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Cechą często spotykaną w glebach wytworzonych z osadów glacjalnych zlo
dowaceń środkowopolskich jest występowanie zmiennego uziarnienia w obrębie 
profilów glebowych [Prusinkiewicz, Kowalkowski 1964; Baraniecka, Konecka- 
Betley 1993]. Gleby takie, wydzielone jako niejednorodne, stwarzają wiele pro
blemów przy określaniu ich morfologii, interpretacji właściwości czy ustalaniu 
pozycji systematycznej. Szczególnie przydatna do ich badania jest analiza mikro- 
morfologiczna [Konecka-Betley, Baraniecka 1995]. Szeroko opracowane przez 
wielu badaczy wskaźniki mikromorfologiczne pozwalają w sposób jednoznaczny 
określić wpływ skały macierzystej na właściwości gleb, rodzaj procesu glebotwór- 
czego, jego natężenia, a także w przybliżeniu wiek [Brewer 1976; Bullock i in. 
1985; Konecka-Betley, Zagórski 1994]. Stanowią one również podstawę zalicza
nia gleb do określonych grup systematycznych [Soil Survey Staff 1975; Douglas, 
Thomson 1985; Systematyka Gleb Polski 1989].

W prezentowanej pracy przestawiono wyniki badań mikromorfologicznych w 
glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych zlodowacenia 
warty. Umożliwiły one pełniejszą interpretację morfologii gleb oraz wyciągnięcie 
wniosków co do ich genezy i typologii.
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MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ

Przedmiotem badań były gleby wytworzone z osadów glacjalnych Puszczy 
Białowieskiej na obszarze północno-wschodniej Polski [Prusinkiewicz, Kowal
kowski 1964]. Do szczegółowego opracowania wytypowano gleby charakteryzu
jące się wyraźną niejednorodnością uziarnienia w obrębie profilów. Ze względu 
na powtarzający się schemat zróżnicowania przyjęto do interpretacji wyników 
jeden syntetyczny profil glebowy (rys. 1 ).

Badania mikromorfologiczne wykonano w mineralnych poziomach genetycz
nych (bez poziomów ściółki) i warstwach. Przy określaniu cech mikromorfologi- 
cznych zastosowano terminologię zaproponowaną przez Brewera [1976], Bal 
[1973], Barratt [1969], Stoopsa i Jongeriusa [1975] oraz Bullocka i in. [1985]. 
Analizę mikroskopową przeprowadzono w szlifach cienkich na mikroskopie 
polaryzacyjnym Amplival pol d (Niemcy). Szlify cienkie wykonano według 
metody Kowalińskiego i Bogdy [1966] stosując do utwardzania próbek gleby 
żywice poliestrowe Polimal 109.

Charakterystykę mikromorfologiczną przeprowadzono na postawie analizy 
cech mikroskopowych tworzywa glebowego, substancji organicznej, plazmy gle
bowej i porowatości. Tworzywo glebowe podzielono na składniki grube -  с i 
składniki drobne -  f, w obrębie których wydzielono frakcje: cl (2 0 ,0 - 1 , 0  mm), c2  

( 1,0-0,1 mm), c3 (0,1-0,02 mm), fl (0,02-0,002 mm), f2 (<0,002 mm). Substancję 
organiczną analizowano tylko pod względem morfologii i struktury tworzących 
ją  składników. Porowatość scharakteryzowano na podstawie rodzaju i wielkości 
pustych przestrzeni. Plazmę glebową analizowano pod kątem jej właściwości 
optycznych w świetle przechodzącym zwykłym i spolaryzowanym. Określono jej 
typ, wewnętrzną strukturę i formy występowania (separację). Klasyfikację mikro
struktury oparto na systematyce Bullocka i in. [1985], biorąc pod uwagę prze
strzenny rozkład wszystkich mikrocech oraz wzajemne relacje między nimi.

Dla scharakteryzowania uziarnienia posłużono się wynikami analizy granu- 
lometrycznej wykonanej metodą sitową i areometryczną Cassagrande’a w mody
fikacji Prószyńskiego.

W YNIKI BADAŃ

POZIOMY A

Cechą mikromorfologiczną tworzywa glebowego w poziomach A jest wyraźna 
przewaga składników grubych с nad drobnymi f  (c:f=4,9) (tab. 1). Składniki 
drobne występują wokół większych ziaren lub w pustych przestrzeniach między 
ziarnami -  typ rozmieszczenia gefuric lub enaulic. Dominującym minerałem jest 
kwarc, obok którego występują skalenie i miki (muskowit). Ziarna kwarcu we 
frakcji c2  są średnio obtoczone, a powierzchnie ziaren skaleni są zmienione
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Rysunek l.Schem atyczny profil badanych gleb: 
Figure 1. Schematic profile of the investigated soils:
0 -2  cm. O. Ściółka silnie rozłożona barwy szarobrunat

nej (10YR4/1)). Próchnica typu muli.
2-16 cm. A. Piasek gliniasty mocny pylasty barwy sza
robrunatnej (10YR5/1). Bardzo liczne korzenie drzew, 
próchnica typu muli, struktura gruzełkowa (s2gr), układ 
pulchny, wilgotność świeża, odczyn silnie kwaśny. Przej
ście do poziomu niższego stopniowe, nierówne.
16-40 cm. Bbr. Piasek gliniasty barwy żółtobrązowej 
(10YR5/6). Pojedyncze ziarna żwiru o średnicy 1,0-2 ,5  
cm, dobrze obtoczone. Średnioliczne korzenie drzew. 
Struktura ziarnista (slzn ), układ pulchno-zwięzły, w il
gotność świeża, odczyn silnie kwaśny. Przejście do po
ziomu niższego wyraźne.
40-53 cm. IIBbrg(p). Utwór kamienisto-żwirowy, miej
scami piasek gliniasty mocny pylasty silnie szkieletowy, 
barwy plamistej, jasnobrązowej (10YR 6/2) i żółtoszarej 
(2,5Y5/4). Otoczaki skał o średnicy 8 -1 4  cm ciasno 
ułożone i ziarna żwiru. N ieliczne drobne wytrącenia że- 
laziste. W ilgotność św ieża lub miejscami w spągu pozio
mu słabowilgotna, odczyn silnie kwaśny. Przejście do 
poziomu niższego ostre i nierówne.
53-92 cm. IIIBtg(re). Glina średnia pylasta barwy jas
nobrązowej (7,7YR5/8) z plamami czerwonobrązowymi 
(2,5YR4/6). Pojedyncze ziarna żwiru bezładnie rozrzu
cone. Dość liczne kanaliki, czasami z dobrze zachowany
mi fragmentami korzeni drzew. Struktura wielościenna  
ostrokrawędzista (g3os), na przełamie widoczne strefy 
wzbogacenia w ił. Układ zwięzły, wilgotność świeża, 
odczyn silnie kwaśny. Przejście do poziomu niższego  
ostre, nierówne.
92-125 cm. IVBt(re). Piasek słabogliniasty (średnioziar- 
nisty), bezszkieletowy, barwy laminowanej -  jasno-żół- 
to-brązowej (10Y 7/6) i ciemno-żółto-pomarańczowej 
(10Y7/4). Laminki grubości od 0,5 do 2,5 cm. Struktura 
rozdzielnoziarnista (r), układ słabozwięzły, wilgotność  
słaba, odczyn kwaśny. Przejście do poziomu niższego  
ostre, równe.
Poniżej 125 cm. VCcagg. Glina średnia z domieszką 
nieregularnie rozmieszczonych ziaren żwiru. Barwa sza
robrunatna (10YR6/2) z drobnymi plamami szarozie
lonym i (1 0 Y 5 /2 ) i rdzaw obrunatnym i (5 Y R 4 /8 ). 
Struktura bryłowa (g3br), układ zw ięzły, w ilgotność  
świeża, odczyn alkaliczny. Zawartość węglanów pow y
żej 5%.
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śladami wietrzenia. We frakcji c3 dodatkowo obok kwarcu występują minerały 
ciężkie, z których najliczniejsze są amfibole, granaty i epidoty. Wśród składników 
grubych występują również obtoczone fragmenty granitoidów, łupków krystali
cznych oraz kwarcytów. Frakcję f 1 stanowi drobnodyspersyjny kwarc z niewielką 
domieszką (tylko w górnej granicy frakcji) skaleni i minerałów ciężkich. Frakcja 
f2  składa się ze słabo widocznych minerałów ilastych oraz amorficznych wodo
rotlenków żelaza. Stosunek fl:f2  wynosi 1,8.

W poziomach A substancja organiczna występuje jako humiskel, który stano
wią słabo rozłożone fragmenty roślin z zachowaną budową tkankową, oraz jako 
humikol w postaci jednorodnych mikroagregatów organicznych o czarnej barwie 
(fot. 1). W dolnej części poziomów A występuje przede wszystkim mulikol. Są to 
mikroagregatowe koprolity składające się z wysoko dyspersyjnej próchnicy połą
czonej z minerałami frakcji f2 .

Poziomy A charakteryzuje znaczna agregacja składników i duża ilość wolnych 
przestrzeni między składnikami fazy stałej (zajmują 40-50% powierzchni szli
fów). Mikrostruktura jest mieszana gruzełkowo-agregatowa. Obok niewielkich 
agregatów organicznych licznie występują duże agregaty zbudowane z ziaren 
mineralnych i substancji organicznej .Wyróżniono dwie główne kategorie porów: 
duże przestrzenie (300-800 pm) najczęściej wydłużonego kształtu o wyraźnych, 
postrzępionych granicach, oddzielających od siebie agregaty glebowe, oraz zna
cznie mniejsze (50-200 pm) kanaliki lub pustki między ziarnami frakcji c2 i c3 
w obrębie agregatów.

W poziomach A stwierdzono dwa typy plazmy -  silasepic (pyłowa) i isotic 
(izotropowa) (fot. 2). Plazmę silasepic stanowią ziarna drobnodyspersyjnego 
kwarcu frakcji fl rozproszone pomiędzy dużymi ziarnami składników grubych. 
Tam, gdzie jest mniej substancji organicznej, najczęściej w pobliżu krawędzi 
agregatów glebowych, występują większe jej skupienia w postaci smug lub 
wypełnień. Plazma isotic składa się przede wszystkim z humikolu i mulikolu, które 
nadają jej izotropowość i ciemnobrunatną lub czarną barwę. Separacja plazmy 
isotic jest dwojakiego rodzaju. W obrębie agregatów glebowych tworzy otoczki 
wokół ziaren mineralnych, stanowiąc rodzaj spoiwa organiczno-mineralnego lub 
nieregularne agregatowe papule w dużych porach.

POZIOMY Bbr

Granulometrycznie i mineralogicznie poziomy Bbr są podobne do wyżej 
leżących poziomów A (tab. 1 ). Istotne różnice dotyczą przede wszystkim substan
cji organicznej, plazmy glebowej i mikrostruktury (tab. 2 ).

Substancja organiczna w poziomach Bbr występuje w znacznie mniejszej ilości 
i składa się przede wszystkim z mulikolu. Miejscami spotykany jest humiskel 
(fragmenty korzeni), natomiast humikol jest nieliczny i rozproszony. Stopień 
agregacji składników jest niewielki. Agregaty glebowe są słabo wykształcone i 
mają małe rozmiary. Mikrostrukturę określono jako ziarnisto-agregatową. Wię
ksze zagęszczenie składników spowodowało zmniejszenie się porowatości (30%



TABELA 1. Mikromorfologiczne cechy tworzywa glebowego
TABLE 1. Micromorphological features o f soil material

Poziom
genetyczny
Genetic
horizon

Uziarnienie -  Grain-size distribution 
zawartość składników grubych с wskaźniki rozmiesz-
i drobnych f [%] o średnicy w mm uziarnienia czenie с i f
Contents of coarse с and f  components Granulometric Related distri-
[%] of diammeter in mm

Skład mineralny składników grubych с i drobnych f 
Mineralogical composition coarse с and fine f components

c l c2 c3 fl f2
factor bution с and f

c l
20-1

c2
1-0,1

c3
0,1
-0,02

f l
0,02
-0,002

Î2 
<0,002

c:f f l : f i

A 4,0 54,0 25,0 11,0 6,0 4,9 1,8 enaulic
gefuric

r
r: Gra, Sc, Qus

r< m
r: Gra, Qus 
m: Qu, Kf, Mi

m
m: Qu, Kf 
hm: Am, Ga,Ep

m m
m: Qu m: Cm, Fe

Bbr 8,0 60,0 17,0 11,0 4,0 5,7 2,7 gefuric r
r: Gra, Sc, Qus

r < m
r: Gra, Qus 
m: Qu, Kf, Mi

m
m: Qu, Kf 
hm: Am, Ga,Ep

m m 
m: Qu m:Cm, Fe

IIBbrg(p) 19,0 42,0 24,0 10,0 5,0 5,6 2,0 chitonic
gefuric

r>m
r: Gra, Rh 
Qus, Sc 
m: Qu, Kf

r<m
r: Gra, Sc 
m: Qu, Kf

m
m: Qu, Kf 
hm: Am, Ga,Ep

m m 
m: Qu m: Cm, Fe 

Mn

IIIBtg(re) 6,0 36,0 20,0 16,0 22,0 1,6 0,7 porfiric
chitonic

r=m
r: Gra, Qus 
m: Qu, Kf

r< m
r: Gra, Qus 
m: Qu, Kf 
PI, G1

m
m: Qu, Kf 
PI, Bi, G1 
hm: Ga, Ep 

Am, Ru

m m 
m: Qu m: Cm, Fe 

Mn

IVBt(re) 0,0 80,0 10,0 1,0 8,0 10,0 0,12 chitonic brak
none

m
m: Qu, Kf, PI

m
m: Qu, Kf 
PI, G1
hm: Ep, Ga, 
Ru, Am

nie bad. m
none m:Cm, Fe
determ.

YCcagg 12,0 38,0 18,0 19,0 13,0 2,1 1,5 porfiric r=m
r: Gra, Rh 
Gn, Ml, S 
m: Qu, Kf

r<m
r: Gra, Gn, Qus 
m: Qu, Kf 
PI, Mi, Ca, G1

m
m: Qu, Kf 
PI, Ca, G1 
hm: Ga, Ep 

Am, Zr

m m 
m: Qu, m: Cm, Ca 
Ca Fe

r -  skały-Rock: Gra -  granity -  Granites; Sc -  łupki krystaliczne -  Schist; Qus -  kwarcyty-Quartztic sandst; Gn -  gnejsy-Gneiss; Rh -  riolity-Rhyolite; Ml -  
wapienie-Limestone; S -  piaskowce -  Sandstone; m -  minerały -  Minerals: Qu -  kwarc-Quartz; Kf -  skaleń potas-Feldspar; PI -  plagioklaz-Plagoclase; G1 -  
glaukonit-Glaukonite; Ca -  kalcyt -  Calcite; Cm -  minerały ilaste-Clay minerals; Fe, Mn -  amorficzne minerały żelaza i manganu- Amorphic Iron and Manganese 
minerals; hm -  minerały ciężkie-Heavy minerals: Ep -  epidoty -  Epidote; Ga -  granaty-Gamet; Am -  amfibole-Amphiboles; Ru -  rutyl-Rutile; Zr -  cyrkon-Zircon

M
ikrom

orfologiczne 
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procesów 
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powierzchni szlifów). Wolne przestrzenie między agregatami są niewielkie -  
zalewie 100-300 \im. Również pory wewnątrz agregatów są mniejsze -  maks. 
100 |L im  i mają formę typowych pustek między ziarnami. Nowym rodzajem 
wolnych przestrzeni są nieliczne biopory w postaci długich i szerokich (500- 
1 2 0 0  \im) gładkościennych kanałów.

Podstawowymi typami plazmy w poziomach Bbr są silasepic i asepic (fot. 3), 
obok których sporadycznie występuje skelsepic (tab. 2). Plazma silasepic stanowi 
jednolite, drobnoziarniste tło dla składników grubych (s-matrix) i tylko miejscami 
jest wy separowana poprzez działalność mezofauny, tworząc np. równoległe smugi 
wzdłuż ścian bioporów lub duże, nieforemne, o koncentrycznej budowie glebule. 
Plazma asepic występuje w niewielkiej ilości, tworząc między składnikami gru
bymi nieregularne mikroagregatowe skupienia. Zawiera mało substancji organi
cznej (mulikolu), natomiast więcej związków żelaza, które nadają jej brunatną 
barwę. W świetle spolaryzowanym jest słabo anizotropowa, co wskazuje na 
niewielki tu stopień uporządkowania minerałów ilastych. Plazma skelsepic wy
stępuje na powierzchni dużych ziaren wietrzejących skaleni (fot. 4).

POZIOMY IIBbrg(p)

W poziomach IIBbrg(p) stwierdzono duży udział frakcji cl (19,0%) oraz słabe 
wysortowanie i obtoczenie ziaren we frakcji c2. Frakcję cl stanowią dobrze 
obtoczone okruchy skał magmowych i metamorficznych oraz duże ziarna kwarcu 
i skaleni. Skład mineralny frakcji c2 i c3 oraz frakcji fl jest podobny jak w 
poziomach wyżej leżących (tab. 1). Frakcji drobnych jest niewiele (c:f=5,6) i 
występują między ziarnami szkieletu -  typ rozmieszczenia chitonic. Brak jest 
zdyspergowanej substancji organicznej. Mikrostruktura jest ziarnista. Duże pory 
są średnioliczne i mają charakter pustek utworzonych pomiędzy dużymi ziarnami 
o rozmiarach sięgających 500 |im. Małe pory występują pomiędzy ziarnami c2 i 
c3  i są dość dobrze rozwinięte, a ich średnica nie przekracza 1 0 0  \im.

W poziomach IIBbrg(p) dominuje plazma silasepic, budując różne tekstury 
między dużymi ziarnami szkieletu (tab. 2). Są to wypełnienia w dużych porach, 
strefy wzbogacenia czy smugi o “fluidalnym” przebiegu (fot. 5). Szczególnie 
charakterystyczna dla tego poziomu jest silnie anizotropowa plazma skellattisepic 
składająca się z minerałów ilastych. Tworzy ona subtelne, żółte otoczki wokół 
ziaren frakcji c2 i c3 (fot. 6 ).

W poziomach IIBbrg(p) występują ciemnobrunatne, izotropowe nowotwory 
żelazisto-manganowe (fot. 7). Są to nodule zbudowane z amorficznych związków 
żelaza i manganu spajających ziarna frakcji c2 i c3. Kształt ich jest owalny, granice 
wyraźne, a wielkość dochodzi do 2000 |L im .

POZIOMY IIIBtg(re)

W poziomach IIIBtg(re) stwierdzono znaczną zawartość składników drobnych 
f (c:f= l,6 ) przy jednocześnie wyrównanej ilości frakcji c2 i c3 (tab. 1). Wśród
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składników grubych brak jest segregacji, a rozłożenie okruchów skał i ziaren 
mineralnych jest bezładne. Frakcje drobne stanowią rodzaj tła dla szkieletu - 
rozmieszczenie typu porfiric, a tylko lokalnie występują jako nacieki lub wypeł
nienia porów i pustek -  typ rozmieszczenia chitonie. W składzie mineralnym 
dominuje kwarc przy stosunkowo większym jednak udziale skaleni, w tym rów
nież plagioklazów (tab. 1). Sporadycznie występuje glaukonit. Wśród minerałów 
ciężkich zmniejsza się ilość amfiboli, a wzrasta granatów. Frakcje drobne fl 
składają się z kwarcu, zaś frakcje f2  z minerałów ilastych z dużą domieszką 
związków żelaza.

Poziomy te mają specyficzny typ porowatości związany z masywną budową 
tworzywa glebowego i brakiem agregacji składników (tab. 2). Przeważają długie, 
kręte kanaliki o gładkich ścianach i zróżnicowanej średnicy 50-300 ц т .  Obok 
kanalików dość licznie występują zamknięte pustki o nieregularnych zarysach i 
wielkości 100-300 |im. Mikrostrukturę poziomów IIIBtg(re) ze względu na typ 
porów określono jako kanalikową.

Poziomy IIIBtg(re) zawierają dużą ilość plazmy anizotropowej. W stosunku 
do ilości szkieletu stanowi ona około 20% powierzchni oglądanej w szlifach. Jest 
to plazma o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej i separacji (tab. 2). Najliczniej 
występuje plazma argillasepic utworzona z mieszaniny drobnodyspersyjnego 
kwarcu z frakcji fl i minerałów ilastych z frakcji f2. Dość dobrze wyseparowane 
minerały ilaste tworzą skupienia, które widoczne są w świetle spolaryzowanym 
jako niewielkie, bezładnie rozrzucone, średnio dwójłomne domeny, które nadają 
tej plazmie plamkową strukturę wewnętrzną (fot. 8  i 9).

Najbardziej typową dla poziomów IIIBtg(re) jest ilasta plazma vosepic. Ma 
ona barwę brunatnożółtą (więcej żelaza), silną dwójłomność, wyraźny pleochro- 
izm i prążkowaną wewnętrzną strukturę. Występuje ona w postaci nacieków na 
ścianach kanalików lub pustek (fot. 8 ), czasami całkowicie je wypełniając (fot. 9 ). 
Charakterystyczną cechą plazmy vosepic są liczne spękania lub odstawanie od 
ścian porów.

W poziomach IIIBtg(re) spotykane są również skupienia żółtobrunatnej i silnie 
dwójłomnej plazmy ilastej typu insepic. W partiach wyraźnie zubożonych we 
frakcje f2 lokalnie występuje plazma lattisepic oraz silasepic. Dość licznie wystę
pują również nagromadzenia częściowo izotropowej plazmy żelazisto-mangano- 
wej. Tworzą one specyficzne ciemnobrunatne dyfuzyjne nodule o wyraźnie 
zdeformowanym kształcie i postrzępionych granicach (fot. 1 0 ).

POZIOMY IVBt(re)

Mikromorfologiczne cechy poziomów IVBt(re) uwarunkowane są przede 
wszystkim uziarnieniem osadu. Tworzywo glebowe składa się ze składników 
grubych (c:f=10,0), wśród których wyraźnie dominuje frakcja c2. Frakcja drobna 
nie występuje jednolicie w całym poziomie, lecz tworzy strefowe nagromadzenia 
w postaci laminek grubości od kilku do kilkunastu milimetrów. W obrębie lamin



TABELA 2. Mikromorfologiczne cechy substancji organicznej, plazmy i mikrostruktura
TABLE 2. Micromorphological features organie matter, plasma and microstructure

Poziom Substancja organiczna Mikrostruktura 
genetyczn>Organic matter 
Genetic 
horizon

• Microstructure Cechy plazmy -  Plasma features Konkrecje
Concretions

Typ
Type

struktura puste przestrzenie 
structure free spaces v

propor.
propor
tion
c:f:v

typ
type

litogeniczne 
lithogenic features

glebowe
pedofeatures

typ
type size [|im]

typ
type

separacja typ separacja
separation type separation

humiskel tkankowo- l.pory 100-800
-komór- między
ko w a agrega-
tissue- tami
-cells compoud

humicol amorfi- packing
czne voids
agregaty 2. pory między 50-300
amor- ziarnami c2 i c3
phous ag- packing voids
gregates between grains

c2 and сЗ

c<v<f gruzełko- silasepic m iejscam i isotic skleja ziarna, brak
wo-agre
gatowa 
crumb- 
-aggregate

smugi i wy
pełnienia 
locally 
streaks and 
infillings

agregatowe 
papule 
stick grains, 
aggregate 
papules

mulicol koprolity
koprolites

Bbr mulikol

humiskel

koprolity
koprolites

tkankowo-
komórko-
wa
tissue-
cells

1 .pory między 
ziarnami c2 i сЗ 
packing voids 
between grains 
c2 and c3 
2. pory między 
agregatami 
compoud packing 
voids

20-100

100-300

c<v<f ziarmsto-
-agregato-
wa
intergrain
-aggregate

silasepic brak
separacji 
non separa
ted

sila
sepic

asepic

smugi, koncen- brak
tryczne globule none
streaks,
concentric
globules
mikroagregaty
między ziarnami
microaggregates
between grains



Bbr humicol am orficzne3. biopory 200-500
mikro- 
agregaty 
amorphic 
microag- 

gregates

biopores
skel-
sepic

IIBbrg(p) brak 
none

1. pory między 
ziarnami cl i c2 
packing voids 
between grains 
eland c2
2. kanaliki 
channels

20-100
(500)

50-300

skupienia 
na ziarnach 
skaleni
concentrations 
on feldspar 
grains________

c<v<f ziarnista
intergrain

silasepic strefowe 
wzboga
cenia i wy
pełnienia 
zonaly en - 
largement 
and infil-

skellat-
tisepic

skupienia 
między ziarna
mi c2 i сЗ 
concentrations 
between grains 
c2 and c3

żelaziste
owalne
nodule
ferrugi
nous
rounded
nodules

IIIBtg(re) humiskel tkanki 1. kanaliki 50-300 c<f<v kanaliko argilla- bez vosepic nacieki i wy żelazisto-
korzeni channels wa sepic separacji pełnienia w -manga-
tissue 2. pustki 200-300 channel non kanalikach nowe, niere
of roots voughs separated cutans and gularne

infillings nodule
in channels ferrugi

silasepic miejscowe latti- miejscowe nous man-
skupienia sepic wypełnienia gani-ferrous
local między ziar irregular
concentra nami c2 i c3 nodules
tions local infillings

between grains
c2 and c3

insepic miejscowe
skupienia
local
concentrations

40

M
ikrom

orfologiczne 
cechy 

procesów 
lito- i pedogenezy



Tabela 2 cd. -  Table 2 continued

Poziom
gene
tyczny
Genetic

Substancja
organiczna
Organic
matter

Mikrostruktura
Microstructure

Cechy plazmy 
Plasma features

Konkrecje
Concretions

horizon
Typ struktura 
Type structure

puste przestrzenie v 
free spaces v

propor.
propor
tion

typ
type

litogeniczne 
lithogenic features

glebowe
pedofeatures

c:f:v
typ
type

rozmiar 
size [|im]

typ
type

separacja
separation

typ
type

separacja
separation

IVBt(re) brak
none

1. Pory między 
ziarnami c2 
packing voids 
between grains c2
2. szczeliny 
planes

20-50

150-300

c<v<f ziarnista
mostkowa
bridged
intergrain

nie wyjaśnione 
no elucidate

skelsepic skupienia
wokół ziaren i 
concentrations 
around grains 

vosepic małe nacieki 
w pustkach 
small cutans

brak 
c2 none

c2

in voughs

VCagg brak
none

1.szczeliny 
planes

50-200 c<f<v masywna
szczelino
wa

argilla-
sepic

bez sepa
racji
(zwarte

cry stic inkrustacje 
ścian porów 
hypocoating

brak
none

2. pustki 
voughs

100-300 massive-
crack

tło)
non
separated
(dense
back
ground)

sila-
calci-
sepic

at the pores 
walls
miejscowe
skupienia
local
concentrations

Z. 
Zagórski
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ma miejsce rozmieszczenie typu chitonic. Specyficzną cechą jest bardzo mały 
udział frakcji fl wśród składników drobnych (f 1 :f2=0,12) (tab. 1). Skład mineral
ny jest mało urozmaicony. Szkielet stanowią słabo i średnio obtoczone ziarna 
kwarcu oraz dość liczne skalenie i plagioklazy. Wśród minerałów ciężkich prze
ważają amfibole i granaty. Na ziarnach skaleni widać ślady wietrzenia. Frakcje 
drobne składają się z minerałów ilastych i amorficznych związków żelaza. Skład
niki grube są dobrze wysortowane i dość ściśle ułożone, co powoduje, że podsta
wowym typem wolnych przestrzeni są niewielkie (20-50 pm) zamknięte pustki 
między ziarnami. Rzadziej spotykane są duże (150-400 pm), nieregularne prze
strzenie, będące pośrednimi formami między szczelinami i kanałami.

Ze względu na małą zawartość frakcji drobnych ilość plazmy w poziomach 
IVBt(re) jest niewielka i występuje ona w zasadzie tylko w obrębie lamin. Jej 
specyficzny skład (tylko frakcja f2 ) spowodował, że jest ona anizotropowa i 
dobrze wyseparowana. Występuje przede wszystkim jako plazma skelsepic na 
krawędziach ziaren mikroszkieletu, sklejając je mostkami plazmatycznymi. Miej
scami w dużych porach, między ziarnami, spotykane są małe struktury naciekowe 
plazmy typu vosepic (fot. 11). Jest ona silnie wysycona żelazem, które nadaje jej 
brunatnoczerwoną barwę i nieco obniża dwójłomność.

Mikrostrukturę poziomu IVBt(re) określono jako ziarnisto-mostkową.

POZIOMY VCcagg

Mikromorfologiczne cechy poziomów VCcagg wskazują na pewną odrębność 
tworzywa glebowego i plazmy w porównaniu do poziomów leżących wyżej (tab. 
1 i 2). Wyrównany skład granulometryczny oraz brak wysortowania powodują, 
że większe ziarna tkwią w otoczeniu drobnoziarnistego tła, tworząc przestrzenny 
rozkład składników typu porfirowego. W składzie mineralogicznym najbardziej 
charakterystyczne jest występowanie kalcytu. Wchodzi on w skład dość licznych 
okruchów mikrytowych wapieni lub stanowi we frakcjach c3 i fl osobne ziarna 
mineralne.

Poziomy VCcagg mają bardzo małą porowatość. Nieliczne wolne przestrzenie 
stanowią jedynie nieregularne zamknięte pustki średnicy 100-300 pm oraz długie 
i wąskie (50-100 pm) szczeliny. Mikrostrukturę poziomów określono jako ma
sywno-szczelinową.

Plazma występuje w dużej ilości, w dwóch głównych typach -jak o  argillasepic 
i silasepic (odmiana calcisilasepic), a tylko lokalnie w typie crystic. Plazma 
argillasepic dominuje i stanowi jednolitą, o nie zróżnicowanej teksturze osnowę 
dla mikroszkieletu (s-matrix). Tworzy ją mieszanina minerałów ilastych z drob- 
nodyspersyjnym kwarcem i kalcytem. Minerały ilaste są nieuporządkowane (źle 
widoczne domeny o małej dwójłomności), dając w efekcie słaboplamkową we
wnętrzną strukturę plazmy. Domieszka kalcytu, a także wysycenie zredukowany
mi związkami żelaza powodują zielonkawożółte zabarwienie plazmy argillasepic 
w świetle niespolaryzowanym. Plazma calcisilasepic występuje tylko lokalnie
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jako niewielkie nagromadzenia drobnoziarnistego kwarcu i kalcytu (fot. 1 2 ). 
Plazmę crystic stanowią kryształy autogenicznego kalcytu tworzące inkrustacje 
na ścianach porów.

DYSKUSJA

Skomplikowana budowa badanych profilów glebowych znalazła bardzo 
wyraźne odbicie w mikromorfologii. Duża ilość analizowanych cech mikrosko
powych umożliwiła ustalenie wzajemnych zależności pomiędzy czynnikami lito- 
i pedogenicznymi, w wyniku których ukształtował się dzisiejszy obraz badanych 
gleb.

Podstawowym zagadnieniem było ustalenie czy badane gleby wytworzone z 
osadów glacjalnych, o pionowym zróżnicowaniu uziarnienia można określić jako 
niejednorodne. Analiza mikroskopowa składników tworzywa glebowego wska
zuje, że w całym profilu występuje materiał pochodzenia lodowcowego. Jednak 
zachowane różne typy pierwotnej plazmy, odziedziczone po skale macierzystej 
(s-matrix) są wskaźnikami mikromorfologicznymi procesów litogenicznych po
zwalających odtworzyć warunki tworzenia się osadów. W poziomach wytworzo
nych z piasków gliniastych stwierdzono plazmę silasepic. Jej skład i sposób 
występowania, a przede wszystkim jej znaczna ilość świadczą o dużej intensyw
ności procesów wietrzenia fizycznego tworzywa glebowego. Dowodzi to, że 
górne partie badanych gleb stanowią peryglacjalne osady pokrywowe wytworzone 
przez redepozycję materiału warciańskich osadów morenowych u schyłku plej
stocenu. Na występowanie tego typu osadów w NE Polsce wskazują m.in. Czer
wiński i Róg [1988]. Warstwa kamienisto-żwirowa stanowi wyraźną granicę 
litologiczną w obrębie profilów. Zarówno cechy morfologiczne, jak i mikromorfo
logiczne wskazują, że jest ona typowym brukiem erozyjnym powstałym ze 
zniszczenia górnej części osadów morenowych zlodowacenia warty. W pozio
mach o uziarnieniu glin wskaźnikiem litogenicznym jest plazma argillasepic. 
Stwierdzenie tej plazmy w glinie leżącej w środkowej części profilu, pod warstwą 
kamienisto-żwirową oznacza, że poziom ten -  mimo wyraźnie zaznaczających się 
w morfologii procesów iluwiacji -  stanowił pierwotnie poziom gliny lodowcowej. 
Jest on odrębny litostratygraficznie od występujących wyżej piasków gliniastych. 
W glinie spągowej plazma argillasepic ma cechy typowe dla nie zmienionych 
pedogenezą glin zwałowych zlodowacenia warty [Konecka-Betley, Baraniecka 
1995]. Przewarstwienie piaszczyste rozdzielające dwie warstwy gliny jest innym 
ogniwem facjalnym wśród osadów morenowych.

Już makroskopowa analiza profilów glebowych sugerowała, że badane gleby 
mają również złożoną pedogenezę. Mikromorfologiczne cechy pedogenezy 
najwyraźniej widoczne są w poziomach powierzchniowych. Duża ilość plazmy 
organicznej typu humiskel i humikol wskazuje na proces akumulacji próchnicy. 
Pierwotna litogeniczna mikrostruktura została całkowicie zatarta, a na jej miejscu
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wytworzyła się nowa agregatowo-gruzełkowa. Według Pawluka i Bal [1985] jest 
ona wskaźnikową cechą dla poziomów A.

W poziomach leżących bezpośrednio pod poziomami akumulacyjnymi bada
niami mikromorfologicznymi starano się rozwiązać problem, czy są to poziomy 
brunatnienia Bbr, czy też są to poziomy eluwialne Eet. Różnią się one od typowych 
poziomów brunatnienia gleb brunatnych opisanych przez Kowalińskiego i Licz- 
narową [1981] brakiem plazmy skellattisepic. Nie spełniają również kryteriów dla 
poziomów Eet zaproponowanych m.in. przez Zasońskiego [1980]. Głównym 
mikromorfologicznym wskaźnikiem przebiegających procesów glebotwórczych 
jest słabo anizotropowa plazma asepic. Według Aurousseau [1985] ten typ pla
zmy, a przede wszystkim jej charakterystyczna forma separacji w postaci mikro- 
agregatowych skupień rozproszonych pomiędzy ziarnami mikroszkieletu i w 
porach, jest cechą diagnostyczną dla młodych poziomów wietrzeniowych -  cam- 
bic. Należy więc sądzić, że omawiane poziomy są współczesnymi poziomami 
iluwialno-wietrzeniowymi Bbr. Występująca w nich plazma powstaje in situ, w 
wyniku akumulacji produktów wietrzenia glinokrzemianów i rozkładu substancji 
organicznej [Fedoroff, Aurousseau 1981]. Nieobecność plazmy lattisepic i skel
lattisepic tłumaczyć można brakiem frakcji f2 już w pierwotnym osadzie. Przyję
cie, że poziomy Bbr tworzą się obecnie, odróżnia je  od poziomów Bv 
powstających w warunkach peryglacjalnych [Kowalkowski i in. 1985].

W obrębie warstwy kamienisto-żwirowej stwierdzono wyraźne cechy pedoge
nezy typowe dla klimatu zimnego. Jednym ze wskaźników jest bardzo dobrze 
wykształcona anizotropowa i silnie dwójłomna plazma skellatisepic. Powstała ona 
w wyniku segregacji najdrobniejszych cząstek tworzywa glebowego (frakcji f2 ) 
między ziarnami mikroszkieletu, przez okresowo zamarzającą wodę porową 
(multigelację). Według Blacka [1976] jest to charakterystyczny proces dla strefy 
czynnej zmarzliny. Potwierdzeniem tego są inne cechy mikromorfologiczne, takie 
jak dominacja plazmy silasepic powstałej w wyniku rozwiniętego wietrzenia 
fizycznego, czy też jej charakterystyczne tekstury związane z zaburzeniami mro
zowymi. Wskazuje to, że warstwy kamieniste stanowiły przypuszczalnie powie
rzchniowe gleby strukturalne tworzące się w warunkach pustyni arktycznej w 
najzimniejszym okresie zlodowacenia wisły [Washburn 1973; Kowalkowski, 
Borzyszkowski 1977]. Zostały one pogrzebane przez późniejszą depozycję pery
glacjalnych osadów pokrywowych. Pedologicznie określono je jako poziomy 
iluwialne, peryglacjalne, odgórnie oglejone IIBbrg(p). Ich genezę można częścio
wo nawiązać do opisanych przez Czerwińskiego i Roga [1988] poziomów mro
zowych Bm występujących w glebach wytworzonych z materiału glacjalnego 
zlodowacenia warty na terenie NE Polski. Nie są to jednak kriogeniczne poziomy 
kontaktowe Bk wyróżniane przez Kowalkowskiego i in. [ 1985] oraz Czerwińskie
go i Roga [1988], na co wskazuje m.in. brak substancji organicznej i mała 
zawartość żelaza w plazmie. O odgórnym oglejeniu świadczą konkrecje żelazi- 
sto-manganowe o charakterystycznym owalnym kształcie i porfirowej wewnętrz
nej strukturze [Zasoński 1975]. Mała liczebność i niewielki rozmiar konkrecji
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świadczy, że intensywność procesów glejowych nie była zbyt duża i że przebie
gały one znacznie później, już w holocenie, i trwają do dziś.

W poziomach gliniastych leżących bezpośrednio pod brukiem pedogenezajest 
tak wyraźna, że już cechy makroskopowe pozwalały określić je jako poziomy 
iluwialne Bt(argillic). Takie rozpoznanie potwierdziły również badania mikrosko
powe. Prążkowana wewnętrzna struktura plazmy vosepic wskazuje, że iluwiacja 
odbywała się w długim okresie ze zmiennym natężeniem, natomiast szczeliny i 
pęknięcia w naciekach świadczą, że są to formy stare (reliktowe) [Bullock i in. 
1974; Konecka-Betley 1979]. Duża ilość nowotworów żelazisto-manganowych i 
ich charakterystyczna dyfuzyjna budowa dowodzą znacznego zaawansowania 
procesów glejowych w warunkach małej porowatości, przypuszczalnie jeszcze 
przed wytworzeniem się kanalikowej mikrostruktury [Arshard, Arnaud 1980]. 
Typ oglejenia jest trudny do ustalenia. Biorąc pod uwagę wiek procesów glebo- 
twórczych w poziomach gliniastych przyjęto, że obecnie stanowią one reliktowy 
poziom iluwialny IIIBtg(re) gleby płowej powstałej w interglacjale eemskim 
[Konecka-Betley, Baraniecka 1995]. Wyższe poziomy genetyczne tej gleby -  
akumulacyjne i eluwialne-zostały całkowicie zniszczone przez późniejszą erozję 
[Konecka-Betley 1979]. W okresie peryglacjalnym vistulianu poziomy IIIBtg(re) 
uległy przekształceniu, o czym świadczą zmiany w kierunku przebiegu porów 
często prowadzące do ich przerwania lub zamknięcia, czy też deformacje skupień 
plazmy vosepic dające plazmę insepic oraz zmiana kształtu konkrecji żelazisto- 
manganowych. Etapami pedogenezy, o których występowaniu można sądzić 
pośrednio, były dekalcytacja (brak węglanów) i brunatnienie (silne wysycenie 
plazmy związkami żelaza) [Valentine, Darymple 1976].

Analiza szlifów wykazała, że warstwa piaszczysta leżąca między glinami jest 
reliktowym poziomem iluwialnym IVBt(re). Jako wskaźnik pedogenezy przyjęto 
plazmę o identycznych cechach optycznych jak nacieki w poziomie IIIBtg(re). 
Źródłem materiału tworzącego plazmę były wyżej leżące poziomy glin, z których 
przemieszczała się najdrobniejsza frakcja f2  (ilasta) jako następstwo procesów 
płowienia w czasie interglacjału eemskiego [Van Wambeke 1976]. Obecna kon
centracja plazmy w laminach nie jest w pełni wyjaśniona.

W skale macierzystej Ccagg nie stwierdzono występowania charakterystycz
nych form segregacji plazmy, typowych dla procesów pedogenicznych. Cechą 
świadczącą o ewentualnych procesach glebotwórczych jest występowanie plazmy 
silacalcisepic i crystic. Można je wiązać z dekalcytacją wyżej leżących poziomów 
[Konecka-Betley, Baraniecka 1995]. Cechą współczesną jest zielonkawoszare 
zabarwienie wskazujące na oddolne, gruntowe oglejenie.

W NIOSKI

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wnio
sków:
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1. Mikromorfologicznymi wskaźnikami litogenezy w glebach niejednorod
nych obok składu mineralogicznego są plazma silasepic i argillasepic oraz mikro
struktura ziarnista i masywna.

2. Mikromorfologicznymi cechami pedogenezy w glebach niejednorodnych 
jest występowanie:

-  organicznej plazmy isotic i mikrostruktury gruzełkowo-agregatowej w po
ziomie akumulacyjnym A;

-  plamy asepic we współczesnych poziomach wietrzeniowo-iluwialnych Bbr; 
-plazm y skellattisepic w reliktowych peryglacjalnych poziomach iluwialnych

Bbrg(p);
-  plazmy vosepic i mikrostruktury kanalikowej w reliktowych poziomach 

iluwialnych Btg(re);
-  plazmy erystic w poziomach Ccagg;
-  konkrecji żelazisto-manganowych w poziomach Bbrg(p) i Btg(re).
3. Typologicznie są to gleby brunatne na reliktowych poziomach gleb kopal

nych: arktycznej vistulianskiej i płowej eemskiej.
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Fot. 1. Poziom A. Fragment słabo rozłożonej tkanki roślinnej (humiskel) oraz 
skupienie agregatów próchniczych i koprolitów (humikol); powiększenie 30x: u 
góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo 1. Horizon A. Fragment of pure decomposition of plants tissue (humiscel) 
and concentration of humus aggregates and koprolites (humicol); enlargement 30x: 
upper -  parallel nicols; below -  crossed nicols

Fot. 2. Poziom A. Plazma: isotic i silasepic; powiększenie 30x: u góry -  nikole 
równoległe, u dołu- nikole skrzyżowane

Photo 2. Horizon A. Plasma isotic and silasepic; enlargement 30x: upper -  parallel 
nicols, below -  crossed nicols Oo
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Fot. 3. Poziom Bbr. Plazma asepic i silasepic; powiększenie 30x: u góry -  nikole 
równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane
Photo 3. Horizon Bbr. Plasma asepic and silasepic; enlargement 30x: upper-parallel 
niçois, below -  crossed niçois

Oo
Oo

Fot. 4. Poziom Bbr. Zwietrzałe ziarno skalenia, plazma skalsepic; powiększenie 
30x: u góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo 4. Horizon Bbr. Alternated grain of Feldspar, skelsepic plasma; enlargement 
30x: upper -  parallel niçois, below -  crossed niçois
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Fot 5. Poziom IIBbrg(p). Kriogeniczna tekstura plazmy silasepic; powiększenie 
30x: u góry — nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo 5. Horizon IIBbrg(p). The criogenic texture of silasepic plasma; enlagement 
30x: upper -  parallel niçois, below -  crossed niçois

Fot. 6. Poziom IIBbrg(p). Plazma skellattisepic; powiększenie 60x: u góry -  nikole 
równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo 6. Horizon IIBbrg(p). Skellattisepic plasma; enlargement 60x: upper -  oo
parallel niçois, below -  crossed niçois 40
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Fot. 7. Poziom IIBbrg(p). Nodula żelazisto-manganowa;powiększenie 60x: u góry 
-  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane
Photo 7. Horizon IIBbrg(p). Ferruginous nodule; enlargement 60x: upper -  parallel 
niçois, below -  crossed niçois

Fot. 8. Poziom IIIBtg(re). Plazma vosepic wyścielająca ściany porów, poza porami 
plazma agrillasepic; pow. 30x: u góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole 
skrzyżowane
Photo. 8. Horizon lIIBtg(re). Vosepic plasma coated the walls of pores, out side the 
pores argillic plasma; enlargement 30x: upper -  parallel nicols, below -  crossed 
nicols
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Fot. 9. Poziom IIIBtg(re). Plazma vesepic całkowicie wypełniająca por; powiększe
nie 30x: u góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo. 9. Horizon IIIBtg(re). Vosepic plasma completelely infillited pores; enlar
gement 30x: upper -  parallel niçois, below -  crossed nicols

Fot. 10. Poziom IIIBtg(re). Nieregularne skupienia żelazisto-manganowe; powię
kszenie 30x: u góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo. lO.Horizon IIIBtg(re). Irregular ferruginous-manganiferous concentrations; 
enlargement 30x: upper -  parallel nicols, below -  crossed nicols
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Fot. 11. Poziom IVBt(re). Plazma skclsepic i vosepic, mikrostruktura ziarnisto-mo 
stkowa; po w. 60x: u góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo. 11. Horizon IVBt(re). Skelsepic and vosepic plasma, grain-brigded micro 
structure; enlargement 60x:upper -  parallel nicols, below -  crossed nicols

bo

Fot. 12. Poziom VCcagg. Miejscowe skupienie plazmy silacalcisepic; powiększe
nie 30x: u góry -  nikole równoległe, na dole -  nikole skrzyżowane 
Photo. 12. Horizon VCcagg. Locally concentration of silacalcisepic plasma; enlar
gement 30x: upper -  parallel nicols, below -  crossed nicols
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MICROMORPHOLOGICAL FEATURES OF LITHO- 
AND PEDOGENIC PROCESSES IN NON-UNIFORM SOILS 

DEVELOPED FROM GLACIAL DEPOSITS

Departm ent o f  Soil Science, W arsaw Agricultural U niversity  

SUMMARY

In paper the results o f micromorphological investigation of non-uniform soils profiles in the Białowieża  
Forest sites -  NE Poland are presented. The micromorphological features o f lithogenetic processes in 
these soils are mineralogical composition, parent plasmas -  silasepic, argillasepic and microstructure -  
intergrain, massive. These factors indicated, that the soils were developed from glacial materials deposited 
in Warta Glaciation. The close lithogenetic profile is as follows: on the top exist silty-loamy sands of 
periglacial superficial formation, which originated periglacial zone of the end of W isła Glaciation. Under 
these sands is the boulder layer, which is from tills residuum originated between Eem Interglacial and 
W isła Glaciation. Beneath the boulders the wartanian till sediments are laying, which contain two glacial 
loams separated by sandy layer.

Micromorphological features of pedogenetics processes in determinated soil are pedogenic plasmas and 
microstructure. They proved the pedogenical convertion of sediments into soils horizons. From superfi
cial formation arised the accumulation horizons A, which contain isotic plasma and crumb-aggregate 
microstructure as well as the contemporary cambic horizons Bbr, which contain asepic plasma and 
intergrain-aggregate microstructure. The boulder layer obtain periglacial iluvic horizon IIBrg(p) with 
skellattisepic plasma. In the tills sediments two different interglacial argillic horizons are developed. The 
upper loames is IIIBtg(re) and it contains a lot o f vosepic plasma, and it has got channels microstructure. 
The sandy layer is IVBt(re) and it has got small amount of skelsepic and vosepic plasmas, which are 
concentrated in lamines. Microstructure of sandy layer is bridged-grain. The pedogenic features o f the 
lower loames are pure. It contains a little cristic plasma which resulted from secondary accumulation of 
calcium carbonate.

The typology o f  soil is determinated by profile genetic structure 0-A-Bbr-IIBbrg(p)-IIIBtg(re)- 
IVBt(re)Ccagg. Its name is defined as non-uniform brown soil developed on the horizons of relictic soils 
- arctic soil from W isła Glaciation and lessive soil from Eem Interglaciation.

Pmcci wpłynęła do redakcji w lutym 1995 r.
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