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Abstract: The aim of the work was to analyze the physicochemical properties of soils developed from 
Devonian sandstones with regard to the topography of the Holy Cross Mts. area. The investigations 
included the selection and description of the soil profiles, microscopic analysis of the rocks, phytosocio
logic surveys, physicochemical and chemical analyses. The weathered material was proved to be formed 
directly from the underlying rock and was lying in situ. Lower Devonian sandstones are composed mainly 
of quartz; potassium feldspars and plagioclases occur in minimal amounts. The analyzed soils contain 
4-9% of clay (averagely 6%) and are strongly acidic. The field studies and physicochemical analyses 
proved that the soils represent typical acid brown soils and acid brown podzolized soils. They were 
developed mainly under upland mixed forests with the Dentario-glandulosae-Fagetum association. 'This 
assemblage indicates the presence of poor, seldom mezotrophic, fresh upland forest sites (V at 20-30%). 
According to the WRB classification [2006], the described soils correspond to Haplic Dystric Cambisols 
(CMd)

Słowa kluczowe: piaskowiec dewoński, gleby brunatne kwaśne, właściwości i klasyfikacja gleb.
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WSTĘP

Badania prowadzono na obszarze Gór Świętokrzyskich. Występujące skały pochodzą 
z różnych okresów geologicznych. Istotną rolę w kształtowaniu badanej pokiywy glebowej 
tego regionu odegrały piaskowce dewońskie. Z przeglądu literatury wynika, że gleby 
wytworzone z piaskowców dewońskich nie doczekały się zbyt wielu opracowań.

Dotychczasowe nasze opracowania związane z regionem świętokrzyskim dotyczyły: 
roli skały macierzystej, roślinności, rzeźby terenu w kształtowaniu się gleb [Szafranek 
1989, 1992],wpływu sposobu użytkowania na ich właściwości chemiczne [Skłodowski, 
Zarzycka 1995; Zarzycka 1988] oraz rozmieszczenia pierwiastków śladowych w różnych 
typach gleb wytworzonych z piaskowców [ Skłodowski, Maciejewska 1986; Skłodowski 
i in. 1988].
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Z badań poprzednich wynikało, że podstawowym minerałem piaskowca dewońskiego 
jest kwarc. Skalenie potasowe oraz plagioklazy występowały w ilościach śladowych. 
We wszystkich próbkach ze skał litych dominowało spoiwo krzemionkowe z domieszką 
ilastego lub żelazistego. Minerały akcesoryczne, takie jak: cyrkon, epidot, turmalin, granat 
oraz rutyl, występowały w niewielkich ilościach. Przeprowadzone badania wykazały 
również, że zwietrzelina powstała z piaskowców dewońskich i zalegała in situ.

Obszerna charakterystyka obszaru badań, skał, roślinności oraz morfologia gleb zostały 
przedstawione we wcześniejszych opracowaniach [Szafranek 1984, 1989].

W tym opracowaniu przedstawiono zagadnienie wpływu skały macierzystej i ukształto
wania terenu na właściwości fizykochemiczne i typologię wyróżnionych gleb.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Prace terenowe obejmowały: wybór i opisanie profilów glebowych, badania florystyczne 
w sąsiedztwie wybranych profilów glebowych oraz szczegółowe pomiary geodezyjne 
obszaru badań.

W sąsiedztwie profilów glebowych wyodrębniono następujące typy siedliskowe: las 
mieszany wyżynny (LMwyż) oraz las wyżynny (Lwyż) z zespołem Dentario-glandulosae 
-Fagetum (rys.l). Wśród roślinności drzewiastej gatunkami dominującymi była jodła i 
buk, tworzące drzewostany jodłowo-bukowe ze znacznym udziałem sosny oraz świerka 
[Szafranek 1984, 1989].

W terenie na Górze Barcza wchodzącej w skład Pasma Klonowskiego, zbudowanej z 
piaskowców dolnego dewonu opisano 40 profilów reprezentujących różne typy i podtypy 
gleb oraz formy terenu. Do dalszych analiz wybrano 7 profili. W pracy zamieszczono 
wyniki analiz 4 profili, w różnych formach rzeźby terenu.

RYSUNEK 1. Rozmieszczenie 
profilów glebowych na Górze 
Bar czy: Lwyż -  las wyżynny, 
LMwyż -  las mieszany wy
żynny, BMwyż -  bór miesza
ny wyżynny
FIGURE 1. Localization of soil 
profiles of the Barcza moun
tain: Lwyż -  upland forest, 
LMwyż -  upland mixed 
forest, BMwyż -  upland 
coniferous mixed forest



Typologia i właściwości fizykochemiczne gleb... z piaskowców dewońskich 235

TABELA 1. Rozmieszczenie analizowanych profilów glebowych 
TABLE 1. Localization o f  analyzed soil profiles
N r profilu 
Profile N o

W ysokość n .p .m  
Height a.s.l. [m]

Wystawa
Exposition

Kształt stoku 
Slope shape

1 430,8 N wklęsły -  concave
11 415,9 ssw prosty -  straight
28 406,1 s prosty -  straight
35 385,3 N wypukły -  convex

Skład granulometryczny oznaczono areometrycznie metodąCasagrande'a w modyfikacji 
Prószyńskiego. Podstawowe właściwości chemiczne określono stosując następujące 
metody: pH -  elektrometrycznie w 1-molowym KC1, kwasowość wymienną (Hw) i glin 
wymienny (Alw) -  metodą Sokołowa, kationy wymienne -  w wyciągu 1M CH3COONH4, 
kwasowość hydrolityczną (Hh) -  metodą Kappena, Corg. -  metodą Tiurina, N ogółem -  
na autoanalizerze przepływowym, po mineralizacji w kwasie siarkowym z dodatkiem 
mieszaniny selenowej, wyciągi w 20% HC1 -  metodą Gedroycia, ogólną zawartość Fe i 
Al -  w stopie z Na C03, żelazo wolne -  metodą Aąuilera i Jacksona, wolny glin -  w 
wyciągu 0,5 M NaOH, oznaczenie -  metodą ASA, frakcjonowaną próchnicę -  metodą 
Duchaufoura i Jacąuin.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Analizowane gleby według uziamienia zostały zaliczone do glin lekkich oraz glin 
piaszczystych (tab. 2) [ PTG 2009].

W większości przypadków są to gleby słabo lub średnio szkieletowe o różnym stopniu 
zwietrzenia. Najwięcej części szkieletowych zawierały gleby położone u podstawy 
wierzchołka góry na przełęczy (prof. 1) oraz u jej podnóża (tab.2; rys. 1) zarówno po 
stronie północnej (prof. 35), jak i południowej (prof.28). Zwietrzelina zawierała nieco 
ponad 1 % piasku grubego oraz ponad 40% piasku drobnego i bardzo drobnego. Zawartość 
piasku zwiększała się wraz głębokością. Głębsze poziomy genetyczne zawierały więcej 
piasku, a mniej pyłu (tab. 2). Zawartość pyłu w wierzchnich poziomach wahała się od 
27 do 38%. Ilość frakcji iłu w poziomach próchnicznych wynosiła średnio 7%. W profilu 
35, w poziomie brunatnienia zaobserwowano nieznaczne nagromadzenie iłu (tab. 2).

Gleby wytworzone z piaskowców dewońskich wykazują odczyn silnie kwaśny. W 
poziomach próchnicznych pHKCI wahało się od 3,2 do 3,8. W skałach macierzystych -  
w poziomie C pH było wyższe o 0,4-0,6 jednostki niż w poziomach A. Poziomy 
organiczne analizowanych gleb w porównaniu z poziomami próchnicznymi odznaczały 
się wyższymi wartościami pH mierzonymi w chlorku potasu (tab. 2). Przypuszcza się, 
że przyczyną były pyły emitowane do atmosfery przez zakłady wapiennicze położone w 
niedalekiej odległości od obszaru badań [Skłodowski 1978; Szafranek 1984].

Otrzymane wyniki wskazują, że ilość wodoru wymiennego skorelowana jest z 
zawartościąpróchnicy i maleje wraz ze zmniejszaniem się jej zawartości. Podobne profilowe 
rozmieszczenie wykazuje również glin wymienny. Zawartość glinu wymiennego w poziomach 
mineralnych malała wraz z głębokością i skorelowana była ujemnie z pH gleb (rys. 2).
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RYSUNEK 2. Zależność między 
pH gleby a zawartością glinu 
wymiennego
FIGURE 2. Relationship be
tween soil pH and exchangeable 
aluminum (A1 exch.)

Najwięcej glinu wymiennego stwierdzono w poziomach próchnicznych -  A oraz 
nieco mniej w poziomach brunatnienia Bbr (tab. 2). Udział glinu wymiennego w 
kwasowości wymiennej przekraczał 90%.

Najwyższą kwasowość hydrolityczną stwierdzono w poziomach próchnicznych, 
najniższą natomiast w poziomach skał macierzystych (tab. 2). Badane gleby zawierają 
nieznaczne ilości kationów zasadowych, przy czym jest ich znacznie mniej w poziomach 
głębszych. Jedynie w poziomach organicznych badanych gleb zawartość kationów 
zasadowych, a przede wszystkim wapnia, była znacznie większa, co według Szafranka 
[1984] było wynikiem zanieczyszczenia tych gleb przez zakłady wapiennicze.

Poziomy organiczne -  O, charakteryzowały się najwyższą pojemnością sorpcyjną 
5-10-krotnie wyższą niż poziomy próchniczne -  A. Pojemność sorpcyjna w tych 
poziomach wahała się od około 58 do 113 mmol-kg-1 (średnio ok. 97 mmol*kg_1). 
Kompleks sorpcyjny tych poziomów wysycony był w ogromnej przewadze wodorem 
(kwasowość hydrolityczną). W poziomach brunatnienia pojemność sorpcyjna była o 
około 45% niższa (tab. 2). Stopień wysycenia kationami zasadowymi poziomów 
mineralnych wynosił odpowiednio: A -  26%; Bbr -  16%; C -  ok. 25%. Stosunkowo 
wysoki stopień wysycenia kationami zasadowymi poziomów próchnicznych był prawdo
podobnie wynikiem nagromadzenia pyłów przemysłowych zawierających tlenki wapnia 
[Szafranek 1984 za Skłodowskim 1978].

Gleby wykształcone z piaskowców dewońskich w poziomach próchnicznych zawie
rały od 0,31 do 0,43% wolnego żelaza (tab. 3). Najmniej tej formy żelaza stwierdzono w 
skałach macierzystych wszystkich badanych gleb. Wyraźnie wyższą zawartość wolnego 
żelaza stwierdzono w poziomie BfeBbr w profilu 1. Świadczy to o nakładającym się 
procesie bielicowania, modyfikującym budowę morfologiczną tej gleby.

Podobnie rozmieszczone są w profilach gleb różne formy glinu. Glin wolny 
przemieszcza się nieco głębiej niż wolne żelazo. Wyższą zawartość glinu wolnego oraz 
glinu rozpuszczalnego w 20% HC1 stwierdzono w poziomie Bbr, a zwłaszcza w poziomie 
brunatnienia pod poziomem BfeBbr, co potwierdza nakładający się proces bielicowania. 
Stwierdzenie to odnosi się również do profilu 35. Potwierdzają to wskaźniki przemiesz
czenia Al i Fe przedstawione jako stosunek zawartości form wolnych w poziomach: 
Bbr/A lub BfeBbr/Ees (tab. 3).
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TABELA 2a. Skład granulo metryczny i właściwości fizykochemiczne wybranych profili gleb 
brunatnych kwaśnych
TABLE 2a. Mechanical composition and physicochemical properties of selected soil profiles 
ofDystric Cambisols
Profile
gleb.
Soil
profiles

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Skład granulo metr. śred. - di; 
Particie-size distribution [%

a [mm] PH kci Kwasowość -  Acidity 
[mmol ■ kg-1]

> 212 ,0 -
0,052

0,05 - 
0,0023

<0,0024 grupa5 Ahv 
Al exch

Alw+Hw  
Al exch 
+H exch

Hh6

%
11 0 0-1 — — — — — 4,0 39,4 70,0 442.5

A 1-13 13,9 62 32 6 gP 3,8 35,0 36,3 49,5
Bbr 20-30 2 61 34 5 gP 4,0 21,5 22,8 33,8
C 70-80 0 77 19 4 Pg 4,1 13,5 14,4 18,0

28 0 0-1 _ — _ — _ 3,5 201,2 223,1 607,5
A 1-9 3,3 53 38 9 gl 3,5 61,2 63,4 93,5
Bbr 20-30 16,3 55 36 9 gl 3,9 35,0 35,9 38,3
C 80-95 11,0 73 19 8 gP 4,1 26,2 27,0 27,1

35. 0 0-2 — — — — - 3,7 30,6 61,2 465,0
A 2-7 1,0 55 37 8 gl 3,2 43,8 46,4 97,5
Bbr 10-20 2,0 50 40 10 gz 3,5 * 50,2 53,8 72,0
C 50-56 12.6 60 41 9 gl 3,8 30,6 31,5 38,3

1 0 0-3 — - — - — 4,1 17,5 52,5 472,5
A 3-7 25 64 27 9 gl 3,5 31,1 33,2 87,6
AEes 8-1 24,4 58 33 9 gl 3,6 1 34,6 35,9 56,3
BfeBbr 11-16 7,0 60 31 9 gl 3,6 1 48,6 49,9 75,0
Bbr 17-27 6,0 61 30 9 gl 3,7 ! 42,0 43,8 69,0
C l 45-57 18,4 66 25 9 gP 4,1 ! 18,4 19,3 33,8

pg -  piasek gliniasty loamy sand; gp -  glina piaszczysta -  sandy loam; gl -  glina lekka -  sandy 
clay loam; gz -  glina zwykła -  loam; kamienie i żwir -  cobbles and gravel, 2piasek -  sand,
3pył -  silt, 4ił -  clay, 5grupa granulo metryczna -  texture, 6kwasowość hydrolityczna -  hydrolytic 
acidity

W poziomach brunatnienia stosunek wolnego żelaza do węgla kwasów fulwowych 
wahał się w granicach 836-2542 mg żelaza na 1 g kwasów fulwowych (średnio 1774), 
natomiast w poziomach A był on około 2,3-krotnie mniejszy. Stosunek wolnego glinu do 
kwasów fulwowych w poziomach A wynosił około 412 mg/g i był prawie ponad 4-krot- 
nie mniejszy niż w poziomach Bbr (tab. 4). Według Kuźnickiego i Skłodowskiego [1977] 
relacje między zawartością kwasów próchnicznych a wolnym żelazem i glinem mogą 
być istotne dla wyjaśnienia przebiegu procesu bielicowania. Przemieszczanie się żelaza 
wolnego, a przede wszystkim glinu wolnego i wymiennego może wskazywać na 
nakładający się proces bielicowania w części omawianych gleb.

DYSKUSJA

Przedmiotem badań były gleby wytworzone z piaskowca dewońskiego występującego 
w Paśmie Klonowskim. Pasmo to ma wysokość 400-465 m n.p.m. i w znacznym 
stopniu pokryte jest lasami. Przeprowadzone badania mineralogiczne wykazały, że 
zwietrzelina, z której powstały badane gleby, pochodzi ze skał litych ją  podścielających i 
zalega in situ. W materiale tym nie dopatrzono się znaczącego dopływu składników z 
innych obszarów. A zatem piaskowiec dewoński odegrał zasadniczą rolę w kształtowaniu
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TABELA 2b. W łaściwości fizykochemiczne wybranych profili gleb brunatnych kwaśnych 
TABLE 2b. Physicochemical properties o f  selected soil profiles o f  Dystric Cambisols

Profile
gleb.
Soil
profiles

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Kationy zasadowe - Bases CEC** BS*** C org. N  ogół 
N tot

C:N

Ca2" Mg2+ K ' Na~ 2*

mmol-kg 1 % g* kg"1

11 0 0-1 142 15,7 21,5 1,8 181,0 623,5 29,0 306,8 9,42 32,6
A 1-13 5,0 1,0 2,2 0,5 8,7 58,2 14,9 6,1 2,37 2,6
Bbr 20-30 3,6 0,9 1,6 0,4 6,5 40,3 16,1 4,2 2,03 2,1
C 70-80 2,9 0,8 1,6 0,3 5,6 23,6 23,7 n.o n.o -

28 0 0-1 46,0 1,1 17,9 1,3 66,3 673,8 9,8 347,3 14,7 23,6
A 1-9 6,2 1,7 2,3 0,6 10,8 104,3 10,4 20,0 3,18 6,3
Bbr 20-30 3,9 1,2 1,8 0,4 7,3 45,6 16,0 2,9 1,9 1,5
C 80-95 3,5 1,1 1,6 0,4 6,6 34,0 18,4 n.o n.o

35 0 0-2 113,0 12,5 12,8 1,6 139,9 604,9 23,1 226,0 15,0 15,1
A 2-7 10,3 2.2 2,5 0,4 15,4 112,9 13.6 27,7 3,3 8,4
Bbr 10-20 4,1 2,1 2 0,8 9,0 81,0 11,1 9,3 2,24 4,2
C 50-56 4,3 1,4 1,8 0,3 7,8 46,1 16,9 n.o n.o -

1 0 0-3 31,0 23,4 24,1 3,3 81,8 554,1 14,8 332,4 8,76 58,4
A 3-7 18,0 2,6 3,5 1,6 25,7 113,3 22,7 29,0 1,78 16,3
AEes 8 -11 4,4 1,7 2,6 1,5 10,2 66,5 15,3 7,0 1,18 5,9
BfeBbr 11-16 4,5 1,9 2,6 1,3 10,3 85,3 12,1 8,7 1,2 7,3
Bbr 17-27 5,2 2,1 3,4 1,3 12,0 81,0 14,8 8,9 8,5 1,0
Cl 45-57 1,3 0,6 3,0 0,9 5,8 39,6 14,6 n.o n.o -

*Suma kationów zasadowych -  Sum o f  bases; **CEC -  pojemość sorpcyjna -  sorption capacity; 
***BS -  stopień wysycenia zasadami -  saturation with bases

tych gleb oraz ich właściwości fizykochemicznych. Piaskowiec ten jest bardzo odporny na 
wietrzenie chemiczne, lecz bardzo podatny na wietrzenie fizyczne. Istotną rolę należy również 
przypisać położeniu gleb w określonych formach terenu (rys. 1, tab. 1). Przeprowadzone 
badania wskazują że przede wszystkim te dwa czynniki zadecydowały o kształtowaniu się 
szeregu właściwości tych gleb oraz stanowiąpodstawę do zaklasyfikowania ich do określonych 
jednostek glebowych. Zgodnie z obowiązującąSystematykągleb Polski [Systematyka... 1989] 
biorąc pod uwagę rodzaj skały macierzystej można rozważać występowanie na badanym 
obszarze dwóch typów: rankerów oraz gleb brunatnych kwaśnych. Zarówno jedne, jak i 
drugie mogą tworzyć się z piaskowców. Charakteryzując rankery stwierdza się, iż są to gleby 
słabo zróżnicowane morfologicznie, płytkie, z wyraźnie widocznymi cechami poziomu C w 
poziomie próchnicznym oraz wysoką (ponad 50%) zawartością szkieletu. Analizowane profile 
glebowe, jak i te nieujęte w opracowaniu mająmiąższość przekraczającą 50 cm, o zasadniczej 
budowie profilu O-A-Bbr-C. W większości przypadków są to gleby słabo szkieletowe, 
zawierające ponad 40% piasku drobnego i bardzo drobnego, 27-38% pyłu oraz około 8% iłu 
(tab. 2). Wyniki zamieszczone w tabeli 5 wskazują że jest to materiał bardziej drobnoziarnisty, 
aczkolwiek widoczne są różnice między poszczególnymi glebami. Można zatem zakładać, że 
uziamienie wraz z położeniem w terenie mogło wpływać na typ gospodarki wodnej, a tym 
samym na kształtowanie się gleb.

Badane gleby pod względem uziamienia zostały zaliczone do glin lekkich oraz glin 
piaszczystych, a zatem spełniająjedno z kryteriów dla poziomu cambic. Ponadto, gleby te 
nie zawierają węglanu wapnia w całym profilu, są silnie kwaśne, stopień wysycenia 
kationami o charakterze zasadowym w poziomach mineralnych kształtuje się w przedziale



TABELA 3. Rozmieszczenie różnych form żelaza oraz glinu [%] w wybranych profilach glebowych
TABLE 3. Distribution of different forms of iron and aluminum [%] in selected soil profiles
Profil
Profile

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Fe
ogół.
Fe
total

Fe
rozp.
Fe
solubl.

Fe
wolne
Fe
free

Fe
wolne**
Fe
free

Fe wolne: Fe wolne: A1
ogół
Al
total

Al
rozp.*
Al
solubl.

Al
wolne
Al
free

Al
wolne**
Al
free

Al wolne: Al wolny:
Fe ogół. 
Fe free:

Fe rozp. 
Fe free:

Al ogół. 
Al free:

Al rozp. 
Al free:

Fe total Fe solubl. Al total Al solubl.
11 A 1-13 1,1 1,0 0,34 30,9 34,0 6,30 1,41 n.o 22,4 n.o

Bbr 20-30 1,02 0,89 0,33 1,0 32,4 37,1 6,30 1,32 n.o - 21,0 n.o
C 70-80 0,67 0,59 0,19 28,4 32,2 4,79 0,85 n.o 17,7 n.o

28 A 1-9 1,03 0,93 0,43 41,7 46,2 7,43 1,50 0,49 20,2 6,6
Bbr 20-30 1,4 1,16 0,37 0,9 26,4 31,9 7,80 1,88 0,65 1,3 24,1 8,3
C 80-95 0,92 0,80 0,26 28,3 32,5 6,10 1,32 0,5 21,6 8,2

35 A 2-7 0,86 0,72 0,31 36,0 43,1 6,86 0,94 0,27 13,7 3,9
Bbr 10-20 1,11 1,02 0,63 2,0 56,8 61,8 7,99 1,14 0,54 2,0 14,3 6,8
C 50-56 0,67 0,6 0,17 25,4 28,3 6,58 1,03 0,4 15,7 6,1

1 A 3-7 0,91 0,64 0,31 34,1 48,4 5,73 0,66 0,17 11,5 3,0
AEes 8-11 0,98 0,71 0,37 71,4 98,6 5,92 0,66 0,25 11,1 4,2
BfeBbr 11-16 1,44 1,14 0,63 2,3 43,8 55,3 6,58 0,66 0,37 2,9 10,0 5,6
Bbr 17-27 1,33 1,28 0,72 54,1 56,3 6,12 1,13 0,49 18,5 8,0
Cl 45-57 1,1 0,82 0,4 36,4 48,8 6,67 1,22 0,58 18,3 8,7

*Fe rozp. i Al rozp. -  rozp. w 20% HC1 -  Fe solubl. and A1 solubl. -  soluble in 20% MCI; ** Fe wolne i Al wolne -  wskaźniki 
przemieszczenia -  Fe free and Al free translocation indices
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T A B E L A  4 . S tosu n ek  w o ln ych  form żelaza  i glinu 
do k w a só w  próchnicznych: fu lw ow ych  (F ) i 
hum inow ych (H )
TA B L E  4 . Ratio o f  free iron and aluminium forms 
to fiilvic (F ) and humic (H ) acids

P oziom
genet.
G enetic
horizon

F e
Cc

Bbr

AL
CF

C» + CE

m g • g

2  Fe +  A l w oln e  
Sum  o f  free F e  
and A1

7 5 4
6 2 2  - 7 8 2

4 1 2
2 7 3 -  573

1 7 7 4
8 3 6 - 2 5 4 5

1 5 8 7
8 0 7 - 2 5 0 0

1,41

0 ,3 2

10-20%. Również typ siedliskowy lasu 
i charakter materii organicznej -  moder 
- mor [Szafranekl984] wskazują na 
występowanie na tym obszarze gleb 
brunatnych kwaśnych. Natomiast istot
ną kwestiąjest zaliczenie omawianych 
gleb do określonego podtypu. Roz
mieszczenie związków żelaza i glinu, a 
przede wszystkim ich form wolnych, 
wskazuje na nakładający się proces 
bielicowania, który nasila się w warun
kach bardziej humidowego klimatu oraz 
kwaśnego środowiska [Kuźnicki i

T A B E L A  5. Średnia średnica  ziaren [mm]
TA BLE 5. A verage size o f  particle d iam eter [mm]

Profile g leb o w e  
S o il profiles

P oziom y gen etyczn e  
G enetic horizons

A A E es B feB br Bbr C

11 0,11 - - 0 ,1 2 0 ,1 7
28 0 ,0 6 0 ,0 7 0 ,1 3
35 0 ,0 7 - - 0 ,0 5 0 ,1 0
1 0,11 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,1 3

in.1973]. Szczególnie jest to widoczne 
w profilu 1 położonym na stoku wklęs
łym o grubszym uziarnieniu oraz w 
profilu nr 35 położonym po północnej 
stronie góry, co uzasadnia zaliczenie tych 
gleb do podtypu gleb brunatnych kwaś
nych bielicowanych. Brak przemiesz
czenia wolnego żelaza spowodowany jest 
niekorzystnym stosunkiem tej formy do 
zawartości węgla kwasów fulwowych 
(Cp). Zbyt duża ilość żelaza w stosunku 
do mniejszej ilości kwasów fulwowych
zdaniem Kuźnickiego i Skłodowskiego [1977] hamuje proces bielicowania. A zatem w 
profilach 11 oraz 28 nie istnieją warunki sprzyjające procesowi uruchamiania i 
przemieszczania się wolnych form żelaza i glinu. Wobec tego można zaliczyć te gleby do 
podtypu gleb brunatnych kwaśnych typowych.Według wspominanych wyżej autorów 
stosunek węgla kwasów huminowych i fulwowych do wolnych form żelaza i glinu 
powinien być większy od 2, aby nastąpiło uruchomienie półtoratlenków. Obliczony stosunek 
węgla kwasów próchnicznych -  fulwowych i huminowych do wolnych form żelaza i 
glinu może być przydatny do wyjaśnienia przebiegu procesów glebotwórczych i 
formowania się poziomów genetycznych.

Ź ródło [Szafranek 1 9 8 4 ]

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Budowę i właściwości gleb wytworzonych z piaskowca dewońskiego należy łączyć z 

jego uziamieniem oraz położeniem w terenie. Czynniki te modyfikują typ gospodarki 
wodnej, a tym samym wpływają na przebieg procesów glebotwórczych.

2. Budowa morfologiczna analizowanych gleb, ich miąższość, skład granulometryczny 
oraz właściwości fizykochemiczne i chemiczne wskazują że badane gleby można 
zaliczyć do typu gleb brunatnych kwaśnych, dystroficznych.
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3. Istotny wpływ na przebieg procesów glebotwórczych, brunatnienia i bielicowania ma 
stosunek kwasów próchnicznych do wolnych form żelaza i glinu. Zbyt wąski stosunek 
węgla kwasów próchnicznych do form wolnych żelaza i glinu oraz okresowo-prze- 
mywny typ gospodarki wodnej nie sprzyjająmigracji wolnych form żelaza i glinu w głąb 
profilu. W tych warunkach tworzą sie gleby brunatne kwaśne.

4. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne analizowanych gleb wskazują że zgodnie z 
obowiązującą Systematyką gleb Polski [1989] należy je zaliczyć do podtypów gleb 
brunatnych kwaśnych typowych i gleb brunatnych kwaśnych bielicowanych.

5. Według klasyfikacji WRB poziom brunatnienia -  Bbr w badanych glebach odpowiada 
kryteriom poziomu cambic, a tym samym można je zaliczyć do Haplic Dystric Cam- 
bisols.
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