ypu
kłości, a czasem naw et pagórki kilkum etrow ej wysokości. W jej stropie 
spotyka się niekiedy oznaki działania procesów glebotwórczych, które 
stanowią najstarszą glebę kopalną (a).

Seria II składa się z piasku, k tó ry  tylko w części stropowej w niektó
rych m iejscach w ykazuje nieco większy udział pyłu. Zasadnicza masa 
osadów tej serii składa się z w arstw  silnie pochylonych, leżących njezgod^- 
nie w stosunku do serii starszej. Była ona akum ulowana w głównej fa
zie tworzenia wydm, kiedy zachodziło ich narastanie przez ścinanie pias
ku po stronie naw ietrznej i osadzanie na stoku zawietrznym , W czasie tej
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akum ulacji ukształtow ane zostały form y wydmowe paraboliczne i wało
we wysokości od kilku do kilkunastu  m etrów, k tórych kształt nie zmie
nił się istotnie do dnia dzisiejszego. Ich powierzchnię u trw aliła  na pe
wien czas druga z kolei gleba kopalna (b), znacznie lepiej wykształcona 
niż pierwsza.

Seria III spoczywa zwykle na stokach ukształtow anych wcześniej 
wydm, czasem wypełnia również zagłębienia deflacyjne w ich pow ierz
chni. Tworzy ona stosunkowo cienką pokryw ę i jej w arstw y są najczęś
ciej ułożone zgodnie z kształtem  powierzchni, na której spoczywa. P ro 
cesy eoliczne w fazie jej osadzania zdzierały m ateriał na powierzchniach 
naw ietrznych, niszcząc najpierw  rozw iniętą wcześniej glebę i osadza
ły go na stokach zawietrznych powodując przejście gleby w stan 
kopalny. Seria składa się z piasku najbardziej jednolitego pod względem 
składu granulom etrycznego i w przewadze drobnoziarnistego.

Na stokach tak  ukształtow anych wydm  późnoplejstoceńskich rozwinął 
się w wielu m iejscach kompleks gleb i osadów holoceńskich. Czasem ma 
on charakter pedolitu, to znaczy osadu w całości przekształconego przez 
procesy glebotwórcze, kiedy indziej gleby rozw inięte na m iejscu i m a
teriał glebowy przemieszczony są poprzedzielane osadami nie w ykazują
cymi śladów pedogenezy. N ajstarsza z gleb tego kom pleksu (c) zaznacza 
granicę między utw oram i plejstoceńskim i i holoceńskimi, a posiadając 
specyficzny charakter stanow i ważny poziom stratygraficzny w obrębie 
wydm.

Piaski eoliczne tworzące wydm y Polski środkowej są bardzo ubogie 
w m inerały niekwarcowe, co jest wynikiem  wcześniejszego wietrzenia, 
którem u zostały poddane utw ory glacjalne nim stały się m ateriałem  źród-^ 
łowym dla osadów wydmowych [11]. Całkowicie pozbawione są one m i
nerałów węglanowych. Średnia zawartość skaleni w ich frakcji o śred
nicy 0,75-0,50 mm wynosi 4,7<Vo, m inerały ciężkie zaś we frakcji 0,25^

В ys. 2. Przekrój przez wydmę koło Annopola — typowa sytuacja gleb kopalnych
w stosunku do serii eolicznych 

I, II, I II  — p ó źn o p le js to c eń sk ie  se rie  eo liczne, a, b, — p ó źn o p le js to c eń sk ie  g leby  ko p a ln e , 
IV  — m łoda se ria  p rz y k ry w a ją c a  g lebę h o lo ceń sk ą  

Section trough the dune near Annopol — a typical situation of fossil soils in re
lation to eolian series 

I, II, III  — L ate  P le is to cen e  eo lian  se ries , a, b — L a te  P le is to cen e  fossil soils, IV — young
se rie s  co v erin g  th e  H olocene soil
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-0,10 m m  w ystępują w ilości 0,7-0,2°/o. Ogrom na przew aga kw arcu w 
osadzie sprawia, że ma on bardzo mało składników zasadowych i w p ro 
cesie glebotwórczym  szybko ulega silnem u zakwaszeniu.

Piaski wydmowe w ykazują także wysoki stopień obróbki eolicznej. 
W stosunku do osadów pochodzenia glacjalnego zaw ierają dwa do czte
rech razy więcej ziaren silnie eolizowanych — zaokrąglonych, m atowych 
[12]. Eolizacja ta dokonała się w dużej m ierze jeszcze przed późnoplej- 
stoceńskim okresem  akum ulacji wydmowej. We wcześniejszych fazach 
peryglacjalnych V istulianu procesy eoliczne działały intensyw nie, o czym 
świadczą cechy obróbki m ateriału  osadzanego w tym  czasie w dolinach 
i zbiornikach zam kniętych. Dopiero jednak w fazie końcowej pow stały 
w arunki do akum ulacji wydm, w czasie której eolizacja ziaren dokonała 
się ostatecznie.

Starsza późnoplejstoceńska gleba kopalna (a) w ystępuje w postaci 1-2- 
-centym etrow ych w arstew ek próchnicznych stanowiących inicjalne po
ziomy akum ulacyjne rozwinięte w w arunkach subaeralnych. Towarzyszą 
im niewielkie wybielenia m ateriału  m ineralnego. Glebę tę spotyka się 
w dolnych partiach wydm, na fragm entach kopalnych powierzchni za
równo płaskich, jak i wyraźnie wypukłych.

Rys. 3. Kompleks osadów i gleb kopalnych na stoku wydmy w Szynkielowie 
I, II  — p iask i eo liczne ze s ta rszeg o  i m łodszego d ry a su , b — g leb a  a lle ro d zk a , с — g leba  

p re b o re a ln a , d — g leba  b o re a ln a , e — g leb a  a t la n ty c k a  
A complex of sediments and fossil soils on the dune slope at Szynkielów 

I, II  — eo lian  san d s fro m  O lder and  Y o u n g er D ryas, fc> — A lle ro d  soil, с — P re b o rc a l soil,
d  — B o re a l so il,  e — A ia n tic  so il

Z Polski środkowej znane są trzy  miejsca jej występowania. W Anno
polu nad Wisłą [10] są to dwa cienkie poziomy próchniczne przedzielone 
5-centym etrow ą w arstw ą piasku. Fragm enty  drew na pobrane z górnego 
z nich, zbadane m etodą 14C, w ykazały wiek 11 980 ±70 lat B,P. (Gro-
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-6632). Udało się zidentyfikować w tej glebie drew ienka pochodzące z 
sosny i jałowca. W Kamionie koło Wyszogrodu, w wydmie położonej na 
pierwszej nadzalewowej terasie Wisły, glebę stanowi cieniutki poziom 
próchniczny (rys. 4) z węgielkami datow anym i na 12 235 ±260 lat B.P. 
(Lod-43). D aty uzyskane dla tych dwóch gleb mieszczą się w przedziale 
czasowym fazy Bollingu [6, 16] i należy wiązać ich powstanie z tym  k ró t
kim  okresem  interstadialnym  późnego plejstocenu.

Trzecim m iejscem  w ystępowania organicznych glebowych poziomów 
Bollingu, nie posiadających jednak datowania, jest Pradolina W arszaw- 
sko-Berlińska koło Dąbia, gdzie stwierdzono je w dwóch stanow iskach [9].

W poziomie stratygraficznym  Bollingu spotyka się również ślady 
obecności roślin w postaci poprzeryw anych w arstw  oraz oznaki procesów

Rys. 4. Kamion — fragment gleby Bollingu 
Kamion — ą fragment of the Bolling soil
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glejowych. W ystępują tu  także w arstw y i lam iny pylaste świadczące
0 osłabieniu intensywności akum ulacji wydmowej.

Młodsza gleba późnoplejstoceńska (b) jest utw orem  spotykanym  po
wszechnie. Zajm uje ona w obrębie wydm różne położenia, najczęściej 
jednak zachowana jest na zawietrznych, strom ych stokach, od podnóży 
aż do kulm inacji, gdzie zwykle jest ścięta przez w iatr, k tóry  usypał m łod
szą od niej serię eoliczną (rys. 2).

Gleba ta w ystępuje w dwóch postaciach [10]. Pierw sza z nich to gle
ba jednorodna stanowiąca jeden poziom składający się z plam  próchnicz- 
nych, białych oraz żółtych i brunatnych, tworzących barw ną mozaikę, 
albo zbudowana z dwóch lub trzech poziomów również plam istych, z prze
wagą barw y czarnej i szarej w części górnej, białej w części środkowej
1 rdzaw ej w części dolnej (rys. 5, 6). Cechy tej gleby wskazują, że pod-

Rys. 5. Barak — . jednorodna gleba Alleradu z zaznaczającym się odrębnym po
ziomem wybielenia 

Barak — a homogeneous Allerod soil with separate bleached horizon

legała ona bielicowaniu, które osiągnęło różny stopień zaawansowania, 
przy czym w żadnym  przypadku nie doszło do w ykształcenia bieli
cy, która dorównywałaby dojrzałym  glebom holoceńskim tego typu. 
Najczęściej gleba w ykazuje wczesne stadium  rozwoju i pozbawio
na jest odrębnego poziomu A 2 i B. Czasem poziomy te już się zaryso
wują, lecz m ając m ałą miąższość tworzą zaledwie karłow atą glebę bie- 
licową. W ydaje się, że dla obu tych odmian może znaleźć zastosowanie 
określenie „ranker bielicowy”. B runatne nieregularne plamy, jak rów 
nież system  pasem ek żelazistych, które z reguły w ystępują w glebie, są
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najprawdopodobniej elem entam i wtórnym i, powstałym i po okresie roz
woju gleby przy dawnej powierzchni.

Drugą postacią jest gleba niejednorodna, składająca się z w ielu in i
cjalnych lub bardziej zaawansowanych w rozw oju poziomów próchnicz- 
nych, często ze śladam i wybielania, poprzedzielanych cienkimi w arstw a
mi piasku nie zmienionego przez proces glebotwórczy (rys. 7). S trefy  ta-

Rys. 6. Zdzieszulice -— fragment jednorodnej gleby Allerodu 
Zdzieszulice — a fragment of a homogeneous Aller0d soil

kie w ystępują często w niższych partiach  kopalnych stoków wydm, na 
k tórych wyżej rozw inięte są gleby jednorodne. Pow staw ały one pod 
wpływem  procesu glebotwórczego, k tórem u towarzyszyła powolna aku
m ulacja piasku eolicznego.

Liczne fragm enty drew na zaw arte w glebie b umożliwiły datow anie 
jej za pomocą m etody 14C. O trzym ane daty, opublikowane wcześniej [1, 
9, 12] i uzyskane następnie przez autorkę, mieszczą się w okresie od 
11 770 ±80 lat B.P. (Gro-6631) do 10 365195 lat B.P. (Gro-6196). Data 
najstarsza dotyczy najniższego poziomu próchnicznego gleby niejedno
rodnej w Dobroniu koło Pabianic, najm łodsza — gleby jednorodnej w 
Stąporkowie koło Końskich. Pozostałe daty  to: 11 030 ±70 lat B.P. (Gro- 
-6913) — Bełchatów, 10 960 ±60 lat B.P. (Gro-6915) — Dobroń, 10 830 ± 
250 la t B.P. (Lod-84) — Młodzieszynek koło Wyszogrodu, 10 805 ±160 
lat B.P. (Gro-828) — W itów koło Piątku, 10 530 ±585 lat B.P. (Gd-294) 
— K raski koło Dąbia, 10 590 ±250 lat B.P. (Gd-304) — Borki Lipkow- 
skie koło Dąbia. Datowanie w ykazuje więc bezspornie, że gleba związa-
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na jest z okresem interstadiału  Allerod, chociaż skrajne daty w ykracza
ją poza czas przyjm ow any dla tego okresu. Być może, w niektórych m iej
scach akum ulacja substancji organicznej rozpoczęła się jeszcze w s ta r
szym dryasie, a po rozwinięciu gleby na całej powierzchni wydm  jej 
egzystencja m iejscami przedłużyła się na młodszy dryas.

W glebie tej w ystępują liczne m akroskopowe szczątki sosny, również 
w najniższych poziomach odm iany niejednorodnej. Obok nich spotyka się 
także pojedyncze fragm enty  drew na brzozy i jałowca.

W piaskach osadzanych bezpośrednio przed rozwojem  gleby alle- 
rodzkiej obserw uje się pewien wzrost zawartości drobnego piasku i pyłu  
w stosunku do osadów akum ulow anych wcześniej. Dlatego gleba wzbo
gacana jest w drobne części mechaniczne, co jednak nie jest związane 
z procesem glebotwórczym.

Nowe datow ania gleb kopalnych potw ierdziły w pełni wcześniejsze 
opinie o późnoplejstoceńskim  w ieku w ydm  w Polsce środkowej. Obecność 
gleby Bollingu dowodzi, że w okresie tym  procesy eoliczne zostały m iej
scami zahamowane, choć daleko było jeszcze do u trw alenia całej po
wierzchni. W ystępowanie gleby w stropie osadów o znacznej miąższości 
świadczy o istnieniu już w najstarszym  dryasie pagórków wydmowych, 
a nie tylko płaskich pokryw. Bardzo liczne obserwacje sytuacji gleby 
A llerodu pazw alają stwierdzić, że w tym  okresie rozwój wydm  został 
całkowicie przerw any. Niewspółmierność masy osadów eolicznych p rzy 
kry tych  glebą allerodzką i osadów leżących na niej potw ierdza opinię, że 
starszy dryas był główną, właściwą fazą wydmotwórczą, zaś młodszy — 
fazą przekształcania już utworzonych form  wydm owych [3, 4].

N ajstarszą glebę holoceńską (c) spotyka się zarówno w postaci kopal
nej, w spągu kom pleksu holoceńskich osadów i gleb, jak  i w postaci re 
liktowego elem entu w profilach gleb rozw iniętych przy współczesnej po
wierzchni wydm. Je j stosunek do młodszych gleb holoceńskich i wiek 
zostały rozpoznane w kilku stanowiskach, gdzie u podnóża stoków wydm  
zachodziła sukcesywna akum ulacja cienkich w arstw  piasku i rozwój p ro
cesów glebotwórczych na coraz to młodszych osadach.

Gleba ta składa się z dwóch poziomów genetycznych. Poziom akum u
lacyjny A x jest bardzo słabo próchniczny i ma niew yraźne granice. Po
niżej w ystępuje dobrze rozw inięty 30-40-centym etrow y poziom В  o in 
tensyw nej barw ie rdzaw obrunatnej, w yraźnie odgraniczony od nie zmie
nionego podłoża. Gleba nie w ykazuje żadnych śladów bielicowania i ma 
charak ter gleby rdzaw ej. Zaw arte w poziomie A x tego typu  gleby w Beł
chatowie węgielki drzew ne zbadane m etodą 14C w ykazały wiek 9380 ± 50 
lat B.P. (Gro-6914). Oznacza to, że gleba kształtow ała się w fazie prebo- 
realnej i na początku borealnej według paleobotanicznego podziału ho- 
locenu zaproponowanego przez N i l s s o n a  [13] lub że kształtow ała się 
i zakończyła rozwój w ciągu fazy preborealnej według ogólnego podziału 
stratygraficznego opracowanego przez S t а г к 1 a [14].
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W wielu przypadkach obserwować można bezpośrednie nałożenie się 
na glebą preborealm j procesu bielicowania, k tóry  doprowadził do w ybie
lenia poziomu próchnicznego i ukształtow ania w górnej części poziomu 
В rdzawego iluwium , czasem z oznakam i tw orzenia się twardego rudaw 
ca (rys. 8). Zbielicowanie to dokonało się w fazie borealnej, jak  na to

Rys. 7. Dobroń — niejednorodna gleba Aller0du 
Dobroń — complex Allerod soil

w skazuje data 8790 ±190 lat B.P. (Lod-83) uzyskana dla węgielków za
w artych w poziomie A Fe zbielicowanej gleby rdzaw ej w Szynkielowie w 
dolinie W arty na północ od Sieradza.

Na stoku wydm y szynkielowskiej (rys. 3) obserwować można glebę 
allerodzką (b) oddzieloną cienką serią piaszczystą od kom pleksu gleb i osa
dów holoceńskich, w którym  w yodrębnia się jako pierwsza — rdzaw a 
gleba preborealna (c), jako druga — bielicowa gleba borealna (d), w w yż
szej części stoku w ystępująca samodzielnie, niżej nałożona na glebę pre- 
borealną, i jako trzecia — bielica próchniczno-żelazista z tw ardym  po
ziomem orsztynowym  (e), rozw inięta na cienkim  pedolicie. Na bielicy spo
czywa seria piasku eolicznego bez śladów pedogenezy z rozw iniętym  w 
stropie poziomem próchnicznym  i wyżej seria piasku eolicznego zawie
rającego rozproszoną substancję próchniczną. Dla węgielków z poziomu 
próchnicznego kopalnej bielicy próchniczno-żelazistej uzyskano tu  datę 
4725 ± 140 B.P. (Lod-36), k tóra dowodzi, że gleba została pogrzebana pod 
osadami na początku fazy subborealnej, a głównym okresem jej rozwoju 
była faza atlantycka.

Glebę typu  bielicy próchniczno-żelazistej spotyka się na wydm ach
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Rys. 8. Aleksandro wek — gleba rdzawa prebcrealna zbielicowana w bo reale, pod 
młodszą bielicą humusowo-żelazistą przykrytą nasypem antropogenicznym 

Aleksandro wek — Preboreal rust-coloured soil podzolized during Boreal phase 
under younger iron-humus podzol covered by recent anthropogenic sediment

Polski środkowej zarówno w stanie kopalnym, jak i przy współczesnej 
powierzchni. Można stwierdzić także występowanie dobrze rozw iniętych 
bielic z tw ardym  poziomem orsztynowym  w układzie piętrowym , jedna 
nad drugą. Obok nich w kom pleksach holoceńskich w ystępują również 
kopalne gleby bielicowe bez tw ardych poziomów iluw ialnych, sfozyli- 
zowane w różnych stadiach rozwoju i wykazujące różny wiek.

Dotychczasowe obserwacje wskazują, że proces bielicowania w holo- 
cenie rozpoczął się w fazie borealnej i trw ał przez wszystkie pozostałe 
fazy aż do współczesności. Najpraw dopodobniej wykształcenie zw arte
go poziomu iluwialnego było przede wszystkim  związane z długotrw ało
ścią tego procesu bez in terw encji procesów erozji i akum ulacji. Są pod
stawy, aby sądzić, że silnie rozw inięte bielice orsztynowe pojaw iły się po 
raz pierwszy dopiero w fazie atlantyckiej, po kilku tysiącach lat działa
nia procesu bielicowego. Nie byłoby jednak uzasadnione przypisywanie 
wszystkim  glebom tego typu  pochodzenia atlantyckiego, gdyż istniała 
z pewnością możliwość ukształtow ania równie silnie zbielicowanych gleb 
także później, w odpowiednio długich okresach pozostałej części holo- 
cenu. Nie wszystkie też geby kopalne w ykazujące wiek atlantycki m ają 
tw ardy poziom iluw ialny [9].

P rzerw y w działaniu procesów eolicznych i rozwój gleb pod koniec
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plejstocenu oraz na początku holocenu nastąpiły w skutek ogólnych zmian 
klim atycznych, które pociągnęły za sobą zmiany w charakterze roślin
ności. W ciągu holocenu główną przyczyną urucham iania procesów eo- 
licznych i przeryw ania rozwoju gleb była działalność gospodarcza czło
wieka.

Wiadomo z badań paleobotanicznych [15, 16], że późny plejstocen w 
Polsce środkowej był okresem panowania skąpej rośliności tundrow ej. 
Stopniowe polepszanie się w arunków  klim atycznych zaznaczyło się po 
raz pierwszy w fazie Bollingu przez pojaw ienie się drzew, k tóre utw orzy
ły krajobraz tund ry  parkow ej, i po raz drugi w fazie Allerodu, kiedy n a 
stąpiła już zdecydowana inw azja lasu na teren  Polski środkowej. O ile 
w starszym  dryasie po Bollingu stw ierdza się naw rót tund ry  bezdrzew- 
nej, to w młodszym dryasie drzewa nie wycofały się całkowicie i roślin
ność m iała charakter tund ry  parkow ej.

Bolling był fazą trw ającą tylko 200-300 lat, w której nie doszło do 
całkowitego opanowania powierzchni przez roślinność i rozw oju ciągłej 
pokryw y glebowej na piaskach eolicznych. Skąpe ślady procesów glebo- 
twórczych w postaci inicjalnych poziomów akum ulacji próchnicy są tego 
dowodem. W prawdzie na w ielu powierzchniach gleba ta mogła łatwo ulec 
zniszczeniu w wydm otwórczej fazie starszego dryasu, to jednak bardzo 
słaby stopień rozwoju zachowanych fragm entów  świadczy o tym, że nie 
mogły być one częścią zw artej pokryw y glebowej.

W Allerodzie las brzozowo-sosnowy i sosnowy wkroczył na wydmy 
już w pełni ukształtow ane i opanował je całkowicie. P rzyjm ując za pod
stawę daty  skrajne można by stwierdzić, że gleba allerodzka rozw ijała się 
w ciągu około 1400 lat, jednakże przeczy tem u słabe wykształcenie jej 
profilu. W skazuje ono na co najw yżej k ilkusetletn ie trw anie procesu gle- 
botwórczego. Prawdopodobnie roślinność leśna rozpoczynała swoją eks
pansję od podnóży wydm  i następnie dopiero wkroczyła na ich stoki 
i kulm inacje, gdzie egzystowała na ty le krótko, że spowodowało to 
ukształtow anie tylko karłow atych gleb bielicowych. Innym  w ytłum acze
niem m ogłaby być szczególna słabość oddziaływania procesu glebotwór- 
czego w tym  bądź co bądź chłodnym  jeszcze interstadiale.

Rozwiewanie wydm  i niszczenie bądź zasypywanie gleby allerodzkiej 
w młodszym dryasie było w Polsce środkowej powszechne, co świadczy 
o znacznym rozrzedzeniu roślinności obszarów wydm owych w tym  okre
sie.

Ponowne całkowite u trw alenie wydm  przez roślinność zaznaczyło się 
rozwojem gleby rdzawej, wiekowo związanej z fazą preborealną holoce
nu. Roślinność tego okresu na w ydm ach Polski środkowej m usiała mieć 
szczególny charakter traw iasto-leśny, k tóry  nie powodował bielicowa- 
nia łatwo ulegających m u piasków eolicznych. W niosek ten w ydaje się 
zgodny z wynikam i nowszych badań paleobotanicznych dotyczących po
czątku holocenu, przeprowadzonych w Holandii [17], gdzie w okresie
9 — R oczn ik i G leboznaw cze
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około 10 200-9500 lat B.P. stwierdzono fazo lasu brzozowogo, następnie 
fazę roślinności łąkowej z brzozą i dopiero potem  fazę lasu brzozowo-sos
nowego rozpoczynającą okres zdecydowanego panowania roślinności leś
nej. Jak  wiadomo, traw iasto-leśną roślinnością odznaczał się także chłod
ny młodszy dryas, k tóry  jednak nie mógł być główną fazą rozwoju gleby 
rdzaw ej na utw orach eolicznych, gdyż zachodziła w nim  działalność w ia
tru  uniem ożliwiająca kształtow anie gleb na większości powierzchni wydm.

Na przełomie plejstocenu i holocenu doszło więc do wykształcenia 
dobrze rozw iniętej gleby o cechach, które nie powtórzyły się w żadnej 
z młodszych gleb holoceńskich w obrębie wydm. Różni się ona także 
wyraźnie od gleb późnoplejstoceńskich. Dzięki tej specyfice ma gleba 
preborealna w badaniach stratygraficznych znaczenie horyzontu p rze
wodniego, oddzielającego osady plejstoceńśkie od holoceńskich. Poziom 
В tej gleby, w ystępujący jako elem ent reliktow y, w młodszych bielicach 
holoceńskich na wydm ach w ybitnie pogłębia ich poziom iluwialny.

Gleba preborealna, często pozbawiona oryginalnego poziomu próch- 
nicznego, jest, jak się wydaje, odpowiednikiem utw oru opisanego z jed
nej z wydm  w Pradolinie W arszawsko-Berlińskiej jako peryglacjalny 
poziom w ietrzeniowy z młodszego dryasu [8]. Jeżeli tak, to in terp retacja  
tego utw oru zarówno genetyczna, jak i wiekowa budzi wątpliwości w 
świetle przytoczonych danych.

Poczynając od fazy borealnej działał na wydm ach proces bielicowa- 
nia przeryw any lokalnie w skutek urucham iania przez człowieka proce
sów eolicznych. In terw encja człowieka na terenach wydm owych mogła 
nasilić się poczynając od drugiej połowy fazy atlantyckiej lub początku 
fazy subborealnej, kiedy to nastąpiło całkowite zapełnienie obszaru Pol
ski osiadłą ludnością rolniczą, w kraczającą z upraw ą również na m niej 
urodzajne ziemie.
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Б . М А Н И К О В С К А

ИСКОПАЕМЫЕ ПОЧВЫ В ДЮНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛЬШИ 

Институт Географии Университета в Лодзи

Р е з ю м е

Дюны Центральной Польши построены из трех позднеплейстоценовых эоло
вых серий разделенных двумя ископаемыми почвами (рис. 2). Старшая из них, 
связанная с фазой бёллинг — это почва инициальной стадии развития, высту
пающая в виде тонких 1-2 см перегнойных горизонтов (рис. 4). В этой фазе 
на образовавшихся в период древнего дриаса эоловых осадках не был развит 
непрерывный почвенный покров. Сохранившиеся в пчве растительные остатки 
(Pinus) свидетельствуют однако о вторжении древесных растений в некоторых 
местах на территорию эоловой аккумуляции.

Младшая по возрасту плейстоценовая почва соответствует интерстадии 
аллерёд. Она более продвинулась в развитии от предыдущей, но не пред
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ставляет собой вполне развитого типа почвы. Выступает она в двух разно
видностях— однородной (гомогенной) слаборазвитой подзелистой почвы (рис. 5, 6) 
или в виде нескольких инициальных, гумусовых горизонтов, образующих не
однородную пегомогенную почву (рис. 7). Аллерёдская почва сформировала 
непрерывный покров и вполне укрепила дюны построенные в период среднего 
дриаса. Она развивалась под влиянием лесной растительности, которая овла
дела всеми дюнами и на многих поверхностях была погребена во время позд
него дриаса, когда снова возродились эоловые процессы.

На переломе плейстоцена и голоцена на поверхости дюн образовалась 
почва в связи с развитием травянисто-лесной растительности, доминирующей 
в пребореальной фазе. Составляет она самый древний элемент комплекса голо
ценовых почв и отложений, встречаемых на склонах позднеплейстоценовых 
дюн (рис. 3, 8). В бореальной фазе проявил свое действие подзолообразователь
ный процесс, который в течении дальнейших фаз голоцена подвергался пере
рывам в последствие хозяйственной деятельности человека, приводящей к ло
кальному безобновлению эоловых процессов. Ископаемые подзолистые голо
ценовые почвы имеют различные стадии развития и разный возраст. В атлан
тической фазе, после длившегося несколько тысячелетий подзолообразования 
при отсутствии вмешательства человека, впервые сформировался хорошо раз
витый гумусово-железистый подзол с плотным ортштейновым горизонтом.

В. M A N IK O W SK A

FOSSIL SOILS IN DUNES OF CENTRAL POLAND 

Institute of Geography, University of Łódź

S u m m a r y
Dunes of central Poland are built of three Late Pleistocene eolian series, sepa

rated by two fossil soils (Fig. 2). Older soil connected with- the B0lling phase is 
a primitive soil and oceurs in form of thin 1-2 cm humus horizons (Fig. 4). At 
that phaes it did not come to the development of a continuous soil cover on eolian 
deposits formed in the Oldest Dryas. Plant residues preserved in soil prove, ho
wever, an encroachement of treess (Pinus) into these deposits at some places.

Younger Late Pleistocene soil coresponds with the Allerod interstadial. Its de
velopment is more advanced than that of the previous, but it does not represent 
a fully formed soil type. It occurs in two forms — of a homogeneous, slightly de
veloped podsolic soil (Fig. 5, 6), or of several initial humus horizons forming a com
plex of primitive soils (Fig. 7). The Allerod soil developed under forest vegetation 
which overgrew entire surface of dunes of Older Dryas. The soil formed a con
tinuous cover and entirely stabilized the dunes. It changed at many places into 
fossil soil during Younger Dryas, when eolian processes became active again.

On the turn of the Late Pleistocene and Holocene rust-coloured soil was for
med on the surface of dunes, connected with the grassy-forest vegetation predomi
nating at the Preboreal phase. It constitutes the oldest element of the complex 
of Holocene soils and sediments encountered on slopes of Late Pleistocene dunes 
(Figs 3, 8). At the Boreal phase the podzolization began, which was interrupted 
during later phases of Holocene due to the economic activity of man, mobilizing 
at some places eolian processes. Thus fossil Holocene podzolic soils are of different 
development stages and of different age. The strongly developed iron-humus podzol
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with a hard iron pan appeared for the first time at the Atlantic phase, after se
veral thousand years of the podzolization activity at a lack of any human inter
vention.
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