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WSTĘP

Polska Środkowa była terenem akumulacji glacjalnej po raz ostatni podczas 
zlodowacenia środkowopolskiego. Jest więc uzasadnione poszukiwanie na tym 
obszarze przy współczesnej powierzchni pedoreliktów z chłodnego okresu ostat
niego zlodowacenia (vistulianu) oraz poprzedzającego go interglacjału (eemu). W 
interglacjale eemskim, którego trwanie ocenia się na około 20 tysięcy lat, obszar 
przeszedł cykl zmian od klimatu umiarkowanego chłodnego do cieplejszego niż 
w optimum holocenu i znów do chłodnego. Następnie znalazł się pod wpływem 
peryglacjalnego środowiska vistulianu, które panowało w ciągu około 100 tysięcy 
lat. Roślinność przeobrażała się z leśnej w leśno-tundrową, tundrowo-stepową i 
tundrową. Pojawiła się także zimna pustynia, pozbawiona niemal zupełnie wege
tacji. Okresy pedogenezy przeplatały się z okresami nasilonego niszczenia powie
rzchni i gleb.

Paleopedologia stawia pytanie, czy zachowały się przy współczesnej powierz
chni obszaru relikty glebowe odpowiadające poszczególnym fazom przeobrażeń 
środowiska, czy też kolejne gleby znikały w całości lub częściowo w fazach 
niszczenia. Z pewnością relikty są wkomponowane we współczesną pokrywę 
glebową, jednak udowodnienie ich obecności i ustalenie genezy oraz wieku nie 
jest łatwe, gdyż są one zachowane szczątkowo, nakładają się na siebie i wzajemnie 
maskują.

Istotnym zadaniem jest wyodrębnienie w genezie utworów przypowierzchnio
wych skutków działania właściwych procesów glebotwórczych i splatających się 
z nimi procesów geologicznych. Splot ten jest często tak silny, że operuje się
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pojęciem "glebopokrywa" dla określenia rezultatu subsynchronicznego działania 
tych dwóch rodzajów procesów [Kowalkowski 1996].

Geomorfolodzy próbują dokonywać oceny skutków procesów denudacyjnych 
na podstawie analizy osadów odpowiadających procesom niszczącym i stopnia 
przeobrażenia pierwotnych form rzeźby glacjalnej. Przypisują oni znaczną inten
sywność denudacji peryglacjalnej, chociaż szacunki są różne. Dylik [1953] sadził, 
że objęła ona wiele metrów utworów przypowierzchniowych, Krzemiński [1974] 
ocenił ją  znacznie skromniej, a Klatkowa [1994] w oparciu o obszerny materiał 
kartograficzny stwierdziła, że około jednej czwartej powierzchni regionu łódzkie
go przykryte jest osadami peryglacjalnymi, lecz że procesy niszczące w ciągu 
vistulianu na wysoczyznach były nieznaczne, a bardziej wydajne tylko w obrębie 
form wklęsłych i na stokach silniej nachylonych. Z geomorfologicznego punktu 
widzenia usunięcie warstwy grubości około 1 m jest mało znaczące i nie powoduje 
istotnych przeobrażeń rzeźby, wystarcza to jednak dla niemal kompletnego zni
szczenia wykształconej pokrywy glebowej.

W osadach peryglacjalnych regionu i pod nimi spotyka się gleby kopalne 
utworzone w okresach stabilizacji powierzchni [Manikowska 1966, 1985, 1992], 
zachowane fragmentarycznie w niewielu miejscach. Ta fragmentaryczność jest 
także dowodem, że gleby z okresów cieplejszych w historii obszaru zostały w 
dużej części zniszczone przez denudację w fazach chłodnych. Niewątpliwie, cała 
powierzchnia podlegała intensywnej denudacji eolicznej, o czym świadczą po
wszechnie występujące bruki deflacyjne, najczęściej powleczone peryglacjalnymi 
osadami eolicznymi -  od cienkich pokryw do wielometrowych wydm.

Nie należy jednak rezygnować z poszukiwania sposobów rozpoznania resztek 
starych gleb, odróżniania ich od nałożonych cech peryglacjalnych i wyodrębniania 
skutków pedogenezy holoceńskiej w poligenetycznych profilach przy współczes
nej powierzchni. Ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowej oceny genezy 
współczesnej pokrywy glebowej. Próby takiego rozpoznania dokonano w stano
wisku w Woli Zaradzyńskiej, gdzie zbadano profil, który jest dobrym przykładem 
kształtowania powierzchni wysoczyznowej przez splatające się procesy glebo- 
twórcze i geologiczne od zakończenia akumulacji glacjalnej podczas zlodowace
nia środkowopolskiego.

STANOWISKO WOLA ZARADZYŃSKA

Budowa profilu. Żwirownia w Woli Zaradzyńskiej, położonej w odległości 
10 km na południe od Łodzi, znajduje się w pagórku kemowym usytuowanym w 
strefie maksymalnego zasięgu lądolodu stadiału Warty [Klatkowa 1972]. Przy 
płaskiej powierzchni wzniesienia o wysokości 211 m n.p.m., wyraźnie górującego 
nad otoczeniem, odsłonił się profil (rys. 1) obejmujący następujące osady:

I -  piasek i żwir podłoża,
II -  piasek wypełniający kliny zmarzlinowe,
III -  bruk żwirowo-głazowy,
IV -  piasek pokrywowy.
Piasek i żwir podłoża to tworzywo pagórka powstałego dzięki działalności wód 

fluwioglacjalnych w szczelinie lodowcowej. W profilu osad w większości jest 
żwirowy, słabo wysortowany, sponad 10-procentowym udziałem części spławiał-
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nych. Są w nim cienkie warstwy dobrze przesortowanego piasku luźnego i 
drobnego żwiru. Transport fluwioglacjalny był niedaleki i akumulacja gwałtowna.

Od stropu osadu fluwioglacjalnego odchodzą w dół kliny zmarzlinowe wypeł
nione piaskiem. Jasny piasek jest luźny, dobrze wysortowany, z przewagą skład
ników średnioziamistych. Miejscami wykazuje on delikatną laminację pionową. 
Ziarna piasku odznaczają się wysokim stopniem obróbki eolicznej. Największe 
struktury klinowe mają szerokość około 30 cm i długość 1,5 m. Kliny występują 
w odległościach kilkumetrowych i tworzą na kopalnej powierzchni regularną sieć 
poligonalną. W obrębie wieloboków osadu fluwioglacjalnego ograniczonych 
strukturami klinowymi pierwotnie poziome warstwowanie jest w wielu miejscach 
zaburzone, powyginane. Górne części klinów wypełnione są piaskiem z domie
szką żwiru i kamieni. Materiał ten ma powiązania z brukiem, który powleka 
ciągłym płaszczem kopalną powierzchnię rozciętą przez kliny.

Bruk ma charakter reziduum denudacyjnego i składa się z pojedynczych 
kamieni lub stanowi warstwę kamieni, żwiru i piasku grubości 10—15 cm, tworzącą 
bardzo wyrazisty horyzont. Kamienie są różnej wielkości, aż do półmetrowych 
głazów. Znaczna ich część ma powierzchnię obrobioną przez wiatr -  wypolero
waną, z gładkimi licami i ostrymi graniami lub z mikrorzeźbą eoliczną.

Powyżej leżący osad pokrywowy ma skład piasku luźnego z przewagą frakcji 
średnio- i drobnoziarnistej i wykazuje wysoki stopień wysortowania. Tkwią w nim 
jednak pojedyncze ziarna żwiru i kamienie. Jest to pokrywa grubości 40-60 cm 
materiału nawianego, odznaczającego się wysokim stopniem obróbki eolicznej, 
do którego dostały się od dołu kamienie na skutek procesów wymarzania. W 
niewielkiej odległości od opisywanego profilu piasek ten tworzy nieduże formy 
wydmowe, lecz obok są też powierzchnie z pokrywami nieznacznej grubości, 
wkomponowanymi w profil gleby współczesnej jako poziom płowienia.

Części profilu wykształcone w wyniku procesów glebotwórczych są następu
jące:

1 -  strefa odwapnienia,
2 -  reliktowy poziom В w osadzie fluwioglacjalnym,
3 -  poziom В w piasku pokrywowym,
4 -  poziom A przy powierzchni współczesnej.
Strefa pozbawiona węglanów w profilu sięga do 2,3 m od współczesnej 

powierzchni i 1,5 m od horyzontu bruku. Pokrywa eoliczna była pierwotnie 
utworem bezwęglowym, gdyż w Polsce Środkowej na obszarze przedostatniego 
zlodowacenia schyłkowovistuliańskie wydmy i pokrywy piaszczyste powstawały 
z utworów wcześniej odwapnionych. Węglany pojawiają się w nich czasem 
jedynie w postaci biokonkrecji. Piasek i żwir fluwioglacjalny, pierwotnie zawie
rający liczne odłamki skał węglanowych, został poddany na miejscu dekalcytacji 
przez procesy glebowo-wietrzeniowe. Poniżej granicy odwapnienia występuje 
strefa wzbogacona w węglany, powstała na skutek wytrącania się wtórnego 
C aC 03 w nieodwapnionym osadzie.

W górnej części osadu fluwioglacjalnego poniżej bruku zaznacza się poziom 
wyraźnie wzbogacony w tlenki żelaza i nieznacznie we frakcję ilastą barwy 
ciemnobrązowej, mający cechy glebowego poziomu Bbr cambic. Stanowi on 
ciągłą strefę grubości do 30 cm, ułożoną poziomo, równolegle do kopalnej 
powierzchni, jednak wokół struktur klinowych obniża się i tworzy obwódki mniej 
więcej do połowy ich głębokości. Ma on więc przebieg girlandowy i powstawał 
w czasie rozwoju struktur klinowych, gdyż naśladuje ich kształt. Nie utworzył się
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później, ponieważ nie nakłada się na materiał wypełniający struktury klinowe i od 
gleby współczesnej oddzielony jest poziomem niezmienionego piasku pokrywo
wego.

Piasek pokrywowy został poddany przy nowo utworzonej powierzchni proce
sowi glebotwórczemu, w wyniku którego powstała gleba składająca się aktualnie 
z poziomu Bv sideric, grubości 20-30 cm, i poziomu orno-próchnicznego A ubric, 
z zawartością С org. 1,348%. Poziom В -  dzięki niewielkiemu wzbogaceniu w 
tlenki żelaza -  odróżnia się wyraźnie rdzawą barwą od niezmienionego piasku 
eolicznego, stanowiącego poziom C. Górna część gleby została zmieniona w 
wyniku uprawy w antropogeniczny poziom próchniczny. Aktualnie gleba ma 
charakter ornej, piaskowej gleby rdzawej o profilu A-Bv-C.

Cechy profilu nabyte w środowisku peryglacjalnym. Główne elementy 
profilu wykształcone w warunkach peryglacjalnych to kliny zmarzlinowe pier
wotnego wypełnienia piaszczystego, bruk rezydualny oraz eoliczny piasek pokry
wowy.

Cechy klinów piaszczystych opisane wyżej kwalifikują je jako szczelinowe 
struktury zmarzlinowe wypełnienia pierwotnego [Dylik 1963; Goździk 1986]. 
Tworzyły się one w warunkach klimatu zimnego, powodującego istnienie wielo
letniej zmarzliny i wywołującego spadki temperatury, na skutek których dochodzi 
do pękania gruntu w drodze kontrakcji termicznej. Powstające elementarne wąskie 
szczeliny wypełniały się materiałem piaszczystym przynoszonym głównie przez 
wiatr. Wielokrotne powtarzanie się tego procesu i przyrastanie pionowych lamin 
piasku prowadziło do powstawania szerokich często struktur klinowych, zwanych 
zmarzlinowymi strukturami szczelinowymi wypełnienia pierwotnego (pierwotnie 
nielodowego). Tego typu struktury są najczęstsze na obszarach o klimacie zimnym 
kontynentalnym, mało śnieżnym. W warunkach wilgotniejszych elementarne 
szczeliny zapełniają się wodą, a następnie lodem i wytwarzają się kliny lodowe, 
które po wytopieniu i wypełnieniu pustych przestrzeni materiałem z otoczenia 
stają się strukturami szczelinowymi wypełnienia wtórnego. Oba rodzaje struktur 
tworzą na powierzchni sieci poligonalne.

Struktury szczelinowe wypełnienia pierwotnego w Woli Zaradzyńskiej zawie
rają piasek, który przed dostaniem się do nich podlegał długotrwałej obróbce 
eolicznej. Analiza morfoskopowa (tab. 1) wykazała, że udział ziarn obrobionych 
przez wiatr (RM) sięga w tym piasku 70% i jest znacznie większy niż we

RY SU N EK  1. Profil glebowy w partii szczytowej pagórka kemowego w W oli Zaradzyńskiej: A 
-  cechy geologiczne: I -  piasek i żw ir podłoża, II -  piasek w ypełniający klin zm arzlinowy, III -  
bruk rezydualny, IV -  piasek pokrywowy; 1 -  strefa odwapnienia, 2 -  reliktowy poziom  B, 3 -  
poziom  В gleby w spółczesnej, 4 -  współczesny poziom А ; В -  diagram azymutalny wartości 

orientacji i inklinacji kamieni > 2 cm w bruku (kółka białe) i w piasku pokryw owym  (kółka czar
ne); С -  granulom etria: części szkieletowe ( >1 mm) / części spławialne (< 0,02 mm); x -  m iej
sca pobrania próbki zaznaczone na rysunku A; D -  rozkład wartości inklinacji kamieni > 2 cm 

w bruku -  S 1 i w pokrywie eolicznej -  S2 
FIG U R E 1. Soil profile in top part of the kame at W ola Zaradzyńska: A -  geological features: I -  

sable and gravel o f the substratum, II -  sandy infilling o f the frost wedge, III -  residual pave
ment, IV -  conversand; 1 -  zone o f décalcification, 2 -  relict В horizon, 3 -  В horizon o f recent 
soil, 4 -  recent A horizon; В -  azim uth diagram of orientation and inclination values of particles 
> 2 cm in the pavem ent (white points) and in the coversand (black points); С -  grain size d istri
bution: soil skeleton ( >1 mm) / silt and clay (<0,02 mm); x - sampling site in Figure A; D -  d i
stribution o f inclination values o f stones > 2 cm in pavem ent -  SI and in aeolian coversand -  S2
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fluwioglacjalnym podłożu. 
Niemal całkowicie brak w 
klinach ziarn obrobionych 
przez wodę płynącą (EL) i 
nieobrobionych (NU), pod
czas gdy w podłożu są ich 
znaczne ilości. Piasek w 
szczelinach różni się wyraź
nie od podłoża wzrostem 
udziału składników eolizo- 
wanych, natomiast wykazuje 
podobieństwo do piasku two
rzącego leżącą powyżej po
krywę eoliczną.

Z analizy wynika, że w 
czasie rozwoju klinów, przed 
nałożeniem pokrywy, zacho
dziła intensywna działalność 
eoliczna, która prowadziła do 
obróbki materiału powie
rzchniowego i dostarczała 
eolizowanego piasku do 
otwierających się szczelin 
kontrakcyjnych. Działo się to 
przed i podczas powstawania 
bruku, który oddziela szczeli
ny od piasku pokrywowego i 
powleka całą kopalną powie
rzchnię.

Bruk jest utworem powstałym na skutek selektywnej denudacji, głównie 
eolicznej, osadu fluwioglacjalnego zawierającego kamienie. W jego tworzeniu się 
współdziałały procesy wymarzania (frost heaving) grubych składników, obserwo
wane wszędzie tam, gdzie osad podlega regelacji, a szczególnie w obszarach 
arktycznych [French 1976;Pissart 1987; Van Vliet-Lanoë 1987, Washburn 1979]. 
Procesy te prowadzą do wzbogacania przypowierzchniowych partii osadu w 
elementy gruboklastyczne i wydobywania się ich na powierzchnię. Następuje to 
albo dzięki wypychaniu ku górze tych elementów na skutek rozwoju naokoło, a 
zwłaszcza pod nimi, nagromadzeń lodu, albo na skutek podciągania w wyniku 
osiadania gruntu wokół górnych części obiektów i zaciskania ich w pozycji 
osiągniętej podczas aktu zamarznięcia [Washburn 1969]. Zachodzi wędrówka 
kamieni ku powierzchni, w czasie której ustawiają się one tak, aby stawiać jak 
najmniejszy opór w czasie ruchu -  wydłużone zdążają do ustawienia pionowego 
osi najdłuższej, płytkowe stają pionowo na najkrótszych bokach.

W strefach podlegających regelacji kamienie w masie osadu mają orientację i 
inklinację osi długich wskazującą na takie ruchy. Obserwować w nich można 
wzrost wartości inklinacji i rozproszenia orientacji osi wydłużonych obiektów w 
stosunku do pierwotnego uporządkowania sedymentacyjnego. Pomiary wykonane 
dla kilku profilów rozwiniętych w glinach zwałowych pozwoliły stwierdzić 
[Manikowska 1982], że na obszarze Polski Środkowej mrozowe odkształcenia

TA B ELA  1 M orfoskopia ziarn piasku według zm odyfiko
wanej metody Cailleux 

TA B LE 1. M orphoscopy o f sand grains after modified 
Cailleux methode

N r RM M EL NU

[ %  ziarn -  grains 0 ,8-0 ,5  mm]
1 64,8 30,4 4,0 0,0
2 59,6 35,8 4,6 0,0
3 64,3 31,8 3,9 0,0
4 60,8 30,4 8,2 0,6
5 66,9 29,7 2,3 1,1
6 64,0 34,9 1,1 0,0
7 62,4 37,6 0,0 0,0
8 65,9 30,9 3,2 0,0
9 76.1 21,2 1,8 0,9
10 40,5 26,1 22,5 10,9
11 37,8 26,8 31,5 3,9
12 44,9 22,9 23,9 8,3
13 35,2 29,5 27,9 7,4
14 43,0 30,8 24,3 1,9
15 28,2 27,3 36,4 8,1
16 31,0 27,0 38,0 4,0

Numery próbek jak w tabeli 2 -  Numbers o f samples as in Table 
2. RM -  ziarna zaokrąglone matowe eoliczne -  round mat aeolian 
grains, M -  ziarna pośrednie -  intermediate grains, EL -  ziarna 
stępione błyszczące obrobione przez wodę -  rounded shiny water 
abraded grains, NU -  ziarna nieobrobione -  unabraded grains
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ułożenia kamieni (pierwotnie uporządkowanych zgodnie z ruchem lądolodu i 
nieznacznie nachylonych) są widoczne do głębokości 1,4 m od współczesnej 
powierzchni, zaś na obszarze ostatniego zlodowacenia od około 1 m w części 
południowej do 30 cm w części północnej, najmłodszej. Uchwytna statystycznie 
intensywność odkształceń wzrasta w coraz starszych profilach.

W Woli Zaradzyńskiej żwirowe podłoże dostarczało obficie grubych składni
ków, które na powierzchni rozpościerały się jako bruk i poddawane były obróbce 
eolicznej .38% kamieni (> 2 cm) w bruku wykazało rzeźbę eoliczną. Eologliptolity 
mają wiatrowe granie i wypolerowane lica (graniaki) lub czółenkową i żłobkową 
mikrorzeźbę korozyjną [Dylik 1952].

Procesy wymarzania grubych składników nie ustały po akumulacji pokrywy 
eolicznej. Tkwiące w piasku pokrywowym pojedyncze kamienie nie mogły się tu 
dostać inaczej, jak w drodze mrozowego podnoszenia z bruku. Dokumentuje to 
pomiar ich ułożenia (rys. 1), który wykazał, że 77,5% kamieni ma inklinację 
większą od 40%, a więc wykazuje dążność do ustawienia się pionowo w czasie 
ruchu ku górze. Fakt ten wskazuje na mrozową, a nie sedymentacyjną przyczynę 
ich ułożenia i wyjaśnia obecność w eolicznej pokrywie.

Zarówno diagram azymutalny, jak i histogram (rys. 1) dobitnie wykazują 
większe wartości inklinacji zespołu kamieni tkwiących w piasku, niż tych, które 
tworzą bruk. Wydaje się to zrozumiałe, bowiem kamienie w bruku zostały płasko 
rozpostarte na powierzchni i stąd wędrowały na skutek wymarzania poprzez 
nałożony na bruk piasek, przyjmując w ruchu pozycję zbliżoną do pionowej. 
Zarówno w jednym, jak i w drugim utworze kamienie wykazują charakterystyczne 
duże rozproszenie kierunków orientacji osi długich.

Piasek pokrywowy spoczywa w postaci cienkiej warstwy w szczytowej części 
pagórka, co wskazuje na jego eoliczne pochodzenie. Odznacza się on nadto 
wysokim stopniem obróbki eolicznej, wyrażonym w cechach morfoskopowych 
jego składników (tab. 1). Ziarna 0,8-0,5 mm niemal wszystkie wykazały oznaki 
tej obróbki i należały bądź do kategorii ziarn matowych zaokrąglonych (RM), w 
pełni ukształtowanych w transporcie eolicznym, bądź do kategorii ziarn pośred
nich (M), częściowo obrobionych przez wiatr, choć nie doskonale zaokrąglonych 
i zmatowionych. Ziarna należące do pozostałych kategorii -  stępione błyszczące, 
obrobione w transporcie wodnym (EL) i nieobrobione (NU) -  stanowiły zaledwie 
kilka procent. Podobnie wysoki stopień eolizacji wykazał piasek z poziomu bruku 
oraz piasek wypełniający kliny zmarzlinowe. Wszystkie te utwory różnią się 
wyraźnie od fluwioglacjalnego podłoża zwiększoną zawartością ziarn eolizowa- 
nych.

W utworach pochodzenia glacjalnego na terenie Polski stwierdza się zawartość 
ziarn wszystkich kategorii morfoskopowych, bowiem są one mieszaniną składni
ków pochodzących z utworów starszych o różnej genezie i obróbce. Transport 
glacjalny nie wprowadził widocznych zmian w charakterze powierzchni ziarn. Po 
wytopieniu lądolodu osady glacjalne stały się źródłem materiału tworzącego 
osady młodsze, głównie peryglacjalne. Nabierały one nowych cech, jeżeli trans
port był dostatecznie długi i intensywny. W Polsce Środkowej zaznaczył się 
wyraźny wpływ peryglacjalnego transportu eolicznego [Goździk 1980a, 1991; 
Krzyszkowski 1990; Manikowska 1977, 1985, 1992]. Coraz młodsze osady 
vistulianu wykazują coraz większy udział składników eolizowanych aż do maksi
mum w utworach plenivistulianu górnego, które mają charakter osadów fluwial- 
nych, powstawały jednak przy intensywnym dostarczaniu do dolin materiału



TABELA 2. Minerały ciężkie w profilu w Woli Zaradzyńskiej 
TABLE 2. Heavy minerals in the profile of Wola Zaradzyńska (0,25-0,10 mm) oo

N r Głębokość Osad Poziom MC [ % Minerały nieprzezroczyste -  Opaque minerals [%]
próbki

Sample
No

Depth
[cm]

Sediment Horizon wag. -  
weight]

Liczba 
ziarn 

No of 
grains

MAG LEUK TLFe GLA W EG FAU NPR

1 10 pokrywa Ap 0,21 389 15,9 1,8 12,6 0,3 4,1 0,5 64,8
2 25 piasku В 0,12 395 16,4 2,3 13,4 1,0 4,6 1,3 61,0
3 40 В 0,13 478 18,2 1,5 9,4 0,4 2,9 1,3 66,3
4 55 eolicznego

(IV)
С 0,24 442 5,5 1,8 21,5 0,2 7,9 0,7 62,4

5 60 bruk
rezydualny

(HI)

0,21 502 21,1 2,0 2,6 0,6 2,6 0,0 71,1

6 75 piasek w 0,22 425 14,8 1,2 7,3 0,7 6,6 0,5 68,9
7 100 klinie 0,15 422 12,1 2,4 8,8 1,0 6,6 0,2 68,9
8 125 zmarz- 0,18 436 13,5 2,1 14,0 1,4 7,8 0,2 61,0
9 165 linowym

(II)
0,17 423 10,9 0,7 13,2 1,2 7,1 0,5 66,4

10 70 piasek i В 0,63 456 7,7 1,8 49,7 1,1 4,2 0,2 35,3
11 100 żwir В 1,25 416 2,2 0,7 36,5 1,0 1,9 0,0 55,8
12 115 fluwiogla- В 0,60 455 16,7 1,3 38,7 0,4 5,3 0,2 37,4
13 135 cjalny (I) ВС 0,03 447 8,5 3,1 52,4 0,2 8,5 0,5 26,8
14 155 С 1,43 399 3,3 1,5 54,1 0,0 3,3 0,8 34,6
15 200 Сса 0,83 403 5,5 0,5 43,7 1,2 1,5 0,3 47,3
16 250 Сса 1,06 382 5,8 0,8 54,2 1,8 4,7 1,1 31,6
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TABELA 2 cd. -  TABLE 2 continued

Nr
próbki

Sample
No

Minerały przezroczyste - Opaque minerals [%]

Liczba AM F PIR EPI BIO CHL GRA TUR CYR RUT
ziarn 

No of 
grains

św. zw. suma
total

1 396 12,6 2,3 14,9 3,8 4,8 0,0 0,0 49,5 8,1 5,8 2,5
2 372 12,9 1,1 14,0 3,8 4,6 2,4 0,3 53,5 3,2 2,7 2,4
3 309 5,8 1,9 7,7 3,3 4,5 1,9 0,0 56,3 3,9 6,2 1,6
4 405 14,8 2,7 17,5 3,7 3,7 3,4 0,0 46,8 10,1 0,3 1,5

5 358 7,2 0,3 7,5 4,2 4,0 0,0 0,0 67,1 4,2 2,2 1,4

6 345 6,4 0,9 7,3 3,8 5,0 0,3 0,0 58,3 9,3 0,9 0,6
7 373 4,6 0,0 4,6 4,1 6,2 1,1 0,0 57,4 7,8 3,2 1,1
8 386 6,7 0,3 7,0 2,3 6,5 1,8 0,3 53,9 9,3 2,6 1,3
9 368 5,7 0,3 6,0 4,6 2,7 7,3 0,0 50,3 11,1 4,1 1Д
10 312 9,0 22,1 31,1 0,9 2,9 7,7 0,0 32,4 7,4 2,6 2,9
11 400 9,8 10,3 20,1 2,1 1,0 53,5 0,8 9,5 1,3 0,8 1,0
12 400 13,3 13,5 26,8 4,3 7,0 3,8 0,3 32,0 7,3 3,5 2,5
13 321 19,3 8,7 28,0 2,8 6,9 6,5 0,0 26,2 6,9 1,6 1,3
14 351 14,5 22,8 37,3 2,0 2,0 35,0 0,0 14,3 2,9 0,6 0,9
15 335 11,3 8,1 19,4 2,1 3,0 36,1 0,6 23,6 2,1 2,4 1,1
16 368 12,8 6,3 19,1 2,4 1,4 35,9 0,3 22,1 6,0 0,8 2,2
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TABELA 2 cd. -  TABLE 2 continued

Nr Minerały przezroczyste - Opaque minerals [%] M PR -  Bio [%] Т+С/А
próbki

Sample
No

TYT DYS STA AND SYL APA TOP NZW A T+C GRA

1 0,0 0,5 4,5 3,0 1,3 0,0 0,3 1,0 14,9 13,9 49,5 0,93
2 0,0 1,9 4,3 4,0 0,8 0,0 0,8 1,3 14,3 6,1 54,8 0,43
3 0,0 1,0 4,9 2,9 1,3 0,0 0,7 3,8 7,9 10,2 57,4 1,29
4 0,0 0,5 4,1 4,7 1,2 0,0 0,5 2,0 18,6 11,0 49,9 0,59

5 0,0 0,6 2,5 2,8 1,1 0,3 1,4 0,6 6,9 5,9 61,4 0,86

6 0,0 1,7 5,5 2,9 2,3 0,6 0,9 0,6 7,3 10,2 58,4 1,40
7 0,0 1,3 6,2 2,4 1,9 0,3 0,3 2,1 4,6 11,1 58,3 2,41
8 0,0 3,4 3,6 4,4 1,0 0,5 0,3 1,8 7,1 12,1 54,9 1,70
9 0,0 0,8 4,9 2,2 1,4 0,3 0,6 2,6 6,5 16,4 54,3 2,52

10 0,0 2,9 2,6 1,9 1,0 1,0 0,6 2,1 33,7 10,8 35,1 0,32
11 0,5 0,3 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 6,0 43,0 4,3 20,4 0,10
12 0,8 1,0 4,3 2,0 1,3 0,5 0,5 2,1 27,8 11,2 33,3 0,40
13 1,3 3,7 5,3 4,4 2,5 0,9 0,0 1,7 30,0 9,0 35,3 0,30
14 0,6 0,3 1,4 0,6 0,9 0,0 0,3 0,9 57,5 5,3 26,3 0,09
15 0,0 2,1 2,1 0,6 1,5 0,6 0,9 1,8 30,4 7,0 40,2 0,23
16 0,3 0,5 2,7 2,2 0,3 0,3 1,4 2,2 29,7 10,6 43,6 0,36

Objaśnienia skrótów: MC -  minerały ciężkie, MAG -  magnetyty, LEUK -  leukokseny, TLFe -  tlenki żelaza, GLA -  glaukonity, WEG -  węglany, FAU -  fauna, 
NPR -  minerały nieprzezroczyste, AMF -  amfibole, PIR -  pirokseny, EPI -  epidoty, BIO -  biotyty, C H L - chloryty, GRA -  granaty, TUR -  turmaliny, CYR -  
cyrkony, RUT -  rutylity, TYT -  tytanity, DYS -  dysteny, STA -  staurolity, AND -  andaluzyty, SYL -  sylimanity, APA -  apatyty, TOP -  topazy, NZW -  
nieoznaczone, zwietrzałe, С -  cyrkony, T -  turmaliny, A -  amfibole, MPR-Bio -  minerały przezroczyste minus biotyt

Oznaczał: K. Radiiez
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poddawanego intensywnej obróbce eolicznej na powierzchniach wysoczyzno- 
wych. Dowodem działania w tym czasie nasilonych procesów eolicznych jest 
eolizacja piaszczystych wypełnień górnoplenivistuliańskich klinów zmarzlino- 
wych, do których należą także kliny w Woli Zaradzyńskiej.

Cechy mineralogiczne profilu. Dla 16 próbek z kolejnych głębokości wyko
nana została analiza minerałów ciężkich wydzielonych w bromoformie z frakcji 
ziarn średnicy 0,25-0,10 mm (tab. 2).

Wyniki dokumentują dobitnie dwudzielność profilu. Utwory powlekające - 
piasek pokrywowy, warstwa brukowa, piasek wypełniający kliny zmarzlinowe - 
odróżniają się wyraźnie od fluwioglacjalnego podłoża. Ilość minerałów ciężkich 
jest duża (z wyjątkiem jednej próbki) w podłożu i mniejsza trzy do sześciu razy 
w utworach powlekających. W utworach tych zaznacza się wśród minerałów 
nieprzezroczystych wzrost zawartości magnetytu i spadek udziału tlenków żelaza, 
a wśród minerałów przeźroczystych szczególnie widoczny jest spadek ilości 
amfiboli i biotytu oraz wzrost udziału granatów. Zawartość magnetytu wynosi 
średnio w podłożu 7,1%, a w utworach powlekających 14,3%, odpowiednio 
amfiboli 26,5% i 9,6% oraz biotytu 25,5% i 0,3%, zaś granatów 22,8% i 54,8%. 
Obliczony ze stosunku bardzo odpornych turmalinów i cyrkonów do łatwo nisz
czonych amfiboli współczynnik zwietrzenia T+C/A średnio w podłożu wynosi 
0,39, zaś w osadach młodszych aż 1,35. Wskazuje to na bardzo wysoki stopień 
zwietrzenia utworów powlekających. Nie są widoczne stopniowe zmiany mine
ralogiczne, które mogłyby świadczyć o wpływie procesów wietrzeniowych na 
miejscu. Wyraźna, ostra granica między podłożem a utworami powlekającymi 
wskazuje na obcość materiału nałożonego.

Odmienność mineralogiczną utworów powlekających należy wiązać głównie 
z wpływem transportu eolicznego. Transport ten eliminuje składniki bardziej 
podatne na rozkruszanie i ścieranie, pierwotnie zawarte w źródłowym materiale 
pochodzenia glacjąlnego. Zostało to stwierdzone w późnovistuliańskich osadach 
eolicznych Polski Środkowej [Goździk 1980b; Manikowska 1985, 1993; Kamiń
ska i in. 1986; Urbaniak-Biernacka 1976]. Charakterystyczne jest duże wzboga
cenie utworów eolicznych w granaty i wyraźne zubożenie w amfibole. Amfibole 
(zwłaszcza hornblenda) łatwo rozkruszane mechanicznie są także mało odporne 
na procesy wietrzenia chemicznego, jednak w opisywanym profilu zmiany wpro
wadzone przez ten rodzaj wietrzenia są nieuchwytne. Nie zaznacza się on w 
żadnym z poziomów В widocznych w morfologii profilu.

Pewne zaburzenia w obrazie zmian wprowadzają duże wahania udziału miki 
w utworze fluwioglacjalnym (od 6,5 do 53,5%). W celu ich wyeliminowania 
przeliczono zawartości procentowe wskaźnikowych minerałów przeźroczystych 
(amfiboli, granatów, turmalinów, cyrkonów), przyjmując za 100% sumę minera
łów bez biotytu, i z tych wartości obliczono współczynnik zwietrzenia T+C/A.

CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

Profil w Woli Zaradzyńskiej (fot. 1) nie daje możliwości uzyskania żadnych 
bezpośrednich danych chronologicznych. O wieku osadów i zdarzeń można 
wnioskować jedynie drogą pośrednią, przez odnoszenie ich do gdzie indziej 
rozpoznanych zjawisk.
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FO TO G R A H A  1. Profil w Woli Zaradzyńskiej 
PHOTO 1. Profile at W ola Zaradzyńska

W Polsce Środkowej dokładnie wy datowany jest okres akumulacji eolicznych 
piasków pokrywowych i wydmowych [Baraniecka, Konecka-Betley 1987; 
Goździk 1991; Krajewski 1977; Manikowska 1985, 1995а]. Rozpoczął się on 
14,5-14,0 ka PB, a zakończył na początku holocenu, około 10 ka BP. Ograniczał 
się więc do późnego vistulianu. Stwierdzenie to dotyczy obszarów wysoczyzno- 
wych, które z początkiem holocenu zostały szybko zasiedlone przez roślinność 
leśną i poddane procesowi glebotwórczemu. Nie są znane piaszczyste sedymenty 
eoliczne z wcześniejszych okresów vistulianu (z wyjątkiem wypełnień klinów 
zmarzlinowych), chociaż są dowody oddziaływania cały czas wiatru w postaci 
wzrastającego udziału składników eolizowanych w osadach nieeolicznych. 
Późnovistuliański wiek piasku pokrywowego w profilu w Woli Zaradzyńskiej 
wydaje się więc niewątpliwy.

Liczne obserwacje terenowe pozwalają stwierdzić, że akumulacja vistuliań- 
skich piasków tworzących płaskie pokrywy pozawydmowe w Polsce Środkowej 
zakończyła się w starszym dryasie, a więc proces glebotwórczy na tych piaskach 
rozpoczął się w fazie allorödu (początek ок. 11,5 ka BP) i trwa nieprzerwanie do 
współczesności. W wydmach są allerödzkie gleby kopalne i osady z młodszego 
dryasu.

Powstanie klinów zmarzlinowych i bruku rezydualnego wiąże się z okresem 
maksymalnego chłodu vistuliańskiego. Struktury szczelinowe z pierwotnym wy
pełnieniem piaszczystym tworzyły się w plenivistulianie górnym, kiedy zimny 
klimat w Polsce Środkowej nabrał cech wybitnie kontynentalnych. W okresie tym 
krajobraz miał charakter zimnej pustyni pozbawionej wegetacji, skutej wieloletnią 
zmarzliną. Cała powierzchnia pokryta była pustynnym brukiem rezydualnym lub, 
w obniżeniach, warstwą osadów gruboziarnistych. Datowania metodą radiowę-
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głową wkładek organicznych w pełnych seriach osadów dolinnych [Goździk 
1995; Manikowska 1995b; Turkowska 1990] pozwoliło ustalić, że bruki i warstwy 
kamieniste oraz towarzyszące im szczeliny z pierwotnym wypełnieniem piasz
czystym powstawały w okresie ok. 20-15 ka BP. W tym czasie lądolód ostatniego 
zlodowacenia sięgnął do linii swego maksymalnego zasięgu i następnie stopniowo 
wycofywał się z terenu Polski Północnej do linii zasięgu moren stadiału pomor
skiego, którą osiągnął około 15200 lat BP [Kozarski 1986]. Procesy działające w 
tym okresie są dobitnie wyrażone w profilu Woli Zaradzyńskiej. Odpowiada mu 
kopalna powierzchnia powleczona brukiem pustynnym, rozcięta przez sieć du
żych klinów zmarzlinowych wypełnionych eolizowanym piaskiem.

Wcześniej, w plenivistulianie środkowym (ok. 20-45 ka BP), określanym też 
jako interpleniglacjał, panował klimat zimny, nieco łagodniejszy, bardziej wilgot
ny, o mniej nasilonych cechach kontynentalnych. Istniała w tym czasie wieloletnia 
zmarzlina i rozwijała się tundrowa wegetacja -  trawiasta, trawiasto-krzewiasta lub 
parkowa, prawdopodobnie dość zwarta [Balwierz 1995]. Okres ten poprzedzony 
był fazą intensywnej erozj i, która zaznaczyła się w dolinach głębokimi rozcięciami 
[Manikowska 1996; Turkowska 1992].

W pozostałej, długotrwałej części vistulianu wyodrębniają się w Polsce Środ
kowej dwa wahnięcia cieplejsze (interstadiały Amersfoort i Rudunki [Jastrzęb- 
ska-Mamełka 1985]), na tle chłodnego klimatu, który zastąpił umiarkowany, 
eemski. W profilu w Woli Zaradzyńskiej nie znajdujemy zapisu procesów, które 
zachodziły w tym czasie. Gleba eemska i prawdopodobnie bezpośrednio na nią 
nałożona gleba wczesnovistuliańska zostały zniszczone przez późniejszą denuda
cję.

Pod pokrywą eoliczną w Woli Zaradzyńskiej obserwujemy poziom В i strefę 
odwapnienia w utworze fluwioglacjalnym. Poziom В nie wykazuje mineralogicz
nych przemian, które mogłyby świadczyć o silnym zwietrzeniu i girlandowo 
nawiązuje do powierzchni z klinami zmarzlinowymi. Wydaje się więc, że nałożył 
się on na osad fluwioglacjalny w czasie rozwoju klinów i jest plenivistuliańskim 
poziomem rdzawym. Gleba, która rozwinęła się tu w interglacjale i wczesnym 
vistulianie, musiała ulec poważnej redukcji. Niewątpliwie niszczenie powierzchni 
zachodziło równocześnie z rozwojem klinów i powstawaniem bruku, ale zapewne 
również wcześniej. Jest prawdopodobne, że pozostała na miejscu część wykształ
conej w interglacjale strefy odwapnienia, nie ma jednak śladów innych poziomów 
tej starej gleby.

Obserwacje odwapnienia w kilku kopalnych, zachowanych w całości, autoge- 
nicznych glebach interglacjalno-wczesnovistuliańskich rozwiniętych na glinie 
zwałowej w Polsce Środkowej pozwalają stwierdzić, że sięgało ono do około 
3,0-3,5 m od ówczesnej powierzchni. Przyjmując tę wartość dla profilu w Woli 
Zaradzyńskiej (zdając sobie sprawę z ryzyka porównywania dwóch różnych 
litologicznie utworów), można założyć, że redukcja objęła co najmniej 1,0-1,5 m 
górnej części interglacjalnej strefy odwapnienia. W części tej zawarte były zasad
nicze, górne poziomy gleby interglacjalno-wczesnovistuliańskiej. Zostały one 
zniszczone, a zamiast nich pojawił się plenivistuliański poziom rdzawy, który ma 
charakter poziomu В arktycznej gleby brunatnej [Tedrow 1977]. Poniżej można 
doszukiwać się resztek integlacjalnej strefy odwapnienia, pogłębionej zapewne w 
okresach późniejszych.
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UWAGI KOŃCOWE

W polskiej literaturze gleboznawczej istnieją liczne wzmianki na temat wpły
wu procesów peryglacjalnych przygotowujących substrat dla procesów glebo- 
twórczych. Przedstawiona analiza profilu na wysoczyznowej powierzchni 
glacjalnej precyzuje niektóre aspekty tego zagadnienia dla obszaru Polski Środ
kowej. Zasadniczy wpływ miały tu zdarzenia w plenivistulianie górnym i późnym 
vistulianie, podczas których nastąpiło zniszczenie wcześniej wykształconej gleby, 
powstanie licznych struktur mrozowych i utworów powlekających. Równocześnie 
zachodziły tundrowe procesy glebotwórcze i powstawały zachowane do dziś 
rdzawe poziomy В.

Większość gleb zaliczanych do typu gleb płowych w Polsce Środkowej za
wdzięcza swe cechy dziedzictwu peryglacjalnemu. Cienka pokrywa eoliczna 
tworzy najczęściej warstwę określaną jako poziom płowienia, a niżej występujący 
poziom rdzawy, traktowany jako poziom iluwialny, często jest reliktowym pozio
mem В gleby brunatnej arktycznej. Poziom płowienia w takich glebach wykazuje 
podwyższony stopień obróbki eolicznej składników piaszczystych, a także różnicę 
składu mineralogicznego w stosunku do podłoża, która jest wynikiem oddziały
wania procesów eolicznych, a nie wietrzenia na miejscu. W glebach płowych tego 
rodzaju jedynie poziom próchniczny jest wytworem holoceńskiego (wraz z ostat
nimi fazami późnego vistulianu) środowiska glebotwórczego. Pozostałe części 
profilu mają cechy reliktowe, zasadniczo związane ze środowiskiem pleni- i 
późnego vistulianu. Często pod poziomem próchnicznym, w płowym poziomie z 
utworu pokrywowego zaznacza się rozwój holoceńskiego poziomu В o charakte
rze sideric.

Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat związku ze środowiskiem i wieku 
poziomów rdzawienia [Bednarek 1991 ; Konecka-Betley, Janowska 1996; Kowal
kowski i in. 1986; Manikowska 1986; Prusinkiewicz 1996]. Zgromadzone obser
wacje, również te z Woli Zaradzyńskiej, skłaniają do wyrażenia opinii, że 
rdzawienie, to znaczy powstawanie glebowych poziomów wzbogaconych nieilu- 
wialnie w tlenki żelaza, może zachodzić w różnych warunkach klimatycznych. 
Stwierdza się objawy tego procesu zarówno w zimnym, bezleśnym plenivistulia
nie, jak i w umiarkowanym klimatycznie środowisku holocenu. Nie ma dotąd 
sposobu rozróżniania poziomów rdzawych utworzonych w różnych środowiskach 
klimatyczno-florystycznych na podstawie ich cech własnych. Kryterium wieko
wym może być tylko pozycja stratygraficzna poziomu i stosunek do utworów o 
znanym wieku lub wiek poziomu próchnicznego składającego się wraz z pozio
mem rdzawym na glebę. Na podstawie obserwacji gleb kopalnych można wysunąć 
tezę, że rdzawienie było typowe dla faz o klimacie chłodnym i występowało wtedy 
obok procesów bagiennych. Proces ten zachodził jednak również w niektórych 
środowiskach klimatu umiarkowanego.

Dyskusyjna jest ocena stopnia zachowania reliktów gleby wykształconej w 
interglacjale eemskim we współczesnej pokrywie glebowej Polski Środkowej. 
Niektórzy badacze identyfikują glebę interglacjalną w glinie zwałowej pod cienką 
pokrywą eoliczną za pomocą analizy mikromorfologicznej [Konecka-Betley 
1979; Konecka-Betley, Baraniecka 1995; Zagórski 1995], znajdując dowody 
kolejnych etapów przebiegu procesów glebowo-wietrzeniowych i odnosząc pew
ne z nich do interglacjału. Liczne dane geologiczne uzasadniają jednak mniema
nie, że gleba interglacjalna w regionie Polski Środkowej na większości obszarów
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podlegała niszczeniu, głównie w plenivistulianie górnym, i w sytuacjach wyso- 
czyznowych, jak w Woli Zaradzyńskiej, została zdarta do takiej głębokości, że w 
przekroju można jedynie doszukiwać się resztek dolnej części jej profilu - odwa
pnionego poziomu C. Nie jest jednak wykluczone istnienie sytuacji, w których 
poziom Bt płowych gleb interglacjalnych pozostał na miejscu przy współczesnej 
powierzchni, chociaż wypadki takie wydają się rzadkie.
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PERIGLACIAL COVER SEDIMENTS AND SOIL PROFILE 
EVOLUTION ON THE FLUVIOGLACIAL INTERFLUVE 

AREA OF CENTRAL POLAND

Institute of Physical Geography and Environment Shaping, University of Łódź

SUMMARY

The soils profile presented in the excavation at Wola Zaradzyńska is frequent 
occurrence on fluvioglacial interfluve areas in Central Poland. The morphology 
of the profile, grain size distribution, mineralogy and morphoscopy of sand grains 
were analysed. The profile contains relict soil features and many elements formed 
in periglacial environment. It is built of fluvioglacial sand and gravel, covered by 
residual pavement and thin aeolian sand cover. Many frost wedges with sand 
infillings dissect the fluvioglacial deposits under the pavement horizon. At the top 
part of fluvioglacial deposits fragments of relict В horizon preserved and below 
the recent surface, in the coversand, rusty soil profile developed.

Both the frost wedge polygons with primary sand infillings and the pavement 
of wind worn stones appeared during Late Plenivistulian, while aeolian coversand 
accumulated in the Late Vistulian time. Fossil В horizon developed synchronously 
with frost wedges and is the part of Plenivistulian arctic brown soil. The soil formed 
during Eem and Early Vistulian was destroyed and probably only its the lowest 
part -  decalcified С horizon -  has been preserved in situ. Recent surface soil 
developed on coversand is the Holocene arable rusty soil
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