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WSTĘP

Występowanie gleb reliktowych, wytworzonych ze zwietrzelin skał węglano
wych na terenie Polski, jest bardzo interesującym zagadnieniem. W świetle 
danych Koneckiej-Betley [1976], Koneckiej-Betley, Mazurka [1976], Koneckiej- 
Betley, Koconia [1979], Koneckiej-Betley, Czępińskiej-Kamińskiej [1987], Le
szczyńskiej [1966], powstawanie gleb reliktowych uwarunkowane jest złożonym 
procesem wietrzenia, jakiemu podlegały skały węglanowe. Wprawdzie gleby 
reliktowe zostały pominięte w obecnej systematyce gleb Polski, niemniej problem 
ich występowania i powstawania nie jest w pełni wyjaśniony.

Tradycyjne metody badań stosowane w laboratoriach gleboznawczych nie 
zawsze mogą odzwierciedlić pełny obraz zmian zachodzących w skałach węgla
nowych w procesie powstawania zwietrzelin i gleb reliktowych. Wyjaśnienie tych 
zmian może ułatwić zastosowanie nowoczesnych metod submikromorfologicz- 
nych, pozwalających na wykonanie badań w układzie naturalnym [Drozd i in. 
1982, 1986]. Celem pracy było wykorzystanie elektronowej mikroskopii skanin
gowej do charakterystyki poziomów genetycznych gleb reliktowych wytworzo
nych z wapieni jurajskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich zwietrzelin.

OBIEKTY BADAŃ I METODYKA

Przedmiotem badań były dwa profile rędzin wytworzonych z wapieni juraj
skich występujące na terenie Progu Woźnickiego.

Profil nr 1, Olsztyn, rędzina brunatna:

Ap 0 -1 5  cm barwa ciem noszara (10Y R  3/1),
ABbr 1 5 -2 7  cm barwa szarobrunatna (10Y R  5/2),
BbrCca 2 7 -8 0  cm barwa żółta (10Y R  7/6),
Rca > 80 cm  barwa żółta (10Y R  8/6).
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Profil nr 2, Kochcice, rędzina czerwonoziemna reliktowa:

Ap 0 -2 0  cm barwa ciem noczerwonobrunatna (5Y R  3/2),
В vre 2 0 -3 4  cm barwa ciem noczerwonobrunatna (5Y R  3/2),
B vreCca 3 4 -4 6  cm barwa czerwona (5Y R  4/4),
Rca > 46 cm barwa biała (5YR 8/1).

W badanych profilach oznaczono: skład granulometryczny oraz podstawowe 
właściwości fizykochemiczne i chemiczne metodami przyjętymi w laboratoriach 
gleboznawczych. W poziomach z udziałem zwietrzeliny oznaczono ponadto skład 
mineralogiczny frakcji < 2 (Lim metodą analizy termicznej i dyfraktometrii rentge
nowskiej.

Właściwości mikromorfologiczne oznaczono na podstawie cienkich płytek 
glebowych za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego, a właściwości submikromor- 
fologiczne na zgładach jednostronnych za pomocą elektronowego mikroskopu 
skaningowego i zastosowania rentgenowskiej przystawki mikroanalitycznej [Ka
mińska, Skudlarski 1979].

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Uziarnienie analizowanych rędzin jest zróżnicowane (tab. 1). W poziomie Ap 
rędziny brunatnej występuje piasek gliniasty związany z dominującą domieszką 
materiału obcego pochodzenia geologicznego, zalegający na glinie lekkiej w 
poziomie zwietrzeliny. Bardziej zwięzłe utwory występują w profilu rędziny 
czerwonoziemnej reliktowej. Wykazują one skład granulometryczny gliny śred
niej w poziomie akumulacyjnym, a poniżej -  gliny ciężkiej o zawartości 36% iłu 
koloidalnego.

Gleba badanych profilów ma odczyn zasadowy związany z obecnością węgla
nu wapnia (tab. 2). Zwraca uwagę znaczna zawartość węglanu wapnia w skałach 
macierzystych i poziomach z nią sąsiadujących. Zasadowy odczyn sprzyja gro
madzeniu i stabilizacji frakcji ilastych oraz kształtuje właściwości sorpcyjne 
badanych rędzin. Charakteryzują się one niską kwasowością hydrolityczną i 
wysokim (powyżej 95%) stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami 
o charakterze zasadowym. W kompleksie sorpcyjnym dominuje wapń, szczegól
nie w profilu rędziny czerwonoziemnej reliktowej (94,3%).

Poza składem granulometrycznym zróżnicowanie badanych rędzin potwierdza 
analiza elementarna (tab. 3). Stosunkowo duże wartości wykazują straty żarowe 
w poziomach zwietrzeliny zasobnej w węglan wapnia. W profilu rędziny czerwo
noziemnej reliktowej zwraca uwagę podwyższona zawartość półtoratlenków 
A120 3 i Fe20 3, co wpływa na niskie stosunki molarne S i02 : R2O3.

Badania rentgenograficzne i derywatograficzne w profilu rędziny brunatnej 
wykazały obecność illitu i kaolinitu obok wysokodyspersyjnego kwarcu i mine
rałów bezpostaciowych. Bardziej urozmaiconym składem mineralogicznym cha
rakteryzuje się zwietrzelina w rędzinie czerwonoziemnej reliktowej, gdzie obok 
illitu, illito-montmorylonitu, kaolinitu występują wysokodyspersyjny kwarc i 
wodorotlenki żelaza -  getytolepidokrokit. Gromadzenie się większej ilości żelaza 
w poziomach zwietrzeliny w czerwonoziemnej rędzinie reliktowej związane jest 
z procesem rubifikacji.



TABELA 1. Skład granulometryczny -  TABLE 1. Granulometric composition

Nr profilu Głębokość 
Profile pobrania próbki 
No Sampling depth [cm]

Procent frakcji o średnicy [mm] -  Percent of fraction of diameter [mm]

<0,002 0,002-0,006 0,006-0,02 0,02-0,05 0,05-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 > 1,0
1 5-15 8 1 6 13 8 27,7 27,1 9,2 13,0

20-25 11 4 6 10 6 28,1 26,3 8,6 35,6
35-50 12 5 13 12 9 18,1 19,5 10,8 73,0

2 5-15 25 10 14 10 9 16,0 9,4 6,6 3,3
20-30 31 14 11 8 11 11,9 8,3 4,8 1,4
34-46 36 15 9 6 9 15,6 6,0 3,4 4 8,0
60-70 23 10 5 1 13 20,1 16,7 11,2 80,7

TABELA 2. Niektóre właściwości chemiczne i fizykochemiczne -  TABLE 2. Some chemical and physico-chemical properties

Nr
profilu
Profile
No

Głębokość 
pobrania 
próbki 
Sampling 
depth [cm]

pH
1,0 M 
KC1

СаСОз
[%]

Hh Kationy wymienne -  Exchangeable cations S T V (Са/Т)х100

Ca Mg К Na [%] [%]

[me/100 g gleby -  of soil]

1 5-15 7,1 1,6 0,55 12,80 0,86 0,36 0,29 14,31 14,86 96,3 86,13
20-25 7,2 16,6 0,37 12,14 0,86 0,27 0,29 13,56 13,93 97,3 87,15
35-50 
> 80

7,3 38,3
40,8

0,64 10,58 1,04 0,33 0,33 12,26 12,90 95,0 82,00

2 5-15 7,0 3,4 0,49 27,28 0,61 0,32 0,23 28,44 28,93 98,3 94,29
20-30 7,0 0,8 0,64 29,68 1,67 0,31 0,23 31,89 32,53 98,1 91,23
34-46 7,3 55,0 0,46 28,71 2,94 0,27 0,31 32,23 32,69 98,6 87,80
60-70  
> 72

7,2 54.0
81.0

0,18 27,04 3,28 0,26 0,31 30,89 31,07 99,4 87,00

Badanie 
zwietrzelin 

reliktowych 
w

apieni jurajskich



TABELA 3. Analiza całkowita -  TABLE 3. Total analysis

Nr
profilu
Profile
No

Głębokość
pobrania
próbki
Sampling
depth
[cm]

Elementarny skład -  Elementary composition [%] Stosunek
molekularny

Molecular
ratio

Si0 2/R2 0 3

Ssrata
żarowa
ignition
loss

S i02 AI2O3 Fe2C>3 Ti20 3 MnO CaO MgO Na20 K2O P2O5

1 5-15 11,03 78,81 4,51 1,68 0,37 0,084 1,75 0,23 0,16 0,51 0,025 25,19
20-25 12,86 68,59 4,71 1,76 0,36 0,065 9,92 0,14 0,18 0,58 0,017 20,0
35-50 21,06 48,58 4,64 1,28 0,29 0,027 23,27 0,22 0,16 0,45 0,020 15,9

2 5-15 9,07 74,49 7,39 2,40 0,41 0,090 3,29 0,71 0,33 1,68 0,045 14,95
20-30 6,49 76,86 9,76 3,12 0,37 0,065 1,05 0,96 0,18 1,36 0,020 11,64
3 4 ^ 6 34,70 18,85 5,38 1,68 0,24 0,058 36,89 0,91 0,06 0,70 0,011 5,20
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Istniejące różnice omawianych podtypów rędzin potwierdziły również badania 
mikromorfologiczne. W poziomach akumulacyjnych z udziałem materiału allo- 
chtonicznego występują typy struktur plazmy glebowej argillasepic w rędzinie 
brunatnej i masepic w rędzinie czerwonoziemnej reliktowej (fot. 1). Wymienione 
typy struktur plazmy glebowej charakteryzuje obecność licznych ziaren szkieletu 
obok humiskelu i humicolu. Bardziej zróżnicowane mikromorfologicznie są po
ziomy iluwialne (fot. 1). W rędzinie brunatnej występuje plazma typu skellattise- 
pic barwy żółtobrunatnej w postaci siatki, często ułożonej wokół ziaren szkieletu. 
Natomiast w poziomie Bvre rędziny czerwonoziemnej reliktowej występuje pla
zma typu omnisepic barwy czerwonobrunatnej. Tworzy ona rozmyte świecące 
strefy na całym tle masy glebowej, w której sporadycznie występują ziarna 
szkieletu.

Odmienny charakter przebiegu procesów wietrzenia potwierdza analiza submi- 
kromorfologiczna we fragmentach skały węglanowej i poziomach zwietrzeliny. 
W skale macierzystej rędziny brunatnej stwierdzono występowanie pojedynczych 
kryształów kalcytu (fot. 2) oraz drobnodyspersyjnego materiału zróżnicowanego 
pod względem powierzchniowego rozmieszczenia Si i Ca (fot. 2). Skład masy 
glebowej w poziomie zwietrzeliny jest bardziej zróżnicowany i zawiera Al, Si, K, 
Ca i Fe (fot. 3). Poziom ten charakteryzuje się obecnością zdyspergowanej 
krzemionki z równomiernie rozmieszczonym Si na całej powierzchni masy gle
bowej.

Wietrzejące fragmenty skały wapiennej w rędzinie czerwonoziemnej relikto
wej zawierają Al, Si, K, Ca i Fe (fot. 4). Mikroanaliza liniowa rozmieszczenia Si 
wskazuje wzrost jego zawartości na powierzchni ścianek mikroszczelin powsta
jących w trakcie wietrzenia skały (fot. 4). Drobnodyspersyjny materiał w skale 
wapiennej charakteryzuje się przede wszystkim obecnością Si i Ca. Widoczne są 
również nagromadzenia Si w formie wyraźnie zarysowanych mikroagregatów na 
tle równomiernie rozmieszczonego Ca (fot. 4). Poziom zwietrzeliny w rędzinie 
czerwonoziemnej reliktowej wykazuje również obecność Al, Si, K, Ca i Fe. 
Uwagę zwraca wyraźny spadek udziału Ca w zwietrzelinie, a powierzchniowe 
rozmieszczenie Si i Ca wskazuje na tendencję do tworzenia mikroagregatów (fot. 
5), podobnie jak we fragmentach wietrzejącej skały wapiennej. Rozmieszczenie 
Fe jest równomierne na całej powierzchni mikroagregatów.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie właściwości rozpatrywa
nych gleb i potwierdziły, że reprezentują one odmienne podtypy rędzin. Zwartość 
iłu koloidalnego, półtoratlenków A120 3 i Fe20 3, skład mineralogiczny, odmienne 
struktury plazmy glebowej wskazują, że występują dwa typy zwietrzeliny w 
rędzinie brunatnej terra fusca, a w rędzinie czerwonoziemnej reliktowej terra 
rossa.

W profilu czerwonoziemnej rędziny reliktowej stwierdzono podwyższoną 
zawartość części ilastych, tak jak w zwietrzelinach skał węglanowych gleb reli
ktowych występujących na innych terenach Polski [Dobrzański i in. 1987; Kone- 
cka-Betley 1976; Leszczyńska 1966] oraz w strefie śródziemnomorskiej [Skorić 
1979]. W zwietrzelinie terra rossa, podobnie jak to wykazano w pracach Konec- 
kiej-Betley [ 1976], Koneckiej-Betley, Czępińskiej-Kamińskiej [ 1987], Leszczyń-



FOT.l. Mikromorfologia, profil nrl: a -  poziom Ар, с -  poziom Bbr i profil nr 2: b -  poziom Ap, d -  poziom В vre (z analizatorem) 
PHOTO 1 . Micromorphology: profile No 1 : a -  horizon Ар, с -  horizon Bbr and profile No 2: b -  horizon Ар, с -  horizon Bvre (with analyzer)



FOT. 2. Obraz poziomu Rca (profil nr 1) pod ‘ elektronowym mikroskopem skaningowym: a -  fragment skały, b -  mikroanaliza całej powierzchni (а), с -  inny fragment skały,
d -  rozmieszczenie Ca(c),

PHOTO 2. SEM-EDXRA image horizon Rca (profile No 1): a -  fragment of the rock, b -  microanalysis of the surface (а), с -  another fragment of the rock, d -  distribution of
Ca (c)



FOT. 2 cd. Obraz poziomu Rca (profil nr 1) pod elektronowym mikroskopem skaningowym: e -  rozmieszczenie Si(c), f -  mikroanaliza powierzchni w ramce 1 (c) 
PHOTO 2 cont. SEM-EDXRA image horizon Rca (profile No 1): e -  distribution of Si (с), f -  microanalysis of the surface in the frame 1(c),

FOT. 3- Obraz poziomu Bbr (profil nr 1) pod elektronowym mikroskopem skaningowym: a -  masa glebowa, b -  mikroanaliza całej powierzchni (a) 
PHOTO 3- SEM-EDXRA image horizon Bbr (profile No 1): a -  soil material, b -  microanalysis of the surface (a),
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r FOT. 3.cd Obraz poziomu Bbr (profil nr 1) pod elektronowym mikroskopem ska
ningowym: с -  ziarna o zróżnicowanej dyspersji, d -  rozmieszczenie Si (c), e -  mi- 

kroanaliza całej powierzchni (c)
PHOTO 3 cont. SEM-EDXRA image horizon Bbr (profile No 1): с -  the diffe

rent grains of the dispersion, d -  distribution of Si (c), e -  microanalysis of the sur
face (c)



FOT. 4- Obraz poziomu Rca (profil nr 2) pod elektronowym mikroskopem skaningowym: a -  fragment skały, b -  powiększony fragment wietrzejącej skały 
(а), с -  mikroanaliza całej powierzchni (b), d -  liniowe rozmieszczenie Si, fragment w ramce (b),

PHOTO 4. SEM-EDXRA image horizon Rca (profile No 2): a -  fragment of the rock, b -  enlarged fragment of the weathering rock, с -  microanalysis of
the surface (b), d -  linear distribution of Si, fragment of the frame (b),



FOT. 4 cd. Obraz poziomu Rca (profil nr 2) pod elektronowym mikroskopem skaningowym: e -  inny fragment skały, f -  mikroanaliza całej powierzchni (e), g -  rozmieszczenie
Ca (e), h -  rozmieszczenie Si (e)

PHOTO 4 cont. SEM-EDXRA image horizon Rca (profile No 2): e -  another fragment of the rock, f -  microanalysis of the surface (e), g -  distribution of Ca (e), h -  distribu
tion of Si (e)



FOT. 5. Obraz poziomu Bvre (profil nr 2) pod elektronowym mikroskopem skaningowym: a -  masa glebowa, b -  rozmieszczenie Si (a) 
PHOTO 5. SEM-EDXRA image horizon Bvre (profile No 2): a -  soil material, b -  distribution of Si (a)



FOT. 5 ed.. Obraz poziomu В vre (profil nr 2) pod elektronowym mikroskopem ska
ningowym: с -  rozmieszczenie Ca (a), d -  rozmieszczenie Fe (a), e -  mikroanaliza 

całej powierzchni (a)
PHOTO 5 cont. SEM-EDXRA image horizon В vre (profile No 2):, с -  distribution 

of Ca (a), d -  distribution of Fe (a), e -  microanalysis of the surface (a)



76 S. E. Licznar, J. Drozd, M. Licznar

skiej [1966], zaznacza się wzrost zawartości półtoratlenków A120 3 i Fe20 3, a 
wartości stosunku molarnego S i02:R20 3 są zbliżone do spotykanych w glebach 
terra rossa z rejonu Istrii [Skorić 1979].

Zróżnicowanie właściwości badanych zwietrzelin potwierdziły również bada
nia mikromorfologiczne, a szczególnie występujące typy struktur plazmy glebo
wej omnisepic w zwietrzelinie terra rossa oraz skellattisepic w zwietrzelinie terra 
fusca. Obecność plazmy o strukturze skellattisepic związana jest, jak wykazały 
wcześniejsze badania, ze stabilizacją produktów wietrzenia glinokrzemianów w 
procesie brunatnienia [Licznar 1990].

Różnice w analizowanych zwietrzelinach są wykazane pełniej przez badania 
submikromorfologiczne. W mikroanalizie pod skaningowym mikroskopem ele
ktronowym stwierdzono w składzie zwietrzeliny terra fusca obecność krystalicz
nych form kalcytu oraz ziaren o zróżnicowanej dyspersji z równomiernie 
rozmieszczonym Si na całej ich powierzchni. Obraz rozmieszczenia Si w zwie
trzelinie ma podobny układ, jak w poziomie skały macierzystej. Natomiast w 
zwietrzelinie terra rossa, przy urozmaiconym składzie masy glebowej, widoczne 
są zarysy dwóch rodzajów mikroagregatów z dominacją Si lub Ca, na tle których 
występuje równomiernie rozproszone Fe. Podobne rozmieszczenie omawianych 
składników obserwuje się we fragmentach wietrzejącej skały wapiennej.

Powyższe spostrzeżenia wskazują, że proces wietrzenia skał wapiennych pro
wadzi do rozdrobnienia i rozpuszczenia węglanu wapnia. Przyczynia się to do 
obniżenia zawartości wapnia w zwietrzelinie i do wzrostu nierozpuszczalnego 
reziduum niewęglanowego. Submikromorfologicznym objawem dekalcytacji 
skał przy powstającej zwietrzelinie terra rossa jest wzrost zawartości Si na 
powierzchniach podatnych przede wszystkim na procesy wietrzenia chemicznego 
i wyodrębnianie się mikroagregatów zawierających Si lub Ca. Zwietrzelina typu 
terra rossa charakteryzuje się ponadto równomiernym rozmieszczeniem Fe na 
całej powierzchni. Przypuszczalnie wpływa to na specyficzną barwę poziomów 
w czerwonoziemnych rędzinach reliktowych.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnio
ski:

1. Skład masy glebowej i rozmieszczenie w niej głównych składników wska
zuje, że proces wietrzenia wapieni jurajskich może przebiegać w kierunku powsta
wania zwietrzelin o cechach terra fusca  i terra rossa.

2. W składzie masy glebowej zwietrzeliny typu terra fusca  występuje materiał 
polidyspersyjny z równomiernym rozmieszczeniem Si, natomiast w zwietrzelinie 
terra rossa dominują wyraźnie zarysowane mikroagregaty Si lub Ca z udziałem 
Fe.
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STUDIES OF SOME RELICT WEATHERED LIMESTONE 
JURASSIC USING SUBMICROMORPHOLOGICAL METHODS
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SUMMARY

Two profiles of rendzinas formed from limestone were analyzed. Red-earth 
relict and brown rendzinas were the objects of the investigations. Determination 
of the soils’ properties using submicromorphological methods have shown that 
during weathering of Jurassic limestone terra fusca and terra rossa residual soils 
can be created. Si distribution in the polidyspersical material of the terra fusca is 
proportional, in the terra rossa however microaggregates of Si or Ca connected 
with Fe are dominating.

Praca wpłynęła do redakcji w marcu 1996 r.

Prof. dr hab. Stanisława Elżbieta Licznar 
Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
50-357 Wrocław, Grunwaldzka 53




