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A bstract: The present study allows determ ining the effect o f  pedogenesis on the mineral com position o f the 
clay fraction o f  different soil types formed from genetically hom ogenous parent material. The investigation 
was made on Phaeozems and Luvisols formed from Vistulian glacial till. The results o f  morphological studies 
and physicochemical properties o f the soils clearly indicate that the Phaeozems and Luvisols were formed 
as a result o f  separate soil formation processes. XRD analysis o f  the clay fraction was perform ed and the 
grain size and sedimentological indices were used to provide the soil material characteristics. Surface hori
zons o f  Luvisol demonstrated acid reaction, with exchangeable acidity measured in 1 M KC1 ranging from 4.7 
to 5.09, while the reaction o f Phaeozems was neutral or alkaline all across the soil profile. Poorly-sorted fine
grained sandy loam containing calcium  carbonate was determined in the parent material o f  both soil types. 
Relatively low variation in the grain size indices points to genetic hom ogeneity o f  the parent m aterial o f  the 
studied soils. Smectite and illite-smectite m inerals dom inated in the clay fraction o f the parent material in 
both soil types. In Luvisols the lessivage features were clearly visible with a characteristic translocation o f 
the colloidal fraction and free iron (Fed) to the Bt horizon, where the lowest mean diam eter o f  soil grains was 
noted and smectite accumulation was detected in the clay fraction. The lessivage process caused transform a
tion o f  the clay minerals in the Ap, AE, and Eet horizons. XRD analysis in the Luvisol clay fraction 
identified smectite and insignificant am ounts o f kaolinite, vermiculite and chlorite. Similarly, considerable 
amounts o f  m ixed layered minerals, including illite-smectite and smectite-verm iculite were determined. 
Vermiculite can be described as a weathering product o f  the illite group m inerals and point to its pedogenic 
origin. The predom inance o f smectite in the mineralogical com position o f the clay fraction o f  the Phaeozem  
surface horizons may be caused by the local deposition o f  allogenic clay material.

Słow a kluczow e : m inerały ilaste, skała macierzysta, pedogeneza.

K ey w o rd s : clay m inerals, parent m aterial, pedogenesis.

WSTĘP

Glina lodowcowa jest najczęściej występującym utworem macierzystym gleb w 
krajobrazie glacjalnym. Miąższość typowej gliny lodowcowej waha się od kilkudziesięciu 
centymetrów do kilkunastu metrów i w zależności od pochodzenia zdeponowanego materiału
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wykazuje lokalne zróżnicowanie w składzie granulometrycznym i mineralnym [Kaczyński, 
Grabowska-Olszewska 1997; Zagórski i in. 2000]. Skała macierzysta determinuje skład 
mineralogiczny i chemiczny gleby w początkowych etapach jej genezy. Wpływ ten maleje z 
reguły w trakcie rozwoju gleby, a charakter oddziaływania zależy w dużej mierze od jej 
składu granulometrycznego. Minerałami ilastymi glin lodowcowych zlodowacenia bałtyckiego 
sąnajczęściej illit, smektyt oraz chloryt. Rzadziej występująkaolinit oraz wermikulit [Długosz 
1997; Długosz i in. 2004; Długosz i in. 2009; Kobierski i in. 2009], a illit tworzy często 
interstratyfikowane formy ze smektytem [Cieśla, Dąbkowska-Naskręt 1983; Dąbkowska- 
Naskręt i in. 1996, 1998; Kobierski, Dąbkowska-Naskręt 2003].

Trudno jednoznacznie przyporządkować określonemu typowi gleby swoisty zespół 
wtórnych minerałów, ponieważ zależy to od jakościowego i ilościowego zróżnicowania 
produktów wietrzenia materiału glebowego. Z jednorodnej genetycznie skały macierzystej 
powstawać mogą gleby należące do różnych typów w zależności od przebiegu właściwego 
dla niej procesu glebotwórczego. Prowadzi to w efekcie do różnicowania się pokrywy 
glebowej oraz występowania licznych asocjacji glebowych. Mikrorzeźba terenu, lokalne 
warunki klimatyczne oraz późniejsze zabiegi melioracyjne i agrotechniczne wpływajątakże 
na przebieg tych procesów. Zmienność typologiczna gleb jest ich naturalną właściwością, 
związaną ze zróżnicowaniem przestrzennym czynników glebowych i wzajemnie 
nakładających się procesów glebotwórczych przebiegających w określonym czasie 
[Bockheim i in. 2005]. Jednym z wyznaczników przebiegu pedogenezy jest udział 
poszczególnych frakcji granulometrycznych, zwłaszcza iłu koloidalnego i jego rozmiesz
czenie w poziomach genetycznych profilu glebowego [IUSS Working Group, WRB 2007].

Badaniami objęto czarną ziemię i glebę płową będące w ścisłej asocjacji glebowej. 
Skałą macierzystą tych gleb jest glina zwałowa zlodowacenia bałtyckiego fazy poznańskiej. 
Niniejsze badania pozwolą określić wpływ pedogenezy na skład mineralogiczny frakcji 
ilastej na podstawie wykonanej analizy dyfraktometrycznej frakcji ilastej oraz obliczonych 
wskaźników sedymentologicznych i granulometrycznych.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Do badań wykorzystano próbki glebowe pobrane z profili czarnej ziemi i gleby płowej 
wytworzonych z gliny lodowcowej w mezoregionie Pojezierza Krajeńskiego. Odkrywki 
glebowe, położone w niewielkiej odległości od siebie (około 400 m), wykonano w okolicach 
wsi Orlinek (rys. 1) w pobliżu miejscowości Mrocza (woj. kujawsko-pomorskie). 
Wszystkie analizy przeprowadzono na próbkach powietrznie suchych i przesianych przez 
sito o średnicy oczek 2 mm. Skład granulometryczny określono metodami sitową i 
areometryczną Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego; pH potencjometrycznie w 
roztworze IM KC1; zawartość węgla organicznego metodą Tiurina, a zawartość CaC03 
metodą Scheiblera. Oznaczono gęstość właściwą i objętościową według obowiązujących 
metod. Wyniki analizy składu granulometrycznego opracowano według Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego [PTG 2009]. Po wprowadzeniu do program u 
komputerowego SIEWCA procentowych zawartości poszczególnych frakcji zostały 
obliczone następujące wskaźniki sedymentologiczne według klasyfikacji Folka i Warda 
[Prusinkiewicz, Proszek 1990]:

1) średnia średnica ziarna (GSS), dla frakcji granulometrycznych od 2,0 mm do <0,002 mm;
2) odchylenie standardowe (GSO), na którego podstawie określono stopień wysorto- 

wania materiału glebowego;
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R Y S U N E K  1. S c h e m a ty c z n a  m ap a  
lokalizacji pow ierzchni badawczej 
FIG URE 1. Schematic map o f  study area 
location

3) skośność (GSK), określającą różnicę między odchyleniami od wartości średniej 
(wskazuje na dominacje frakcji o określonej średnicy w diagnozowanej próbce);

4) kurtoza (GSP) jako względna miara koncentracji i spłaszczenia rozkładu określa 
rozmieszczenie i koncentrację wartości zmiennej wokół średniej.

Obliczono wskaźniki granulometryczne wg Kowalkowskiego i Prusinkiewicza [1963], 
które określająproporcje między poszczególnymi frakcjami granulometrycznymi o średnicy 
od 1,0 do 0,02 mm. Oznaczono zawartość wolnych tlenków żelaza (Fed) w ekstrakcie 
ditioninowo-cytrynianowym metodąMehra & Jackson [ 1960] oraz zawartość amorficznych 
tlenków żelaza ekstrahowanych szczawianem amonu (Feo) metodąTamma w modyfikacji 
Schwertmanna [1964]. Na podstawie zawartości Fed i Feo obliczono zawartość 
krystalicznych tlenków żelaza (Fec=Fed-Feo) oraz obliczono wskaźnik krystaliczności 
tlenków żelaza (Feo/Fed). Zawartość żelaza oznaczono spektrometrem Philips PU 9100X.

Frakcję ilastą o średnicy <2 |im wydzielono metodą sedymentacji przyspieszonej, po 
wcześniejszej dyspersji gleby Na-jonitem [Gonet, Cieśla 1988]. Przygotowano preparaty 
orientowane frakcji ilastej po jej wy syceniu kationami magnezu i potasu. Wykonano 
dyfraktogramy na dyfraktometrze HZG-4 TUR (CuKa, filtr Ni), przy parametrach 
roboczych 25 KV i 15 mA. Impulsy zbierano w zakresie kątowym 2-30° 29 z prędkością 
kątową goniometru 0,l°/min i czasem zbierania sygnału 3 sekundy. Dyfraktogramy z 
charakterystycznymi położeniami linii dyfrakcyjnych opracowano graficznie w programie 
ORIGIN.

Interpretację rentgenogramów przeprowadzono na podstawie danych literaturowych 
[Jackson 1975; Pavel, Uziak 1977; Brindley, Brown 1980]. Ocenę zawartości minerałów 
ilastych wykonano interpretując refleksy: dla kaolinitu (K) d=0,712; 0,357 nm, dla illitu 
(I) d=l,00; 0,50; 0,333 nm, dla chlorytu (C/z) oraz wermikulitu (V) d=l,42; 0,475 nm, 
dla smektytu (S) d=l,42; 1,70 nm, a dla minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt 
(/-S) piki w przedziale kątów pomiędzy liniami d „czystych” minerałów [Moore,
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Reynolds 1997]. O obecności kwarcu (Q) świadczą refleksy d=0,426; 0,333 nm. W celu 
identyfikacji smektytu wykorzystano preparaty wy sycone magnezem (Mg), które następnie 
solwatowano glikolem etylenowym (Mg-GE). Wermikulit nie wykazuje właściwości 
pęczniejących, dlatego też pik d=l ,42 nm pozostaje na swoim miejscu pomimo solwatacji 
glikolem etylenowym. Struktury wermikulitu w minerałach mieszanopakietowych smektyt- 
wermikulit (S-V) ulegaj ąkolapsacj i w wyniku prażenia preparatów magnezowych (Mg3̂ Q) 
w temp. 300°C. Prowadzi to do przesunięcia ich podstawowych refleksów do wartości 
d —1,1 nm. Po nasyceniu preparatów glikolem etylenowym (Mg30Q-GE) obecność 
pęczniejących smektytów we frakcji ilastej powoduje przesunięcie piku do wartości d=l ,70 
nm. Preparaty frakcji ilastej wysyconej potasem (K) poddano obróbce termicznej (K55Q) 
w temp. 550°C w celu identyfikacji kaolinitu oraz weryfikacji obecności minerałów z 
grupy wermikulitu i chlorytu.

WYNIKI

W poziomach powierzchniowych gleby płowej stwierdzono odczyn kwaśny, natomiast 
materiał glebowy skały macierzystej charakteryzował się odczynem obojętnym (tab. 1). 
Gleby charakteryzowały się zbliżonągęstością właściwą oraz objętościową, która wzrastała 
w głąb profili glebowych. Zawartość węgla organicznego w poziomie Ap czarnej ziemi 
była trzy razy wyższa od tej, jaką odnotowano w glebie płowej.

W profilach obu typów gleb stwierdzono zróżnicowany skład granulometryczny, w którym 
największy udział miała frakcja piasku drobnego o średnicy 0,25-0,1 mm (tab. 2). Skała macierzysta 
obu typów gleb charakteiyzowała się leptokurtycznym (GSP>1,0) rozkładem uziamienia, a średnia 
średnica ziam (GSS) wynosiła od 0,062 do 0,064 mm (tab. 3). Relatywnie niewielkie różnice 
pomiędzy wartościami wskaźników granulometrycznych (A, B, C, D i E) wskazują na pierwotną 
jednorodność sedymentologiczną materiału glebowego badanych gleb. Charakteiyzuje się on bardzo

TABELA 1. W ybrane w łaściw ości gleb
TABLE 1. Se lec ted  p ro p erties  o f  soils

Poziom G łębokość pH C a C 0 3 C org P  w P a
H orizon D epth

cm KC1 g-kg"1 Mg*m 3

G leba pło wa -  Luvisol

Ap 0-28 5,07 1 0 6,66 2,53 1,31
AE 2 8 -4 2 4 ,70 0 5,24 2 ,65 1,55
Eet 4 2 -6 8 5,09 0 1,05 2 ,68 1,59
EB 6 8 -8 4 5,18 0 0,75 2 ,64 1,65
Bt 84-115 5,48 0 0,36 2,63 1,76
BC 115-135 6 ,32 18,1 0 ,22 2 ,64 1,78
C cagg 13 5 -1 5 0 6,92 31,8 0 2 ,67 1,87

C zarna ziemia -  Phaeozem

Ap ; 0 -3 2 6,45 0 19,9 2 ,54 1,41
AB 3 2 -5 0 6 ,86 0 8,2 2 ,59 1,59
B C gg 5 0 -7 0 7,18 4,2 3,2 2 ,62 1,79
C 1cagg 7 0 -9 5 7,28 70,8 1,5 2.65 1.76
C 2cagg 195-150 7,78 7 3 ,6 0 2 .6 6 oo

p w -  gęstość  w łaściw a, specific density', p a -  gęstość  o b ję to śc io w a, bulk 
density. C org  -  węgiel organiczny, organic carb o n
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TA BELA  2. Skład granulo m etryczny gleb -  TABLE 2. Texture o f  soils

Poziom  
; H orizon

Procen tow y  udział frakcji granulo m etrycznych [mm] 
Percen tage  con ten t o f  particie size fractions [mm]

G rupa granul. 
Textural group

2.0-
1,0

ll.O-
0,5

0 ,5 -
0 ,25

0 ,2 5 -
0,1

0 ,1 -
0 ,05

10,05-
0 ,02

10,02-
0 ,005

0 ,0 0 5 -
0 ,0 0 2

< 0 ,0 0 2

G leba p łow a - Luvisol

A p 0,43 9 ,67 2 3 ,4 7 34,43 9 9 6 3 5 p gdr
A E 1,05 5 ,80 2 0 ,85 40 ,3 0 14 1 5 2 4 p gdr
E et 1,48 7 ,90 21 ,3 2 3 8 ,30 14 6 5 2 4 p g d r
EB 1,53 4 ,85 2 1 ,1 0 3 1 ,52 11 8 4 3 15 gpdr
B t 2,83 3 ,92 13,20 30 ,05 13 8 6 5 18 gl
BC 0,58 3 ,72 12,97 30,73 16 8 6 6 16 gl
C cagg 0,73 3 ,85 14,90 38 ,52 11 8 |9 5 9 g pdr

C zarna ziemia -  Phaeozem

A p 0,95 3 ,45 14,40 3 6 ,20 9 1 6 1« 5 17 gl
AB 2,62 3,35 13,63 3 3 ,40 6 1 8 ! 8 6 19 gl
B C gg 1,75 4 ,4 2 15,18 33 ,65 11 I 7 7 4 16 gpdr
C 1cagg 3,50 3 ,17 13,68 34 ,65 15 I 7 !io 4 9 gpdr
C 2cagg 3,50 4 ,8 0 14,73 3 3 ,97 11 10 7 5 10 gpdr

p g d r -  p iasek  gliniasty drobnoziarnisty  -  loamy fine sand;
gpdr -  glina d robnopiaszczysta  -  fine sandy loam; gl -  glina lekka -  sandy loam

TA BELA  3. W skaźniki sedym ento logiczne i granulo m etryczne gleb 
TABLE 3. Sedim ento logical and granulom etric indices o f  soils

Poziom
H orizon

W skaźniki sedym ento  logiczne 
Sedim ento logical indices

W skaźniki granulo m etryczne 
G ranulom etric indices

GSS G SO G SK G SP A B C D !!e

G leba płow a -  Luvisol

A p 0,121 1,15 -1 ,3 3 0,16 1,47 3,56 1,85 1,58 6,92
A E 0 ,130 1,88 0,38 1,69 1,93 6,95 2,60 2,30 12,96
:Eet 0,141 1,92 0,33 1,68 1,80 4,85 2,45 2,00 9,32
EB 0,0 5 0 3 ,87 0,68 1,85 1,49 6,50 2,02 1,95 13,12
Bt 0 ,034 3 ,94 0,60 1,15 2,28 7,67 3,26 2,98 14,35
BC 0,037 3 ,48 0,58 1,07 2,37 8,26 3,60 3,28 16,05
C cagg 0 ,062 2 ,75 0,57 1,25 2,84 0,26 3,63 3,30 16,73

C z a rn a  ziemia - Phaeozem

Ap 0 ,0 3 7 3,78 0 ,69 1,13 2,51 10,49 3 ,14 2 ,8 7 17,28
AB 0,0 3 4 3 ,89 0,65 10,96 2,45 9 ,97 2 ,8 9 2 ,7 9 15,83
B C gg 0,041 3 ,88 0,65 1,40 2 ,2 2 7,61 2 ,9 4 2 ,6 4 13,54
C 1cagg 0 ,0 6 4 2 ,89 0 ,50 1 ,4 4 2,53 10,93 3,63 3 ,36 19,98
C 2cag g 0,063 2 ,9 9 0,51 1,37 2,31 7,08 3,05 2,81 12,44

A  = (0 ,2 5 -0 ,1 0  m m ):(0 ,50 -0 ,25  mm) B = (0 ,2 5 -0 ,1 0  m m ):( l,0 0 -0 ,5 0  mm) 
C = (0 ,2 5 -0 ,0 5  m m ):(0 ,50 -0 ,25  mm) D = (0 ,2 5 -0 ,0 2  m m ):(l,0 0 -0 ,2 5  mm) 
E =  (0 ,5 0 -0 ,0 5  m m ):( l,0 -0 ,5 0  mm)
G SS -  Średnia średn ica  ziaren  [mm] -  M ean d iam eter [mm]
GS O -  Odchylenie stan d ard o w e  -  S tandard  deviation 
G S K  -  Skośność  -  Skew ness; G SP -  K urtoza -  K urtosis
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TABELA 4. Z aw artość  tbrm  żelaza -  TABLE 4. C on ten t o f  iron forms

Poziom (G łębokość Fed Feo |Fec = F eo /F ed
H orizon D epth jF ed -F eo

icm g -k g '1

.Gleba p łow a -  Luvisol

iAp 0-28 3 ,40 0,85 2,55 0,25
AE 2 8 -4 2 2 ,9 7 0,68 2 .29 0,23
Eet 4 2 -6 8 2,51 0,49 2 ,02 0 ,20
EB 6 8 -8 4 5,40 0,81 4 ,5 9 0.15
Bt 84-115 7 .16 1,46 5 .70 0 ,20
BC 115-135 6,78 0 ,98 5 .80 0,14
C cagg 135-150 5 ,57 0.71 4 ,86 0,13

C zarna ziemia -  Phaeozem

Ap 0 -3 2 4,71 0,89 3,82 0,19
AB 3 2 -5 0 7 ,86 1,26 6 ,60 0,16
BC gg 5 0 -7 0 7,61 0,99 6 ,62 0,13
C 1cagg 7 0-95 6 ,32 0 ,74 5 ,58 0 ,12
C 2cagg 9 5 -1 5 0 6 .79 0 ,84 5,95 0,12

Fed -  żelazo wolne -  free iron; Feo -  żelazo am orficzne -  am orphous 
iron: Fee -  żelazo krystaliczne -  crystalline iron

słabym wysortowaniem w skale macierzystej oraz poziomach iluwialnych (GSO od 2,75 
do 3,94), z przewagą frakcji drobnych (GSS od 0,034 do 0,064 oraz GSK od 0,50 do 0,60) 
i zbliżonymi wartościami GSP od 1,07 do 1,44. Wartości liczbowe wskaźnika skośności 
(GSK), mieszczące się w przedziale od 0,50 do 0,69, wskazują na dominację ziaren o 
mniejszej średnicy w materiale glebowym czarnych ziem. Zawartość iłu koloidalnego w 
skale macierzystej obu typów gleb była podobna. Natomiast poziomy genetyczne Ap, AB 
i BCgg czarnej ziemi zawierały wyższe ilości iłu koloidalnego aniżeli materiał glebowy w jej 
skale macierzystej. Przyczyniło się to do zmniejszenia stopnia wysortowania materiału 
glebowego w tych poziomach (GSO od 3,78 do 3,89) i obniżenia średniej średnicy ziam 
(GSS od 0,034 do 0,041 mm). Poziomy powierzchniowe w profilu gleby płowej (Ap, AE, 
Eet), charakteryzowały się wyraźnie niższą zawartością iłu koloidalnego. Wartość wskaźnika 
GSK= -1,33 w poziomie Ap wskazuje na jego wyraźne spiaszczenie. Materiał glebowy 
poziomów genetycznych Ap, AE, Eet charakteryzował się lepszym wysortowaniem w 
porównaniu z pozostałymi poziomami genetycznymi w profilu (GSO od 1,15 do 1,92). W 
poziomie Bt odnotowano wyraźne nagromadzenie iłu koloidalnego, na co wskazuje najniższa 
średnia średnica ziam (GSS=0,034 mm) .

Zawartość poszczególnych form żelaza była zróżnicowana w zależności od poziomu 
genetycznego gleb. Najwyższe zawartości żelaza wolnego (Fed), amorficznego (Feo) 
oraz krystalicznego (Fec) stwierdzono w poziomie wzbogacenia Bt gleby płowej natomiast 
w czarnej ziemi w jej poziomie przejściowym AB (tab. 4). Najniższą zawartość form 
żelaza odnotowano w poziomie Eet gleby płowej (Fed=2,51 g-kg"1, Feo= 0,49 g*kg_1).

We frakcji ilastej skały macierzystej obu typów gleb dominowały minerały z grupy 
smektytu oraz illit-smektyt (rys. 2, 3). Na dyfraktogramach preparatów magnezowych 
nasyconych glikolem etylenowym (Mg-GE) oraz prażonych w temp. 300°C i 
nasyconych glikolem etylenowym (Mg -GE) widoczny jest wyraźny refleks o 
wartości d= l,70  nm, świadczący o obecności smektytu. Podobną zawartość 
minerałów smektytowych stwierdzono we frakcji ilastej poziomu omo-próchnicznego
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RYSUNEK 2. Dyfraktogramy frakcji ilastej -  poziom C2cagg w profilu gleby płowej 
FIGURE 2. Diffractograms of clay fraction -  C2cagg horizon in profile of Luvisol

RYSUNEK 3. Dyfraktogramy frakcji ilastej -  poziom C2cagg w profilu czarnej ziemi
FIGURE 3. Diffractograms of clay fraction -  C2cagg horizon in profile of Phaeozem
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RYSUNEK 4. Dyfraktogramy frakcji ilastej -  poziom Ap w profilu czarnej ziemi 
FIGURE 4. Diffractograms of clay fraction -  Ap horizon in profile of Phaeozem

RYSUNEK 5. Dyfraktogramy frakcji ilastej -  poziom Ap w profilu gleby płowej
FIGURE 5. Diffractograms of clay fraction -  Ap horizon in profile of Luvisol
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RYSUNEK 6. Dyfraktogramy frakcji ilastej -  poziom Eet w profilu gleby płowej 
FIGURE 6. Diffractograms of clay fraction -  Eet horizon in profile of Luvisol

RYSUNEK 7. Dyfraktogramy frakcji ilastej -  poziom Bt w profilu gleby płowej
FIGURE 7. Diffractograms of clay fraction -  Bt horizon in profile of Luvisol
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RYSUNEK 8. Dyfraktogram y frakcji ilastej -  poziom  BCgg w  profilu  czarnej ziemi 
FIG U RĘ 8. D iffractogram s o f  clay fraction -  BCgg horizon in profile o f  Phaeozem

czarnej ziemi (rys. 4). W poziomie Ap czarnej ziemi stwierdzono także niewielką zawartość 
minerałów chloryt-smektyt, o czym świadczy refleks o wartości d ^ l^  nm widoczny na 
dyfraktogramie preparatu (Mg30Q-GE). Proces lessivage w warunkach kwaśnego odczynu 
oraz zróżnicowana zawartość wolnego żelaza przyczyniły się do zmian jakościowych i 
ilościowych w składzie mineralnym frakcji ilastej poszczególnych poziomów genetycznych 
gleby płowej. We frakcji ilastej poziomów Ap, Eet i Bt dominował illit oraz minerały 
mieszanopakietowe illit-smektyt (/-5). Stwierdzono także obecność chlorytu i wermikulitu 
(rys. 5, 6, 7). Większość pakietów smektytowych i chlorytowych tworzy struktury 
mieszanopakietowe: chloryt-smektyt (CH-S) oraz smektyt-wermikulit (S-V) (rys. 4, 8). 
Chloryt identyfikowano na podstawie stabilnego refleksu d=l,4 nm widocznego na 
dyfraktogramach frakcji wysyconej potasem. Wyraźnie niższa intensywność tego refleksu 
po prażeniu próbki w temp. 550°C wskazuje na „chloryty pedogeniczne”, charakteryzujące 
się labilną strukturą (rys. 5, 6). We frakcji ilastej badanych gleb stwierdzono niewielką 
zawartość kaolinitu, który identyfikowano na podstawie refleksów o wartościach d= 
0,72; 0,35 nm oraz ich zaniku po prażeniu preparatów w temp. 550°C. We frakcji ilastej 
poziomów Ap i Eet gleby płowej stwierdzono także niewielką zawartość kwarcu (Q). W 
poziomach tych stwierdzono wyraźnie niższą zawartość smektytu w porównaniu z ich 
zawartością we frakcji ilastej skały macierzystej. Stwierdzono także obecność wermikulitu 
na podstawie refleksów o wartościach d=l,4; 0,47 nm w próbkach nasyconych Mg2+ i 
stabilnej pozycji refleksu d=l,4 nm po nasyceniu glikolem etylenowym oraz po jego 
przesunięciu do wartości d=l,0 nm po nasyceniu K+ (rys. 7).
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DYSKUSJA

Badane gleby różniły się cechami morfologicznymi oraz podstawowymi właściwościami 
fizyko-chemicznymi, będącymi efektem przebiegu odrębnych procesów glebotwórczych. 
Zarówno czarna ziemia, jak i gleba płowa są glebami całkowitymi, w których nie 
stwierdzono cech nieciągłości litologicznej. Wartości wskaźników granulometrycznych 
obliczone dla poszczególnych poziomów genetycznych wskazują na genetyczną 
jednorodność substratu glebowego obu typów gleb. Występująca w poziomie skały 
macierzystej drobnopiaszczysta glina miała wskaźniki sedymentologiczne typowe dla glin 
lodowcowych. Charakteryzują się one między innymi bardzo słabym wysortowaniem 
materiału glebowego [Kobierski 2010; Prusinkiewicz, Proszek 1990; Zagórski 1996].

Istotnym parametrem informującym o przebiegu procesu transformacji materiału 
glebowego jest stopień uruchamiania żelaza [Janowska i in. 2002; Zagórski 2001]. Żelazo 
amorficzne stanowi w badanych glebach niewielką część żelaza wolnego, co potwierdza 
występowanie tlenków żelaza głównie w formie krystalicznej. Odzwierciedleniem niewielkiej 
zawartości amorficznych form żelaza był niski wskaźnik kiystaliczności (obliczony z iloczynu 
Feo/Fed). Przewaga krystalicznych tlenków żelaza nad zawartością form amorficznych 
jest charakterystyczna dla gleb wytworzonych z glin zwałowych. Najniższa zawartość 
poszczególnych form żelaza stwierdzona w poziomie Eet może wskazywać na równoczesne 
wymycie tlenków żelaza wraz z frakcją ilastą w procesie płowienia. Proces przemycia iłu 
koloidalnego prowadzi do wzbogacenia poziomu iluwialnego w wolne tlenki żelaza. Obecność 
w badanej czarnej ziemi węglanu wapnia na głębokości 70 cm wpłynęła na obojętny i 
zasadowy odczyn w całym profilu glebowym. Podobnie było w większości czarnych ziem 
Równiny Inowrocławskiej, w których strop materiału glebowego zawierający CaC03 zalegał 
płytko pod powierzchnią gleb [Kobierski, Dąbkowska-Naskręt 2003]. Wyniki analiz 
fizykochemicznych badanej czarnej ziemi wskazują na początkowe stadia tworzenia się 
poziomu cambic. Świadczy o tym zróżnicowana zawartość form żelaza w profilu oraz 
jego nagromadzenie w poziomach AB i BCgg.

Proces lessivage w warunkach kwaśnego odczynu wyraźnie wpłynął na dystrybucję 
minerałów ilastych w profilu badanej gleby płowej. Dowodem tego może być obecność 
wermikulitu -  minerału o pedogenicznym pochodzeniu w poziomach powierzchniowych 
tej gleby. Podobnie we frakcji ilastej gleb Równiny Inowrocławskiej wytworzonych z 
gliny zwałowej zaobserwowano wyraźny wpływ pedogenezy na skład minerałów ilastych. 
Stwierdzono strefowość występowania niektórych minerałów w poziomach genetycznych 
gleb oraz zależność pomiędzy ich występowaniem a zawartością iłu koloidalnego [Kobierski, 
Dąbkowska-Naskręt 2003]. Proces transformacji minerałów zintensyfikowany nagroma
dzeniem produktów ich rozkładu prowadzi do powstania wtórnych minerałów oraz ich 
translokacji w profilu glebowym [Wilson 1999]. Obserwowana w cyklu wietrzeniowym 
transformacja illitu do wermikulitu przez struktury mieszanopakietowe (hydroksy- 
wermikulit), jest następstwem destrukcji ich sieci krystalicznej w warunkach kwaśnego 
odczynu, obecności wolnego żelaza i substancji humusowych [Bamhisel, Bertsch 1989; 
Matsue, Wada 1989]. Według Biesiackiego i Zagórskiego [1996] powstawaniu wermikulitu 
sprzyjają także procesy glejowe, które znacząco różnicują skład mineralny substratu 
glebowego. W przypadku badanej czarnej ziemi transformacja minerałów ilastych 
zaznaczyła się w poziomie przejściowym BCgg. Jednakże obecna faza rozwoju czarnej 
ziemi nie spowodowała wyraźnego zróżnicowania minerałów ilastych w profilu. Minerały 
z grupy smektytytu oraz minerały mieszanopakietowe illit-smektyt dominują w całym 
profilu tej gleby. Podobny skład mineralogiczny frakcji ilastej stwierdzono w czarnych
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ziemiach Równiny Sochaczewskiej [Chojnicki 1994]. Dominujący udział smektytu we 
frakcji ilastej poziomu powierzchniowego badanej czarnej ziemi tłumaczyć można lokalną 
depozycjąmateriału glebowego o allogenicznym pochodzeniu. Natomiast we frakcji ilastej 
czarnych ziem kujawskich, zwłaszcza w ich poziomach omo-próchnicznych dominował 
illit i jego minerały mieszanopakietowe oraz chloryt [Długosz i in. 1997; Kobierski, 
Dąbkowska-Naskręt 2003]. Intensywność procesu transformacji minerałów maleje często 
wraz z głębokością w profilu glebowym, a procesy częściowej lub całkowitej destrukcji 
struktur krystalicznych minerałów zachodzą znacznie wolniej w warunkach obojętnego i 
zasadowego odczynu [Eberl i in. 1993; Józefaciuk 1998].

WNIOSKI

1. Relatywnie niewielkie różnice pomiędzy wartościami wskaźników granulometrycz- 
nych wskazują na pierwotną jednorodność genetyczną substratu glebowego bada
nych typów gleb. Materiał glebowy gleby płowej i czarnej ziemi charakteryzował się 
bardzo słabym wysortowaniem w poziomach iluwialnych i skale macierzystej.

2. Genetycznąjednorodność skały macierzystej badanych gleb potwierdza podobny skład 
mineralogiczny frakcji ilastej z dominującym udziałem smektytu oraz minerałów illit- 
smektyt.

3. Różnice w składzie minerałów ilastych w poziomach genetycznych badanych gleb są 
efektem przebiegu odrębnych procesów glebotwórczych. Proces lessivage w wa
runkach kwaśnego odczynu wpłynął na transformację i dystrybucję minerałów ila
stych w poziomach powierzchniowych gleby płowej.

4. Dominujący udział smektytu we frakcji ilastej poziomu powierzchniowego czarnej 
ziemi może być wynikiem lokalnej depozycji materiału glebowego o allogenicznym 
pochodzeniu.
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