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WSTĘP

Warstwy krośnieńskie występujące w okolicy Rymanowa należą do serii śląskiej 
i stanowią najmłodsze ogniwo litostratygraflczne fliszu, odpowiadające wiekowo 
tylko warstwom krośnieńskim dolnym. Budują je kompleksy gruboławicowych, 
wapnistych, muskowitowych, szarych piaskowców o diachronicznym przebiegu. 
Ku górze profilu kompleks piaskowców gruboławicowych przechodzi w zespół 
średnio- i drobnoziarnistych, szarych, muskowitowych, wapnistych, laminowa
nych piaskowców i szarych łupków marglistych, które są ostatnim ogniwem 
sedymentaqi warstw krośnieńskich dolnych serii śląskiej. Proporqe między 
kompleksami skał o różnym uziarnieniu są zmienne, np. szczególnie duży udział 
ławic łupkowych zaznacza się w bieszczadzkiej części jednostki śląskiej w facjal- 
nej odmianie gruboławicowych, grzbietotwórczych piaskowców otryckich [5].

Wspólną cechą warstw krośnieńskich jest ich znaczna węglanowość, co 
powoduje, że gleby z nich wytworzone zaliczane były do tzw. rędzin fliszowych 
[1, 3,4]. Jednym z kryteriów podziału gleb wapniowcowych, oprócz właściwości 
fizykochemicznych, jest zespół cech mikromorfologicznych [2, 6].

CEL PRACY, MATERIAŁ I METODY

Celem niniejszej pracy jest określenie zespołu charakterystycznych cech 
pararędzin fliszowych oraz poszukiwanie kryteriów (w szczególności mikromor
fologicznych) podziału tej jednostki taksonomicznej.

Badaniami terenowymi objęto gleby użytkowane rolniczo, występujące między 
Miejscem Piastowym a Rymanowem, wytworzone ze zwiètrzeliny silnie węglano
wych warstw krośnieńskich, których powierzchniowe wychodnie występują na 
obszarze Wzgórz Rymanowskich. Do szczegółowych badań wybrano profile gleb 
różniące się między sobą charakterem skały macierzystej (różne uziamienie 
i miąższość ławic), kątem zapadania ławic i głębokościąwystępowania zwietrzeliny.
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Oznaczenia laboratoryjne wykonano według metodyki powszechnie stoso
wanej w krajowych laboratoriach gleboznawczych: uziarnienie metodą areomet- 
ryczną Bouyoucosa w modyfikaq'i Casagrande’a i Prószyńskiego, piasek 
wydzielono na sitach, pH w H 20  i KC1 — potencjometrycznie przy użyciu 
elektrody kombinowanej, C aC 03 w glebie i okruchach skalnych — metodą 
Scheiblera, kwasowość hydrolityczną — metodą Kappena, kationy wymienne 
— w 0,5 N NH4CI, Ca i Mg — kompleksometrycznie, К  i Na — foto- 
płomieniowo, С ogólny — metodą Tiurina.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że omawiane gleby 
należą do typu pararędziny z podtypami pararędziny właściwe ( profile 1, 2, 5) 
i pararędziny brunatne (profile 3, 4). Poziomy próchniczne (Ap, A) są niezbyt 
głębokie (16-19 cm) i zawierają do 10 % drobnego szkieletu. Wraz ze wzrostem 
głębokości przybywa szkieletu i na głębokości około 25 cm w pararędzinach 
właściwych i około 50 cm w pararędzinach brunatnych spotyka się już najczęściej 
w małym stopniu zwietrzałą, silnie spękaną skałę macierzystą (tab. 1 ). W przypa
dku gdy gleba tworzy się ze skał o znacznym udziale ławic piaskowca, 
zwietrzelina jest stosunkowo płytka (profile 1, 2), jeżeli natomiast przeważają 
ławice łupków ilastych, zwietrzelina jest głębsza i mniej szkieletowa, zwłaszcza 
gdy ławice zapadają pod dużym kątem (profil 3), tabela 1.

Uziarnienie badanych gleb w poszczególnych poziomach, jak też i profilach 
odznacza się dużą zmiennością, która wynika głównie z różnego udziału ławic 
piaskowca i łupku ilastego w tworzeniu danej zwietrzeliny (tab. 1).

Węglan wapnia (tab. 1) w skale macierzystej występuje w znacznych i dość 
wyrównanych ilościach (24,8-35,4 %). Zbliżoną zawartość węglanu wapnia jak 
w skale macierzystej stwierdzono też w okruchach szkieletowych występujących 
w glebie w poszczególnych poziomach genetycznych. Zwietrzelina w pararędzi
nach właściwych zawiera około dwukrotnie mniej węglanów niż obecne w niej 
okruchy szkieletowe; w pararędzinie brunatnej różnice w węglanowości okru
chów szkieletowych i zwietrzeliny są znacznie większe (wskutek postępującej 
dekalcytacji zwietrzeliny), a w niektórych przypadkach zwietrzelina jest już 
bezwęglanowa (wierzchnie poziomy w profilu 3).

Poziomy próchniczne badanych gleb odznaczają się średnią zawartością 
substancji organicznej (1,05-1,30% С org.) i tylko nieznacznie większą zawartoś
cią (1,62 % С org.) w poziomie darniowym (profil 4). W głębszych poziomach 
zawartość węgla organicznego jest mniejsza, ale zarówno w poziomach przejś
ciowych AjBbr, jak i Cca węgiel organiczny występuje jeszcze w dość znacznych 
ilościach (0,15-0,60% w poziomach Cca), co może wynikać z jego obecności 
w skale macierzystej, szczególnie zaś w ławicach łupkowych (tab. 1).

Odczyn pararędzin właściwych jest zasadowy w całym profilu, pH w pozio
mach próchnicznych waha się w przedziale 7,3-7,6 i wzrasta wraz z głębokością 
do 8,0-8,3 w poziomach skały macierzystej, w pararędzinach brunatnych



Skład granulom etryczny i niektóre właściwości chemiczne 

G ranulom etric  com position and some chemical properties

T a b e l a  1

Głębo- Poziom 
Profil kość

Profile Depth Horizon
(cm)

Procentow a zaw art. frakcji 
0  (mm) 

Percentages o f fractions 
diam eter (mm)

>  1 mm 1,0-
0,1

0 , 1-
0,02

< 0,02 < 0,002

C a C 0 3
%

gleba . skała 
soil rock

С C harak ter skały
org.
%  Features o f  rock

K ąt 
zapadan ia  

ławic 
Angle o f 
bed dip

A. Pararędziny właściwe —  Typical pararendzinas
1 0-19 Ap 5 28,9 29,1 42 14 13,7 31,7 1,05 ławice piaskowca

19-25 A-Cca 20 17,2 19,8 63 25 11,5 25,2 0,58 i łupku  ilastego со
> 2 5 Cca 70 35,7 46,3 18 7 16,4х 25,8 0,35 beds o f sandstone J

and clay shale

2 0-17 Ap 10 39,4 32,6 28 13 8,0 n.o. 1,36 piaskowiec i cien

17-24 Bbr-Cca 30 45,9 31,1 28 9 16,2 n.o. 0,17 kie ławice łupkowe О ПО
>  24 Cca 80 46,6 38,4 15 7 19,7 х n.o. 0,15 sandstone and thin Zlr

shale beds

5 0-16 Ap 5 10,7 41,3 48 18 11,3 30,6 1,35 ławice piaskowca

16-27 A-Cca 30 7,7 49,3 43 11 11,8 29,2 1,24 i łupku ilastego 1 <\0
>  27 Cca 70 10,0 42,0 48 17 23,9X 35,4 0,30 beds o f sandstone 1 J

and clay shale

B. Pararędziny brunatne —  Brown pararendzinas

3 0-17 Ap 0 19,5 29,5 51 22 0,0 — 1,17 łupek ilasty i cienkie
17-38 A-Bbr 0 13,6 11,4 35 19 0,0 — 0,50 ławice piaskowca 70°
38-51 Bbr-Cca 40 1,6 6,4 92 40 20,6 29,2 0,40 shale and thin beds
>  51 Cca 90 n.o. n.o. n.o. n.o. 30,2X 31,1 n.o. o f  sandstone

4 0-12 A i . 0 11,7 56,3 32 15 2,1 22,2 1,62 ławice łupku ila

12-26 A2Bbr 10 13,0 ■ 55,0 32 14 4,2 18,2 0,83 stego i piaskowca 1 по
26-43 Bbr-Cca 60 19,2 50,8 30 16 7,4 24,8 0,60 beds o f cly shale l i r

and sandstone

x zwietr/elina — weathering waste



Odczyn i właściwości sorpcyjne 

Soil reaction and base exchange capacity

T a b e l a  2

Profil
Profile

G łębokość
Depth
[em]

Poziom
Horizon

pH
h 2o KCl Kh

C a2 + M g2 + K + N a ł
S

C a2 + 
S

M g2 + 
S

cm ol/kg gleby — cm ol/kg o f soil

A. Pararędziny właściwe — Typical pararendzinas

1 0-19 Ap 7,6 7,0 0,07 24,00 0,90 0,78 0,76 26,44 90,8 3,4

19-25 A-Cca 7,7 6,9 0,22 35,50 1,12 0,51 0,99 38,12 92,7 3,1

>  25 Cca 8,1 7,3 0,05 26,70 2,00 0,23 0,81 29,74 89,8 6,7

2 0-17 Ap 7,3 6,7 0,21 18,40 2,44 0,58 0,60 22,02 83,4 11,1

17-24 Bbr-Cca 8,0 7,1 0,07 24,30 1,10 0,19 0,78 26,37 92,1 4,2

>  24 Cca 8,3 7,3 0,00 23,50 1,00 0,19 0,76 25,45 92,3 3,9

5 0-16 Ap 7,6 6,8 0,22 26,12 1,56 0,78 0,78 29,24 89,3 5,3

16-27 A-Cca 7,7 6,9 0,22 26,20 2,44 0,82 0,90 30,36 86,3 8,0

>  27 Cca 8,0 7,2 0,07 30,68 1,64 0,32 0,99 33,63 91,2 4,9

В. Pararędziny brunatne —- Brown pararendzinas

3 0-17 Ap 6,4 5,5 1,65 14,40 2,66 1,09 0,60 18,75 76,8 14,2

17-38 A-Bbr 6,6 5,3 1,12 13,75 2,70 0,51 0,62 17,58 78,2 15,3

38-51 Bbr-Cca 7,9 6,8 0,22 35,00 4,10 0,59 1,83 41,52 84,3 9,9

4 0-12 A 7,2 6,6 0,23 21,50 3,70 0,41 0,78 26,39 81,5 14,0

12-26 A2Bbr 7,6 6,8 0,15 21,20 2,40 0,28 0,77 24,65 86,0 9,7

26-43 Bbr-Cca 7,7 6,9 0,10 24,00 2,20 0,26 0,81 27,27 88,0 8,1
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natomiast pH osiąga w całym profilu nieco niższe wartości niż w pararędzinach 
właściwych (tab. 2).

Pojemność sorpcyjna badanych gleb jest wysoka, dochodzi do 41,77 cmol/kg 
gleby i wykazuje wyraźny związek z próchnicznością i zawartością frakqi 
koloidalnej w danym poziomie.

Kwasowość hydrolityczna w poziomach próchnicznych waha się od 0,07 do 
1,65 cmol/kg gleby i maleje wraz z głębokością osiągając wartości śladowe 
w poziomach skały macierzystej (tab. 2).

Kompleks sorpcyjny wysycony jest w przeważającej części kationami 
wapnia, których ilość waha się w granicach 13,75-35,50 cmol/kg gleby, co 
stanowi 78,2-92,3% udziału wśród kationów zasadowych. Magnez występuje 
w znacznie mniejszych ilościach (0,90-4,10 cmol/kg gleby), a jego udział wśród 
kationów zasadowych wynosi 3,4-15,3%. Zawartość potasu jest nieduża 
0,19-1,09 cmol/kg gleby, przy czym największe wartości w profilu przypadają na 
poziomy próchniczne (0,41-1,09 cmol/kg gleby); może to wynikać z biologicznej 
akumulacji tego składnika. Sód w poziomach próchnicznych występuje w iloś
ciach zbliżonych do potasu (0,60-0,78 cmol/kg gleby), w głębszych poziomach 
— odwrotnie niż w przypadku potasu jego ilość nieznacznie wzrasta (tab. 2).

Skały warstw krośnieńskich w swej facjalnej odmianie psamitowej i pelitowej 
odznaczają się znacznym zróżnicowaniem mineralogiczno-petrograficznym 
(tab. 3).

Ławice piaskowca utworzone są z różnej wielkości (najczęściej o średnicy 
1,0-0,05 mm) ostrokrawędzistych lub słabo obtoczonych ziaren kwarcu, kal- 
cytu, skaleni i łyszczyków, scementowanych węglanowo-ilastym lepiszczem. 
Kalcyt występuje w formie pierwotnych ziaren okruchowych, słabo obtoczo
nych, o wielkości zbliżonej do ziaren kwarcu i jest mniej więcej równomiernie 
rozmieszczony w masie skalnej. Oprócz tego spotyka się też kalcyt pod postacią 
wielokrotnie zbliźniaczonych dużych agregatów o średnicy 1-1,5 mm oraz 
grubokrystalicznych żył. Skalenie występują stosunkowo często, niekiedy są one 
zbliźniaczone i nie wykazują na ogół wyraźniejszych oznak wietrzenia chemicz
nego. Muskowit (serycyt) występuje w postaci drobnołuskowej, ułożenie ziaren 
względem siebie w skale jest przypadkowe (nieuporządkowane). Mimo wyraźnej 
oddzielności płytowej ławic piaskowca, nie obserwuje się w preparatach 
mikroskopowych elementów uporządkowanej tekstury.

Pelitową część warstw krośnieńskich stanowią łupki ilaste o węglanowym 
lepiszczu z niedużym udziałem związków żelaza. Z powodu znacznego rozdrob
nienia fazy mineralnej występującej w łupkach ilastych rozróżnić w nich można 
pod mikroskopem tylko muskowit (serycyt) i kalcyt. Pojedynczo występują także 
sferyczne, żółtobrunatne „agregaty ilaste” (o średnicy dochodzącej do 1 mm), 
złożone z uporządkowanych anizotropowych obszarów o różnej względem siebie 
orientaqi, oraz z drobnych, silnie zwęglonych nieprzeświecających skupień 
substancji organicznej (rys. 1). W okruchach łupku ilastego spotyka się mikro- 
spękania o równoległym przebiegu, niekiedy ich brzegi inkrustowane są drobno
ziarnistym kalcytem lub związkami żelaza. Czasami, szczególnie w więk-



O gólna m ikrom orfologiczna charak terystyka badanych gleb 

G eneral m icrom orphological features o f investigated soils

T a b e l a  3

Jednostka opisowa Poziom —  Horizon

Ap A-Cca Cca

A. Pararędziny właściwe —  Typical pararendzinas

Szkielet drobne okruchy piaskowca i łupku jak  obok, większy udział okruchów  piaskowca (nieuporządkow ana tekstura, węgla
ilastego, ziarna kwarcu, kalcytu. nowe lepiszcze, kwarzec, kalcyt, m uskowit-serycyt) i łupku ilastego (uporządko
m uskowitu-serycytu, rzadko skale wana tekstura, różne formy kalcytu, m uskowit-serycyt, zwęglona substancja o rg a 
nie niczna). W poszczególnych profilach proporcje pomiędzy okrucham i piaskowca

i łupku ilastego są różne

Skład plazmy części ilaste +  subst. org. i związki części ilaste +  subst. org. i związki wę części ilaste +  związki węglanu w apnia
żelaza glanu w apnia jasn obrunatna
ciemnoszara szarobrunatna

S truk tura  plazmy argillasepic, erystie, lokalnie 
skel-lattiscpic

erystie, lokalnie skel-lattisepic erystie

Substancja mullicol, nieliczny humiskel mullicol, ślady hum iskelu -
organiczna

W olne przestrzenie różnokształtne, nic wyścielone

B. Pararędziny

kanalikow ate, nieliczne szczelinowe 

brunatne —  Brown pararendzinas

drobne, kanalikow ate nie wyścielone

Szkielet nieliczne okruchy piaskowca i łupku jak  obok, większy udział okruchów  piaskowca i łupku ilastego
ilastego, kwarz.ee, m uskowit-serycyt,
rzadko skalenie w profilu 4 także grubo krystaliczny 

kalcyt
różne formy kalcytu

Skład plazmy części ilaste +  subst. org. i związki części ilaste +  subst. org. i związki że części ilaste +  zw. żelaza i węglanu w ap
żelaza laza nia
szarobrunatna brunatna jasnobrunatna

S truk tura  plazmy argillasepic, lokalnie skcl-lattisepic skcl-lattisepic, w profilu 3 także voscpic skel-lattisepic, erystie w profilu 3 także 
voscpic i omniscpic

Substancja mullicol, w profilu 4 także humiskel mullicol -
organiczna

W olne przestrzenie liczne, różnokształtne nic wyścielone drobne, kanalikow ate w profilu 3 także 
wyścielone subst. ilasto-żel.

drobne, kanalikow ate w profilu 3 także 
inkrustow ane kalcytem
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Rys. 1. Profil 3, poz. Bbr-Cca. Fragment łupku ilastego z „agregatem ilastym” i zwęgloną substancją 
organiczną: a — nikole równoległe, b — nikole skrzyżowane 

Fig. 1. Profile 3, Hor. Bbr-Cca. Fragment of clay shale with „clay aggregate” and carbonified 
organic substance: a — parallel niçois, b — crossed nicols
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Rys. 2. Profil 5, poz. Cca. Szczelina w łupku ilastym z grubokrystalicznym kalcytem: a — nikole
równoległe, b — nikole skrzyżowane 

Fig. 2. Profile 5, Hor. Cca. Fissure in clay with coarse-crystalline calcite: a — parallel nicols,
b — crossed nicols
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Rys. 3. Profil 4, poz. A. Humiskel na tle mullikolu: a — nikole równoległe, b — nikole skrzyżowane 
Fig. 3. Profile 4, Hor. A. Humiskel on a background of mullicol: a — parallel niçois, b — crossed

niçois
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szych szczelinach, występują pojedyncze ziarna grubokrystalicznego kalcytu 
(lub skupienia złożone z kilku ziaren) o zbliżonym do idiomorficznego zarysie 
ziarna (rys. 2).

Poziomy próchniczne badanych gleb odznaczają się szarobrunatną barwą 
i obecnością w nich próchnicy typu mullikol z nieznacznym udziałem humiskelu 
(rys. 3). W poziomach próchnicznych pararędzin właściwych występuje plazma 
typu argillasepic, crystic i lokalnie, w mniejszych ilościach, skel-lattisepic. 
W pararędzinach brunatnych natomiast zanika crystic, a argillasepic łącznie ze 
skel-lattisepic dominują w tym poziomie (tab. 3). Obecność w poziomach 
próchnicznych stosunkowo dobrze wykształconych struktur skel-lattisepic może 
w pewnym stopniu wynikać z erozyjnego ich spłycenia i włączenia w wyniku orki 
części głębszych poziomów. Pory są liczne, nie wyścielone, ze stosunkowo dużym 
udziałem makroporów (również w przypadku ciężkiego składu granulometrycz- 
nego).

W poziomach przejściowych A-Cca pararędzin właściwych plazma tworzy 
struktury typu crystic, skelsepic (na niektórych okruchach i większych ziarnach) 
oraz skel-lattisepic. W zwietrzelinie sąsiadującej ze skałą macierzystą (poziomy 
Cca) dominuje crystic.

W pararędzinach brunatnych w poziomach przejściowych A-Bbr plazma 
tworzy bardzo dobrze wykształcone struktury skel-lattisepic. Oprócz tego 
obecny jest również vosepic (profil 3), nacieki są tu szarobrunatne, słabo 
przeświecające i niewyraźnie warstwowane (rys. 4). W głębszych poziomach Br 
Cca występuje crystic oraz skel-lattisepic jak również w niedużych ilościach 
vosepic w postaci cienkich, jasnożółtych błon (rys. 5), a w przypadku bardzo 
ciężkiego składu granulometrycznego (profil 3) zaznacza się dodatkowo obec
ność omnisepic.

W badanych glebach obserwuje się postępujący proces dekalcytacji. W para
rędzinach właściwych zaznacza się on tylko częściowym zanikaniem struktur 
crystic w poziomach próchnicznych przy zachowaniu kalcytu okruchowego oraz 
mechanicznie rozdrobnionych gruboziarnistych żył kalcytowych (rys. 6). W pa
rarędzinach brunatnych natomiast proces dekalcytacji doprowadził w nie
których przypadkach do całkowitego zaniku kalcytu (wszystkich jego form) 
w górnej części profilu. Dekalcytacji towarzyszy zanik crystic, uruchomienie 
plazmy połączone z powstawaniem nowych jej struktur — skel-lattisepic 
i vosepic, jak również odkładanie węglanów w dolnej części profilu w postaci 
wtórnego kalcytu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w pierwszej kolejności zanikają 
węglany związane ze strukturami crystic i drobnoziarnisty kalcyt, a następnie 
kalcyt gruboziarnisty występujący w postaci ziaren pierwotnych lub żył. 
Zanikanie struktur crystic powoduje już ruchliwość plazmy i umożliwia zmianę 
jej struktury, co stanowi jeden z elementów ewolucji wczesnego stadium 
rozwojowego pararędzin właściwych w kierunku ich brunatnienia, mimo 
obecności w nich mało aktywnych, gruboziarnistych form kalcytu.
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Rys. 4. Profil 3, poz. A-Bbr. Fragment plazmy vosepic: a — nikole równoległe, b — nikole
skrzyżowane

Fig. 4. Profile 3, Hor. A-Bbr. Fragment of vosepic plasma a — parallel niçois, b — crossed niçois
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Rys. 5. Profil 3, poz. Bbr-Cca. Fragment plazmy vosepis: a — nikole równoległe, b — nikole
skrzyżowane

Fig. 5. Profile 3, Hor. Bbr-Cca. Fragment of vosepic plasma: a — parallel niçois, b — crossed niçois



Skala macierzysta pararędzin fliszowych 89

Rys. 6. Profil 4, poz. A. Fragment mechanicznie rozdrobnionej żyły kalcytowej: a — nikole
równoległe, b — nikole skrzyżowane 

Fig. 6. Profile 4, Hor. A. Fragment of a mechanically comminuted calcite vein: a — parallel niçois,
b — crossed niçois
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WNIOSKI

1. Ze skał warstw krośnieńskich tworzą się pararędziny właściwe i brunatne, 
o różnej miąższości profilu i uziarnieniu, co wynika z różnego udziału w ich 
powstawaniu ławic piaskowców i łupków.

2. Pararędziny właściwe odznaczają się słabo zaznaczoną dekalcytacją oraz 
dominacją plazmy crystic w całym profilu, z podrzędnym udziałem skel-lat- 
tisepic w górnej części profilu.

3. W pararędzinach brunatnych efekty dekalcytacji są znacznie wyraźniejsze 
(niekiedy jest to całkowity zanik węglanów w górnej części profilu), w całym 
profilu dominuje plazma typu skel-lattisepic z niedużym udziałem vosepic 
(w poziomach A-Bbr) i crystic (w poziomach BbrCca).
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KROSNO LAYERS AS A PARENT ROCK OF FLYSH PARARENDZINAS 
(EXEMPLIFIED BY SOILS OF RYMANÓW UPLANDS)

Department of Soil Science, Agricultural University of Cracow 

S u m m a r y

Typical pararendzinas and brown pararendzinas are formed on superficial, strongly carbonated 
weathered outcrops of Krosno layers. They are shallow or medium-deep soils with different 
granulation depending on their share in formation of sand and shale shelves (Tables 1, 2).

Decalcitation is marked weakly in typical pararendzinas, plasma of the crystic type being 
predominant in the profile, while in brown pararendzinas decalcitation occurs more distinctly 
(leading sometimes to a full decession of carbonates in the upper part of the profile), plasma of 
skel-lattisepic type with a small share of vosepic and crystic type prevailing in the profile.
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