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WSTĘP
Gleby wapniowcowe, w porównaniu z innymi glebami mineralnymi, charakte

ryzują się znaczną odrębnością. Przyczyn tego należy szukać przede wszystkim 
w specyficznym wapienno-krzemianowym substracie glebowym, który determi
nuje przebieg procesu glebotwórczego i wpływa na właściwości gleby. Ważną 
rolę w badaniach tych gleb odgrywają badania mikromorfologiczne i mineralogi
czne. Umożliwiają one określenie wzajemnych relacji pomiędzy przemianami 
substratu glebowego a zachodzącymi procesami glebotwórczymi [Kuźnicki 1965 ; 
Kowaliński i in. 1972; Kowaliński, Licznar 1976, 1984; Konecka-Betley, Mazu
rek 1976; Licznar 1976; Zagórski 1999]. Szczególne znaczenie mają badania nad 
cechami składników węglanowych. Wiedza o formach ich występowania, stopniu 
dyspersji, rozmieszczeniu itd. może być wykorzystana przy określeniu genezy 
gleby oraz daje podstawy do wyjaśnienia niektórych zagadnień mogących mieć 
zastosowanie w praktyce rolniczej (np. w nawożeniu).

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań gleb wytworzonych z margli 
kredowych na obszarze Niecki Nidziańskiej. Celem badań była mikromorfologi- 
czna i mineralogiczna charakterystyka składników węglanowych, występujących 
w obrębie profilu glebowego rędzin. Uzyskane wyniki badań dostarczyły nowych 
informacji o właściwościach rędzin umożliwiając określenie przemian, jakim 
podlegają węglany w środowisku gleb wapniowcowych, a tym samym lepsze 
poznanie ich genezy oraz właściwości.

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Badania zlokalizowano na obszarze Niecki Nidziańskiej w okolicach miejsco

wości Bromina i Kije. Są to tereny zbudowane z utworów węglanowych górnej 
kredy, które w większości stanowią miękkie, cienko ławicowe margle. Miejscami 
są one pokryte warstwą osadów czwartorzędowych o małej miąższości. Badane 
były uprawne rędziny właściwe o układzie poziomów genetycznych Ap-ACca-
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Cca-Rca. W celu eliminacji wpływu wtórnych procesów geomorfologicznych 
(erozyjnych i deluwialnych) na budowę i właściwości gleb, profile badawcze 
zlokalizowano na szczytach płaskich kulminacji terenowych. Do szczegółowych 
badań wytypowano dwa profile glebowe, o reprezentatywnej dla danego obszaru 
budowie profilowej -  Kije 3 oraz Bromina 1.

Profil Kije 3 w stosunku do profilu Bromina 1, w poziomie Ap ma większą 
ilość domieszki krzemianowej (piasku kwarcowego).

Badania mikromorfologiczne przeprowadzono w szlifach cienkich przy użyciu 
mikroskopu polaryzacyjnego Olympus AX 70. Szlify cienkie wykonano według 
metody Kowalińskiego i Bogdy [1966] stosując do utwardzania próbek glebo
wych żywicę poliestrową Polimal 109. Przy określaniu cech mikromorfologicz- 
nych zastosowano terminologię według Brewera [1976], Balia [1975a, b], oraz 
Bullocka i in. [1985]. Zastosowano podział substratu glebowego na składniki 
grube -  с (obejmujące ziarna o wymiarach powyżej 0,1 mm) oraz składniki drobne 
-  f, w których wyróżniono frakcje fl -  0,1- 0,002 mm i f2 -  poniżej 0,002 mm.

Obok badań mikromorfologicznych wykonano również badania chemiczne i 
fizykochemiczne. Oznaczono m. in.:

-  zawartość węglanów metodą Scheiblera;
-  zawartość węglanów aktywnych metodą Drouineau i Galet.

WYNIKI BADAŃ
Ilościowe rozmieszczenia składników węglanowych w profilach badanych 

rędzin kredowych obrazują wyniki badań chemicznych -  zawartość ogólna wę
glanu wapnia i zawartość węglanu wapnia aktywnego (tab. 1).

Analiza mineralogiczna szlifów glebowych wskazuje, że składniki węglanowe 
występujące w badanych rędzinach kredowych reprezentowane są przez kalcyt. 
W zależności od poziomu genetycznego posiada on zróżnicowane cechy mine
ralogiczne i mikromorfologiczne. Cechy te pozwoliły na wyróżnienie dwóch 
genetycznie różnych odmian kalcytu: litogenicznej i pedogenicznej.

W poziomach Ap i częściowo w górnej strefie poziomów przejściowych ACca 
występuje bardzo drobnoziarnisty, litogeniczny kalcyt (frakcja f 1 ). W powierzch
niowej partii poziomu Ap jest on rozproszony wśród minerałów krzemianowych 
(kwarcu i minerałów ilastych) i nie buduje samodzielnych struktur mikromorfo-

TABELA 1. Zawartość różnych form węglanu wapnia 
TABLE 1. Variable forms of carbonate in soil material

Profil
Profile

Poziom
Horizon

pH
(H20 )

Węglany 
ogółem 
Carbonates 
total [%]

Węglany aktywne 
Carbonates active
[%] % ilości ogółem 

% of total
Kije 3 Ap 7,0 12,20 9,00 73,77

ACca 7,4 36,90 17,90 48,51
Cca 7,3 65,30 24,52 37,52

Bromina 1 Ap 7,1 45,75 26,40 57,70
ACca 7,4 53,12 27,00 50,83
Cca 7,6 74,12 n.d. n.d.
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logicznych, lecz wchodzi w skład plazmy silacalcisepic. Głębiej kalcyt występuje 
w większej ilości zarówno we frakcji fl, jak i f2. Tworzy typową, węglanową 
plazmę glebową calcisepic o charakterystycznych cechach optycznych -  żółto- 
szarych barwach interferencyjnych w świetle przechodzącym [Brewer 1976] i 
agregatowych skupieniach (fot. 1).

W spągu poziomów ACca i w poziomach Cca litogeniczny kalcyt występuje 
przede wszystkim w obrębie składników grubych c, będących fragmentami margla 
z zachowaną pierwotną, mikrytową strukturą skały. W poziomach tych widać 
postępującą in situ destrukcję chemiczną margla. Przejawia się to w jego strefowej 
dekalcytacji wokół bioporów i pustek glebowych (fot. 5). W miejscach dekalcy- 
tacji pozostają nierozpuszczalne domieszki -  minerały ilaste i amorficzna S i02. 
Z minerałów ilastych powstaje charakterystyczna plazma glebowa omnisepic, a z 
krzemionki -  plazma isotic [Brewer 1976] (fot. 5, 6).

W rędzinach kredowych wytworzonych z margli szczególnie charakterystycz
ne cechy mikromorfologiczne mają pedogeniczne formy węglanów.

W poziomach Ap badanych profili jest to igiełkowa odmiana kalcytu -  lublinit 
(fot. 2). Występuje on w dużych porach lub pustkach, z reguły w sąsiedztwie 
plazmy calcisepic, chociaż jest również spotykany wraz z plazmą silacalcisepic. 
Miejscami gromadzi się on w większe skupienia tworząc plazmę glebową typu 
fibrouscalcisepic [Ball 1975a] (fot. 1).

Inną postać pedogenicznych węglanów tworzą niewielkie, o średnicy od ok. 
50 do 200 ц т , euhedralne ziarna wtórnego kalcytu, o wyraźnej dwójłomności i 
wysokich barwach interferencyjnych w świetle spolaryzowanym. Są one określa
ne w terminologii mikromorfologicznej jako crystallaria [Ball 1975b, Brewer 
1976]. W poziomach Ap wtórny kalcyt wyściela biopory tworząc tzw. crystal 
tubes [Brewer 1976] lub jest rozproszony w całym substracie glebowym tworząc 
np. intercalary crystal [Brewer 1976] (fot. 2, 3). W głębszych strefach profili w 
bezpośrednim sąsiedztwie dekalcytowanych odłamków margli, wtórny krystali
czny kalcyt tworzy charakterystyczne duże skupienia typu crystal tubes [Ball 
1975b, Brewer 1976](fot. 5, 6).

DYSKUSJA
Cechy mikromorfologiczne składników węglanowych występujących w sub

stracie mineralnym rędzin są zdeterminowane typem węglanowej skały macierzy
stej oraz specyfiką środowiska glebowego. W badanych rędzinach kredowych 
następuje przede wszystkim fizyczna, a w mniejszym stopniu chemiczna destru
kcja pierwotnego substratu węglanowego. W profilach glebowych widoczne jest 
charakterystyczne zróżnicowanie pomiędzy tymi różnymi typami destrukcji.

W poziomach powierzchniowych bardzo duża podatność na wietrzenie mecha
niczne margla powoduje, że ulega on szybkiej dezintegracji fizycznej. Skała ta w 
wyniku rozdrobnienia traci swe pierwotne cechy petrograficzne, przechodząc w 
bardzo drobnoziarnisty, węglanowy substrat glebowy (plazma calcisepic). Wyda
je się, że główną przyczyną dezintegracji są sezonowe procesy mrozowe (geliwa- 
cja) i okresowe zmiany wilgotności. Powstałe węglanowe tworzywo łatwo ulega 
wtórnej agregacji, co znacznie przyczynia się do powstawania struktury w pozio
mach powierzchniowych rędzin.

Charakterystyczną cechą badanych gleb jest względnie małe zawansowanie 
wietrzenia chemicznego substratu węglanowego (dekalcytacji). W poziomach
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powierzchniowych, mimo znacznej dyspersji kalcytu, sięga ono bardzo płytko -  
kilka cm. Głębiej dekalcytacja nie obejmuje już całego substratu, a dotyczy tylko 
stref związanych z pokorzeniowymi bioporami lub szczelinami pomiędzy odłam
kami skały.

Lublinit oraz krystalarie kalcytowe są pedogenicznymi formami węglanu 
wapnia. Ich obecność w badanych rędzinach wiąże się z fizyko-chemicznymi 
właściwościami środowiska glebowego, tj. ze zmienną koncentracją jonów Ca2+ 
i HCO3 w roztworach glebowych, wywołaną lokalną zmianą odczynu i wilgotno
ści.

Igiełkowy kalcyt -  lublinit jest mało trwałą formą mineralogiczną. Tworzy się 
szybko z roztworów o wysokiej koncentracji jonów wapnia i równie szybko ulega 
rozpuszczeniu (np. przez ługujące słabo kwaśne roztwory) [Bali 1975а]. Jego 
obecność wskazuje na labilne warunki równowagi fizyko-chemicznej, jakie lokal
nie panują w substracie glebowym w poziomach powierzchniowych. Natomiast 
powstanie sparytowych krystalarii kalcytowych wymaga przede wszystkim dłuż
szego czasu na krystalizację. Jest to możliwe w warunkach bardziej stabilnego pH 
na poziomie 7-8 i stosunkowo niskiej koncentracji jonów Ca w roztworze 
glebowym. Formy krystalarii typu crystal tubes, tworzące się w bioporach mogą 
mieć również biogeniczną genezę, jako pokorzeniowe pseudomorfozy ściśle 
związane z procesami fizjiologicznymi korzeni [Ball 1975b]. Kryształy kalcytu z 
krystalarii są dosyć trwałe, o ile radykalnie nie obniży się pH środowiska glebo
wego. Dowodem na to jest ich występowanie również w poziomach uprawnych 
-  Ap, gdzie są wtórnie (mechanicznie) rozproszone przez orkę (fot. 7).

W nawiązaniu do wyników badań chemicznych wydaje się, że pedogeniczna 
forma kalcytu w postaci plazmy fibrouscalcisepic z pewnością stanowi węglan 
aktywny.

WNIOSKI
1. W rędzinach kredowych wytworzonych z miękkich margli, litogeniczne węglany 

pochodzą z mechanicznego rozdrobnienia skały macierzystej. Tworzą one plazmę 
typu silacalcisepic lub calcisepic.

2. Pedogeniczne węglany powstają w wyniku krystalizacji z roztworów glebowych. 
Tworzą one plazmę fibrouscalcisepic zbudowaną z lublinitu oraz krystalaria 
składające się ze sparytowych ziaren kalcytu.

3. Ze względu na sposób powstawania i odmienną trwałość pedogenicznych form 
węglanów, stanowią one dobre wskaźniki warunków fizyko-chemicznych panują
cych w poszczególnych poziomach genetycznych rędzin.
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DEVELOPED FROM CRETACEOUS MARLS
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SUMMARY

The paper presents results of micromorphological and mineralogical investi
gations carried out on carbonates from rendzina soils developed from Cretaceous 
marls in the Nida basin (S Poland).

Two types of calcite were determined in the soil: lithogenic and pedogenic. 
Lithogenic quartz develops in course of mechanic disintegration of marl and 
occurs in a fine-crystalline state ( <2 |Lim). It forms calcisepic plasma in the A and 
ACca levels.

Pedogenic quartz occurs in two forms: acicular (lublinite) and granular (crys- 
tallaria). Acicular calcite occurs locally in A horizons, forming thefibrouscalcise- 
pic plasma. In turn, the granular form occurs deeper in the soil profile, in the ACca 
and Cca horizons within open fissures or biopores. It forms neoformations of the 
crystal tube type or intercalary crystal concentration.

The pedogenic forms of calcite may represent mineralogical and micromor
phological indicators of the physical and chemical conditions occurring within 
rendzina soils. They were formed in situ in course of crystallisation of soil 
solutions.

Translated by Anna Żylińska
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FOTOGRAFIA 1. Profil Kije 3, poziom Ap; dwa typy plazmy glebowej: fibrouscaicisepic (fca) -  
pedogeniczna i calcisepic (ca) -  litogeniczna, Q -  ziarno kwarcu, nikole skrzyżowane 
PHOTO 1. Profile Kije 3, horizon Ap; two types of soil plasma: fibrouscaicisepic (fed) -  pedogenic 
i calcisepic (ca) -  litogenic, Q -  grain of quartz, crossed nicols

FOTOGRAFIA 2. Profil Kije, poziom Ap; pedogeniczny kalcyt -  lublinit (L), plazma calcisepic 
(ca), nikole skrzyżowane -  PHOTO 2. Profile Kije 3, horizon Ap; pedogenic calcite -  lublinite (L), 
plasma calcisepic (ca), crossed nicols
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FOTOGRAFIA 3. Profil Kije, poziom Ap. Pedogeniczny kalcyt wykrystalizowany na ścianach 
bioporu -  crystal tubes (ct). Plazma silacalcisepic (sca). Nikole skrzyżowane 
PHOTO 3. Profile Kije 3, horizon Ap; pedogenic calcite erystalized on the wall of biopor -  crystal 
tube (ct), crossed nicols

FOTOGRAFIA 4. Profil Kije, poziom Ap; liczne ziarna pedogenicznego kalcytu -  intercalary 
crystal (ic) rozmieszczone w substracie glebowym, nikole skrzyżowane
PHOTO 4. Profile Kije 3, horizon Ap; the grain of pedogenic calcite -  intercalary crystal (ic) 
distributed in soil substrate, crossed nicols
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FOTOGRAFIA 5. Profil Bromina 1, poziom ACca; neoformacje kalcytowe -  crystal tubes (et) w 
szczelinach między odłamkami margla (m); widoczne strefy dekalcytacji margla -  plazma isotic 
(is), nikole skrzyżowane -  PHOTO 5. Profile Bromina 1, horizon ACca; neoformation of calcite -  
crystal tubes (ct) inside the cracks between fragments of marls (m), plasma isotic (is) corresponts 
to zones decalcitation of marls, crossed nicols

FOTOGRAFIA 6. Profil Bromina, poziom ACca; neoformacja kalcytowa -  crystal tubes (et) w 
bioporze, plazma omnisepic (om) w strefie dekalcytacji margla, nikole skrzyżowane 
PHOTO 6. Profile Bromina 1, horizon ACca; neoformation of calcite -  crystal tubes (ct) inside the 
biopores, Omnisepic (от) plasma in the zone decalcitation of marls, crossed nicols
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FOTOGRAFIA 7. Profil Bromina 1, poziom Ap; agregat glebowy zawierający krystalarie kalcy- 
towe, nikole skrzyżowane
PHOTO 7. Profile Bromina 1, horizon Ap; soil aggregate containing of calcite crystalaria, crossed 
nicols


