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WSTĘP

Kształt i urzeźbienie powierzchni ziaren piaskowych ( 0  1-0,1 mm) są najczęściej 
rozpatrywane z pozycji ich geologicznej przeszłości, ich genezy [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10], 
rzadziej natomiast z pozycji zjawisk glebotwórczych i glebowych [5, 6]. Wynika to 
stąd, że ziarna piasku zbudowane są najczęściej (w naszych warunkach przyrodniczo- 
-geologicznych) z kwarcu, jednego z minerałów najbardziej odpornych na procesy 
wietrzenia i chemicznych przeobrażeń. Stad też uważa się powszechnie, że ziarna 
piasku stanowią nieaktywny balast w glebie, który decyduje jedynie o stanie fizycz
nym utworu glebowego.

Korzystając z możliwości współczesnej techniki podjęliśmy próbę prześledzenia 
charakteru powierzchni ziaren piaskowych w różnych poziomach genetycznych 
gleby brunatnej wyługowanej, Opracowanie to ma charakter niepełny, dyskusyjny.

METODYKA 1 MATERIAŁ

W badaniach wykorzystano glebę brunatną wyługowaną, wytworzoną z gliny 
zwałowej ciężkiej, spiaszczonej nieco do głębokości 50 cm (tab. 1). Gleba ta, pozba
wiona węglanu wapnia do głębokości 100 cm w wyniku procesów ługowania, zloka
lizowana jest w okolicy cegielni, koło Gąbina w woj, płockim.

Wybór tego rodzaju i typu gleby do badań ziaren piasku podyktowany został jej 
szczególnym stanem fizycznym. W ciężkim materiale, o przewadze frakcji drobnej 
<0,02 mm, ziarna piasku są jakby wtopione i unieruchomione. Nie biorą one 
udziału w procesach glebotwórczych w takim stopniu, jak otaczający je materiał 
drobnoziarnisty, zachowując swoją świeżość odziedziczoną po materiale wyjściowym. 
Mogą w związku z tym zakodować przemiany materiału otaczającego, z którego 
w procesie ługowania usuwany był na przestrzeni czasu węglan wapniowy i inne 
związki.

1 Praca finansowana przez Zakład Agrofizyki PAN w Lublinie w ramach tematu MR.IL8.01.3
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Do badań glebę, pozbawioną części szkieletowych (>1 mm), w ilości 0,5 kg, 
gotowano i mieszano mieszadłem wirnikowym bez żadnych chemicznych peptyza- 
torów, przenoszono do słoi 5-litrowych i odmywano frakcję ilastą metodą Atter- 
berga. Operację gotowania i mieszania powtarzano tak długo, aż całość frakcji ilastej 
została odmyta i ilościowo zebrana (operację powtarzano co najmniej 20 razy). 
Po wydzieleniu frakcji ilastej kolejno wyodrębniono całkowicie następne frakcje 
(tab. 1). Frakcja piasku jako ostatnia została przeniesiona do parownic, wysuszona 
i rozdzielona na sitach.

Frakcje piaskowe w ilości 100 ziaren każdej średnicy z każdego poziomu nano
szono na stolik mikroskopu pokryty pastą srebrową, napylano węglem i srebrem 
w napylarce próżniowej przy ciśnieniu około 1,33 *10 3 Pa. Tak sporządzone prepa
raty przeglądano w mikroskopie elektronowym skaningowym JSM-35 firmy JOEL 
przy napięciu 20 KV. Stosowano powiększenia od 32 do 20 000. Dla jednego poziomu 
genetycznego wykonywano około 150 zdjęć, z których tylko nieliczne zamieszczono 
w niniejszym opracowaniu.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W niniejszym opracowaniu oparto się głównie na mikromorfologii ziaren piasku 
średniego (0,5-0,25 mm), w mniejszym stopniu piasku grubego (1-0,5 mm) oraz 
drobnego (0,25-0,1 mm). Pozostałe frakcje <0,1 mm będą tematem oddzielnego 
opracowania.

Dominującą frakcją wśród piasków w badanym profilu jest piasek drobny, 
mniejszy udział w całej masie glebowej ma frakcja piasku średniego, a nieznaczny 
tylko piasku grubego (tab. 1).

Frakcje piasku z poziom u (0-25 cm). Wśród ziaren mineralnych, skła
dających się w zasadzie z kwarcu, występują pojedyncze ziarna skaleni oraz silnie 
porowatych prawdopodobnie tlenków i wodorotlenków żelaza. Te ostatnie są wy
nikiem różnorodnych procesów związanych z obecnością w tym poziomie związków 
próchnicznych. Ponadto obecne są szczątki organiczne z zachowaną budową anato
miczną w niewielkim tylko stopniu objęte procesami humifikacji.

Ziarna piasku w tym poziomie są mniej lub bardziej zaokrąglone (rys. 1). Po
wierzchnie ziaren przy większych powiększeniach wskazują, że dominujący charakter 
mają zniszczenia chemiczne (rys. 2 i 3), w mniejszym stopniu fizyczne.

Widoczne jest oddziaływanie trawienne, prawdopodobnie kwasów organicznych 
— próchnicznych i innych, lub też kwasów mineralnych powstających w wyniku 
utlenienia siarki i amoniaku w procesach mineralizacji związków organicznych. 
Chemiczne trawienie wnika dość głęboko tworząc mniej lub bardziej regularne 
zagłębienia, kawerny itp. (rys. 2 i 3). Ziarna w ten sposób niszczone dominują w ba
danym minerale omawianego poziomu. W mniejszym stopniu spotyka się ziarna 
spękane w wyniku procesów fizycznych. Pęknięcia mają charakter szczelinowy, 
powstają złuszczenia lub powierzchnie guzowate i spękania wgłębne, odpryski nie
regularne itp. Powierzchnie zniszczone w wyniku procesów fizycznych mają charakter 
świeżych, bez oszlifowania lub też wytrąceń na tych powierzchniach określonych
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Rys. 1, 2, 3. Frakcja piasku średniego o 0  0,5-0,25 mm z poziomu A x. Głębokość 0-25 cm. Powiększenie 54, 400 i 1000x

Fractions of medium sand of 0.5-0.25 mm in dia from the A y horizon. Depth 0-25 cm. Enlargement 54, 400 and 1000 x



Rys. 4, 5, 6. Frakcja piasku średniego o 0  0,5-0,25 mm z poziomu (В). Głębokość 25-50 cm. Pow. 44, 320 i 1000 x

Fractions of medium sand of 0.5-0.25 mmi n dia from the (В) horizon. Depth 25-50 cm. Enlargement 44, 320 and 1000 x



Rys. 7. Ziarno piasku średniego o 0 0,5-25 mm z poziomu (В ). Głębokość 25-50 cm. Pow. 20 X 
Medium sand grains of 0.5-0.25 mm in dia from the (В ) horizon. Depth 25-50 cm. Enlargement 20 x

Rys. 8. Ziarno pyłu grubego о 0 0,1-0,05 mm z poziomu (В ). Głębokość 25-50 cm. Pow. 6600 x  
Coarse sili grains of 0.1-0.05 mm in dia from the (В )  horizon. Depth 25-50 cm. Enlargement 6600 x



Rys. 9, 10, 11. Frakcja piasku średniego o 0  0,5-0,25 mm z poziomu (B)/C. Głębokość 50-75 cm Pow. 54, 200, 1000 x

Medium sand grains of 0.5-0.25 mm in dia from the (B)/C horizon. Depth 50-75 cm. Enlargement 54, 200, 1000 X



Rys. 12, 13. Ziarno piasku średniego o 0 0,5-0,25 mm z poziomu (B )/ C . Głębokość 50-75 cm.
Po w. 400 i 1000 X

Medium sand grain of 0.5-0.25 mm in dia from the (B )/ C  horizon. Depth 50-75 cm.
Enlargement 400 and 1000 x



Rys. 14, 15, 16. Frakcje piasku drobnego о с 0,25—0,1 mm z poziomu (B)!C. Głębokość 50-75 cm. Pow. 54 3000 i 2,0 000 x

Fraction of fine sand of 0.25-0.1 mm in dia from the (B)/C horizon. Depth 50-75 cm. Enlargement 54, 3000, 20 000 x



Rys. 17, 18, 19. Ziarna piasku drobnego о 0  0,25-0,1 mm z poziomu (B)IC. Głębokość 50-75 cm. Pow. 1000, 10 000 i 20 000x

Fine sand grains of 0.25-0.1 mm in dia from the (B)/C horizon. Depth 50-75 cm. Enlargement 1000, 10 000 and 20 000 X



Rys. 20, 21, 22. Ziarna piasku grubego o 0  1-0,5 mm z poziomu Cw. Głębokość 125-150 cm. Pow. 32, 200 i 1000 x

Coarse sand grains of 1-0.5 mm in dia from the Cw horizon. Depth 125-150 cm. Enlargement 32, 200 and 1000 x



Rys. 23, 24. Struktura wewnętrzna ziarna piasku grubego o 0 1-0,5 mm (uwidocznionego na 
rys. 20, 21, 22) z poziomu C w. G łębokość 125-150 cm. Pow. 6000 i 20 000 x

Internal structure o f coarse sand grain o f 1-0.5 mm in dia (shown in Fig. 20, 21, 22) from  
the C w horizon. Depth 125-150 cm. Enlargement 600 and 20 000 x



Rys. 25, 26, 27. Ziarna piasku średniego o 0  0,5-0,25 mm z poziomu С». Głębokość 125-150 cm. Pow. 400, 1000 i lOOOOx

Medium sand of 0.5-0.25 mm in dia from the Cw horizon. Depth 125-150 cm. Enlargement 400, 1000 and lOOOOx



Rys. 28, 29, 30. Ziarna piasku średniego o 0  0,5-0,25 mm z poziomu Cw. Głębokość 125-150 cm. Pow. 20Э, 3000 i 20 000 x

Medium sand grains of 0.5-0.25 mm in dia from the Cw horizon. Depth 125-150 cm. Fnlargemsnt 200, 3000 and 20 000 X



Rys. 31, 32. Ziarno piasku średniego o 0 0,5-0,25 mm z poziomu C w. Głębokość 125-150 cm.
Pow. 1000 i 20 000 x

Medium sand grain of 0.5-0.25 mm in dia from the C w horizon. Depth 125-150 cm. 
Enlargement 1000 and 20 000 x
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substancji chemicznych. Warunki panujące w tym poziomie (ciągła uprawa mecha
niczna) nie sprzyjają procesom wytrącania i rekrystalizacji związków z roztworów 
glebowych. Rozpuszczane substancje są transortowane i przemieszczane w głębsze 
poziomy profilu glebowego.

Frakcja piasku z poziom u (В) (25-50 cm). Ziarna piaskowe występujące 
w tym poziomie mają zupełnie odmienną powierzchnię (rys. 4, 5, 6 i 7). Mniej lub 
bardziej urzeźbione powierzchnie są pokryte dużą ilością różnorodnych narośli — wy
trąceń związków chemicznych. Są to prawdopodobnie koagulaty związków orga
nicznych—próchnicznych, przenikających z poziomu próchnicznego z jonami 
żelaza i glinu, manganu bądź innymi. Obserwujemy zwiększoną liczbę różnych 
narośli w miejscach silniej urzeźbionych — w zagłębieniach lub na krawędziach 
różnorodnych nacięć, spękań itp. (rys. 6, 7 i 8). Gładkie powierzchnie ziaren kwarco
wych mają mniej narośli na jednostce powierzchni (rys. 5). Narosła tego rodzaju 
charakteryzują głównie ziarna piasku oraz pyłu w poziomie brunatnienia omawianej 
gleby. Są to najprawdopodobniej połączenia kompleksowe żelaza ze związkami 
próchniczymi, trwale związane z powierzchnią ziaren piasku, decydujące o brunatnym 
odcieniu tych poziomów genetycznych.

Frakcje piasku z poziom u przejściow ego (B)jC (50-75 cm). Charakter 
ziaren piaskowych w tym poziomie jest zbliżony nieco do ziaren z poziomu A u 
ale wykazują one mniejsze zniszczenie chemiczne, a silniejsze zniszczenie fizyczne. 
Spotyka się pojedyncze ziarna, na których następuje akumulacja związków chemicz
nych w postaci wytrąceń i narośli, ale zupełnie innego charakteru niż w poziomie (В). 
Mniej ziaren w tym poziomie jest owalnych (rys. 9 i 14). Ziarna są ostrokrawędziste, 
ociosane, pocięte i przecięte, byc może w trakcie transportu lodowcowego materiału 
glebowego (rys. 9 i 10). Trawienie chemiczne jest widoczne na wielu ziarnach (rys. 12 
i 13) z jednoczesnymi odpryskami fragmentów powierzchni (rys. 11). Chemiczne 
trawienie prowadzi często do wygładzenia, stępienia krawędzi kwarcu, kraterów 
itp. (rys. 12). Powierzchnie rozcięte bądź przecięte (rys. 10) mają charakter świeżych, 
nie zaatakowanych przez procesy chemiczne i fizyczne. Są zupełnie gładkie.

Część ziaren piaskowych, szczególnie wśród frakcji piasku drobnego (rys. 14, 
15 i 16), odznacza się akumulacją wynikającą z rekrystalizacji związków chemicznych 
transportowanych prawdopodobnie z poziomów wyżej leżących w wyniku ługowania. 
Rekrystalizacja ta odbywa się we wnękach i zagłębieniach ziaren (rys. 15 i 16). Nie
które związki krystalizują na ostrych krawędziach wynikających z fizycznego zni
szczenia ziarna, na przykład (rys. 17 i 18) kryształy o wyraźnych elementach charak
teryzujących układ rombowy. Rekrystalizacja na krawędzi ziaren kwarcu może 
wynikać z piezoelektrycznych właściwości tego minerału, ujawniających się w wyniku 
naprężeń mechanicznych. Rzadko, ale spotykane są już w tym poziomie ziarna piasku 
z wrostkami obcych minerałów w ziarnie kwarcu (rys. 14). Wrostki te stanowią 
element dziedziczny ziaren, wyniesiony z utworu wyjściowego — skał magmowych. 
Procesy chemiczne nie zdążyły jeszcze w tym poziomie rozpuścić występujących 
wrostków, co spotyka się w ziarnach piaskowych wyżej leżących poziomów wyługo
wanych. W ziarnach, szczególnie kwarcowych, z których zostały usunięte wrostki 
obcych minerałów, pozostają wyraźne foremne wgłębienia, kawerny itp. A więc
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ziarna piaskowe w omawianym poziomie wykazują jakgdyby stan równowagi 
Niewielkie zniszczenia pewnych ziaren w wyniku procesów trawienia chemicznego 
wyrównywane są również niewielką, ale wyraźnie widoczną akumulacją związków 
chemicznych wytrącanych na powierzchniach uprzednio zniszczonych, w zagłębie
niach lub krawędziach. Akumulacja jest szczególnie widoczna na powierzchniach 
ziaren piasku drobnego. Natomiast zniszczenia są bardziej widoczne na ziarnach 
piasku średniego i grubego.

Frakcje piasku z poziom u skały m acierzystej C*, (125-150 cm). Ziarna 
piaskowe tego poziomu mają podobny charakter jak poziomu nadległego 100-125 cm. 
W badanym profilu od 100 cm w głąb występuje węglan wapniowy w ilości od 2 
do 6%, a nawet większej na głębokości 200 cm. Udział frakcji piaskowej w całej 
masie glebowej tych poziomów jest niewielki (tab. 1). Dominującą frakcją są części 
ilaste <0,002 mm. Stąd też charakter ziaren piaskowych omawianych poziomów, 
a szczególnie ich mikromorfologia, odbiega wyraźnie od podobnych ziaren poziomów 
nadległych omawianego profilu. Wśród ziaren, szczególnie piasku grubego, rzadziej 
średniego, występują dość często zlepieńce (rys. 20, 21 i 22) o strukturze różnoziar- 
nistej. Tego rodzaju ziarna są zbudowane z dwóch generacji ziaren: z drobnych 
ziaren lepiszcza węglanowo-ilastego (rys. 23 i 24) oraz fragmentów ziaren dużych, 
wtopionych w lepiszcze (rys. 20, 21 i 22). Ziarna duże są różnokształtne. Niektóre 
z nich przypominają otoczaki, natomiast inne — ostrokrawędzisty gruz (rys. 20 i-21). 
Zarówno ziarna kuliste otoczone, jak i ostrokrawędziste, wtopione w masę węglanówo- 
-ilastą, przypominają przy bliższej obserwacji chalcedon. Tego rodzaju ziarna piasku 
mają budowę porowatą. Fragmenty drobnych ziaren kalcytowych są przeplatane 
prawdopodobnie hydrołyszczykami o budowie płytkowej (rys. 24). W związku 
z taką budową istnieje możliwość ruchu wody i powietrza wewnątrz samego ziarna, 
jak i między ziarnami tego samego charakteru.

W poziomach tych spotyka się również ziarna o powierzchniach zupełnie gładkich, 
lecz silnie urzeźbionych, na których występują pojedyncze ziarna kalcytu rombo- 
edrycznego— trójskośnego (rys. 27). Rzeźba powierzchni wielu ziaren nie wynika 
z procesów fizycznych czy chemicznych, lecz jest skutkiem uformowań w trakcie 
krystalizacji materiału wyjściowego — magmy. Są to najczęście ziarna kwarcowe, 
którym kształt nadała przestrzeń pozostała po krystalizacji glinokrzemianów i krze
mianów podczas krzepnięcia magmy. Świadczą o tym dość często spotykane wrostki 
obcych minerałów, zachowane jeszcze w ziarnach kwarcowych omawianego poziomu 
genetycznego (rys, 25 i 26).

Również spotykane są w tym poziomie ziarna piaskowe, których powierzchnie 
są pokryte minerałąmi ilastymi (rys. 28, 29 i 30). Minerały ilaste, a być może i inne, 
mające przekrój blaszkowaty, tworzą układ mozaikowy (rys. 29), w formie rozet 
lub wachlarzy. Minerały te, przytwierdzone najczęściej do powierzchni ziarna kwar
cowego, przywierają doń boczną stroną płytek ułożonych mniej lub bardziej regular
nie (rys. 30). Może wynikać to z piezoelektrycznych właściwości samego kwarcu, 
dzięki czemu wiązanie i utrzymywanie płytek jest stosunkowo silne na powierzchni 
ziaren.
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Wiele ziaren piaskowych w tym poziomie ma gładkie, choć silne urzeźbione 
powierzchnie, bez jakichkolwiek narośli. Należy sądzić, że skutkiem stosunkowo 
dużego nacisku warstw i poziomów nadległych oraz stosunkowo niewielkiej możli
wości ruchu roztworów glebowych ziarna kwarcowe stanowią w środowisku innych 
związków i minerałów coś w rodzaju jakby jądra kondensacji przyspieszających 
reakcje chemiczne i przemiany jednych związków i minerałów w inne. W związku 
z tym na powierzchni tych ziaren odbywa się rekrystalizacja minerałów, a być może 
i minerałów ilastych oraz kalcytu przemieszczanego z wyżej leżących poziomów. 
Tego rodzaju proces możemy obserwować na wielu ziarnach, szczególnie na po
wierzchniach skierowancyh ku górze, w kierunku spływających substancji z wyżej 
leżących poziomów w wyniku procesów ługujących. Zdjęcie 31 wskazuje na tego 
rodzaju zjawisko. Powiększenie 20 000 razy pozwala dostrzec rekrystalizację substan
cji w nierównościach powierzchni ziarna (rys, 32). Kształt wtórnie wykrystalizowa
nych związków przypomina kryształy gipsu powstające w warunkach pustynnych, 
noszące nazwę „kwiatów pustyni”. Być może są to siarczany wapnia lub też węglany 
wapnia i magnezu. Pewności co do charakteru związków widocznych na zdjęciu 32 
nie mamy. W każdym bądź razie ziarna piaskowe w tych poziomach badanej gleby 
są wyraźnie dobudowane przez wtórną rekrystalizację różnych związków i minerałów. 
Akumulacja powierzchniowa może być wynikiem specyficznego stanu fizykoche
micznego substancji w tych poziomach, jak również wymuszona wskutek dopływu 
różnych związków z poziomów nadległych w wyniku przemywania i ługowania, 
panujących w naszych warunkach klimatycznych. Stąd ziarna piasku o zbliżonym 
składzie mineralnym mogą mieć zróżnicowany charakter mikromorfologiczny w 
przekroju profilu glebowego ze względu na istniejące procesy glebotwórcze i glebowe.

DYSKUSJA

Obserwacje mikroskopowe kilkuset ziaren piaskowych, szczególnie przy powięk
szeniach 10 000-20 000, wskazują wyraźnie na wpływ procesów glebotwórczych 
i glebowych na mikromorfologię powierzchni ziaren. Natomiast makromorfologia 
powierzchni ziaren jest w zasadzie wynikiem procesów goelogicznych, a w mniejszym 
stopniu fizycznych, powstałych in situ już w złożu.

Mikrostruktura powierzchni ziaren wyraźnie różnicuje się w poszczególnych 
poziomach genetycznych badanej gleby brunatnej wyługowanej. Trawienia charak
teru chemicznego dotyczą głównie ziaren w poziomie próchnicznym A1: natomiast 
w mniejszym stopniu w poziomie przejściowym, leżącym między poziomem brunat
nienia i poziomem skały macierzystej. Ziarna poziomu brunatnienia wykazują, 
wyraźną akumulację, prawdopodobnie związków próchnicznych z żelazem, manganem 
glinem i innymi jonami metali. Akumulacja ta odbywa się na krawędziach wnęk, 
rzadziej we wnękach i rozpadlinach, w postaci granul. Można również spotkać 
przytwierdzony do krawędzi kryształ anatazu — T i02, często spotykany na powierz
chniach ziaren kwarcu (rys. 7). Obserwowane granule stanowią tzw. otoczkę wokół 
ziaren, która nadaje poziomom brunatnienia odcień brunatny. Na ogół uważa się, 
że związki próchniczne w połączeniu z żelazem i innymi metalami otaczają ziarna
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glebowe błonką, nadając im odpowiedni odcień. Z punktu widzenia fizykochemii 
zjawisko rozpatrywania związków organiczno-mineralnych na powierzchni ziaren 
glebowych w postaci błonek byłoby trudne do wyjaśnienia. Natomiast bardziej 
zrozumiałe jest zjawisko tworzenia koagulantów tych połączeń i formowania granul 
w obecności nierównej powierzchni ziaren kwarcu, mających specyficzne właściwości 
elektryczne, powstające w wyniku mechanicznych naprężeń w sieci krystalicznej. 
Duże powiększenia narośli wykazują na ich powierzchniach dalsze narosła w postaci 
drobnych pałeczek, stojących często pionowo niby anteny.

Ziarna poziomu przejściowego, poza niewielkimi zmianami chemicznymi o cha
rakterze trawienia, wykazują już pewną akumulację wytrąceń obcych związków na 
powierzchniach. Ilość tego rodzaju wytrąceń wzrasta w głębszych poziomach С i Cw.

Zniszczenia charakteru fizycznego występują sporadycznie na powierzchni ziaren 
badanego profilu. Większość zniszczeń fizycznych można uznać za zniszczenia podczas 
transportu lodowcowego, ale są to zniszczenia w skali makro. Sporadyczne ziarna 
piasku, które wykazują fizyczne zniszczenia mikropowierzchni, mają charakter 
świeżych odprysków o charakterze gruzu. Nie spotyka się na ogół tzw. złuszczeń 
powierzchni, na co zwracają uwagę różni autorzy [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Być może, 
złuszczenie związane jest z genezą kwarcu. Trydymit ma budowę blaszkowatą, 
natomiast krystobalit (kwarc trwały w temperaturze 1470-1720°C) będzie pękał 
tworząc bryły czy foremne bloki.

W poziomach skały macierzystej Cw występuje stosunkowo dużo ziaren w postaci 
zlepieńców. Są to ziarna porowate, powstałe z lepiszcza węglanowo-ilastego i od
łamków lub otoczaków grubszych ziarenek. Tego rodzaju ziarna charakteryzują 
według K rinsleya  [6, 7] materiał lodowcowy — zwałowy. Twierdzi on równo
cześnie, że ziarna piaskowe materiałów lodowcowych są silnie zróżnicowane, ale 
jednocześnie różnią się od podobnych ziaren transportowanych eolicznie, przez 
rzeki i przesortowanych przez wody morskie. Spotykane ziarna piaskowe z wytrące
niami minerałów ilastych na powierzchni charakteryzują nie tylko utwory zwałowe. 
Autorzy obserwowali podobne ziarna w utworach aluwialnych w okolicach Kazunia 
Polskiego. Również W ichrowska [10] opisuje ziarna podobnego charakteru w u- 
tworach starszych.

Wydaje się, że badane ziarna piaskowe, wydzielone z gliny ciężkiej, dlatego nie 
wykazują w takim stopniu zniszczeń fizycznych mikropowierzchni, ponieważ są 
wtopione pojedynczo w materiał drobnoziarnisty — ilasty i chronione dzięki temu 
od wpływów zewnętrznych o charakterze fizycznym. Natomiast przebiegające obok, 
w materiale ilastym, procesy chemiczne, zaznaczyły i zakodowały swoją obecność 
na poziomie nieaktywnej powierzchni głównie ziaren kwarcu. Procesy te objawiają 
się różnokształtnymi, ornamentowymi wykwitami na powierzchniach ziaren kwarcu 
w głębszych poziomach glebowych. Należy sądzić, że wykwity te są wynikiem che
micznego niszczenia minerałów w górnej części profilu i transportu tych produktów 
do strefy akumulacji. W dolnej części profilu ziarna piaskowe zachowały jeszcze 
dość liczne wrostki obcych minerałów, gdy tymczasem podobne ziarna w poziomie 
próchniczym i brunatnienia nie mają już wrostków łatwo rozpuszczalnych i wie
trzejących minerałów.
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Wydaje się, że metoda mikroskipii elektronowej skaningowej może być pomocna 
przy śledzeniu zmian mikrostruktury powierzchni ziaren w nawiązaniu do procesów 
glebotwórczych i glebowych. Wnikliwa obserwacja powierzchni ziaren może rzucić 
światło na rozmiary zmian zachodzących w aktywnej części masy glebowej.

WNIOSKI

Na podstawie obserwacji około 1000 ziaren piaskowych w elektronowym mikro
skopie skaningowym, przy powiększeniach od 32 do 20 000, można wysnuć następu
jące uogólnienia.

1. Istnieje pewna współzależność między mikromorfologią ziaren piasku a pro
cesami glebotwórczymi i glebowymi. Współzależność ta istnieje, być może, w przy
padku stosunkowo dużego rozproszenia ziaren piaskowych w drobnoziarnistej masie 
glebowej (w glebach ciężkich).

2. Powierzchnie ziaren piaskowych poziomów próchniczych odznaczają się 
przewagą zniszczeń chemicznych. Występują wyraźnie procesy trawienia chemicznego 
powierzchni. Podobny charakter wykazują powierzchnie pewnej części ziaren piasku 
w poziomie przejściowym (B)/C.

3. Powierzchnie ziaren piasku w poziomach brunatnienia (В) badanej gleby 
odznaczają się specyficznymi naroślami. Są to prawdopodobnie silnie związane z po
wierzchnią ziaren koagulaty związków próchnicznych z żelazem, glinem i innymi 
jonami.

4. Ziarna piaskowe głębszych poziomów genetycznych —■ skały macierzystej, 
zachowują swoją świeżość genetyczną mimo pewnych procesów akumulacji związków 
chemicznych, wytrąconych na ich powierzchniach dostarczanych z poziomów wyżej 
leżących w wyniku procesów ługowania i przemywania.

5. Zastosowana metoda śledzenia zmian w mikrostrukturze powierzchni ziaren 
piasku może w pewnym stopniu być pomocna w badaniach zaawansowania procesów 
glebotwórczych i glebowych.
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРЕН ПЕСКА ИЗ РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ГОРИЗОНТОВ БУРОЗЕМА ОБРАЗОВАННОГО ИЗ ТЯЖЕЛОЙ ГЛИНЫ

Кафедра почвоведения, Кафедра физики 
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Р езю м е

Под электронным сканнирующим микроскопом при 32-20 000-кратном увеличении про
водились наблюдения зерна крупного (1-0,5 мм), среденго (0,5-0,25 мм) и мелкого (0,25-01 мм), 
песка, отобранного из выщелоченного бурозема образованного из тяжелой валунной глины 
(табл. 1). Фракции песка выделяли из следующих генетических горизонтов: А 1у (В), (Д)/С  
С и Сс.

Установлено, что макроструктура поверхности отдельных зерен песка зависит главным 
образом от генезиса почвенного материала. Микроморфология же зерна формировалась 
под влиянием почвообразовательных и почвенных процессов (фот. 1-32). В гумусных гори
зонтах— A u  на большинстве зерен можно наблюдать т. наз. химические травения поверх
ности.

Поверхность зерна песка из горизонта бурения (В) показывала ближе неиденцифициро- 
ванные наросты в виде гранул. Предположительно это соединения гумуса с железом, алю
минием и другими металлами. Зерна из горизонта (В)/С  показывали разрушения хими
ческого И физического характера. В немногих случаях наблюдалась рекристаллизация ближе 
неидентифицированных соединений встречаемых в ложбинках, трещинах, кавернах и т.п. 
В этом горизонте встречаются немногочисленные зерна песка с включением чужих минералов.

Фракци песка из карбонатного горизонта Ск показывали в большинстве случаев сильно 
дифференцированную микроморфологию поверхности. На многих зернах рекристаллйзо- 
вались ближе нейдентифицированные соединения, образуя кружевновидные наросты. Сверх 
того много зерен песка из этого горизонта носит характер агломератов. Зерна кварца вклю
чены в „тесто” карбонатно-илистого вяжущего материала с сильно порозной структурой. 
Также большое число зерен покрыто розетовидно распределенными пластинками и плитками, 
составленными по всей вероятности из илистых минералов. Встречаются также отдельные 
зерна ромбоэдров кальцита, прикрепленные к поверхности зерен кварца. Сверх того, на 
краях переломленного кварца встречаются наросты ближе неидентифицированных кристал
лов. Зерна кварца содержат довольно многочисленные включения чужих минералов впущен
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ные в разной формы камеры. Эти включения были прикреплены к зернам предположительно 
во время кресталиизаций магмового сплава. В верхних генетических горизонтах можно 
встретить разной формы каверны, оставшиеся по всей вероятности после включений.

Зерна песка находящиеся среди преобладающего количества мелкозернистого материала, 
позволяют предполагать наличие явлений связанных с почвообразовательными и почвен
ными процессами, выступающих в мелкозернистом материале окружающим отдельные 
зерна песка.
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Sum m ary

Obserwations under electronic scanning microscope of grains of coarse (1-0.5 mm), medium 
(0.5-0.25 mm) and fine (0.25-0.1) mm sand separated from leached brown soil developed from 
heavy boulder loam (Table 1), were carried out at the enlargement of 32-20 000 times. Sand fra
ctions were taken from the following genetic horizons: A u  (В), (B)/C , С and Cw (calcium carbonate).

It has been found that the macrostructure of surface of particular sand grains depended mainly 
on the soil material genesis, whereas the micromorphology of grains was formed under influence 
of soil-forming and soil processes (Phot. 1-32). In the humus horizon—■ A i so-called chemical 
etchings of the surface of most grains could be observed. The sand grains taken from the horizon 
of browning (B) showed rather non-identified excrescences of the shape of granules. It can be presumed 
that they would constitute compounds of humus with iron, aluminium and other metals. Sand grains 
from the (В)/С  horizon showed both chemical and physical destructions. In few cases recrystallization 
of rather non-identified compounds occurring in grooves, crevices, caverns, etc. can be observed. 
Few sand grains with inclusions of foreign minerals can be encountered in this horizon.

Sand fractions from the Cw — carbonatic horizon showed in most cases strongly differentiated 
surface micromorphology. On many grains rather non-identified compounds recrystallized, forming 
crownlike exerescences. Moreover, many sand grains from this horizon are of the character of con 
glomerates. Quartz grains are sunk in the carbonate-clay conglomeration ’’dough”, of a strongly 
porous structure. Also quite a number of grains were covered with rosette-like arranged lamella 
and plates, probably of clay minerals. Single grains of calcite rhombohedrons attached to single 
quartz grains could be encountered as well. Moreover, at the edges of broken quartz excrescences 
of rather non-identified crystals can be found. Quartz grains contain quite numerous inclusions of 
foreign minerals sunk into differently shaped chambers. These inclusions were located in grains 
probably during the magma alloy crystallization. In upper genetic horizons differently shaped ca
verns, probably remaining after inclusions, could be observed.

Sand grains occurring among prevailing amounts of fine-grained material suggest occurrence 
of soil-forming and soil process phenomena, which could be found in fine-grained material surroun
ding single sand grains.
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