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A b strac t: The m ountain sycam orc forest {Phyllitido-Aceretum  M oor 1952) is the rarest p lant com m unity 
w ith sycam ore in Poland. The objective o f  this w ork  was the docum entation o f  the variability  range o f  the 
basic properties o f  soils under such forests and the definition o f  their position  in soil taxonomy. The 
unique m orphology and properties suggest the creation o f  a new  taxonom ic un it for such soils referred to 
as extrem ely stony hum ic soils.
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WSTĘP

Jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum Moor 1952, chociaż 
jest najrzadziej spotykanym w Polsce zespołem lasów jaworowych, ma duże znaczenie 
ekologiczne. Płaty tego zespołu występujące najczęściej wyspowo wśród siedlisk buczyny 
karpackiej zwiększająjej bioróżnorodność.

Charakterystyki gleboznawcze zespołu jaworzyny z języcznikiem były wykonywane 
dotychczas tylko fragmentarycznie przy okazji prac fitosocjologicznych, czy też 
gleboznawczo-fitosocjologicznych [Adamczyk i in. 1973, 1982; Matuszkiewicz 1958; 
Medwecka-Komaś 1952; Pancer-Kotejowa 1973; Staszkiewicz 1973]. Niniejsza praca 
opisuje gleby zespołu roślinnego w całym jego zasięgu występowania na terenie Polski. 
Jest równocześnie dokum entacją stanowisk języcznika zwyczajnego (Phyllitis 
scolopendrium (L.) Newman) -  rzadkiej chronionej paproci, która spotykana jest w Polsce 
jedynie w obrębie tego zespołu.
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Celem pracy jest udokumentowanie zakresu zmienności podstawowych właściwości 
i określenie stanowiska systematycznego gleb zespołu leśnego jaworzyny z języcznikiem 
zwyczajnym Phyllitido-Aceretum Moor 1952.

OBIEKT I METODY

Powierzchnie badawcze zlokalizowano w Karpatach fliszowych (Beskid Sądecki i 
Beskid Wyspowy, Beskid Niski, Bieszczady), w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w 
Pieninach i Górach Kaczawskich (tab. 1). Jako warunek konieczny dla wyróżnienia 
zespołu uznano występowanie gatunku charakterystycznego -  języcznika zwyczajnego 
(Phyllitis scolopendrium L.).

Łącznie wykonano 14 odkrywek i pobrano 65 próbki gleby do analiz laboratoryjnych. 
Próbki z poziomów powierzchniowych pobierano z kilku miejsc w zasięgu płatu jako próbki 
zbiorcze. Z poziomów głębszych próbki pobierano z profilu glebowego. W terenie wykonano 
pełne opisy profili glebowych z uwzględnieniem charakterystyki morfologii terenu.

Podczas prac laboratoryjnych oznaczono powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie 
metodami następujące właściwości: skład granulometryczny metodą Bouyoucosa- 
Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego, pH w H20  i 1 M KC1 metodą potencjo- 
metryczną, węglany metodą Scheiblera, węgiel organiczny metodąTiurina, azot całkowity 
metodą Kjeldahla, kationy wymienne (Ca**, Mg**, K+, Na+) w 1 M roztworze octanu 
amonu metodą ASA, kwasowość hydrolityczną metodą Kappena.

WYNIKI

Stanowiska zespołu jaworzyny z języcznikiem znajdowały się na stokach młodych, 
których spadek wynosił od 20° do 55° (tab. 1). Zespół ten występował zarówno w 
górnych częściach stoku, jak i w załamaniach stokowych, a także w dolnych partiach 
stoków. Porastał on najczęściej pokrywy rumowiskowe złożone z ostrokrawędzistych 
bloków i obtoczonych głazów. Powstanie tych pokryw wiązać należy z zachodzącymi 
w obrębie młodych stoków ruchami masowymi, takimi jak: obrywy skalne (Ciasne Skały, 
Chełmowa Góra, Zamkowa Góra, Krzemień, Ochotnica), osuwiska spowodowane 
podcięciem przez potoki (Wąwóz Myśliborski, Pieniński Potok, Ociemny Potok), osuwiska 
stokowe (Jelenia Góra, Roztoka, Berdo, Piotruś, Kostrza, Hylaty). Według podziału 
proponowanego przez Adamczyka i innych [1973] materiał macierzysty gleb jaworzyny z 
języcznikiem klasyfikować można jako koluwia osuwiskowe i pokrywy typu gruzowego 
-  kamienisto-gliniaste. Gleby jaworzyny z języcznikiem można też próbować wiązać z 
pokrywą górną (theta) rozumianąjako warstwa gruzowo-kamienista lub blokowa w ujęciu 
proponowanym przez Kowalkowskiego [1991].

Podłożem skalnym badanych gleb były: wapienie jurajskie Pienin (Dolina Ociemnego 
Potoku, Zamkowa Góra, Dolina Pienińskiego Potoku) i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(Chełmowa Góra, Wąwóz Ciasne Skały), piaskowce i łupki fliszowe należące do warstw:

-  magurskich (Roztoka Wielka, Jelenia Góra),
-  ropienieckich /inoceramowych/ (Ochotnica),
-  grodziskich (Kostrza),
-  krośnieńskich (Krzemień, Hylaty, Berdo),
-  cergowskich (Piotruś)
oraz skały metamorficzne -  lawy typu spilitowego przeobrażone w facji zieleńcowej 

(Wąwóz Myśliborski).
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TABELA 1. Lokalizacja i diagnoza badanych gleb -  TABLE 1. Localization and classification o f soil profiles

Uh 
O

Z 
£ Położenie

Situation
Wysokość 
[m iLp.m.], 

wystawa, spadek 
Altitude,
exposition, slope

Typ i podtyp gleby wg PTG 
Type - subtype acc. to WRB 2006 
Typ i podtyp gleby wg autora

Podłoże skalne 
Rock

1 Pieniny, Dolina Ocieranego Potoku, 
Pieniński Park Narodowy, 
oddz 6d

58 m 
NW, 
35°

rędzina próchniczna górska 
Rendzic Hyperskeletic Leptosols 
rędzina rumoszowa próchniczna

wapienie bulaste 
jury środkowej 
kredy dolnej

2 Pieniny, Zamkowa Góra, 
Pieniński Park Narodowy, 
oddz 15d

740 m 
E,
38°

rędzina próchniczna górska 
Rendzic Hyperskeletic Leptosols 
rędzina rumoszowa próchniczna

wapienie krynoidowe 
jury środkowej

3 Pieniny, Dolina Pienińskiego Potoku. 
Pieniński Park Narodowy, 
oddz: 15b

570 m 
N,
25°

rędzina próchniczna górska 
Rendzic Hyperskeletic Leptosols 
rędzina rumoszowa próchniczna

wapienie 
krynoidowe 
jury środkowej

4 Jura Krakowsko-Częstochowska, 
Chełmowa Góra, Ojcowski Park 
Narodowy, oddz. 30a

360 m 
N,
25°

rędzina brunatna/czamoziernna 
Cambic Rendzic Leptosols 
rędzina próchniczna

wapienie jury górnej

5 Jura Krakowsko-Częstochowska, 
Wąwóz Ciasne Skały, Ojcowski 
Park Narodow>r, oddz. 38a

370 m 
NE, 
28°

rędzina brunatna/ czamoziemna 
Cambic Rendzic Leptosols 
rędzina próchniczna

wapienie jury 
górnej

6 Beskid Wyspowy, Kostrza 
N-ctwo: Limanowa 
L-ctwo: Kostrza, las prywatny

600 m 
NNE, 
38°

Hyperskeletic Leptosols (Humic) 
gleba rumoszowa próchniczna

łupki i piaskowce 
grodziskie 
kreda dolna

7 Gorce, Dolina Ochotnicy
N-ctwo: Krościenko
L-ctwo: Tylmanowa, las prywatny

420 m 
NE,
38°

Hyperskeletic Leptosols (Humic) 
gleba rumoszowa próchniczna

piaskowce i łupki 
ilaste ropienieckie 
trzeciorzęd

J8 Beskid Sądecki, Dolina Roztoki 
Wielkiej N-ctwo: Piwniczna, 
L-ctwo: Roztoka Wielka, oddz 175

630 m
NW,
37°

Hyperskeletic Leptosols (Humic) 
gleba rumoszowa próchnicza

piaskowce i łupki
magurskie
trzeciorzęd

9 Beskid Niski, Jelenia Góra, 
N-ctwo: Łosie, L-ctwo: Szymbark, 
rezerwat: Jelenia Góra

655 m 
NNE, 
38°

gleba szarobrunatna 
Cambisols (Skeletic, Humic) 
gleba brunatna próchniczna

piaskowce i łupki
magurskie
trzeciorzęd

10 Beskid Niski, Stasianie 
N-ctwo: Dukla 
L-ctwo: Piotruś, oddz 44a

510 m 
NWW, 
20°

gleba brunatna typowa 
Cambisols (Skeletic, Humic) 
gleba brunatna próchniczna

piaskowce i łupki
cergowskie,
trzeciorzęd

11 Bieszczady Zachodnie, Góra Berdo, 
N-ctwo: Lesko,
L-ctwo Myczkowice, oddz 140c

540 m
NE,
37°

gleba brunatna wyługowana 
Cambisols (Skeletic, Humic) 
gleba brunatna próchniczna

piaskowce i łupki
krośnieńske
trzeciorzęd

12 Bieszczady Zachodnie, Dolina 
Hylatego, N-ctwo: Lutowiska, 
L-ctwo: Zatwamica, oddz 96a

700 m 
NWW. 
36°

Hyperskeletic Leptosols (Humic) 
gleba rumoszowa próchniczna

piaskowce i łupki
krośnieńskie
trzeciorzęd

13 Bieszczady Zachodnie, Krzemień, 
Bieszczadzki PN, oddz. 9a

1000 m
NNW,
32°

gleba brunatna kwaśna typowa 
Cambisols (Skeletic, Humic) 
gleba brunatna próchniczna

piaskowce i łupki
krośnieńskie
trzeciorzęd

14 Góry Kaczawskie, Wąwóz 
Myśliborski N-ctwo: Jawor 
L-ctwo: Siednica, oddz 234j

320 m 
NNE, 
55°

Hyperskeletic Leptosols (Humic) 
gleba rumoszowa próchniczna

zieleńce
drobnoziarniste

Wszystkie wymienione skały lub ich zwietrzeliny zawierają węglany; wapienie jako 
główny minerał kalcyt, fliszowe piaskowce i łupki ilaste jako lepiszcze, skały metamorficzne 
jako produkt wietrzenia chemicznego.
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Stanowiska zespołu jaworzyny występowały na stokach północnych, a ich warunki 
morfologiczne odpowiadały niszom osuwiskowym, załamaniom stokowym lub dnom 
głębokich dolin. Znajdują się więc one pod oddziaływaniem określonych warunków 
mikroklimatycznych. Mamy tutaj do czynienia z mezoklimatem chłodnym zboczy 
północnych lub zimnym den dolin. Dla stanowisk tych charakterystyczne są specyficzne 
warunki insolacyjne, duża wilgotność powietrza wynikająca z nagromadzenia opadów i 
niewielkiego parowania oraz warunki sprzyjające częstej kondensacji pary wodnej [Klein 
1973; Kostarkiewicz 1979; Obrębska-Starklowa 1969, 1984].

W ujęciu morfologicznym w badanych glebach stwierdzono dwa różne typy budowy 
profilu glebowego. Na ośmiu stanowiskach typowy był układ poziomów Ol-Oh-A-AB- 
B-CB. Na pozostałych sześciu stanowiskach nie występował podpoziom organiczny (Oh) 
i budowę profilu można zapisać jako Ol-Ah-AB-B-CB.

Podpoziom ściółki leśnej Ol złożony był głównie ze świeżo opadłych liści drzew, 
drobnych gałązek i szczątków roślin runa. Miąższość tego poziomu wahała się od 0 do 10 
cm, z tym, że duże miąższości wynikały z nagromadzenia świeżo opadłych liści drzew 
pod koniec sezonu wegetacyjnego, gdy prowadzone były prace terenowe. Podpoziom 
organiczny Oh miał barwę brunatnoczamą (w stanie wilgotnym najczęściej 2,5Y 2/1), 
miał umiarkowane lub wyższe uwilgotnienie i strukturę drobną gruzełkową trwałą na 
przejściu do amorficznej oraz układ pulchny. Miąższość tego poziomu wynosiła od 7 do 
29 cm. Nie był to poziom ciągły. Stanowił on jedynie wypełnienie wolnych przestrzeni 
pomiędzy rumoszem skalnym różnej średnicy. Często też występowały niewypełnione 
szczeliny. Występowanie poziomu organicznego (Oh) powiązane było z glebami silnie 
kamienistymi od samej powierzchni (75-90% części szkieletowych). Jako kolejny 
występował poziom próchniczny Ah. Jego średnia miąższość wynosiła 27,2 cm i był to 
poziom dobrze wykształcony, umiarkowanie wilgotny, o barwie czamo-brunatnej i trwałej 
strukturze gruzełkowej. Przejście do poziomu AB było najczęściej stopniowe z zaciekami 
pomiędzy grubymi odłamkami skały macierzystej. Poziomu przejściowego AB nie 
stwierdzono tylko w glebie na powierzchni w Pienińskim Potoku ( profil Jaw 3). Na 
pozostałych stanowiskach poziom ten miał miąższość od 7 do 43 cm, barwę brunatną z 
szarym odcieniem, trwałą lub średniotrwałą strukturę agregatową. Poziom wzbogacenia 
B, prawdopodobnie akumulacji rezydualnej, był najczęściej barwy brunatnej i miał 
średniotrwałą strukturę agregatową. Na stanowiskach, gdzie poziom akumulacji próchnicy 
sięgał szczególnie głęboko (Ochotnica, Kostrza i Wąwóz Myśliborski), poziom ten był 
maskowany próchnicą i pod poziomem AB występował bezpośrednio poziom z cechami 
skały macierzystej CB. Poziom przejściowy CB był bardzo silnie szkieletowy, o słabo 
zaznaczającej się strukturze agregatowej w częściach ziemistych, a jego barwa była 
związana z barwą skały macierzystej gleby. Stwierdzone w środkowych częściach 
opisywanych profili: wykształcona struktura agregatowa, ogólnie szara barwa oraz większe 
nasycenie barwą w stosunku do poziomów niżej leżących wskazują, że najbliższym 
poziomem diagnostycznym dla tych gleb jest poziom cambic.

W drugim wariancie budowy profilowej jako pierwszy pod ściołą występował poziom 
akumulacji próchnicy Ah o średniej miąższości 14,0 cm. Barwa jego jest najczęściej 
brunatnoczama (10YR 2/1 w stanie wilgotnym), a struktura gruzełkową trwała. Poziom 
przejściowy AB ma miąższość od 17 do 40 cm, barwę jasnobrunatnąz szarym odcieniem 
(jasność i nasycenie w stanie suchym poniżej 4). Struktura w tym poziomie jest agregatowa 
trwała lub średniotrwała, a układ zwięzły. Poziom wzbogacenia B jest w tym wariancie
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dobrze wykształcony, ma miąższość od 38 do 101 cm i cechy morfologiczne właściwe 
dla poziomów cambic. Właściwości poziomu przejściowego do skały macierzystej CB są 
zdominowane przez cechy zwietrzeliny skalnej.

Gleby jaworzyny z języcznikiem należą do gleb bardzo silnie szkieletowych. W 
środkowej części profilu zawierają zawsze ponad 50% frakcji o średnicy większej od 1 
mm, z dominującą frakcją kamieni (rumoszu), w skład której wchodzą ostrokrawędziste 
odłamki skał o średnicy większej od 20 mm. Poziomy powierzchniowe gleb jaworzyn 
górskich zawierają od 5 do 90% części szkieletowych z tym, że na 8 stanowiskach 
zawartość tej frakcji była równa lub większa od 80% (tab. 2). Na tych stanowiskach 
zawartość części szkieletowych utrzymuje się na wysokim poziomie w całym profilu. 
Jaworzyny z języcznikiem występują również na glebach o mniejszej zawartości części 
szkieletowych. Na stanowisku Berdo zawartość szkieletu wzrasta systematycznie od 5% 
w poziomie powierzchniowym do 60% w poziomie przejściowym do skały macierzystej 
CB. Stanowisko to znajduje się w dolnej części długiego stoku i pokrywa glebowa ma 
tutaj częściowo charakter pokrywy deluwialnej. Niskie zawartości frakcji szkieletowych 
stwierdzono również na stanowisku Piotruś, gdzie gleba powstała z warstw fliszu 
karpackiego, w których przeważają łupki ilaste podatne na wietrzenie fizyczne.

Zawartość części szkieletowych w większości gleb jaworzyn jest wysoka już w 
poziomach wierzchnich, a dodatkowo wzrasta w poziomie przejściowym do skały 
macierzystej. Taki rozkład wynika z genezy badanych gleb. Gleby jaworzyn powstały w 
większości przypadków z młodych pokryw stokowych -  rumowiskowych lub 
osuwiskowych o dużej szkieletowości w całym profilu.

Części ziemiste badanych gleb mają skład granulometryczny od piasku gliniastego 
mocnego do iłu pylastego, ale najczęściej są to utwory gliniaste (tab. 2). Skład 
granulometryczny części ziemistych jest określany przez skałę macierzystą danej gleby. 
Najcięższy skład iłów pylastych mają gleby powstałe z wapieni górnej jury w Ojcowskim 
Parku Narodowym (Chełmowa Góra, Ciasne Skały). Gleby wytworzone z gruboziarnistych 
piaskowców krośnieńskich z Bieszczadów Zachodnich (Berdo, Krzemień) mająuziamienie 
piasków gliniastych mocnych i glin lekkich.

Występujący w ośmiu badanych glebach poziom organiczny Oh zawiera od 12,4% 
do 34,9% C organicznego, co po przemnożeniu przez współczynnik Waksmana daje od 
21,4 do 60,2% próchnicy (tab. 2). Gleby z dobrze wykształconym poziomem organicznym 
występują zarówno na podłożu wapiennym w Pieninach, jak i skał okruchowych w 
Karpatach fliszowych. Brak też związku pomiędzy stopniem wykształcenia tego poziomu 
a wysokością n.p.m., gdyż stwierdzono go na stanowisku Ochotnica -  420 m.n.p.m. 
oraz na stanowisku w dolinie Hylatego -  700 m n.p.m. Występowanie tego poziomu 
wiązać należy prawdopodobnie z wysoką zawartością Części szkieletowych już od 
powierzchni gleby. Potwierdza to mała zmienność zawartości części szkieletowych w 
poziomie Oh gleb jaworzyn (współczynnik zmienności v=6,4%). W pozostałych poziomach 
stwierdzono znacznie większą zmienność (v=27,3-47,7%) (tab. 2).

Poziomy próchniczne A gleb jaworzyn zawierająod 3,7 do 10,2% węgla organicznego, 
średnio 6,66%. W głębszych poziomach glebowych zawartość węgla organicznego 
systematycznie maleje. Należy jednak podkreślić, że gleby jaworzyn to gleby głęboko 
próchniczne i jeszcze na głębokości około 1 m często stwierdzano w nich ponad 1% 
węgla organicznego (Ociemny Potok, Kostrza, Ochotnica, Szymbark, Hylaty, Krzemień, 
Wąwóz Myśliborski).



TABELA 2. Właściwości fizykochemiczne w poziomach badanych gleb 
TABLE 2. Physicochemical properties o f horizons o f  the investigated soils
Właściwości
Properties

Części szkieletowe 
>1,0 mm [%]

Poziom - Horizon
(O,A)*
**63 (5-90) 
43,9

O
83 (75-90) 
6,4

Ah
61 (5-90) 
43,9

AB
66 (10-95) 
31,0

B
59 (10-85) 
47,7

BC
78 (10-95) 
27,4

Piasek 1,0-0.1 mm [%] 34,7 (27-44) 
19,3

35,5 (7-62) 
49,0

38.3 (6-63)
51.4

37,1 (11-68) 
49,3

Pył 0,1-0,02 mm [%J - - 26,5 (19-37) 29,4 24,0 (15-38) 32,9 22,8 (13-38) 30,3 22,4 (12-46) 43,8

11 <0,02 m [%]

c [%] 15,41 (13,7-34,9) 
67,3

22,18 (12,4-34,9) 
39,0

38,8 (19-54) 35,8
6,66 (3,73-10,18) 
27,6

40,5 (16-63) 40,2 
2,59 (1,00-3,87) 
39,8

38.9 (20-67) 40,6
1,22 (0,35-2,40)
54.9

40,5 (17-70)37,0

N [%] 1,18 (0,33-2,32) 
61,9

1,67 (1,01-2,32) 
34,1

0,59 (0,33-1,00) 
27,1

0,28 (0,10-0,41) 
39,3

0,15 (0,07-0,24) 
40,0

-

C:N

S -TEB 
[cmol (H-) k g 1]

12,7 (10,2-15,9) 
14,6
57,71 (12,5-137,1) 
70,1

13,17 (10,8-15,9) Ul ,35 (9,4-15,8) 
13,4 -15,7
77,77 (29,3-137,1) 139,18 (12,5-78,3) 
54,8 |51,3

9,15 (7,5-13,5) 
17,2
27,86 (3,5-71,2) 
79,5

7,63 (5,3-10,5) 
23,3
28,24 (3,0-69,12) 
89,6

33,61 (1,7-69,4) 
74,4

ITh Ilydr. acid 
[cmol C+j-kg'1]

13,56 (2,1-74,4) 
136,0

18,8 (4,5-74,4) ki,25 (1,0-21,8) 
123,4 109,1

4,14 (0,7-15,0) 
107,2

2,93 (0,6-11,8) 
120,5

1,86 (0,4-9,3) 
124,7

T - CEC 
[cmol (+);kg '1]
Vs -  BS 
[%]

71,27 (21,8-142,4)
57.6
78,71 (32,0-96,2)
26.6

96,57 (52,8-142,4) 145,43 (21,8-79,7)
38.0 34,5
78,69 (32,0-96,2) 81,91 (42,7-98,5)
29.0 125,8

32 (9 ,9 -7 1 ,9 )
60,8
77,37 (26,5-99,0) 
34,4

31,17 (8,6-70,3) 
75,2
80,14 (20,2-99,1) 
31,9

35,47 (8,0-70,0) 
66,9
86,26 (1571-99,1) 
26,7

Ca
[cmol (+)-kg_l]

53,36 (10,6-129,6) 
72,8

72,20 (25,8-129,6) 136,70 (10,6-76,5) 
57,1 ;55,4

26,23 (2,7-69,7) 
84,5

27,13 (2,5-68,4) 
94,0

32,08 (1,3-68,3) 
78,6

Mg
[cmol (+)*kg'1]

3,63 (1,4-8,0) 
57,9

4,66 (1,8-8,0) |2,08 (1,0-3,5) 
47,6 |38,5

1,38 (0,6-2,9)
50.0
0,18 (0,04-0,42)
61.1

0,88 (0,4-1,7) 
51,1
0,15 (0,04-0,35) 
60,0

1,30 (0,2-5,0) 
96,2

K
[cmol (+) kg_1]

0,59 (0,20-1,76) 
76,3

0,75 (0,21-1,76) !0,32 (0,06-0,86) 
69,3 [68,8

0,16 (0,04-0,34) 
56,3

N a
[cmol (+) k g '1]

0,12 (0,05-0,31) 
66,7

0,16 (0,07-0,31) 10,08 (0,05-0,11) 
50,0 |25,0

0,07 (0,05-0,11) 
28,6

0,08 (0,06-0,11) 
25,0

0,07 (0,05-0,10) 
14,3

*(0 ,A ) -  powierzchniowy -  surfacing; ** x -  średnie -- mean (min-max) v -  współczynnik zmienności -  variation coefficient [%]
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Zawartość azotu w badanych profilach zmienia się w sposób typowy, największe ilości 
oznaczano w poziomach organicznych i stopniowo coraz mniejsze w głąb profilu glebowego. 
W poziomie powierzchniowym jaworzyn stwierdzono od 0,33 do 2,32% azotu. Wartości 
C:N w tych glebach wykazały stosunkowo małą zmienność (współczynnik zmienności 
v= 13,3-23,4%). W poziomach organicznych stosunek C:N wahał się od 10,80 do 15,86, a 
w poziomach próchnicznych od 9,37 do 15,83 (tab. 2). W układzie profilowym notowano 
w poziomach organicznych nieznacznie wyższe wartości C:N niż w poziomach 
próchnicznych (tab. 2). Gleby jaworzyn z języcznikiem ze względu na stwierdzone 
stosunkowo niskie wartości C:N mają substancję organiczną o wysokim stopniu rozkładu 
lub podatną na rozkład.

Pod jaworzynami występują gleby o odczynie zarówno zasadowym, jak i kwaśnym. 
Wartości pH w H O w poziomie próchnicznym A wahająsię od 4,4 do 7,4, a w KC1 od 3,8 
do 7,3 (tab. 2). Gleby o odczynie zasadowym to rędziny wytworzone z wapieni, zawartość 
węglanu wapnia w poziomach próchnicznych tych gleb dochodzi nawet do 47,3% (Zamkowa 
Góra). Odczyn kwaśny w całym profilu mają gleby, których skałą macierzystą są silnie 
odwapnione zwietrzeliny piaskowców fliszu karpackiego (Roztoka, Hylaty, Krzemień). Nie 
wykazują one obecności węglanu wapnia w całym profilu.

W poziomach powierzchniowych gleb jaworzyn kwasowość hydrolityczna Hh 
przyjmuje wartości od 2,10 do 74,40 cmol (+)-kg_1 gleby. W układzie profilowym 
najwyższe wartości kwasowości hydrolitycznej stwierdzano w poziomie organicznym
O. Wykazuje ona tutaj dużą zmienność (v=123,3%) i przyjmuje wartości od 4,5 do 74,4 
cmol (+)*kg_1 (tab. 2).

Poziomy organiczne gleb jaworzyn zawierająod 29,3 do 137,1 cmol (+)• kg-1 kationów 
zasadowych i w układzie profilowym są to w większości wypadków wartości największe. 
Poziomy próchniczne A w jaworzynach zawierają od 12,5 do 78,3 cmol (+)*kg_1 (tab.
2). W układzie profilowym suma zasadowych kationów wymiennych w większości 
badanych gleb przyjmuje najniższe wartości w środkowej części profilu (poziomy AB i B 
-  tab. 2). We wszystkich badanych glebach w sumie zasad wymiennych największy 
udział mająkationy wapnia. W glebach jaworzyn stanowią one zawsze ponad 80%. Drugim 
znaczącym kationem jest magnez, którego udział w rędzinach jest bardzo niski, poniżej 
5%, a w glebach fliszowych nieco wyższy, z reguły ok. 10%.

Kompleks sorpcyjny badanych gleb w większości przypadków jest silnie wysycony 
zasadami. W poziomie próchnicznym jaworzyn Vs przyjmuje wartości od 42,7 do 98,5%. 
Zbiorowisko jaworzyny zawsze związane jest z glebą o wysokim stopniu wysycenia 
zasadami. Nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z glebami o odczynie kwaśnym -  pH w 
KC1 poniżej 4,0 (Roztoka, Hylate, Krzemień), Vs przyjmuje wartości powyżej 40%.

Zawartość wapnia wymiennego w profilach gleb jaworzyn waha się od 1,26 do 129,63 
cmol (+)*kg_1. Tak duża zmienność wynika ze zróżnicowania skał macierzystych. Gleby 
wytworzone z wapieni zawierają znacznie więcej wapnia wymiennego niż gleby powstałe ze 
skał okruchowych i metamorficznych niewęglanowych. Jednak w niektórych poziomach 
organicznych gleb niewapniowcowych występujązawartości szczególnie duże, porównywalne 
z oznaczanymi w poziomach próchnicznych rędzin (Kostrza -  46,8 cmol (+)*kg_1, Wąwóz 
Myślborski -  51,2 cmol (+)*kg_1 gleby). Zwraca również uwagę bardzo niska zawartość 
wapnia wymiennego w powierzchniowych poziomach próchnicznych stanowisk Berdo 
(12,67 cmol (+)-kg_1) i Krzemień (10,58 cmol (+)-kg_1). Gleby te charakteiyzują się niską 
zawartością wapnia w całym profilu i wynika to prawdopodobnie z silnego odwapnienia ich
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skały macierzystej. Profile pod jaworzynami na dwunastu stanowiskach zawierają najwięcej 
wapnia wymiennego w poziomach powierzchniowych, a w głąb profilu jego zawartość 
systematycznie maleje.

W poziomach próchnicznych gleb jaworzyn zawartość magnezu wahała się od 1,05 
do 3,50 cmol (+)-kg_1, a zawartość potasu -  od 0,06 do 0,86 cmol (+)*kg_1 .

DYSKUSJA

Gleby jaworzyn na stanowiskach Kostrza, Ochotnica, Roztoka Wielka, Hylaty Potok, 
Wąwóz Myśliborski nie spełniają kryteriów żadnego z podtypów wydzielanych w 
Systematyce gleb Polski [1989]. Silna kamienistość i obecność w profilu niewypełnionych 
przestrzeni przemawia za zaliczeniem tych gleb do typu: gleb rumoszowych. Pomimo 
znacznej zawartości substancji organicznej są to raczej ogniwa początkowe stanowiące 
przejście od gleb inicjalnych do gleb o w pełni rozwiniętym profilu i wyraźnie 
wyznaczonym kierunku przebiegu procesu glebotwórczego. We współcześnie tworzącej 
się czynnej pokrywie gruzowej lub rumoszowej zachodzą równolegle procesy wietrzenia 
fizycznego i chemicznego oraz dopływ materiału po stoku (erodowany materiał mineralny 
i substancja organiczna, bogata w biogeny woda ze spływu sródpokrywowego). To właśnie 
wzbogacenie w duże ilości materii organicznej akumulowanej w wolnych przestrzeniach 
pomiędzy grubymi odłamkami skalnymi decyduje o charakterze tych gleb. Słuszne wydaje 
się zaliczenie tych gleb do gleb rumoszowych wzbogaconych Eutric Leptosols lub 
właściwsza według autora nazwa gleb rumoszowych próchnicznych Hyperskeletic 
Leptosols (Humic). Układ taki nawiązuje do rozwiązań przyjętych w Klasyfikacji Zasobów 
Glebowych Świata według FAO-UNESCO [1997], propozycji klasyfikacji gleb górskich 
[Skiba 1998] oraz Klasyfikacji gleb leśnych Polski [1973,2000] i Klasyfikacji Zasobów 
Glebowych Świata 2006 [2009].

W takim układzie klasyfikacyjnym gleby o analogicznych właściwościach, lecz 
wytworzone ze zwietrzelin skał węglanowych zaliczać należy do gleb rumoszowych 
próchnicznych wapiennych lub rędzin rumoszowych. Jako wspólne kryterium 
wyróżniające dla tych podtypów można uznać:

-  wysoką zawartość części szkieletowych w całym profilu, a w poziomie powierz
chniowym wyższą od 75% oraz obecność niewypełnionych przestrzeni,

-  obecność poziomu organicznego Oh z dobrze zhumifikowanąsubstancjąorganiczną.
Gleby o budowie profilu Ol-Ah-AB-BC, występujące również pod jaworzyną z

języcznikiem, charakteryzują się wysoką zawartością próchnicy i dużą miąższością 
poziomów próchnicznych. Pomimo pewnych cech właściwych dla gleb brunatnych i 
dominującego znaczenia procesu akumulacji substancji organicznej w kształtowaniu ich 
morfologii nie możemy zaliczyć ich do gleb szarobrunatnych. Na większości stanowisk 
brak jest węglanów w profilu i występuje zbyt niski stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego zasadami. Autor proponuje zmianę nazwy gleb szarobrunatnych na gleby 
brunatne próchniczne i uściślenie kryteriów ich wydzielania. Podtyp gleb brunatnych 
próchnicznych w swojej charakterystyce nawiązywałby do podtypu rędzin próchnicznych 
górskich stanowiąc jego analogię w typie gleb brunatnych. Gleby zaliczane do tego podtypu 
winny mieć poziom Ah zawierający ponad 6% materii organicznej, a łączna miąższość 
poziomu Ah i poziomu AB musi być większa od 35 cm.

Według proponowanego przez autora podziału zespół jaworzyny z języcznikiem na 
podłożu wapiennym występuje na glebach rumoszowych próchnicznych wapiennych 
(Ociemny Potok, Zamkowa Góra, Pieniński Potok) i rędzinach próchnicznych (Chełmowa
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Góra, Ciasne Skały). Gdy podłożem są inne skały, to glebami jaworzyny z języcznikiem 
są gleby rumoszowe próchniczne (Kostrza, Ochotnica, Roztoka Wielka, Hylaty, Wąwóz 
Myśliborski) lub gleby brunatne próchniczne (Jelenia Góra, Piotruś, Berdo, Krzemień). 
Nie można więc zespołu jaworzyny z języcznikiem wiązać ściśle z jednym określonym 
typem gleby. Najbardziej typowe dla tego zespołu są gleby rumoszowe z wykształconym 
poziomem organicznym Oh. W zależności od skały macierzystej mogą stanowić one 
ogniwa dwu różnych faz rozwojowych gleb.

I. faza: gleby rumoszowe próchniczne wapienne
-  rędziny próchniczne
-  rędziny brunatne;

II. faza: gleby rumoszowe
-  gleby rumoszowe próchniczne
-  gleby brunatne próchniczne
-  gleby brunatne właściwe
-  gleby brunatne wyługowane.

WNIOSKI

1. Jaworzyna z języcznikiem występuje na glebach wytworzonych z młodych, aktyw
nych pokryw stokowych kształtujących się współcześnie w wyniku ruchów maso
wych (obrywy skalne, ruchy osuwiskowe). Podłoże geologiczne badanych gleb to 
wapienie lub skały zasobne w węglany (utwory fliszowe -  piaskowce i łupki, skały 
metamorficzne -  zieleńce). Skałą macierzystą badanych gleb są serie stokowych 
pokryw koluwialnych o składzie granulometrycznym odpowiadającym utworom ka- 
mienisto-gliniastym.

2. Pod zbiorowiskiem jaworzyny z języcznikiem występują gleby o dwu różnych ty
pach budowy: z wykształconym poziomem organicznym Oh (Ol-Oh-A-AB-B-CB) 
lub tylko z dobrze rozwiniętym poziomem próchnicznym Ah (Ol-Ah-AB-B-CB). Wy
stępowanie poziomu organicznego związane jest z silną szkieletowością pokrywy 
glebowej. Stwierdzano go w glebach o zawartości części szkieletowych większej od 
75% w poziomach wierzchnich.

3. Cechą charakterystyczną gleb jaworzyn z języcznikiem jest wysoka zawartość sub
stancji organicznej w profilu. Są to gleby głęboko próchniczne, w których poziomy 
A i AB mają miąższość większą od 35 cm, a zawartość węgla organicznego na głębo
kości 1 m często przekracza 1%.

4. Jaworzyna z języcznikiem występuje na glebach o zasadowym, obojętnym, jak i 
kwaśnym odczynie w poziomach powierzchniowych. Gleby te są wytworzone ze 
skał macierzystych zawierających w stanie niezwietrzałym węglany, a stopień wysy- 
cenia kationami zasadowymi glebowego kompleksu sorpcyjnego jest wyższy od 40%.

5. Gleby jaworzyny z języcznikiem charakteryzuje specyficzna morfologia i właściwo
ści chemiczne, co uzasadnia stworzenie dla nich nowej jednostki systematycznej -  
typu gleb rumoszowych próchnicznych Gleby zespołu jaworzyn górskich z ję
zycznikiem wykazują dużą zmienność i możemy zaliczyć je do podtypów: gleb ru
moszowych próchnicznych węglanowych, rędzin próchnicznych, gleb rumoszo
wych próchnicznych lub gleb brunatnych próchnicznych.
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