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1. WPROWADZENIE 

1.1. WSTĘP 

Gleby w górach wysokich nie stanowią na ogół bazy dla produkcji rolniczej, jednak 
– jako integralny element środowiska przyrodniczego – pełnią wiele innych ważnych 
funkcji. Gleba stanowi bowiem siedlisko dla całej przyrody ożywionej i w ten sposób 
jest ona podstawą rozwoju wszystkich ekosystemów lądowych. Gleba stabilizuje środo-
wisko zarówno pod względem obiegu biogeochemicznego, jak i pod względem właści-
wości mechanicznych. Pełni ona także ważną funkcję sanitarną, stanowiąc rodzaj fi ltru. 
Wreszcie – co jest bardzo ważne – gleba odznacza się funkcją dokumentacyjną. Stanowi 
rodzaj księgi, w której zapisana jest historia rozwoju środowiska na danym obszarze. 
Umiejętne przeczytanie tych informacji pozwala na zidentyfikowanie procesów i zja-
wisk, które miały miejsce w przeszłości dalszej i bliższej. Ta funkcja profi lu glebowego 
jest często niedoceniana (Skiba, 2002a). 

Jednym z czynników glebotwórczych, stosunkowo rzadko rozpatrywanym w analizie 
pokrywy glebowej, są: rzeźba i procesy geomorfologiczne. Procesy wietrzeniowe pro-
wadzą do powstania różnych typów pokryw zwietrzelinowych, które stanowią materiał 
macierzysty dla rozwoju gleby. Ukształtowanie powierzchni oraz warunki klimatyczne 
determinują rodzaj i intensywność procesów morfogenetycznych. Procesy te są dzielone 
na procesy umiarkowane (zwane też sekularnymi) oraz procesy katastrofalne (Kotarba, 
1976). Prowadzą one do modyfikacji pokrywy glebowej. 

Wpływ czynników geomorfologicznych na gleby jest szczególnie wyraźny w obsza-
rach wysokogórskich. Wiąże się to przede wszystkim z warunkami klimatycznymi i spe-
cyficzną rzeźbą, które sprzyjają katastrofalnym procesom morfogenetycznym. W górach 
również umiarkowane procesy morfogenetyczne zachodzą zdecydowanie szybciej niż 
w warunkach niżowych. Z tego powodu dynamika zmian w górskiej pokrywie glebo-
wej jest wyjątkowo duża. Ponadto historia rozwoju środowiska w górach jest przyczyną 
występowania w bliskim sąsiedztwie pokryw zwietrzelinowych o różnej genezie i wy-
kształceniu. Wymienione uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach gór-
skich są przyczyną dużych trudności metodycznych w badaniach nad właściwościami 
oraz przemianami gleb. 

Specyfika pedogenezy w obszarach górskich była opisywana już wcześniej. Przy-
kładem może być rozdział pt. Hochgebirgsböden zawarty w Handbuch der Bodenlehre 
(Jenny, 1930). Według danych zawartych w tej pracy 5,8% powierzchni Ziemi znajdu-
je się na wysokości ponad 1000 m n.p.m. Drees i współpracownicy (2003) podają na-
tomiast, że współcześnie życie około 800 mln ludzi jest bezpośrednio uzależnione od 
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zasobów przyrodniczych występujących w obszarach mocno urzeźbionych. Mimo tak 
dużego znaczenia literatura dotycząca gleb górskich jest jednak zdecydowanie uboższa 
w porównaniu z liczbą prac dotyczących gleb obszarów niżowych. W ostatnich latach 
wzrosło zainteresowanie badaniami przyrodniczymi w górach (również i w obszarach 
polarnych), ekosystemy klimatów zimnych są bowiem dobrymi indykatorami global-
nych zmian klimatycznych. Gleba w tych rozważaniach znajduje poczesne miejsce. 

Złożoność genezy gleby w środowisku wysokogórskim powoduje, że w jej analizie 
należy uwzględnić wiele zjawisk i procesów, które są mocno z sobą powiązane. Jak już 
wspomniano, na obecny obraz pokrywy glebowej wpływa geologiczno-geomorfologicz-
na historia tego obszaru – odmienna w swoim przebiegu od obszarów położonych na niż-
szych wysokościach. W obszarach górskich średnich szerokości geografi cznych wystę-
pują pokrywy stokowe (Kowalkowski, 1998 i cytowana tam literatura; Kacprzak, 2003; 
Munroe i in., 2007) oraz pokrywy morenowe stanowiące specyfi czny substrat glebowy 
(Skiba, 1977; Skiba i Komornicki, 1983). Górska rzeźba wymusza boczne krążenie wody 
i roztworów glebowych. Ma to wpływ na chemizm gleby, a może również wywoływać 
zmiany morfologiczne w jej profilu (Sommer i in., 2000). Następnym czynnikiem decy-
dującym o specyfice rozwoju gleb w obszarach górskich jest znaczący wpływ procesów 
morfogenetycznych na rozwój i zróżnicowanie pokrywy glebowej. Gleby poddawane 
są erozji i nadbudowywaniu w wyniku gwałtownych procesów morfogenetycznych lub 
podlegają deformacji w wyniku oddziaływania procesów umiarkowanych (Birkeland, 
1999; Buol i in., 1997; Hall, 1983). Wreszcie gleby w obszarach górskich rozwijają się 
pod wpływem specyficznych warunków klimatycznych i roślinnych, co wpływa na pro-
cesy wietrzeniowe (Dixon i Thorn, 2005; Egli i in., 2001) oraz transformację materii 
organicznej (Drewnik, 2006a; Shanks i Olson, 1961; Skiba, 1998). 

* * * 

Celem pracy jest analiza mechanizmów przekształcania pokrywy glebowej przez pro-
cesy geomorfologiczne rozumiane jako zespół procesów tzw. przygotowujących (wie-
trzenie) oraz procesów morfogenetycznych. Konieczna jest w tym przypadku analiza 
specyfiki procesów glebotwórczych występujących współcześnie w strefie powyżej gór-
nej granicy lasu, która ustali rodzaj tła dla dalszych rozważań. Następnie należy podjąć 
próbę oddzielenia procesów zachodzących w glebach współcześnie (w warunkach holo-
ceńskich) od tych procesów, które zachodziły wcześniej (w warunkach plejstoceńskich). 
Można to uczynić poprzez omówienie bardzo szczególnych profili, które posiadają ce-
chy poligenezy. Stwierdzenie obecności zachowanych struktur kopalnych będzie ważną 
informacją paleogeograficzną i metodyczną. 

Następnym celem szczegółowym jest usystematyzowanie zmian w glebach wywoła-
nych przez współczesne procesy morfogenetyczne. W związku z wielką ich różnorod-
nością możliwe jest uwzględnienie procesów występujących powszechnie. Konieczne 
jest bowiem wykazanie, jak bardzo zmieniają się właściwości gleb w wyniku oddziały-
wania procesów o bardzo różnym natężeniu – od procesów bardzo powolnych, takich 
jak spełzywanie, po bardzo gwałtowne, takie jak spływy gruzowe. Ponadto istotne jest 
rozpoznanie, czy wszystkie gleby na stokach podlegają zmianom wywołanym przez pro-
cesy morfogenetyczne, czy też występują obszary stabilności. Nieodzowna jest w tym 
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przypadku odpowiedź na pytanie, czy współcześnie w glebach Tatr występują zjawiska 
mrozowe, a jeżeli tak, to w jakim natężeniu czasowym i przestrzennym. Jest to o tyle 
istotne, że procesy mrozowe bardzo silnie wpływają na intensywność procesów morfo-
genetycznych oraz na morfologię gleby. Zagadnienie występowania procesów mrozo-
wych w Tatrach jest w dalszym ciągu aktualne, mimo licznych badań geomorfologicz-
nych i paleogeografi cznych. 

Kolejnym celem szczegółowym jest wskazanie przyczyn bardzo dużej zmienności 
pokrywy glebowej w warunkach środowiskowych powyżej górnej granicy lasu. Wiąże 
się z tym wiele zagadnień, w tym pytanie, czy można wskazać w Tatrach chronosekwen-
cję gleb, która ilustrowałaby wpływ czynnika czasu na rozwój gleby. 

1.2. ZARYS HISTORII BADAŃ GLEB W TATRACH 

Gleby Tatr były przedmiotem opracowań naukowych już w okresie międzywojennym, 
kiedy to Włodek, Mościcki, Ralski i Kiełpiński podjęli tematykę wpływu gospodarki 
pasterskiej na gleby (Komornicki i Skiba, 1996). Również w okresie międzywojennym 
opisano klimatogeniczny charakter materii organicznej gromadzącej się w glebach wyż-
szych położeń (Wąsowicz, 1933), co należy uznać za pierwsze zwrócenie uwagi na spe-
cyfikę pedogenezy gleb w Tatrach. 

Wśród prac powojennych można wyróżnić kilka kierunków badań. Do opracowań 
o charakterze genetycznym należy zaliczyć prace poświęcone składowi mineralnemu 
i właściwościom chemicznym gleb w nawiązaniu do skał podłoża (Komornicki, 1952; 
Komornicki i in., 1965; Šaly, 1966). W ostatnich latach podjęto szczegółowe prace 
nad genezą minerałów ilastych (Skiba M., 2001) oraz przemianami mineralogicznymi 
w glebach objętych bielicowaniem w krystalicznej części Tatr (Skiba M., 2003; Skiba 
M. i Skiba S., 2005). W tym nurcie mieszczą się także szczegółowe opracowania doty-
czące bielicowania w glebach krystalicznej części Tatr (Skiba, 1977, 1985) oraz prace 
charakteryzujące rozwój gleb w części węglanowej (Adamczyk, 1962a; Komornicki, 
1977; Miechówka, 1989, 1990, 2000; Skiba, 1983). W badaniach nad właściwościami 
materii organicznej i poziomów próchnicznych opracowano mikromorfologię poziomów 
próchnicznych gleb leśnych (Zasoński i Niemyska-Łukaszuk, 1977) wraz ze szczegóło-
wą analizą składu połączeń humusowych (Niemyska-Łukaszuk, 1977a, 1977b). Aspekt 
piętrowego (wysokościowego) zróżnicowania pokrywy glebowej Tatr znalazł swoje 
odzwierciedlenie w pracach Skiby (1977, 1983, 1985), Komornickiego (1977), Peliška 
(1966) oraz w badaniach nad formowaniem się poziomów próchnicznych gleb i tempem 
procesów mineralizacji (Drewnik, 2002, 2006a, 2006b). 

Stosunkowo niewiele prac obejmuje swoim zakresem wpływ procesów morfoge-
netycznych na gleby Tatr. Opracowana została geneza i właściwości form mrozowych 
występujących w Tatrach – gleb poligonalnych oraz thufurów (Oleksynowa i in., 1968; 
Oleksynowa i Skiba, 1976, 1977; Pelišek, 1953), a także zagadnienie udziału procesów 
morfogenetycznych w kształtowaniu gleb organiczno-sufozyjnych (Skiba i Komornicki, 
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1983). Ważnych informacji, pośrednio dotyczących pokrywy glebowej, dostarczają pub-
likacje Jahna (1948–1949, 1958, 1979) oraz prace poświęcone regionalnemu zróżnicowa-
niu erozji pokrywy zwietrzelinowej (Midriak, 1972). Pośrednio tematykę kształtowania 
się pokrywy glebowej w Tatrach podejmują też opracowania poświęcone intensywności 
współczesnych procesów morfogenetycznych (Baranowski i in., 2005; Gerlach, 1959; Ko-
tarba, 1972, 1976, 1992a, 1992b, 1996; Kotarba i Krzemień, 1996; Kotarba i in., 1987; 
Kozłowska i in., 1999; Midriak, 1983; Rączkowska, 1992, 1999a, 1999b). 

Osobną grupę stanowią prace skoncentrowane na przekształceniach gleb związa-
nych z antropopresją. Podejmowano tematykę wpływu pasterstwa na pokrywę glebową 
(Klimek i in., 1990) oraz wpływu turystyki pieszej na kierunek rozwoju procesów ero-
zyjnych (Gorczyca i Krzemień, 2002). W kontekście przemian chemicznych wykonano 
wiele badań ukierunkowanych na ocenę stopnia skażenia gleb metalami ciężkimi (Nie-
myska-Łukaszuk i Miechówka, 2002; Miechówka i Niemyska-Łukaszuk, 2002), ewen-
tualnych zmian w rejonach szczególnego nasilenia oddziaływania turystyki i zabudowy 
(Degórski, 1999), a także potencjalnego skażenia gleb sztucznymi izotopami promienio-
twórczymi (Kubica i in., 2004, 2005). 

Duża liczba szczegółowych opracowań pozwoliła na sporządzenie syntez. Powstały 
opracowania monograficzne gleb tatrzańskich (Adamczyk, 1962b; Komornicki i Skiba, 
1996; Koreň, 1994; Koreň i in., 1994; Strzemski, 1956) oraz kartografi czne opracowa-
nia pokrywy glebowej tego obszaru. Na podstawie szczegółowych badań kartografi czno-
-gleboznawczych opracowano mapę gleb leśnych TPN w skali 1:10 000 (Komornicki i in., 
1975, 1984), która była podstawą do sporządzenia mapy gleb TPN zamieszczonej w Atla-
sie TPN (Komornicki i Skiba, 1985). Ponadto w ramach prac nad przygotowaniem Planu 
Ochrony TPN wykonano Mapę Gleb TPN w skali 1:20 000 (Skiba, 1997, 2002b). 

W świetle przedstawionych prac pokrywę glebową Tatr można scharakteryzować 
jako bardzo zróżnicowaną i posiadającą wszystkie cechy typowe dla środowiska gór-
skiego (wysokogórskiego). Można wskazać co najmniej dwie składowe zasadniczo wa-
runkujące przestrzenne zróżnicowanie gleb. Najważniejszym czynnikiem jest litologia, 
która determinuje kierunek procesu glebotwórczego, i w tym kontekście można wyróż-
nić gleby wykształcone na podłożu węglanowym oraz gleby wykształcone na podłożu 
bezwęglanowym. Gleby tych dwóch szeregów genetycznych różnią się swoimi właś-
ciwościami, tj. uziarnieniem, odczynem, właściwościami kompleksu sorpcyjnego – co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w ujęciu taksonomicznym. Ponadto gleby zmieniają 
swoje właściwości wraz ze zmianą wysokości n.p.m., co wynika z wpływu czynników 
klimatyczno-roślinnych i wiąże się pośrednio z piętrowością zjawisk morfogenetycz-
nych. Najistotniejsze zmiany właściwości gleb, które znajdują tu swój wyraz, to charak-
ter i miąższość poziomów próchnicznych oraz głębokość i szkieletowość gleb. Pokrywa 
glebowa Tatr wykazuje cechy antropizacji, jednak zjawiska te mają bardzo ograniczony 
zasięg przestrzenny, nie ma też jednoznacznych dowodów na powierzchniowe skażenie 
chemiczne. 

Wśród wymienionych prac stosunkowo niewiele jest opracowań poświęconych rela-
cjom pomiędzy glebą a procesami geomorfologicznymi. W pracach geomorfologicznych 
przy interpretacji procesów i form powierzchni Ziemi najczęściej pomija się właściwo-
ści gleby, w pracach gleboznawczych natomiast uwzględniany jest fakt istnienia wpły-
wu rzeźby na pokrywę glebową, jednak zazwyczaj brane są pod uwagę uwarunkowania 
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statyczne (nachylenie i ekspozycja stoku), nie zaś uwarunkowania morfodynamiczne 
(rodzaj i intensywność procesów prowadzących do powstawania form powierzchni Zie-
mi). W opracowaniach gleboznawczych sformułowano koncepcję ażurowości pokrywy 
glebowej wynikającej z dynamiki procesów morfogenetycznych (Skiba, 2006; Strzem-
ski, 1956), wskazuje się też na płytkość i szkieletowość gleb jako cechy wynikające 
z uwarunkowań geomorfologicznych. 

1.3. ZAKRES I METODYKA PRACY 

Badany teren w całości znajduje się powyżej górnej granicy lasu. Jest ona uznana za 
podstawową granicę geoekologiczną w Karpatach, oddziela dziedzinę krioniwalną, wy-
stępującą powyżej, od dziedziny umiarkowanej leśnej, występującej poniżej (Kotarba 
i Starkel, 1972). Obie te dziedziny geoekologiczne charakteryzują się nie tylko wystę-
powaniem zespołu swoistych procesów geomorfologicznych, lecz także różnym ich na-
tężeniem. Wybór do badań strefy powyżej górnej granicy lasu był podyktowany tym, że 
jest to obszar najintensywniej kształtowany przez gwałtowne procesy geomorfologiczne 
wywołane ekstremalnymi zjawiskami hydrometeorologicznymi (Kotarba i in., 1987). 
Do badań wybrano najbardziej reprezentatywne formy geomorfologiczne oraz wykształ-
cone w ich obrębie gleby (Plansza 1, 2, 3, 4). 

Masyw tatrzański zapewnia odpowiednie zróżnicowanie warunków geoekologicz-
nych (Plansza 1, 2) i jednocześnie jest to obszar bardzo dobrze przebadany pod wzglę-
dem geologicznym, geomorfologicznym (również w ujęciu dynamiki procesów rzeź-
botwórczych) i glebowym. Badania zostały zlokalizowane w następujących obszarach 
Tatr: (1) rejon Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów, (2) rejon Krzyżnego–Koszystej, 
(3) rejon Liliowego–Beskidu–Kasprowego Wierchu, (4) stoki Kopy Kondrackiej (Ryc. 
1.1, 1.2). 

Tereny, w których prowadzono badania, odznaczają się zróżnicowaniem form i pro-
cesów geomorfologicznych (Plansza 1 – a–f, 2 – b). Zbudowane są one z granitoidów, 
przy czym w rejonie Liliowe–Beskid–Kasprowy Wierch–Kopa Kondracka są to specy-
ficzne skały należące do tzw. Wyspy Goryczkowej. Skały te, mimo dość wyrównane-
go składu mineralnego, wykazują zróżnicowanie typów petrografi cznych (Woldańska 
i Michalik, 1996). Oprócz granitoidów wzięto również pod uwagę skały osadowe wy-
stępujące na styku z podłożem krystalicznym (przełęcz Liliowe: wapienie i łupki ilaste, 
Kopa Kondracka: wapienie). 

Badany obszar znajduje się w klimatycznym piętrze bardzo chłodnym i umiarkowa-
nie zimnym (Hess, 1965). Średnia temperatura roku w obszarze badań jest niższa od 
+2°C, średnia roczna temperatura stycznia jest niższa od –8,5°C, średnia roczna tem-
peratura lipca zaś jest niższa od +8,2°C. Średnia suma opadów w ciągu roku przekra-
cza 1500 mm, wykazując maksimum na wysokości około 1900 m n.p.m. Ważne jest 
uwzględnienie możliwości wystąpienia opadów o dużym natężeniu, co warunkuje moż-
liwość występowania intensywnych procesów morfogenetycznych (Kotarba i in., 1987). 
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Ryc. 1.1. Rozmieszczenie badanych gleb 
Fig. 1.1. Location of studied soils 

W strefie powyżej górnej granicy lasu opady o sumie 120–140 mm na dobę mogą wy-
stąpić z prawdopodobieństwem 10%, bardzo intensywne opady zaś o sumie dobowej 
przekraczającej 220 mm z prawdopodobieństwem 1% (Cebulak, 1983). Większość ba-
danych profili została zlokalizowana pod zbiorowiskami muraw alpejskich, w pojedyn-
czych przypadkach pokrywa roślinna jest nieciągła. Niektóre profile zostały zlokalizo-
wane pod zbiorowiskiem kosodrzewiny. 

Wyniki uzyskane dla obszaru Tatr mogą być przenoszone na inne obszary wysoko-
górskie. Wprawdzie w Tatrach występuje piętro subniwalne w miejsce piętra niwalnego 
typowego np. dla Alp (Hess, 1965), to jednak góry te zachowują wszystkie pozostałe 
cechy geoekologiczne typowe dla niezlodowaconych współcześnie gór wysokich strefy 
umiarkowanej (Kotarba, 1976; Kotarba i in., 1987). 

Podstawą badań terenowych było wstępne rozpoznanie, na podstawie którego do-
konano wyboru pól badawczych (Ryc. 1.1). Po wykonaniu około 60–70 wstępnych od-
krywek dokonano wyboru miejsc wykonania podstawowych odkrywek gleb (około 30 
profili). Zostały one opisane zgodnie z zaleceniami Polskiego i Międzynarodowego To-
warzystwa Gleboznawczego. Do celów tego opracowania wybrano 20 profi li glebowych 
(Ryc. 1.2)1. Reprezentują one typowe dla badanego obszaru formy geomorfologiczne 
kształtujące pokrywę glebową (Tab. 1.1). W badaniach pominięto gleby występujące 
w specyficznych warunkach hydrologiczno-geomorfologicznych, takich jak nisze ni-

1 W niektórych przypadkach wykonano większe odkrywki niż standardowo stosowane w badaniach gle-
boznawczych. Związane to jest z charakterem opisywanych form geomorfologicznych. W niniejszej pracy 
również w takich sytuacjach będzie stosowany termin „profi l glebowy”. 
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Ryc. 1.2. Szczegółowa lokalizacja analizowanych gleb (podkład topograficzny: Tatrzański Park Naro-
dowy) 
Fig. 1.2. Detailed location of studied soils (topographic background: Tatra National Park) 
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Tabela 1.1 
Położenie oraz podstawowa charakterystyka badanych punktów 
Table 1.1 
Location and basic features of investigated points 

Nr profi lu Położenie, roślinność Warunki geologiczne i geomorfologiczne Typ i podtyp gleby 
Profi le No. Location, vegetation Geology and geomorphology of investigated points Soil (PTG, WRB) 

GR1 Czarny Staw nad Morskim Okiem, 
N 49°11’28.3’’; E 20°04’29.8’, 
1590 m n.p.m.; Pinetum Mughi 

GR2 Morskie Oko, pod Kotłem 
Mięguszowieckiem, 

N 49°11’36.2’’; E 20°04’02.8’’, 
1420 m n.p.m.; traworośla 

i ziołorośla 

GR3 Zadni Staw w Dolinie Pięciu 
Stawów Polskich, N 49°12’34.1’’; 

E 20°00’56.8’’, 1870 m n.p.m.; 
Oreochloo distichae-Juncetum 

trifi di 

GR4 Wielki Staw w Dolinie Pięciu 
Stawów Polskich, N 49°12’44.7’’; 

E 20°02’36.7’’, 1680 m n.p.m.; 
Pinetum Mughi 

GR5 Czarny Staw Gąsienicowy, 
N 49°13’58.9’’; E 20°00’57.8’’, 
1630 m.n.p.m.; Pinetum Mughi 

GR6 Krzyżne, N 49°13’47.9’’; 
E 20°02’52.3’’, 2130 m n.p.m.; 

murawy wysokogórskie 

GR7 Kocioł Kasprowy, N 49°13’55.9’’; 
E 19°59’15.5’’, 1860 m n.p.m.; 

murawy wysokogórskie 

GR8 Beskid, 49°13’56.0’’; 
E 19°59’17.5’’, 1830 m n.p.m.; 

Oreochloo distichae-
-Juncetum trifi di 

GR9 Zielony Staw w Dolinie 
Gąsienicowej, N 49°13’39.8’’; 

E 19°59’38.8’’, 
1760 m n.p.m.; murawy 

wysokogórskie 

GR10 Koszysta, N 49°13’48.0’’; 
E 20°02’52.3’’, 2160 m n.p.m.; 
Oreochloo distichae-Juncetum 

trifi di 

GR30 Liliowe, N 49°13’34.8’’; 
E 19°59’30.2’’, 1940 m n.p.m.; 

traworośla 

pofalowana powierzchnia wału morenowego 
(granitoidowa pokrywa głazowa) w zamknięciu 

kotła lodowcowego 

środkowy odcinek stoku gruzowego, 5°N; 
grubofrakcyjny materiał granitoidowy (okruchy skał 

noszą ślady zmian metamorfi cznych) 

pofalowane dno doliny, około 3°E; pokrywa morena, 
grubofrakcyjny materiał granitoidowy wypełniony 

materiałem drobniejszym 

wyrównana powierzchnia wału morenowego, 
płasko; grubofrakcyjny materiał granitoidowy 

pofalowana powierzchnia wału morenowego 
w zamknięciu przegłębienia dolinnego, płasko; 

grubofrakcyjny materiał granitoidowy wypełniony 
materiałem drobniejszym (morena) 

spłaszczenie grzbietowe, liczne formy poligonalne 
(wieńce kamieniste), centrum poligonów, wypukłe; 
grubofrakcyjny materiał granitoidowy wypełniony 

materiałem drobniejszym 

odcinek prostego stoku z formami deformacji 
w kształcie nabrzmień, odkrywka w obrębie jednej 
z nich, 20°NNW; pokrywa stokowa zbudowana ze 

zwietrzeliny granitoidów 

stok prostoliniowy rozbieżny, 20°N; pokrywa 
stokowa zbudowana ze zwietrzeliny granitoidów 

środkowy odcinek stożka usypiskowego; 
stok gruzowy, 35°E; grubofrakcyjny materiał 
granitoidowy zdeponowany u podnóża stoku 

skalnego 

wypukły odcinek stoku z licznymi terasami 
stokowymi, generalne nachylenie: 30°E; pokrywa 
stokowa zbudowana ze zwietrzeliny granitoidów 

stok wypukły planarny z licznymi lobami 
soliflukcyjnymi, generalne nachylenie: 8°N, 

pokrywa stokowa zbudowana ze zwietrzelin różnych 
skał: granitoidy, łupki ilaste, wapienie i dolomity

ranker butwinowy 
Folic Leptosol 

(Humic) 

gleba inicjalna luźna 
(regosol) oglejona 

Gleysol 

ranker bielicowany 
Umbric Podzol 

(Skeletic) 

ranker butwinowy 
Folic Leptosol 

ranker bielicowany 
butwinowy 
Folic Podzol 
(Skeletic) 

bielica 
Haplic Podzol 

(Skeletic) 

bielica 
zdeformowana przez 

procesy stokowe 
Haplic Podzol 

(Skeletic) 

bielica 
Haplic Podzol 

(Skeletic) 

regosol bielicowany 
Hyperskeletic 

Podzol 

bielica 
zdeformowana przez 

procesy stokowe 
Haplic Podzol 

(Skeletic) 

 gleba deluwialna 
Colluvic Regosol 

(Dystric) 
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Nr profi lu Położenie, roślinność Warunki geologiczne i geomorfologiczne Typ i podtyp gleby 
Profi le No. Location, vegetation Geology and geomorphology of investigated points Soil (PTG, WRB) 

GR31 Beskid, N 49°13’42.7’’; 
E 19°59’25.2’’, 1880 m n.p.m.; 

traworośla (pokrycie około 60%) 

wał brzeżny spływu gruzowego, dolna część 
stoku wklęsłego o lokalnym nachyleniu 15°E, 

grubofrakcyjny materiał granitoidowy 

regosol 
Haplic Regosol 

(Humic, Skeletic) 

GR32 Beskid, N 49°13’43.2’’; 
E 19°59’28.0’’, 1840 m n.p.m.; 

pionierska roślinność 
– pojedyncze mchy i porosty 

odcinek akumulacyjny świeżego spływu gruzowego 
(poniżej GR31), dolna część stoku wklęsłego 
o nachyleniu 15°E, grubofrakcyjny materiał 

granitoidowy 

regosol 
Haplic Regosol 

(Skeletic) 

GR33 Kocioł Kasprowy, N 49°13’50.3’’; 
E 19°59’07.0’’, 1920 m n.p.m.; 

pionierska roślinność 
(pokrycie do 10%) 

forma erozyjna na stoku prostoliniowym planarnym, 
nachylenie: 30°N, odcinek modelowany głównie 

przez spłukiwanie i defl ację 

regosol 
Haplic Regosol 

(Skeletic) 

GR34 Kopa Kondracka, N 49°14’15.1’’; 
E 19°56’04.1’’, 1945 m n.p.m.; 
Oreochloo distichae-Juncetum 

trifi di 

stok prosty rozbieżny o nachyleniu 32°E, około 
20 m poniżej kontaktu geologicznego „czapki 

krystalicznej” i skał osadowych, pokrywa stokowa: 
zwietrzelina gnejsów na podłożu wapienia 

bielica 
(niecałkowita) 
Leptic Podzol 

(Skeletic) 

GR35 Tatry, Kopa Kondracka, 1915 m 
n.p.m. murawy wysokogórskie 
Oreochloo distichae-Juncetum 

trifi di (90–100% pokrycia) 

stok prosty rozbieżny o nachyleniu 32°E, pokrywa 
stokowa: zwietrzelina gnejsów na podłożu wapienia, 
obok wychodnie wapienia w postaci skałek (poniżej 

profi lu GR34) 

bielica 
Haplic Podzol 

(Skeletic) 

GR39 Liliowe, N 49°13’34.8’’; 
E 19°59’30.2’’, 1940 m n.p.m.; 

słabe pokrycie roślinnością 
trawiastą (około 10%) 

stok wypukły planarny, spłaszczenie na stoku 
o generalnym nachyleniu 8°N, odkrywka powyżej 

lobu solifl ukcyjnego (profil GR30), pokrywa 
stokowa zbudowana ze zwietrzelin różnych skał: 

granitoidy, łupki ilaste, wapienie i dolomity 

gleba inicjalna 
Haplic Regosol 

(Skeletic) 

GR44 Kocioł Kasprowy, N 49°13’50.3’’; 
E 19°59’07.0’’, 1920 m n.p.m.; 
pojedyncze kępy mchów i traw 

forma erozyjna na stoku prostoliniowym planarnym, 
nachylenie: 30°N, odcinek utrwalony 

regosol 
Haplic Regosol 

(Skeletic) 

GR48 Kocioł Kasprowy, N 49°13’50.3’’; 
E 19°59’07.0’’, 1920 m n.p.m.; 

duże pokrycie roślinnością (około 
80%) – murawy z mchem i sitem 

skuciną 

forma erozyjna na stoku prostoliniowym planarnym, 
nachylenie: 30°N, odcinek utrwalony 

regosol 
Haplic Regosol 

(Humic, Skeletic) 

GR49 Kocioł Kasprowy, N 49°13’50.3’’; 
E 19°59’07.0’’, 1920 m n.p.m.; 
pionierska roślinność (pokrycie 
około 30%) – mchy, kosmatka, 

sit skucina 

forma erozyjna na stoku prostoliniowym planarnym, 
nachylenie: 30°N, odcinek modelowany głównie 

przez spłukiwanie i defl ację 

regosol 
Haplic Regosol 

(Skeletic) 

walne, podmokłości dolinne i stokowe. W analizie nie uwzględniono też utworów ini-
cjalnych występujących w obrębie ścian i wychodni skalnych oraz utworów inicjalnych 
wykształconych na pokrywach grubofrakcyjnych. Nie uwzględniono także opracowa-
nych już pod kątem glebowym kopczykowatych form kriogenicznych – thufurów (Olek-
synowa i Skiba, 1977) oraz gleb organiczno-suffozyjnych (Komornicki i Skiba, 1983). 

Jednostki systematyczne gleb określono zgodnie z Systematyką Gleb Polski (1989) 
oraz World Reference Base for Soil Resources (2006). W niektórych przypadkach za-
stosowano terminy, które nie zawsze zostały przewidziane w każdym z wymienionych 
systemów klasyfikacyjnych, co wiąże się ze specyfiką genezy badanych gleb, a tym sa-
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mym i ich właściwości. Z opisanych profili glebowych pobrano próbki reprezentujące 
poszczególne poziomy genetyczne gleby. 

Próbki przeznaczone do analiz podstawowych właściwości gleb oraz do analiz mi-
neralogicznych zostały wysuszone i rozdrobnione miękkim narzędziem. Po rozkwar-
towaniu zostały one przesiane na sucho przez sita o średnicy oczek 2 i 1 mm. Próbki 
glebowe oraz próbki skały macierzystej przeznaczone do oznaczenia całkowitego składu 
chemicznego zostały zmielone w agatowym młynie kulowym. Pobrane w terenie próbki 
o nienaruszonej strukturze, po wysuszeniu w temperaturze pokojowej (około 20–25°C) 
zostały zaimpregnowane żywicą epoksydową Araldite 2020 przy zastosowaniu techniki 
wielokrotnego nasączania impregnatem o coraz większej lepkości. Wykonano z nich od-
kryte i wypolerowane preparaty mikroskopowe (szlify) o grubości 25–30 μm. W trakcie 
całej procedury zachowano pierwotną orientację preparatu. Fotografie preparatów, któ-
re znajdują się w pracy, odzwierciedlają kierunki zgodne z rzeczywistym położeniem 
w profilu glebowym. Opis cech mikromorfologicznych został wykonany według zaleceń 
zawartych w opracowaniu Bullocka i in. (1985) oraz Stoopsa (2003). 

Próbki przeznaczone do analizy składu mineralnego zostały przygotowane zgod-
nie z obowiązująca procedurą w analizach mineralogicznych. Próbki części ziemistych 
(< 2000 μm) przygotowano poprzez rozprowadzenie na płytkach szklanych zawiesiny 
utartego materiału w wodzie destylowanej. Próbki wyseparowanej frakcji < 0,2 μm pod-
dano obróbce chemicznej obejmującej usunięcie materii organicznej oraz amorfi cznych 
tlenków żelaza trójwartościowego Fe3+, zgodnie z procedurą Mehry i Jacksona (1960). 

Barwę materiału glebowego oznaczono przy użyciu skali barw Munsella dla próbek 
rozdrobnionych w stanie suchym oraz po nawilżeniu. Dla próbek wykonano podsta-
wowe analizy laboratoryjne, stosując standardowe metody. Uziarnienie zostało ozna-
czone według: (1) metody areometrycznej Casagrande’a w modyfi kacji Prószyńskiego; 
(2) metody przesiewania przez sita na sucho dla granic frakcji: 2 mm i 1 mm; (3) metody 
przesiewania przez sita na mokro dla granic frakcji: 500 μm, 250 μm, 125 μm, 100 μm, 
63 μm, 50 μm. W nazewnictwie grup mechanicznych zastosowano podział według 
PN-R-04033 (Polska Norma, 1998) oraz według FAO (1990). Odczyn gleby oznaczo-
no metodą potencjometryczną z zastosowaniem proporcji gleba:roztwór 1:2,5 (1:5 dla 
utworów organicznych). Zawartość węgla, azotu, siarki i wodoru została oznaczona 
metodą chromatografii gazowej na analizatorze elementarnym (Carlo Erba typ 1108). 
Zawartość Corg zaś oznaczono metodą oksydometryczną według metody Tiurina w mo-
dyfikacji Oleksynowej. Stratę żarową oznaczono poprzez spalanie próbki pozbawionej 
wody higroskopowej w temperaturze 550°C w piecu muflowym. Zawartość form żelaza 
i glinu oznaczono w wyciągu Mehry–Jacksona (żelazo) oraz w wyciągu Tamma (żelazo 
i glin) (Van Reeuwijk, 2002). Oznaczenie całkowitego składu chemicznego wykonano 
metodą ICP OES i ICP MS w Activation Laboratories Ltd. – ACTLABS (Kanada). Wy-
niki analiz zostały skalibrowane z wykorzystaniem materiałów referencyjnych USGS 
oraz Canmet. 

Skład petrograficzny okruchów części szkieletowych został określony metodą obser-
wacji makroskopowych oraz przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego. Dla próbek su-
rowych części ziemistych oraz próbek frakcji poniżej 0,2 μm wykonano badanie składu 
mineralnego metodą XRD. Analizy rentgenograficzne wykonano za pomocą dyfrakto-
metru (Philips X’Pert APD) z monochromatorem grafitowym przy zastosowaniu pro-
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mieniowania CuKα. Wybrane próbki powietrznie suchego materiału glebowego oraz 
cienkie płytki zostały poddane obserwacjom pod elektronowym mikroskopem skanin-
gowym (SEM) Hitachi S-4700, wyposażonym w system analizy w mikroobszarze, oraz 
w detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). Próbki do badań zostały napylo-
ne grafi tem. Analizy składu mineralnego oraz obserwacje pod mikroskopem elektrono-
wym zostały wykonane w Zakładzie Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ. 

Dla próbek pobranych w profilu nr GR30 z poziomów zawierających materię orga-
niczną wykonano oznaczenie kalibrowanego wieku bezwzględnego metodą 14C. Ozna-
czenie zostało wykonane w Laboratorium Radiowęglowym Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. 

Obliczenia geochemiczne wykonano według metody bilansu masy (Mass Balance 
Analysis) opracowanej przez Brimhalla i Dietricha (1987). Metoda ta pozwala na usta-
lenie wskaźnika zubożenia w poszczególne pierwiastki w wartościach bezwzględnych 
w odniesieniu do objętości gleby i do ich koncentracji w materiale macierzystym. Ob-
liczenia te są oparte m.in. na uwzględnieniu koncentracji pierwiastka występującego 
wyłącznie w minerałach bardzo słabo wietrzejących chemicznie (w tym przypadku cyr-
konu) oraz na pomiarze gęstości objętościowej próbek. Analizy statystyczne wykonano 
za pomocą pakietu Statistica® 7.0. 
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2. SPECYFIKA PROCESÓW GLEBOTWÓRCZYCH 
W STREFIE POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU 

NA PODŁOŻU KRYSTALICZNYM 

2.1. PROCESY WIETRZENIA 

W procesie wietrzenia fizycznego masywne skały podłoża stanowiące pierwotne źród-
ło materiału macierzystego gleb tatrzańskich podlegają dezintegracji. Proces ten odby-
wa się ciągle. W analizie procesu wietrzenia fizycznego na obszarze Tatr ważne jest 
uwzględnienie plejstoceńskiego etapu rozwoju rzeźby. W piętrach zimnych plejstocenu 
powstały formy i osady związane z rozwojem zlodowacenia górskiego, natomiast w ob-
szarach pozbawionych lodu miało wówczas miejsce intensywne wietrzenie fi zyczne 
w warunkach peryglacjalnych (Klimaszewski, 1988). W wyniku połączenia obu tych 
procesów (sedymentacja osadów glacjalnych oraz wietrzenie fizyczne) powstały gru-
bofrakcyjne pokrywy morenowe występujące w dolinach oraz zwietrzelinowe pokrywy 
stokowe, które mają charakter bądź pokryw ziarnistych, bądź grubofrakcyjnych pokryw 
stokowych – blokowych i głazowych. Utwory te obecnie stanowią skały macierzyste dla 
rozwoju gleb. 

Bezpośrednim – rozpatrywanym w skali ogólnej rozwoju rzeźby – przejawem dzia-
łania wietrzenia fizycznego jest cofanie się ścian skalnych w wyniku odpadania. Obli-
czone wartości charakterystyczne dla tego procesu dla Tatr Wysokich są małe i wynoszą 
0,028–0,260 mm/rok (Rączkowski, 1981). Przejawem wietrzenia fizycznego w skali 
lokalnej, co jest istotne dla rozwoju gleby, jest dezintegracja mechaniczna. Zjawisko to 
prowadzi do rozdrobnienia skały macierzystej, jaką są granitoidy, na okruchy polimine-
ralne o wielkości > 2 mm, które w dalszych etapach podlegają przemianom. Mechanicz-
nemu rozpadowi podlegają zarówno stosunkowo odporne na wietrzenie minerały, takie 
jak kwarc, jak i minerały mniej odporne, takie jak skalenie czy biotyt (Ryc. 2.1). Osta-
tecznym rezultatem dezintegracji jest masa zwietrzelinowa charakteryzująca się wystę-
powaniem słabo obtoczonych fragmentów monomineralnych, częściowo wypełniająca 
przestrzenie pomiędzy większymi polimineralnymi (wciąż wietrzejącymi) okruchami 
skalnymi (Ryc. 2.1 – a, b, f). Materiał ten nie wykazuje na ogół uporządkowania. 

Badane gleby charakteryzuje znaczny udział części szkieletowych (Tab. 2.1, 2.2). 
Udział kamieni i żwiru w masie glebowej zazwyczaj rośnie wraz z głębokością. Nie-
wielkie ilości frakcji o średnicy powyżej 2 mm występują również w organicznych 
poziomach nadkładowych, co można wytłumaczyć dostawą eoliczną lub akumulacją 
materiału transportowanego po powierzchni śniegu. Są to zazwyczaj drobne okruchy 
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skalne, a w niektórych przypadkach duże ziarna kwarcu o średnicy około 2 mm. Poniżej 
poziomów ektopróchnicowych O zawartość części szkieletowych rośnie wraz ze wzro-
stem głębokości od wartości około 20% w poziomach próchnicznych do wartości 40– 
–60% w poziomach przejściowych do skały macierzystej. Zatem wszystkie badane gle-
by można określić jako utwory szkieletowate (zgodnie z PN-R-04033), w najgłębszych 
poziomach zbliżające się do utworów szkieletowych (Marcinek, 1998). Fragmenty skał 
tkwiące w masie glebowej wykazują ślady wietrzenia chemicznego. Często posiadają 
zaokrąglone krawędzie i niewyrównaną powierzchnię, jako wynik selektywnego wie-
trzenia minerałów. 
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Skład granulometryczny części ziemistych badanych gleb wskazuje na dominację 
glin piaszczystych, glin i glin lekkich (Tab. 2.3). W poszczególnych profilach nie obser-
wuje się postępujących wraz z głębokością zmian zawartości poszczególnych frakcji. 
Jedynie w przypadku gleby zlokalizowanej na spłaszczeniu powyżej przełęczy Krzyż-
ne (profil GR6) stropowa część gleby odznacza się uziarnieniem piasku gliniastego, co 
może być wynikiem przemieszczenia frakcji drobniejszych w głąb profi lu. Stosunkowo 
duży udział frakcji pyłu (50–2 μm) w tej glebie może być natomiast związany z wietrze-
niem mrozowym, zarówno plejstoceńskim, jak i współczesnym (Skiba, 1977). 

Opisane uziarnienie gleb tatrzańskich powyżej górnej granicy lasu jest rezultatem 
przede wszystkim wietrzenia fizycznego. Świadczą o tym przytoczone w dalszej części 
pracy dane dotyczące stopnia zaawansowania wietrzenia chemicznego oraz związanych 
z nimi, postępujących w czasie, przemian mineralogicznych. Na tle wyników badań, 
przeprowadzonych w obrębie chronosekwencji gleb wykształconych na zwietrzelinie 
granodiorytów w górach Sierra Nevada (Burkins i in., 1999), uziarnienie gleb tatrzań-
skich powyżej górnej granicy lasu należy uznać za skutek mechanicznej dezintegracji 
skał podłoża. W cytowanej pracy wykazano bowiem wzrost zawartości minerałów ila-
stych powstałych w wyniku przemian mineralnych oraz wzrost zawartości frakcji kolo-
idalnej wraz z wiekiem gleby. 

Analiza uziarnienia zwietrzelin tatrzańskich może być pomocna w interpretacji paleo-
geograficznej, zwłaszcza w kontekście wieku procesów mrozowych. Niewątpliwie zja-
wisko wietrzenia fizycznego występowało na dużą skalę we wzmiankowanych powyżej 
warunkach peryglacjalnych w plejstoceńskim etapie rozwoju rzeźby Tatr, jednak i w obec-
nych warunkach obserwuje się przejawy dezintegracji mrozowej. Dowodem na wystę-
powanie takich zjawisk są obserwowane pod mikroskopem spękania ziaren mineralnych 
(Plansza 5 – d, 6 – a, b), które zaznaczają się przede wszystkim w kryształach powszechnie 
występującego kwarcu. Spękanie mrozowe kwarcu występuje głównie w poziomach stro-
powych gleb, co wskazuje, że obecnie wietrzenie mrozowe obejmuje swoim zasięgiem 
jedynie przypowierzchniowe części profi li glebowo-zwietrzelinowych. 

◄ 
Ryc. 2.1. Ułożenie i wietrzenie materiału w mikroskali w badanych glebach – próbki o niena-
ruszonej strukturze; a – brak uporządkowania materiału glebowego; zwietrzałe w różnym stop-
niu ziarna K-skaleni, plagioklazów i mik oraz słabo zwietrzałe minerały ciężkie: ilmenit (Il), 
apatyt (Ap) (profil GR8, Beskid, poziom BCfe), BSE; b – przekrój wietrzejącego ziarna bio-
tytu (Bt) (profil GR8, Beskid, poziom B3hfe), BSE; c, d – wietrzenie biotytu (Bt) i chlorytu (Chl) 
(c – profil GR7, Beskid, poziom IIA2h, d – profil GR8, Beskid, poziom A2Ees), SE(M); e, f – po-
wierzchnia wietrzejącego okruchu skalnego (Chl – chloryt, Alb – albit) (e – profil GR8, Beskid, poziom 
A2Ees, f – profil GR1, Czarny Staw nad Morskim Okiem, poziom Ofh), SE(M) 
Fig. 2.1. Arrangement and weathering of the material in micro-scale in studied soils – undistur-
bed soil samples; a – random oriented soil material; K-feldspars, plagioclases and micas in dif-
ferent stages of weathering and weakly weathered heavy minerals: ilmenite (Il), apatite (Ap) (pro-
file GR8, Beskid, horizon: BCfe), BSE; b – cross-section of the weathering biotite (Bt) (pro-
file GR8, Beskid, horizon: B3hfe), BSE; c, d – weathering of biotite (Bt) and chlorite (Chl) 
(c – profile GR7, Beskid, horizon: IIA2h, d –profile GR8, Beskid, horizon: A2Ees), SE(M); 
e, f – surface of the weathering rock fragment (Chl – chlorite, Alb – albite) (e – profile GR8, Beskid, hori-
zon: A2Ees, f – profile GR1, Czarny Staw nad Morskim Okiem, horizon: Ofh), SE(M) 
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Tabela 2.1 
Podstawowe cechy i właściwości gleb wykształconych pod zbiorowiskami muraw alpejskich 
Table 2.1 
Basic properties of investigated soils developed under alpine meadows communities 

Strata Gęstość Głębo- Części 
Symbol Barwa według Munsella prażenia objętościowa 

Nr kość Particles pH C N 
poziomu C:N Colour by Munsell Loss-on- Bulk density 

No. Depth > 2 mm 
Horizon -Ignition σ 

cm % (d)  (m) (H2O) (KCl) gkg–1 % gkg–1 gcm–3 

GR3 Ofh 0–3 7,8 7,5YR 3/1 7,5YR 1.7/1 3,62 3,14 355,2 73,52 22,5 15,8 0,11 

O2h/Ees 3–12 8,7 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 3,52 2,96 162,5 37,35 11,3 14,4 0,56 

Bhfe 12–24 29,2 7,5YR 5/3 7,5YR 3/4 4,05 3,57 38,1 12,54 2,4 15,9 0,74 

BC1hfe 24–40 50,6 7,5YR 5/3 7,5YR 2/3 4,42 4,25 11,7 5,75 0,3 39,0 0,97 

BC2fe 40–(50) 50,7 10YR 6/3 10YR 4/3 4,63 4,37 9,9 5,24 0,3 33,0 1,19 

GR6 Ofh 0–2 0,0 7,5YR 5/1 7,5YR 3/0 3,93 3,31 306,0 – – – – 

Oh 2–6 8,5 10YR 4/3 10YR 2/2 3,91 3,32 244,8 51,14 16,4 14,9 0,06 

AhEes 6–12 24,3 7,5YR 6/4 7,5YR 4/4 4,19 3,22 54,8 14,40 3,9 14,1 0,67 

B1hfe 12–20 18,7 5YR 4/2 5YR 2/2 4,57 4,03 95,7 24,03 5,7 16,8 0,78 

B2fe 20–35 26,9 7,5YR 6/6 7,5YR 4/6 4,81 4,34 19,5 7,67 1,2 16,3 0,80 

BCfe 35–65 29,2 10YR 6/6 10YR 4/6 4,89 4,43 12,3 6,36 0,7 17,6 0,82 

C 65–(96) 39,1 10YR 7/6 10YR 5/6 4,90 4,49 6,1 4,92 0,3 20,3 0,82 

GR8 A1h 0–6 21,2 7,5YR 5/2 7,5YR 3/2 3,95 3,70 50,7 15,15 3,6 14,1 0,92 

A2Ees 6–11 22,1 7,5YR 5/3 7,5YR 3/3 4,04 3,53 78,6 20,39 5,2 15,1 0,62 

B1hfe 11–23 38,9 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,27 4,04 48,1 18,93 2,3 20,9 0,87 

B2hfe 23–35 48,2 7,5YR 5/6 7,5YR 3/4 4,31 4,20 32,3 14,50 1,2 26,9 1,06 

B3hfe 35–45 38,4 7,5YR 5/4 7,5YR 3/4 4,48 4,30 19,6 11,01 0,6 32,7 1,19 

BCfe 45–(60) 40,6 10YR 6/4 10YR 3/4 4,65 4,25 6,1 7,05 0,1 61,0 1,26 

GR34 Ofh 0–4 5,2 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 3,91 3,70 129,9 30,21 – – 0,14 

AhEes 4–32 18,2 10YR 4/2 10YR 2/2 3,83 3,65 79,2 17,46 – – 0,66 

B1hfe 32–62 67,4 7,5YR 4/4 7,5YR 2/3 4,47 4,13 41,5 – – – 0,68 

B2hfe 62–82 39,8 10YR 5/4 10YR 3/4 4,43 4,29 42,9 – – – 1,07 

BCfe 82–85 37,3 10YR 6/3 10YR 3/3 5,90 5,38 23,5 – – – – 

IIR > 85 – wapień (limestone) 

GR35 Ofh 0–2 10,2 – – – – – – – – – 

AhEes 2–35 15,0 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 3,45 3,24 75,9 17,48 – – – 

B1hfe 35–46 54,2 7,5YR 5/3 7,5YR 3/4 4,51 4,24 37,5 – – – – 

B2fe 46–(76) 46,8 10YR 5/4 10YR 3/4 4,62 4,25 13,8 – – – – 
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Tabela 2.2 
Podstawowe cechy i właściwości gleb wykształconych pod zbiorowiskami kosodrzewiny 
Table 2.2 
Basic properties of investigated soils developed under dwarf pine communities 

Strata Gęstość Głębo- Części Barwa według prażenia objętościowa Symbol kość Particles Munsella pH C N Nr Loss-on- Bulk density poziomu Depth > 2 mm Colour by Munsell C:N No. -Ignition σ Horizon 

cm %  (d)  (m) (H2O) (KCl) gkg–1 % gkg–1 gcm–3 

GR1 Of 0–8 ± 1 5YR 3/3 5YR 2/2 3,54 2,96 – 89,60 – – – 

Ofh 8–22 ± 10 7,5YR 3/2 7,5YR 2/1 3,48 2,81 – 56,02 – – – 

Oh/C 22–38 ± 60 7,5YR 5/2 7,5YR 3/2 3,59 3,01 53,3 25,94 – – – 

Ah/C 38–(60) ± 60 10YR 5/2 10YR 2/2 3,92 3,30 51,9 18,67 – – – 

GR4 Of 0–6 5,9 5YR 3/2 5YR 2/2 3,65 3,01 478,1 93,39 18,8 25,4 0,16 

Ofh 6–28 23,3 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 3,34 2,78 338,4 64,72 12,3 27,5 0,28 

Oh/C 28–36 34,5 10YR 5/2 10YR 2/2 3,31 2,62 267,4 46,69 5,9 45,3 0,39 

Ah/C 36–(50) 43,2 7,5YR 5/3 7,5YR 3/3 3,44 2,73 151,4 26,04 2,3 65,8 0,53 

GR5 Of 0–6 – 5YR 3/3 5YR 2/2 3,84 2,82 493,1 94,22 20,7 23,8 0,09 

OfhEes 6–12 19,8 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 3,43 2,77 221,6 41,25 7,5 29,5 0,58 

Ah/Ees 12–22 43,0 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 3,60 3,33 70,2 17,57 2,5 28,1 0,69 

B/C1hfe 22–35 48,6 10YR 5/3 10YR 2/3 3,81 3,60 59,4 17,67 1,8 33,0 0,85 

B/C2hfe 35–(50) 50,2 7,5YR 5/3 7,5YR 3/3 4,08 3,93 43,4 15,49 1,1 39,5 0,85 

Spękania mrozowe mogą prowadzić do rozpadu ziaren kwarcu o frakcji piasku na 
ziarna frakcji pyłu, które następnie mogą się przemieszczać w głąb profilu w wyniku 
rozwoju i zaniku lodu gruntowego. Współcześnie zjawisko to prawdopodobnie jednak 
nie zachodzi. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w analizie uziarnienia części ziemi-
stych w glebie zlokalizowanej w obrębie reliktowej formy poligonalnej na plateau po-
wyżej przełęczy Krzyżne (Plansza 1 – a). W profi lu GR6 wraz z głębokością spada za-
wartość frakcji piasku, przy jednoczesnym wzroście zawartości frakcji pyłu (Ryc. 2.2). 
Prawidłowość tę, jak już wspomniano, można wyjaśnić jako rezultat przemieszczenia 
w głąb profilu cząstek frakcji pyłu, powstałych w wyniku dezintegracji mrozowej. Jest 
to tym bardziej prawdopodobne, że gleba ta znajduje się w obrębie wieńca kamienistego 
dowodzącego sortowania mrozowego w dużej skali. Opisane zróżnicowanie uziarnienia 
można zatem wiązać z warunkami peryglacjalnymi, czego dowodzi porównanie z dany-
mi dla innych profili glebowych (Ryc. 2.2)2. 

2 Analizy uziarnienia były wykonywane dla próbek reprezentujących poziomy genetyczne, a zatem prze-
mieszczenie frakcji drobnych na krótkim odcinku mogło nie zostać wykazane. 
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Tabela 2.3 
Uziarnienie badanych gleb według Polskiej Normy oraz FAO 
Table 2.3 
Texture of investigated soils (according to Polish and FAO taxonomy) 

PN-R-04033* FAO (1990)** 
Głębo kość Symbol Nr Depth 2000– 50– 2000– 63– poziomu < 2 μm < 2 μm Utwór Utwór No. –50 μm –2 μm –63 μm –2 μm Horizon Texture Texture 

cm % % 

GR3 B1hfe 12–24 52,6 35,3 12,1 g 50,3 37,6 12,1 L 

BC1hfe 24–40 74,9 16,3 8,8 gp 73,8 17,4 8,8 SL 

BC2fe 40–(50) 73,7 15,2 11,1 gp 72,2 16,7 11,1 SL 

GR4 Oh/C 28–36 39,9 43,9 16,2 g 38,0 45,8 16,2 L 

Ah/C 36–50 46,3 30,4 23,3 g 44,2 32,5 23,3 CL 

GR5 OfhEes 6–12 45,9 34,6 19,5 g 43,4 37,1 19,5 CL 

Ah/Ees 12–22 38,2 44,7 17,1 g 35,4 47,5 17,1 L 

B/C1hfe 22–35 49,6 28,7 21,7 g 47,9 30,4 21,7 L 

B/C2hfe 35–(50) 53,7 28,5 17,8 g 51,8 30,4 17,8 L 

GR6 AhEes 6–12 75,0 22,0 3,0 pg 74,7 22,3 3,0 LS 

B1hfe 12–20 77,0 21,0 2,0 pg 75,9 22,1 2,0 LS 

B2fe 20–35 66,0 30,0 4,0 gp 65,2 30,8 4,0 SL 

BCfe 35–65 60,0 36,0 4,0 gp 57,8 37,2 4,0 SL 

C 65–(96) 55,0 39,0 6,0 gp 54,1 39,9 6,0 SL 

GR8 A1h 0–6 58,5 23,6 17,9 gl 57,4 24,7 17,9 SL 

A2Ees 6–11 48,4 28,6 23,0 g 46,7 30,3 23,0 L 

B1hfe 11–15 56,9 27,0 16,1 g 53,8 30,1 16,1 SL 

B1hfe 15–23 62,3 23,1 14,6 gl 59,8 25,6 14,6 SL 

B2hfe 23–35 64,3 21,4 14,3 gl 62,3 23,4 14,3 SL 

B3hfe 35–45 59,8 27,9 12,3 gl 57,2 30,5 12,3 SL 

BCfe 45–(60) 59,1 25,9 15,0 gl 56,5 28,5 15,0 SL 

GR34 AhEes 4–32 56,7 32,8 10,5 gl 54,3 35,2 10,5 SL 

B1hfe 32–62 52,1 38,8 9,1 gl 50,0 40,9 9,1 L 

B2hfe 62–82 56,0 34,9 9,1 gl 53,6 37,3 9,1 SL 

BCfe 82–85 53,5 36,9 9,6 g 51,2 39,2 9,6 L 

*) PN-R-04033: g – glina, gl – glina lekka, gp – glina piaszczysta, pg – piasek gliniasty 
**) FAO (1990): L – loam, SL – sandy loam, LS – loamy sand, CL – clay loam 
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Ryc. 2.2. Zróżnicowanie uziarnienia w profilu dwóch bielic (podano strop i spąg poziomu w cm) 
Fig. 2.2. The comparison of texture in two Podzols (depth of horizons’ top and bottom is given) 

W badanych glebach współcześnie nie istnieją warunki do powszechnego mrozowe-
go rozdrabniania ziaren mineralnych oraz do znaczącej mechanicznej iluwiacji cząstek. 
Przemieszczanie takie jest jednak możliwe i odbywa się dzięki obecności porów gle-
bowych. Dowodów na to dostarczają obserwacje mikroskopowe, które ujawniają wtór-
ne wypełnienie materiałem drobnym porów o średnicy rzędu kilkuset μm (Ryc. 2.3). 
Konsekwentne ułożenie ziaren minerałów o pokroju blaszkowym wyraźnie wskazuje 
na uporządkowanie materiału w procesie iluwiacji. Wśród wmytych cząstek znajdują 
się również fragmenty mineralne stanowiące „oderwane iluwium żelazisto-organiczne” 
(analiza EDS nr 1 na Ryc. 2.3 – a). Oznacza to, że materiał ten został przemieszczony już 
po ukształtowaniu się poziomów spodic, a więc w holocenie. 

Procesy wietrzenia chemicznego zmieniają skład chemiczny materiału glebowego 
w stosunku do pierwotnego materiału macierzystego, jakim są skały podłoża. W podej-
ściu holistycznym (Dixon i Thorn, 2005) wietrzenie chemiczne obejmuje chemiczne 
i mineralogiczne przemiany skały, prowadzące do powstania produktów, które są bli-
skie równowagi z warunkami panującymi aktualnie w środowisku. Jest to zatem proces 
dostosowawczy do aktualnie panujących warunków zewnętrznych. Tempo i przebieg 
procesów wietrzenia chemicznego w Tatrach były i są przedmiotem wielu badań. Szcze-
gółowe pomiary denudacji chemicznej w Tatrach (Kotarba, 1972) określiły tempo tego 
procesu na podłożu węglanowym w masywie Czerwonych Wierchów. Jest ono wielo-
krotnie wyższe w strefi e leśnej niż w obszarze powyżej górnej granicy lasu. Tempo de-
nudacji chemicznej w części krystalicznej natomiast, w porównaniu z obszarem węgla-
nowym, jest ogólnie znacznie niższe (Kot, 1996; Kotarba i Krzemień, 1996). 

W badanych glebach granitoidowej części Tatr powyżej górnej granicy lasu zwra-
ca uwagę znaczny udział straty prażenia (Tab. 2.1, 2.2, 2.4). Wartość straty prażenia 
jest ściśle skorelowana z zawartością węgla organicznego w badanych glebach (Ryc. 
2.4). W częściach popielnych skład chemiczny wyrażony w procentach wagowych form 
tlenkowych najważniejszych pierwiastków (Tab. 2.5) różnicuje się ze względu na geo-
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Ryc. 2.3. Ułożenie materiału w obrębie zapełnionych porów glebowych; a – uporządkowanie ziaren 
mineralnych; EDS nr 1: oderwane fragmenty nacieków organiczno-żelazistych (profil GR7, Beskid, 
poziom IIIBCfe), BSE; b – zagęszczenie drobnego materiału wokół kanaliku (profil GR7, Beskid, po-
ziom IIA2h), BSE 
Fig. 2.3. The arrangement of the material within filled pores; a – ordering of the mineral particles; 
EDS 1: separated fragments of organic-iron coating (profile GR7, Beskid, horizon: IIIBCfe), BSE; 
b – hypo-coating around channel (profile GR7, Beskid, horizon: IIA2h), BSE 

chemiczne pochodzenie materiału glebowego. Inne bowiem wartości zostały oznaczone 
dla materiału akumulowanego w postaci nadkładowej (poziomy Of oraz Ofh w glebach 
wykształconych pod kosodrzewiną – profi le GR4 i GR5), inne zaś dla mineralnych po-
ziomów wietrzeniowych podłoża. 

W niemal wszystkich poziomach badanych gleb (poza poziomami nadkładowymi O) 
pojawia się następujący zakres koncentracji tlenków: zdecydowanie dominuje SiO2 
(zakres zawartości: około 61–75%), w mniejszej ilości występuje Al2 (14–20%). Wy-O3 
raźnie mniejszą koncentrację wykazują: Fe2O3 (1,6–9,3%), MnO (0,02–0,25%), MgO 
(0,5–2,8%), CaO (0,1–1,1%), Na2O (1,3–3,1%), K2O (2,0–4,4%), TiO2 (0,3–1,0%) oraz 
P2O5 (0,1–0,3%). Przedstawione wyniki wskazują na wyraźny związek geochemiczny 
materiału glebowego ze skałą macierzystą. Odmiennie – o czym wspomniano – kształtu-
je się ta cecha w poziomach nadkładowych, w których występuje nieco mniejsza zawar-
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Tabela 2.4 
Całkowity skład chemiczny badanych gleb 
Table 2.4 
Total chemical composition of investigated soils 

Strata 
Głębokość prażenia Suma Symbol SiO2 Al2 Fe2 MnO MgO CaO Na2O O  TiO2 Nr Depth O3 O3 K2 P2O5 Loss-on- Total poziomu No. -Ignition Horizon 

cm % 

GR3 Ofh 0–3 17,45 4,75 0,94 0,01 0,26 0,14 0,41 1,01 0,18 0,25 73,52 98,92 

O2h/Ees 3–12 43,86 11,24 1,29 0,01 0,58 0,08 1,15 2,55 0,37 0,23 37,35 98,71 

Bhfe 12–24 60,98 15,97 2,55 0,04 0,95 0,13 2,35 3,65 0,37 0,11 12,54 99,62 

BC1hfe 24–40 65,73 16,71 2,29 0,06 0,94 0,24 2,93 3,73 0,32 0,14 5,75 98,84 

BC2fe 40–(50) 66,99 16,30 2,22 0,06 0,92 0,24 2,91 3,79 0,28 0,13 5,24 99,07 

GR4 Of 0–6 3,08 0,79 0,25 0,01 0,07 0,55 0,29 0,30 0,04 0,14 93,39 98,90 

Ofh 6–28 23,79 6,09 0,78 0,01 0,14 0,42 0,88 1,35 0,28 0,15 64,72 98,60 

Oh/C 28–36 36,34 9,98 0,84 0,01 0,23 0,36 1,12 2,54 0,45 0,10 46,69 98,66 

Ah/C 36–(50) 53,69 12,83 1,20 0,01 0,41 0,44 1,62 3,28 0,48 0,05 26,04 100,06 

GR5 Of 0–6 3,08 0,88 0,41 0,03 0,09 0,35 0,16 0,29 0,05 0,14 94,22 99,71 

OfhEes 6–12 44,58 8,74 0,81 0,01 0,20 0,41 0,97 2,13 0,45 0,16 41,25 99,70 

Ah/Ees 12–22 59,67 12,92 2,41 0,02 0,55 0,64 1,81 2,91 0,48 0,11 17,57 99,08 

B/C1hfe 22–35 56,82 14,50 3,34 0,03 0,81 0,69 2,19 2,59 0,44 0,11 17,67 99,18 

B/C2hfe 35–(50) 57,40 16,09 3,72 0,04 0,97 0,65 2,52 2,69 0,43 0,11 15,49 100,10 

R 66,04 17,74 2,51 0,05 1,25 1,07 3,94 4,39 0,28 0,08 2,50 99,85 

GR6 Oh 2–6 37,27 6,11 1,00 0,01 0,23 0,37 1,02 0,96 0,29 0,27 51,14 98,67 

AhEes 6–12 64,39 12,02 1,81 0,02 0,42 0,98 2,01 2,06 0,43 0,17 14,40 98,69 

B1hfe 12–20 53,75 12,53 2,64 0,02 0,66 0,78 2,21 1,55 0,35 0,22 24,03 98,74 

B2fe 20–35 66,85 14,07 2,79 0,04 0,97 0,92 2,74 2,14 0,52 0,11 7,67 98,82 

BCfe 35–65 66,77 14,92 3,14 0,05 1,10 0,92 2,65 2,21 0,55 0,12 6,36 98,80 

C 65–(96) 68,3 15,58 3,19 0,05 1,13 0,96 2,82 2,32 0,55 0,14 4,92 99,97 

R 70,00 15,75 2,22 0,04 0,79 2,42 4,29 2,46 0,30 0,13 0,75 99,14 

GR8 A1h 0–6 60,03 12,77 3,95 0,04 1,37 0,36 1,33 3,01 0,79 0,19 15,15 98,98 

A2Ees 6–11 58,06 11,63 3,23 0,03 1,03 0,26 1,01 2,67 0,76 0,18 20,39 99,24 

B1hfe 11–23 49,96 15,91 7,54 0,10 2,26 0,24 1,09 3,06 0,78 0,25 18,93 100,10 

B2hfe 23–35 52,49 17,18 6,45 0,12 2,00 0,40 1,13 3,44 0,79 0,23 14,50 98,74 

B3hfe 35–45 56,30 17,60 6,53 0,18 2,19 0,31 1,29 3,63 0,77 0,27 11,01 100,07 

BCfe 45–(60) 58,44 17,80 7,01 0,23 2,15 0,29 1,33 3,74 0,77 0,26 7,05 99,05 

R 66,87 15,56 3,53 0,12 1,69 0,66 2,69 4,26 0,39 0,22 2,76 98,74 
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Ryc. 2.4. Zależność pomiędzy stratą żarową a zawartością węgla organicznego w badanych glebach 
(zaznaczono przedział ufności 0,95) 
Fig. 2.4. Relationship between Loss-on-Ignition and organic carbon content in studied soils 
(p = 0,95 % is marked) 

tość SiO2 (około 46–76%) oraz zdecydowanie większa koncentracja CaO (do ponad 8%) 
oraz P2O5 (do około 2,5%) i w jednym przypadku Na2O (ponad 4%) (profi l GR4). 

Różnice w koncentracji poszczególnych pierwiastków w badanych glebach wiążą się 
z procesami wietrzenia, procesami glebotwórczymi oraz biologiczną akumulacją pier-
wiastków w poziomach stropowych (nadkładowych i endopróchnicznych). Wskazuje na 
to analiza stosunku koncentracji danego składnika do jego koncentracji w skale macie-
rzystej (Tab. 2.6). Dla krzemionki (SiO2) stosunek ten w całym profilu jest bliski jednoś-
ci. Potwierdza to obserwacje, że kwarc w kwaśnym środowisku nie podlega procesom 
wietrzenia chemicznego. Podobnie kształtują się stosunki dla glinu (Al2O3) oraz pota-
su (K2O), co świadczyć może o odporności skalenia potasowego na procesy wietrzenia 
chemicznego. Magnez (MgO), wapń (CaO) oraz sód (Na2O) wykazują zróżnicowanie 
w poziomach wmycia w stosunku do skały macierzystej. Wyjątkiem są powierzchniowe 
poziomy w glebach wykształconych pod kosodrzewiną (GR4 i GR5), gdzie obserwowa-
ne jest ich względne wzbogacenie, co świadczy o akumulacji biogenicznej. 

Opisywane gleby są wzbogacone w tytan (TiO2) oraz fosfor (P2O5). W przypadku ty-
tanu można to wyjaśnić poprzez udział w substracie glebowym minerałów zawierających 
ten pierwiastek (rytul, ilmenit), minerałów, które wyjątkowo trudno wietrzeją chemicz-
nie. Najwyższe wartości względnego wzbogacenia w stosunku do materiału macierzyste-
go oznaczono w glebach wykształconych pod kosodrzewiną (profile: GR4 i GR5) oraz 
w glebie znad Krzyżnego (profil GR6), co tym samym wskazuje na najwyższy stopień 
zwietrzenia chemicznego tych profili. Natomiast wyraźne wzbogacenie w fosfor może 
być wytłumaczone biogeniczną akumulacją tego pierwiastka w poziomach powierzch-
niowych, jak również może być związane z obecnością trudno wietrzejącego apatytu. 
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Tabela 2.5 
Całkowity skład chemiczny badanych gleb (po uwzględnieniu straty prażenia) 
Table 2.5 
Total chemical composition of soils (Loss-on-Ignition considered) 

Głębo-Symbol 
kość SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O  TiO2 P2O5 Nr poziomu 
Depth No. Horizon 

cm % 

GR3 Ofh 0–3 65,90 17,94 3,55 0,03 0,98 0,53 1,55 3,81 0,68 0,94 

O2h/Ees 3–12 70,01 17,94 2,06 0,01 0,93 0,13 1,84 4,07 0,59 0,37 

Bhfe 12–24 69,72 18,26 2,92 0,04 1,09 0,15 2,69 4,17 0,42 0,13 

BC1hfe 24–40 69,74 17,73 2,43 0,06 1,00 0,25 3,11 3,96 0,33 0,15 

BC2fe 40–(50) 70,69 17,20 2,34 0,06 0,97 0,25 3,07 4,00 0,30 0,14 

GR4 Of 0–6 46,60 11,95 3,78 0,17 1,06 8,32 4,39 4,54 0,57 2,12 

Ofh 6–28 67,43 17,26 2,21 0,02 0,40 1,19 2,49 3,83 0,78 0,43 

Oh/C 28–36 68,17 18,72 1,58 0,02 0,43 0,68 2,10 4,76 0,84 0,19 

Ah/C 36–(50) 72,59 17,35 1,62 0,02 0,55 0,59 2,19 4,43 0,65 0,07 

GR5 Of 0–6 53,29 15,22 7,09 0,50 1,56 6,06 2,77 5,02 0,87 2,42 

OfhEes 6–12 75,88 14,88 1,38 0,01 0,34 0,70 1,65 3,63 0,76 0,27 

Ah/Ees 12–22 72,39 15,67 2,92 0,02 0,67 0,78 2,20 3,53 0,58 0,13 

B/C1hfe 22–35 69,01 17,61 4,06 0,03 0,98 0,84 2,66 3,15 0,53 0,13 

B/C2hfe 35–(50) 67,92 19,04 4,40 0,04 1,15 0,77 2,98 3,18 0,51 0,13 

GR6 Oh 2–6 76,28 12,51 2,05 0,01 0,47 0,76 2,09 1,96 0,60 0,55 

AhEes 6–12 75,22 14,04 2,11 0,02 0,49 1,14 2,35 2,41 0,50 0,20 

B1hfe 12–20 70,75 16,49 3,48 0,03 0,87 1,03 2,91 2,04 0,45 0,29 

B2fe 20–35 72,40 15,24 3,02 0,04 1,05 1,00 2,97 2,32 0,57 0,12 

BCfe 35–65 71,30 15,93 3,35 0,05 1,17 0,98 2,83 2,36 0,59 0,13 

C 65–(96) 71,83 16,39 3,36 0,05 1,19 1,01 2,97 2,44 0,58 0,15 

GR8 A1h 0–6 70,75 15,05 4,66 0,05 1,61 0,42 1,57 3,55 0,93 0,22 

A2Ees 6–11 72,93 14,61 4,06 0,03 1,29 0,33 1,27 3,35 0,96 0,23 

B1hfe 11–23 61,63 19,63 9,30 0,12 2,79 0,30 1,34 3,77 0,96 0,31 

B2hfe 23–35 61,39 20,09 7,54 0,15 2,34 0,47 1,32 4,02 0,93 0,27 

B3hfe 35–45 63,27 19,78 7,34 0,20 2,46 0,35 1,45 4,08 0,86 0,30 

BCfe 45–(60) 62,87 19,15 7,54 0,25 2,31 0,31 1,43 4,02 0,83 0,28 

Pierwiastkami, dla których stosunek koncentracji w glebie w odniesieniu do kon-
centracji w skale macierzystej jest najbardziej zróżnicowany, są: żelazo (Fe2O3) oraz 
mangan (MnO). Jest to rezultat typowych procesów glebotwórczych. Profi lowe zróżni-
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Tabela 2.6 
Stosunek koncentracji pierwiastków w częściach ziemistych gleby do ich koncentracji w skale macie-
rzystej (x/y) 
Table 2.6 
Ratio of element concentration in soil to concentration in parent material (x/y) 

Głębokość Symbol Nr Depth poziomu SiO Al O Fe O MnO MgO CaO Na O K O  TiO P O2 2 3 2 3 2 2 2 2 5 No. Horizon cm 

GR3 Ofh 0–3 0,93 1,13 1,58 0,90 1,23 0,22 0,36 1,54 2,18 7,26 

O2h/Ees 3–12 0,99 1,13 0,92 0,36 1,16 0,05 0,42 1,64 1,90 2,82 

Bhfe 12–24 0,99 1,15 1,30 1,06 1,36 0,06 0,62 1,68 1,37 0,97 

BC1hfe 24–40 0,99 1,12 1,08 1,62 1,25 0,10 0,72 1,60 1,08 1,14 

BC2fe 40–(50) 1,00 1,08 1,05 1,56 1,21 0,10 0,71 1,61 0,96 1,06 

GR4 Of 0–6 0,66 0,75 1,69 4,16 1,32 3,41 1,02 1,83 1,85 16,29 

Ofh 6–28 0,96 1,09 0,99 0,43 0,50 0,49 0,58 1,54 2,52 3,27 

Oh/C 28–36 0,97 1,18 0,70 0,61 0,54 0,28 0,49 1,92 2,71 1,44 

Ah/C 36–(50) 1,03 1,09 0,72 0,41 0,69 0,24 0,51 1,79 2,10 0,52 

GR5 Of 0–6 0,76 0,96 3,17 12,54 1,95 2,48 0,64 2,02 2,79 18,63 

OfhEes 6–12 1,08 0,94 0,62 0,30 0,43 0,29 0,38 1,46 2,44 2,09 

Ah/Ees 12–22 1,03 0,99 1,31 0,52 0,83 0,32 0,51 1,42 1,87 1,03 

B/C1hfe 22–35 0,98 1,11 1,81 0,79 1,23 0,34 0,62 1,27 1,71 1,03 

B/C2hfe 35–(50) 0,96 1,20 1,97 1,04 1,43 0,32 0,69 1,28 1,63 1,00 

GR6 Oh 2–6 1,08 0,79 0,92 0,37 0,59 0,31 0,48 0,79 1,94 4,22 

AhEes 6–12 1,07 0,88 0,95 0,46 0,62 0,47 0,54 0,97 1,65 1,52 

B1hfe 12–20 1,00 1,04 1,55 0,76 1,09 0,42 0,67 0,82 1,48 2,21 

B2fe 20–35 1,03 0,96 1,35 1,13 1,32 0,41 0,69 0,94 1,85 0,91 

BCfe 35–65 1,01 1,00 1,50 1,34 1,48 0,40 0,65 0,95 1,93 0,98 

C 65–(96) 1,02 1,03 1,50 1,40 1,49 0,41 0,69 0,98 1,90 1,12 

GR8 A1h 0–6 1,04 1,04 0,97 0,38 0,76 0,63 0,88 0,82 1,45 1,00 

A2Ees 6–11 1,07 1,01 0,85 0,26 0,61 0,49 0,71 0,77 1,49 1,01 

B1hfe 11–23 0,91 1,36 1,94 0,90 1,32 0,44 0,75 0,87 1,50 1,38 

B2hfe 23–35 0,90 1,39 1,57 1,10 1,10 0,70 0,74 0,93 1,45 1,20 

B3hfe 35–45 0,93 1,37 1,53 1,49 1,16 0,52 0,81 0,94 1,35 1,35 

BCfe 45–(60) 0,92 1,33 1,57 1,87 1,09 0,46 0,80 0,93 1,29 1,25 

cowanie zawartości żelaza w rankerach bielicowanych (Umbric Podzols (Skeletic)) oraz 
bielicach (Podzols) (GR3, GR5, GR6, GR8) wykazuje charakterystyczne wzbogacenie 
w poziomach wmycia B (maksimum w ich stropowej części) oraz niską koncentrację 
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w poziomach eluwialnych AE. Zależność ta kształtuje się odmiennie w rankerze butwi-
nowym (GR4). Występuje tam względne wzbogacenie w żelazo w poziomie stropowym, 
głębiej zaś następuje zubożenie w ten składnik. Mangan w bielicach i rankerach bielico-
wanych (GR6, GR3, GR8) wykazuje wzbogacenie w głębszej części poziomów wmy-
cia, natomiast w rankerze butwinowym (GR4) w całym profilu wykazuje zubożenie. 

Przedstawione zależności są oparte na obliczeniach względnej zawartości poszcze-
gólnych składników w stosunku do masy próbki. Nie uwzględniają one jednak całej 
złożoności geochemicznego kształtowania się profili zwietrzelinowo-glebowych. Zasto-
sowanie metody bilansu masy (Mass Balance Analysis) pozwala na interpretację opartą 
na analizie zubożenia w poszczególne pierwiastki w wartościach bezwzględnych, w od-
niesieniu do objętości gleby i w odniesieniu do koncentracji w materiale macierzystym 
(Brimhall i Dietrich, 1987). Tak obliczone wskaźniki zubożenia τ (Tab. 2.7) dowodzą, 
że niemal we wszystkich przypadkach nastąpiło bezwzględne zubożenie masy glebowej 
w przedstawione pierwiastki. Jest to potwierdzenie wietrzenia chemicznego substratu 
mineralnego gleby i usuwania produktów wietrzenia poza analizowane profi le. W po-
jedynczych przypadkach z obliczeń wynika również bezwzględne wzbogacenie w nie-
które pierwiastki. Jest to wynik: (1) wzbogacenia biogenicznego w mangan (Mn), mag-
nez (Mg) i wapń (Ca) w organicznych poziomach nadkładowych (profile GR4 i GR5)3 
lub (2) wzbogacenia w żelazo (Fe) oraz glin (Al) w poziomach iluwialnych wynikające 
z procesu bielicowania (profile GR6 i GR8). 

Wraz ze wzrostem głębokości obserwuje się spadek stopnia zubożenia w niemal 
wszystkie pierwiastki, co odpowiada zmniejszaniu się stopnia przemian wietrzenio-
wych. W poszczególnych profilach i poziomach pierwiastki wykazują różny stopień zu-
bożenia (τ) (Tab. 2.7). W bielicach (GR3, GR6, GR8) zauważalne jest charakterystyczne 
zróżnicowanie wskaźnika zubożenia (τ) dla poszczególnych pierwiastków wraz ze wzro-
stem głębokości zgodne z morfologią profi lu gleby wynikającą z procesu bielicowania. 
W rankerach butwinowych4 natomiast, a więc w glebach wykształconych pod kosodrze-
winą (profile GR4 i GR5), ważnym elementem kształtującym obecny stan stopnia prze-
mian wietrzeniowych są cechy podłoża macierzystego gleby. 

W obu wymienionych glebach (GR4 i GR5) stropowe części profilu wykazują wyjąt-
kowo wysoki stopień zwietrzenia chemicznego. Można przypuszczać, że jest to skutek 
silnego oddziaływania kwasów próchnicowych. W głębszych partiach profilu tych gleb 
obserwuje się jednak różnice w stopniu przemian wietrzeniowych. W przypadku rankera 
bielicowanego butwinowego (profil GR5) w głębszej partii profilu stopień zubożenia 
w poszczególne pierwiastki jest mniejszy i przyjmuje wartości zbliżone do bielic (profi -
le GR6, GR8). Natomiast w rankerze butwinowym (profil GR4) cały analizowany profi l 
charakteryzuje się wysokim stopniem zwietrzenia chemicznego. Opisana różnica wyni-
ka prawdopodobnie ze stopnia zapełnienia grubookruchowego materiału morenowego 
materiałem drobniejszym. W rankerze bielicowanym butwinowym (GR5) na niewiel-
kiej głębokości następuje neutralizacja kwasów fulwowych poprzez ich oddziaływa-
nie z materiałem mineralnym, który szczelnie zapełnia wolne przestrzenie w regolicie 

3 Jak już wspominano, materiał organiczny gromadzący się jako nadkład jest innym materiałem w sensie 
geochemicznym niż zwietrzelina skał granitoidowych. W glebach badanego obszaru udział materii organicz-
nej jest tak duży, że może to wpływać na uzyskane wyniki obliczeń metodą bilansu masy. 

4 Gleby te były również określane mianem tangel rankery. 
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Tabela 2.7 
Wskaźnik zubożenia w poszczególne pierwiastki (τ) dla poziomów genetycznych gleby (obliczone 
metodą bilansu masy) 
Table 2.7 
Mass fraction of constituent (τ) for particular elements in investigated soils (according to mass balance 
analysis) 

Głębokość Symbol Si Al Fe Mn Mg Ca Na K Nr Depth poziomu No. Horizon cm τ 

GR3 Ofh 0–3 2,49 3,22 4,93 1,56 3,61 –0,19 0,34 4,75 

O2h/Ees 3–12 0,14 0,29 0,05 –0,57 0,33 –0,94 –0,51 0,88 

Bhfe 12–24 –0,08 0,07 0,22 0,03 0,28 –0,94 –0,42 0,57 

BC1hfe 24–40 0,11 0,26 0,22 0,89 0,41 –0,88 –0,19 0,79 

BC2fe 40–(50) 0,11 0,20 0,16 0,78 0,35 –0,89 –0,22 0,78 

GR4 Of 0–6 15,79 18,14 41,96 108,68 32,81 85,70 24,79 45,52 

Ofh 6–28 0,66 0,89 0,72 –0,23 –0,13 –0,15 0,00 1,69 

Oh/C 28–36 –0,06 0,14 –0,32 –0,39 –0,47 –0,73 –0,53 0,86 

Ah/C 36–(50) –0,35 –0,31 –0,54 –0,73 –0,56 –0,85 –0,68 0,13 

GR5 Of 0–6 18,20 23,38 79,57 329,69 48,72 62,10 15,27 50,43 

OfhEes 6–12 –0,20 –0,30 –0,54 –0,77 –0,68 –0,79 –0,71 0,09 

Ah/Ees 12–22 –0,08 –0,11 0,18 –0,52 –0,24 –0,71 –0,54 0,28 

B/C1hfe 22–35 0,14 0,29 1,11 –0,05 0,44 –0,60 –0,28 0,48 

B/C2hfe 35–(50) 0,15 0,44 1,36 0,29 0,73 –0,62 –0,17 0,54 

GR6 Oh 2–6 0,94 0,41 0,64 –0,34 0,06 –0,44 –0,14 0,42 

AhEes 6–12 –0,16 –0,31 –0,26 –0,64 –0,52 –0,63 –0,57 –0,24 

B1hfe 12–20 0,04 0,07 0,60 –0,22 0,13 –0,57 –0,30 –0,15 

B2fe 20–35 –0,47 –0,50 –0,30 –0,42 –0,32 –0,79 –0,65 –0,52 

BCfe 35–65 –0,47 –0,48 –0,22 –0,30 –0,23 –0,79 –0,66 –0,50 

C 65–(96) –0,47 –0,46 –0,22 –0,27 –0,22 –0,78 –0,64 –0,49 

GR8 A1h 0–6 –0,25 –0,25 –0,30 –0,72 –0,45 –0,54 –0,36 –0,41 

A2Ees 6–11 –0,20 –0,25 –0,37 –0,81 –0,54 –0,64 –0,47 –0,43 

B1hfe 11–23 –0,27 0,10 0,57 –0,27 0,07 –0,64 –0,39 –0,30 

B2hfe 23–35 –0,22 0,20 0,35 –0,06 –0,05 –0,40 –0,36 –0,20 

B3hfe 35–45 –0,40 –0,11 –0,01 –0,04 –0,25 –0,66 –0,47 –0,39 

BCfe 45–(60) –0,41 –0,15 0,01 0,20 –0,30 –0,70 –0,48 –0,41 

morenowym. W rankerze butwinowym natomiast (profil GR4) oddziaływanie kwasów 
fulwowych może sięgać głębiej dzięki temu, że gleba ta rozwinęła się na morenie skła-
dającej się z dużych kamieni z pustkami pomiędzy nimi. 
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W badanych glebach procesy wietrzenia fizycznego i chemicznego występują rów-
nocześnie, a także się indukują. Dezintegracja mechaniczna zwiększa powierzchnię 
kontaktu minerału z otoczeniem, z drugiej strony zaś wietrzenie chemiczne osłabia me-
chaniczną odporność skały. Przykładem tego procesu jest wietrzenie schlorytyzowanego 
biotytu (Ryc. 2.1 – c, d). Na przedstawionych fotografiach uwidaczniają się zmiany wy-
nikające z wietrzenia fizycznego, ułatwione poprzez częściowe zwietrzenie chemiczne 
elementów mniej odpornych. Poszczególne części ziaren złożone ze zrostów biotytu 
i chlorytu podlegają oddzielaniu (Ryc. 2.1 – c) i następuje odłamywanie fragmentów 
monomineralnych (Ryc. 2.1 – d). 

Współwystępowanie i wzajemne wspomaganie wietrzenia fizycznego i chemicznego jest 
udokumentowane w obrazach mikroskopowych, pokazujących szczeliny, które występują 
w obrębie dużych ziaren skalnych o średnicy powyżej 2 mm (Plansza 5 – a, 6 – e, f). Szcze-
liny są miejscem silnego wietrzenia chemicznego, któremu sprzyja wnikanie wody i powie-
trza oraz organizmów żywych (głównie grzybów). W szczelinach występują w większości 
amorfi czne mineralne produkty wietrzenia wraz z rozłożoną materią organiczną (Plansza 6 
– e, f), a powierzchnia ziaren mineralnych jest silnie niewyrównana (wykazuje cechy wie-
trzenia). Oddziaływanie chemiczne organizmów żywych w obrębie szczelin skalnych w kli-
macie zimnym również zostało potwierdzone w licznych pracach (m.in. Hall i in., 2002). 
O możliwości mechanicznego oddziaływania organizmów żywych na wietrzenie biotytu 
w poziomie Ees bielic świadczą zaś wyniki badań Phillipsa i FitzPatricka (1999). 

2.2. SKŁAD MINERALNY GLEBY 

Skład mineralny badanych gleb jest pochodną składu mineralnego skał macierzystych 
oraz rezultatem przemian związanych z wietrzeniem i procesami glebotwórczymi. Sto-
sunkowo dużą część substratu glebowego stanowią fragmenty skał podłoża, które wy-
kazują zmiany, wynikające z wietrzenia chemicznego nie tylko na swojej powierzchni, 
lecz również – jak opisano – w szczelinach spękań. Wietrzenie to ma charakter selek-
tywny, gdyż dotyczy minerałów o różnym stopniu odporności na wietrzenie chemiczne. 
Minerały trudno wietrzejące (minerały ciężkie, kwarc) w warunkach kwaśnego, wil-
gotnego i przemywnego środowiska granitoidowych gleb tatrzańskich powyżej górnej 
granicy lasu, zazwyczaj nie wykazują większych zmian. W pojedynczych przypadkach 
tylko obserwuje się ślady chemicznego rozpuszczania kwarcu. Na ryc. 2.5 widoczna 
jest powierzchnia ziarna kwarcu, która nosi ślady opisywanego procesu, nienaturalnego 
dla środowisk tak kwaśnych, jak opisywane gleby. Można przypuszczać, że w począt-
kowym etapie wietrzenia mogły zaistnieć warunki do tego, aby pojawiły się roztwory 
alkaliczne. Mogło się to odbywać w szczelinie występującej w obrębie wietrzejącej ska-
ły, w miejscu kontaktu z minerałami zawierającymi składniki alkaliczne (np. skalenie). 
Kształt opisywanych wytrawień (Ryc. 2.5 – a) sugeruje również udział w tym procesie 
organizmów żywych (np. grzybni zasiedlającej szczelinę w odłamku skalnym). 
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Oprócz minerałów pierwotnych w badanych glebach występują również minerały 
wtórne będące rezultatem procesów wietrzeniowych. Na ryc. 2.6 i 2.7 przedstawiono 
dyfraktogramy rentgenowskie dla rankera bielicowanego i bielicy. W składzie mineral-
nym części ziemistych dominuje kwarc, średnią zawartość wykazują skalenie sodowo 
-wapniowe oraz chloryt. W analizie zostały także wykazane niewielkie ilości innych 
minerałów (Tab. 2.8). W składzie wyseparowanej frakcji poniżej 0,2 μm (Ryc. 2.6, 2.7, 
Tab. 2.9) dominują: miki i minerały mieszanopakietowe typu mika/wermikulit lub też 
wermikulity z przewarstwieniami metalo-wodorotlenowymi. Wśród minerałów wystę-
pujących w średniej ilości dominują: chloryt lub wermikulity z przewarstwieniami me-
talo-wodorotlenowymi albo też chloryty oraz wermikulity i miki. Stwierdzono również 
niewielkie zawartości kwarcu oraz skaleni sodowo-wapniowych i potasowych, a także 
niepewne występowanie kaolinitu i smektytu. 

Obecność we frakcji < 0,2 μm minerałów warstwowych, takich jak miki i chloryty, 
może być wynikiem „odziedziczenia” ich ze skały macierzystej gleby na drodze dez-
integracji większych ziaren tych minerałów. Obecność pozostałych minerałów ilastych 
może być rezultatem ich powstawania lub przemian w warunkach panujących w ba-
danych glebach (Skiba M., 2003). Miki dioktaedryczne mogą w wyniku transformacji 
przechodzić w minerały mieszanopakietowe typu mika/wermikulit, a następnie wermi-
kulit. Dalsza ich zmiana może prowadzić do powstawania smektytu kosztem wermiku-
litu. W cytowanej pracy opisano podobną ewolucję w odniesieniu do łatwiej wietrzeją-
cych trioktaedrycznych minerałów ilastych (Skiba M., 2003). W innych przypadkach 
w wyniku krystalizacji z roztworu powstaje natomiast kaolinit. Jego powstawanie in situ 
zostało udokumentowane w glebach krystalicznej części Tatr (Skiba M., 2001, 2005). 

Na każdym etapie opisanych przemian minerały wtórne, podobnie jak minerały pier-
wotne, mogą ulegać rozpuszczaniu. Przedstawione w rozdz. 2.1 obliczenia geochemicz-
ne, wykonane za pomocą metody bilansu masy, potwierdziły, że w badanych profi lach 
glebowych procesy wietrzenia chemicznego doprowadziły do uwolnienia z sieci krysta-
licznej m.in. SiO2 i Al2O3, co w konsekwencji sprzyja syntezie minerałów wtórnych. 

Ryc. 2.5. Powierzchnia ziarna kwarcu (tangel ranker, profil GR1, Czarny Staw nad Morskim Okiem, 
poziom Ofh), SE(M) 
Fig. 2.5. Surface of quartz grain (Tangel Ranker, profi le GR1, Czarny Staw nad Morskim Okiem, ho-
rizon: Ofh), SE(M) 
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Ryc. 2.6. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek z bielicy (profil GR8): A – frakcja < 2 mm, B – frakcja 
< 0,2 μm; kolejno: próbka powietrznie sucha, próbka nasycona glikolem etylowym, próbka wyprażona 
w 330°C 
Fig. 2.6. XRD diffractograms of samples from Podzol (profile GR8): A – < 2 mm fraction, 
B –  < 0,2 μm fraction; in order: air-dried, glycol saturated, 330°C 
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Ryc. 2.7. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek z bielicy (profil GR3): A – frakcja < 2 mm, B – frakcja 
< 0,2 μm; kolejno: próbka powietrznie sucha, próbka nasycona glikolem etylowym, próbka wyprażona 
w 330°C 
Fig. 2.7. XRD diffractograms of samples from Podzol (profile GR3): A – < 2 mm fraction, 
B – < 0,2 μm fraction; in order: air-dried, glycol saturated, 330°C 

Słabo zauważalne profilowe zróżnicowanie składu mineralnego próbek surowych 
w profilach GR3 i GR8 wynika z maskującego efektu dużej ilości kwarcu oraz obecno-
ści tlenków żelaza i glinu. Natomiast we frakcji poniżej 0,2 μm dostrzec można wyraźne 
zróżnicowanie w zależności od poziomu genetycznego, co świadczy o zróżnicowanych 
warunkach wietrzenia w obrębie profilu glebowego. Wskazuje to na dużą intensywność 
wietrzenia chemicznego w warunkach kwaśnego, przemywnego środowiska. Proporcja 
pomiędzy ilością minerałów ilastych będących skutkiem rozdrobnienia a ilością mine-
rałów ilastych będących skutkiem przeobrażenia i neoformowania świadczy o tym, że 
badane gleby są relatywnie młode (Burkins i in., 1999). 
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Tabela 2.8 
Skład mineralny części ziemistych (interpretacja dyfraktogramów) 
Table 2.8 
Crystalline components composition of fraction < 2 mm (by the XRD-tests interpretation) 

Głębokość Zawartość 
Nr 
No. 

Depth 

cm 

Symbol 
poziomu 
Horizon 

Próbka 
Sample Duża 

High 
Średnia 
Medium 

Concentration 

Niewielka 
Low 

GR8 0–6 A1h 334/04 Q – Na-fl s, K-fls, M, Ch, V?, M/V 

6–11 A2Ees 335/04 Q – Na-fl s, K-fls, M, Ch, V?, M/V 

11–23 B1hfe 336/04 Q Na-fls, Ch M/V, K-fl s 

35–45 B3hfe 337/04 Q Ch, Na-fl s M, Na-fl s, M/V? 

GR3 3–12 O2h/Ees 331/04 Q – M, K-fl s, HIV? 

12–24 Bhfe 332/04 Q Na-fl s M, K-fls, Ch, M/V? 

40–(50) BC2fe 333/04 Q Na-fls M, Ch, K-fl s 

M – mika (mica), Ch – chloryt (chlorite), V – wermikulit (vermiculite), HIV – wermikulit z przewarstwieniami metalo-
-wodorotlenowymi (hydroxyinterlayered vermiculite), Q – kwarc (quartz), K-fls – skaleń potasowy (K-feldspar), Na-fls – skaleń 
sodowy (Na-feldspar), ? – identyfikacja niepewna (doubtful identifi cation) 

Tabela. 2.9 
Skład mineralny frakcji poniżej 0,2 μm (interpretacja dyfraktogramów) 
Table 2.9 
Crystalline components composition of fraction < 0,2 μm (by the XRD-tests interpretation) 

Głębokość Zawartość 
Nr 
No. 

Depth 

cm 

Symbol 
poziomu 
Horizon 

Próbka 
Sample Duża 

High 
Średnia 
Medium 

Concentration 

Niewielka 
Low 

GR8 0–6 A1h 334/04 M, M/HIV Ch lub (or) HIV, V, K?, Q, K-fls (< 2 μm), 
Ch/V? Na-fls (< 2 μm) 

6–11 A2Ees 335/04 M/V, M Ch lub (or) HIV, V, K?, Q, K-fls (< 2 μm), 
Ch/V? Na-fls (< 2 μm) 

11–23 B1hfe 336/04 M, Ch lub (or) HIV – S? 

35–45 B3hfe 337/04 M Ch lub (or) HIV, V S? 

GR3 3–12 O2h/Ees 331/04 M/V M V, K, K-fls (< 2 μm), 
Na-fls (< 2 μm) 

12–24 Bhfe 332/04 M, M/V V K 

40–(50) BC2fe 333/04 M Ch lub (or) HIV, V S? 

M – mika (mica), Ch – chloryt (chlorite), V – wermikulit (vermiculite), HIV – wermikulit z prze warstwieniami metalo-
-wodorotlenowymi (hydroxyinterlayered vermiculite), K – kaolinit (kaolinite), S – smektyt (smectite), Q – kwarc (quartz), 
K-fls – skaleń potasowy (K-feldspar), Na-fls – skaleń sodowy (Na-feldspar), ? – identyfikacja niepewna (doubtful identifi cation) 
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Oprócz minerałów ilastych w badanych glebach występują również wtórne mine-
rały żelaziste. Biorąc pod uwagę barwę substratu glebowego oraz geochemiczne wa-
runki wietrzenia (Schwertmann, 1993), można wskazać na obecność w badanych gle-
bach przede wszystkim ferryhydrytu – głównie w poziomach iluwialnych i poziomach 
zawierających znaczną ilość materii organicznej, które wykazują barwę 5YR–7,5YR 
o jasności ≤ 6(d). Oprócz ferryhydrytu występuje też zapewne getyt. Minerały te wy-
stępują zazwyczaj wspólnie, a barwa ferryhydrytu maskuje efekt barwny wywoływany 
przez getyt (Schwertmann, 1993). 

Podsumowując, można stwierdzić, że faza mineralna granitoidowych gleb tatrzań-
skich występujących powyżej górnej granicy lasu odznacza się współwystępowaniem 
obok siebie ziaren mono- i polimineralnych w różnym stopniu zwietrzałych fi zycznie 
i chemicznie, przy czym procesy wietrzenia są względnie słabo zaawansowane. Skład 
mineralny jest pochodną składu mineralnego skały macierzystej (granitoidów). 

2.3. AKUMULACJA MATERII ORGANICZNEJ I ROZWÓJ POZIOMÓW 
PRÓCHNICZNYCH 

Ogólnie w strefi e powyżej górnej granicy lasu rozkład martwej materii organicznej jest 
wolniejszy niż w glebach pięter leśnych czy w glebach piętra pogórza. Z badań nad 
tempem rozkładu materii organicznej w glebach Karpat wynika, że w strefi e powyżej 
górnej granicy lasu istnieje wyraźne spowolnienie tempa mineralizacji martwej materii 
organicznej (Drewnik, 2006a). Przeprowadzone badania nad tempem rozkładu celulo-
zy wykazały, że zjawisko to jest uzależnione przede wszystkim od zespołu czynników 
klimatyczno-roślinnych, w mniejszym zaś stopniu (lub wcale) od podłoża geologiczne-
go. W strefie powyżej górnej granicy lasu w Tatrach najwolniej rozkładana jest materia 
organiczna w glebach wykształconych pod kosodrzewiną, mimo tego, że warunki kli-
matyczne są tu łagodniejsze niż w wyższych położeniach – w piętrze alpejskim (Drew-
nik, 2002). Jest to rezultat wpływu kwaśnej, butwinowej materii organicznej tworzącej 
powierzchniowe poziomy gleb występujących pod kosodrzewiną. 

W glebach Tatr powyżej górnej granicy lasu statystycznie niemożliwe jest rozdzie-
lenie wpływu czynników klimatycznych i roślinnych na tempo mineralizacji martwych 
części organicznych (Drewnik, 2006a). Specyfika uwarunkowań środowiskowych po-
woduje, że procesy mineralizacji i humifikacji są ściśle uzależnione od rodzaju substra-
tu roślinnego akumulowanego w glebie. W rezultacie morfologia i właściwości mate-
rii organicznej są różne w glebach rozwijających się pod zbiorowiskami łąk alpejskich 
i w glebach rozwijających się pod zbiorowiskami kosodrzewiny (Drewnik, 2006a). 

Substancja organiczna w poziomach próchnicznych gleb, wykształconych pod zbio-
rowiskami muraw alpejskich, wykazuje cechy pozwalające określić ją jako moder alpej-
ski (Tab. 2.1). Miąższość tych poziomów sięga od kilku do około 30–35 cm (Plansza 2 
– c, d, e). Barwa poziomów próchnicznych jest brunatna lub brunatnoczarna, niekiedy 
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czarna (7,5YR–10YR 1,7–3/1–4 (m)) (Tab. 2.1). Typową cechą makroskopową (Plansza 
2 – e) jest występowanie jasnoszarych (białawych) ziaren mineralnych wyróżniających 
się na ciemnym tle (tzw. osypka krzemionkowa). 

Poziomy próchniczne gleb w piętrze alpejskim wykazują cechy pośrednie pomię-
dzy poziomami ektopróchnicowymi a endopróchnicowymi. Świadczą o tym właści-
wości mikromorfologiczne. W glebach tych materia organiczna skupia się w postaci 
gruzełków (crumbs), o rozmiarach od kilku dziesiątych milimetra (Plansza 7 – a, 14 
– a) do kilku milimetrów. Są one często połączone z sobą siecią wrastających w nie 
żywych korzeni. W obrębie agregatów można dostrzec strukturę masywną z tendencją 
do struktury płytkowej lub intrapedalną strukturę gruzełkową. Substancja organiczna 
jest na ogół zhumifikowana w stopniu średnim (czasami silnym). Obok składników wy-
kazujących zaawansowane procesy humifikacji występują także fragmenty martwych 
tkanek z uporządkowaną strukturą komórek (Plansza 7 – b, c, e, f). Stosunkowo rzadko 
w opisywanych poziomach występują ślady po faunie glebowej. Tylko w pojedynczych 
przypadkach obserwowano obecność koprolitów (Plansza 7 – d). Aktywność edafonu 
przejawia się m.in. w tworzeniu porów glebowych. Występują tu owalne biogeniczne 
pory, wokół których materiał glebowy jest zagęszczony (Ryc. 2.3 – b). Pory te stanowią 
drogi transportu cząstek z górnej części profilu i z czasem mogą zostać zapełnione przez 
przemieszczany materiał. 

Zawartość węgla organicznego w poziomach próchnicznych gleb w piętrze alpejskim 
przekracza 50 gkg–1 (w przeliczeniu na materię organiczną – około 8,6%), a często sięga 
ponad 200 gkg–1 (co odpowiada zawartości około 34,5% materii organicznej) (profi le GR3, 
GR6). Poziomy te są bardzo silnie kwaśne (pHH2O

 poniżej 4,5). Cechuje je niska gęstość 
objętościowa – poniżej 1 gcm–3. W poziomach tych materia organiczna jest zhumifi kowa-
na w średnim stopniu, o czym świadczy stosunek węgla do azotu C:N wahający się w dość 
wąskim zakresie od 14 do 16 (Tab. 2.1). W składzie połączeń próchnicznych (Tab. 2.10) 
przeważają kwasy fulwowe nad kwasami huminowymi (stosunek Ch:Cf wynosi około 
0,4–0,7). Wysoki udział frakcji wolnej, wynoszący ponad 90% (Tab. 2.10), wskazuje na 
niski stopień połączenia materii organicznej z częścią mineralną gleby, co tłumaczy wystę-
powanie osypki krzemionkowej. 

W glebach powstałych pod zbiorowiskami kosodrzewiny (Ryc. 2.8) w stropowych 
poziomach organicznych o cechach butwiny zdecydowanie dominują części słabo zhu-
mifikowane. Substancja organiczna jest silnie porowata i określana jako próchnica typu 
mor, a według koncepcji Bochtera i Zecha (1985) jest to specyficzna jej odmiana zwa-
na tangelmor. Poziomy te odznaczają się włóknistą strukturą i barwą brunatnoczarną 
(5YR–7,5YR 2–3/1–3 (m) – Tab. 2.2). 

Obserwacje mikroskopowe materiałów z poziomów Of i Ofh (Plansza 7 – b) potwier-
dzają dominację występujących obok siebie zarówno żywych części organicznych, jak 
i fragmentów częściowo rozłożonych, wykazujących jeszcze uporządkowaną budowę 
wewnętrzną. W poziomach tych spotykane są niekiedy pojedyncze ziarna mineralne 
(kwarc, miki) (Plansza 7 – c) oraz – zwłaszcza w części spągowej – fragmenty dobrze 
zhumifi kowanej amorficznej substancji organicznej występującej w postaci gruzełkowa-
tej (crumbs) (Plansza 7 – b). 

Poziomy nadkładowe w glebach wykształconych pod kosodrzewiną (Tab. 2.2) są 
bardzo silnie kwaśne (pHH2O

 poniżej 4,0) i odznaczają się bardzo wysoką zawartością 
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Tabela 2.10 
Właściwości materii organicznej w powierzchniowych poziomach badanych gleb Tatr (wg danych za-
wartych w pracy: Drewnik, 2002 – częściowo zmienione i uzupełnione) 
Table 2.10 
Properties of organic matter within upper soil horizons in the Tatra’s soils (according to Drewnik, 2002 
– partially changed and supplemented) 

V  HI  FF  TOC CH Nr/Typ gleby – Lokalizacja – Roślinność pH (KCl) Ch:Cf No./Soil – Localization – Vegetation % gkg–1 

6/ ranker bielicowy (Podzolic Leptosol) 
– Kopa Kondracka, 1900 m n.p.m. 

– Oreochloo distichae-Juncetum trifi di 3,3 15 46,6 92,2 0,41 133,3 62,1 

7/ rędzina próchniczna (Humi-Rendzic Leptosol) 
– Kopa Kondracka, 1900 m n.p.m. 

– Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae 4,9 45 60,9 96,3 0,73 180,7 110,0 

12/ ranker butwinowy (Umbric Leptosol) 
– Dolina Kondratowa, 1600 m n.p.m. 

– Pinetum mughi 2,5 15 10,6 100,0 0,06 371,1 39,3 

8/ rędzina butwinowa (Umbri-Rendzic Leptosol) 
– Dolina Kondratowa, 1560 m n.p.m. 

– Pinetum mughi 3,6 32 11,4 98,1 0,06 375,1 42,76 

V – stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (Base Saturation); HI – wskaźnik humifi kacji (Humifi cation Index); 
FF – suma frakcji związków próchnicowych nie związanych z częścią mineralną gleby (Sum of Free Fraction – organic matter not 
bound with mineral parts); Ch:Cf – stosunek sumy węgla kwasów huminowych do sumy węgla kwasów fulwowych (Humic Acids to 
Fulvic Acids ratio); TOC – całkowita zawartość węgla organicznego (Total Organic Carbon); CH – suma węgla kwasów fulwowych, 
huminowych i humin (sum of Fulvic Acids, Humic Acids and Humines) 

węgla organicznego – powyżej 350 gkg–1 (w przeliczeniu na materię organiczną – powy-
żej 60%). Materia organiczna jest w tych poziomach bardzo słabo zhumifi kowana (Tab. 
2.10) i niepołączona z częścią mineralną gleby (udział frakcji wolnej wynosi blisko 
100%). Stosunek węgla do azotu w tych poziomach zazwyczaj przekracza 25 (Tab. 2.2). 
Zwraca także uwagę bardzo niska zawartość frakcji kwasów huminowych (Tab. 2.10) 
– kwasy fulwowe zdecydowanie dominują (stosunek Ch:Cf wynosi około 0,06). 

Z przedstawionych danych wynika, że właściwości materii organicznej zakumulo-
wanej w poziomach próchnicznych gleb piętra alpejskiego różnią się znacznie od gleb 
piętra subalpejskiego rozwijających się pod zbiorowiskami kosodrzewiny. Wykazują one 
bowiem zróżnicowany stopień humifikacji, co potwierdzają również obserwacje mikro-
skopowe. Uwzględniając analizę połączeń humusowych (składu frakcyjnego próchnicy) 
wykonaną metodą Duchafoura–Jaquin z wcześniejszym frakcjonowaniem gęstościowym 
według Monniera (Drewnik, 2002), można obliczyć udział związków próchnicowych 
będących rezultatem procesu humifikacji (CH). W glebach wykształconych pod zbioro-
wiskami muraw piętra alpejskiego wynosi ona około 60–100 gkg–1, natomiast w glebach 
piętra subalpejskiego – około 40 gkg–1 (Tab. 2.10). Łącznie z powyższych danych wy-
pływa wniosek, że w opisywanych glebach istnieją warunki do znaczącej migracji kwa-
sów próchnicowych (głównie kwasów fulwowych) w głąb profi lu glebowego. 
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Ryc. 2.8. Ranker butwinowy wykształcony na materiale morenowym, profil GR1 (Czarny Staw nad 
Morskim Okiem) 
Fig. 2.8. Folic Leptosol (Humic) developed on moraines, profile GR1 (Czarny Staw nad Morskim 
Okiem) 

W dolnej części poziomów próchnicznych – zarówno w glebach rozwiniętych w pię-
trze alpejskim, jak i subalpejskim – często występują jasne plamy o soczewkowatym, 
często wydłużonym kształcie. Są to nieciągłe poziomy eluwialne o cechach poziomu 
albic. Poziomy te jako przejściowe (AhEes lub OhEes) przechodzą bezpośrednio w po-
ziomy wmycia (Bhfe – spodic). 

Akumulacja materii organicznej prowadzi do koncentracji związków zawierających 
węgiel, azot, siarkę i wodór. Zawartości tych pierwiastków oznaczone dla wszystkich 
przebadanych próbek, a więc również pochodzących z głębszych poziomów niż pozio-
my próchniczne, silnie koreluje z sobą (Ryc. 2.9). Wszystkie zależności są statystycz-
nie istotne, a współczynnik determinacji (r2) osiąga wartość ponad 0,8. Wskazuje to, że 
iluwialnie przemieszczony materiał organiczny posiada skład chemiczny bardzo zbli-
żony do składu chemicznego materiału organicznego zakumulowanego w poziomach 
powierzchniowych, co świadczy o zaawansowanym procesie bielicowania, w którym 
znaczącą rolę odgrywa materia organiczna (Buurman i Jongmans, 2002). 
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2.4. BIELICOWANIE 

Jak wskazuje wielu autorów, w piętrze alpejskim i subalpejskim Tatr na podłożu skał 
krystalicznych bielicowanie jest głównym kierunkiem procesu glebotwórczego (m.in. 
Skiba, 1977). Od wprowadzenia do literatury światowej terminu „podzoł” przez Doku-
czajewa w 1882 roku, toczy się dyskusja nad istotą tego procesu. Oprócz historycznych 
już koncepcji ściśle wiążących bielicowanie z procesami oglejenia, można wydzielić 
poglądy definiujące bielicowanie jako proces tworzenia związków kompleksowych po-
między kwasami organicznymi a wolnymi tlenkami żelaza i glinu, oraz ich transport ku 
dołowi. W niższych partiach profilu następuje ich strącanie spowodowane neutralizacją 
początkowego ujemnego bilansu w kompleksach poprzez przyłączenie trójwartościo-
wych jonów glinu lub żelaza (Lundström i in., 2000). Inny mechanizm bielicowania 
zaproponowali Anderson i Farmer w tzw. teorii alofanowej. Główną rolę w procesie bie-
licowania teoria ta przypisuje tworzeniu się nieorganicznych koloidalnych hydroksyg-
linokrzemianów, które są wmywane do poziomu iluwialnego i zostają tam unierucho-
mione w postaci imogolitu (ITM – materiał typu imogolitu) (Van Breemen i Buurman, 
2002). Wytrącanie się związków metali w poziomie iluwialnym może być – według 
koncepcji Ugoliniego i Dahlgrena (1987 – cyt. za: Lundström i in., 2000) – związane 
z reakcją pomiędzy przemieszczanymi w głąb profilu połączeniami kompleksowymi 
a bogatym w glin protoimogolitem lub – według teorii biodegradacji zaproponowanej 
m.in. przez Aristovskoyą i Zyskinę (1977 – cyt. za: Lundström i in., 2000) – na skutek 
niszczenia związków kompleksowych przez mikroorganizmy glebowe, przede wszyst-
kim grzyby. Zdaniem Van Breemena i Buurmana (2002) prawdopodobnie wszystkie 
wymienione mechanizmy bielicowania występują wspólnie, a w poszczególnych przy-
padkach niektóre z nich mają większe znaczenie. 

Specyfika bielicowania w krystalicznej części Tatr przejawia się przede wszystkim 
w bardzo dużym udziale materii organicznej w kształtowaniu tego procesu. W badanych 
glebach, które posiadają dobrze wykształconą stratyfi kację profilu typową dla bielic 
(Podzols) (GR3, GR5, GR6, GR8), w poziomach iluwialnych stwierdzono znaczne ilo-
ści węgla organicznego (Tab. 2.1, 2.2). Jego koncentracja w stropowej części poziomu 
wmycia spodic jest zazwyczaj wyższa niż 40 gkg–1 (w przeliczeniu na materię organicz-
ną – około 6,9%), głębiej spada do wartości 5–20 gkg–1 (w przeliczeniu na materię orga-
niczną – 0,8–3,5%). Znaczny udział materii organicznej maskuje niejednokrotnie mor-
fologiczne efekty bielicowania, przez co brak jest dobrze wykształconych poziomów 
eluwialnych albic (Skiba, 1977). 

► 

Ryc. 2.9. Zależność pomiędzy zawartością węgla organicznego (C), azotu całkowitego (N) oraz wodo-
ru (H) w glebach, które nie są przekształcane przez intensywne procesy morfogenetyczne (zaznaczono 
przedział ufności 0,95) 
Fig. 2.9. Relationship between: organic carbon content (C), nitrogen total (N) and hydrogenium (H) in 
soils non-affected by catastrophic morphogenetic processes (p = 0,95% is marked) 
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Barwa (w stanie wilgotnym) poziomów spodic (Tab. 2.1, 2.2) mieści się przede 
wszystkim w zakresie odcienia 7,5YR, w niektórych przypadkach może być bardziej 
czerwona (5YR w profilu GR6) lub bardziej żółta (10YR). Wysoka zawartość węgla 
organicznego w poziomach wmycia jest przyczyną ich bardzo ciemnej barwy (jasność 
wynosi 2–3, nasycenie zaś 2–4). Wraz ze wzrostem głębokości poziom spodic staje się 
coraz jaśniejszy i bardziej żółty (odcień 10YR o jasności sięgającej 4 i nasyceniu sięga-
jącym 6), co odpowiada coraz mniejszemu nagromadzeniu substancji przemieszczonych 
iluwialnie. Iluwiacja w procesie bielicowania jest bardzo głęboka i sięga poziomów 
przejściowych do skały macierzystej, gdzie otoczki związane z bielicowaniem wystę-
pują już na regolicie skalnym. Tylko w jednym przypadku, we wspomnianej już bielicy 
występującej na spłaszczeniu grzbietowym powyżej przełęczy Krzyżne (profi l GR6), 
stwierdzono obecność poziomu luźnej skały macierzystej o barwie 10YR 7/6 (d) 10YR 
5/6 (m), co – wobec niestwierdzenia mikromorfologicznych oznak iluwiacji (Plansza 10 
– a) – można uznać za naturalną barwę zwietrzeliny granitoidowej poddanej wietrzeniu 
w warunkach plejstoceńskich. 

Poziomy iluwialne bielic tatrzańskich charakteryzują się bardzo dobrym wykształ-
ceniem nacieków żelazisto-organicznych (coatings). Nacieki te składają się z materiału 
amorficznego, czego dowodem są jego cechy optyczne, tj. izotropowość stwierdzona 
podczas obserwacji przy skrzyżowanych polaryzatorach (całkowite wygaszanie świat-
ła) (De Coninck i Mc Keague, 1985) (Plansza 8, 9). W składzie chemicznym nacieków 
oznaczonym za pomocą mikrosondy EDS5 stwierdzono, oprócz dominacji żelaza, także 
obecność SiO2 i Al2O3 oraz wielu innych składników (Ryc. 2.10). Opisane wcześniej 
wyniki analiz (Tab. 2.1, 2.2) wskazują również na obecność w tym poziomie znacznej 
ilości substancji organicznej, która koncentruje się zapewne przede wszystkim w owych 
naciekach. 

Nacieki powstałe w wyniku bielicowania są na obrazach mikroskopowych silnie 
popękane6. Nieciągłość nacieków jest widoczna zarówno w przekroju poprzecznym 
(Plansza 8 – a, 9 – a), jak i w obrazie jego powierzchni (Ryc. 2.10). Tworzy to strukturę 
spękaniową (ang. crack pattern – FitzPatrick, 1993), a o wtórności spękania świadczą 
krawędzie poszczególnych elementów ściśle odpowiadające sobie kształtem. Krawę-
dzie te są często nieostre, co dowodzi kruszenia się fragmentów iluwium, a tak powstałe 
ziarna mogą podlegać przemieszczeniu w głąb. Takie wmyte fragmenty, jak już wspo-
minano, występują jako ziarna o średnicy 2–3 μm w zapełnionych częściowo porach 
glebowych. Przykład takiego ziarna przedstawiono na ryc. 2.3 – a. W jego składzie che-
micznym dominuje FeO, przy mniejszej zawartości SiO2 i Al2O3. 

Nacieki powstałe w wyniku procesu bielicowania są wykształcone zarówno na po-
jedynczych ziarnach mineralnych, tworząc charakterystyczny obraz mikroskopowy 
rozdzielnoziarnistych elementów pokrytych otoczkami (Plansza 8 – a), jak i zapełniają 

5 W badaniach pod mikroskopem elektronowym preparaty były napylane grafitem, stąd w analizach 
składu chemicznego EDS przedstawianego na rycinach pominięto zawartość węgla w obliczeniach, sumując 
pozostałe składniki do 100%. 

6 Spękanie otoczki (nacieku) w preparatach mikroskopowych jest w jakimś stopniu związane z wysu-
szeniem w procesie produkcji preparatu w temperaturze około 20–25°C. Należy jednak przyjąć, że również 
w warunkach naturalnych takie spękanie może wystąpić w suchych okresach roku, czego dowodzi opisana 
wcześniej obecność oderwanych i przemieszczonych fragmentów. W badanym obszarze silne głębokie prze-
suszenie gleby zdarza się stosunkowo rzadko, głównie wczesną jesienią. 
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Ryc. 2.10. Powierzchnia nacieków żelazisto-organicznych w poziomie spodic; wyraźnie widoczne spę-
kania (tzw. struktura crack pattern – FitzPatrick, 1993) (profil GR8, Beskid, poziom B2hfe), SE(M) 
oraz wyniki analizy EDS w punkcie nr 1 i 3; a, b – objaśnienie w tekście 
Fig. 2.10. Surface of organic-iron coatings within spodic horizon; crack pattern structure (FitzPatrick, 
1993) is clear (profi le GR8, Beskid, horizon: B2hfe), SE(M) and the results of EDS-analysis in points 
No. 1 and 3; a, b – explanation in text 

wolne przestrzenie. Ponadto nacieki organiczno-żelaziste występują na zwietrzałych 
fragmentach skał, a nawet na powierzchni agregatów (Plansza 11 – a), co może być do-
wodem na wtórność procesu bielicowania w stosunku do uformowanej wcześniej struk-
tury płytkowej gleby. Grubość otoczek sięga 50 μm i niekiedy łączą się one – tworząc 
mostki (ang. bridges) (Plansza 9 – c, d). 

Opisane cechy iluwiacji są najlepiej wyrażone w stropowej części poziomów iluwial-
nych (poziomy Bhfe), o czym świadczy ich barwa oraz makroskopowo widoczne ślady 
scementowania. Wraz ze wzrostem głębokości, w poziomach przejściowych BC, opisane 
wyżej cechy słabną, a przejawia się to także spadkiem zawartości węgla organicznego. 

Procesy wietrzenia chemicznego prowadzą do uwolnienia z sieci krystalicznej związ-
ków żelaza i glinu, które następnie biorą aktywny udział w procesach glebotwórczych. 
Analiza występowania tych form ma duże znaczenie diagnostyczne. Zawartość żelaza 
krzemianowego Fe(s) (Tab. 2.11) kształtuje się w przedziale od około 3 gkg–1 do ponad 
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Tabela 2.11 
Zawartość form żelaza i glinu w częściach ziemistych gleb 
Table 2.11 
Forms of iron and aluminium in fraction < 2 mm 

Głębokość Symbol Fe(t) Fe(s) Fe(d) Fe(o) Al(o) Fe(kr) Nr Depth poziomu ODOE No. Horizon cm gkg–1 

GR8 A2Ees 6–11 22,61 12,81 9,80 6,24 3,99 3,56 0,433 

B1hfe 11–23 52,78 27,88 24,90 18,00 10,60 6,90 1,540 

B2hfe 23–35 45,15 29,85 15,30 8,94 11,30 6,36 1,030 

B3hfe 35–45 45,71 32,41 13,30 6,42 9,45 6,88 0,654 

BCfe 45–(60) 49,07 37,67 11,40 3,06 6,26 8,34 0,180 

GR3 O2h/Ees 3–12 9,03 6,30 2,73 1,25 3,36 1,48 0,136 

Bhfe 12–24 17,85 13,12 4,73 3,91 4,16 0,82 0,670 

BC1hfe 24–40 16,03 12,06 3,97 2,15 5,37 1,82 0,369 

BC2fe 40–(50) 15,54 11,88 3,66 2,05 4,90 1,61 0,335 

GR4 Ofh 6–28 5,46 2,96 2,50 1,55 2,71 0,95 0,097 

Oh/C 28–36 5,88 3,68 2,20 0,44 1,00 1,76 0,035 

Ah/C 36–(50) 8,40 6,42 1,98 0,43 1,04 1,55 0,063 

Fe(t) – żelazo całkowite (total iron); Fe(s) – żelazo krzemianowe (silicate iron); Fe(t)–Fe(d); Fe(d) – wolne tlenki żelaza (free 
iron); Fe(o) – żelazo amorficzne (amorphous iron); Al(o) – glin amorficzny (amorphous aluminium); Fe(kr) – żelazo krystaliczne 
(crystalline iron); Fe(d)–Fe(o); ODOE – gęstość optyczna wyciągu szczawianowego (optical density of oxalate extract) 

37 gkg–1. W wartościach względnych (Tab. 2.12) odpowiada to udziałowi od około 50 do 
około 75% żelaza krzemianowego w żelazie całkowitym Fe(t). Wraz z rosnącą głębokoś-
cią zawartość tej formy żelaza wzrasta we wszystkich badanych profi lach. Świadczy to 
o tym, że górne części profili glebowych są najsilniej zwietrzałe chemicznie. W stropo-
wych częściach gleb stosunkowo większa ilość żelaza została bowiem uwolniona z sieci 
krystalicznej krzemianów i podlega dalszym przemianom. Biorąc pod uwagę fakt, że 
przedstawione analizy dotyczą próbek części ziemistych (stanowiących tylko część ca-
łego substratu glebowego), można uznać, że badane gleby odznaczają się słabym lub co 
najwyżej średnim stopniem zwietrzenia chemicznego. Zawartość żelaza wolnego Fe(d) 
(Tab. 2.11) zawiera się w szerokim przedziale 1,2–24,9 gkg–1. Jego udział jest odwrotnie 
proporcjonalny do zawartości żelaza krzemianowego Fe(s). 

W obrębie żelaza wolnego Fe(d) można wyróżnić żelazo amorficzne Fe(o) oraz żela-
zo krystaliczne niekrzemianowe Fe(kr).  elazo amorficzne reprezentuje tzw. słabo upo-
rządkowane struktury tlenków żelaza i jest to forma najbardziej mobilna, biorąca udział 
w procesie bielicowania. Koncentracja Fe(o) w badanych profilach bielic (GR8 i GR3) 
wykazuje maksimum w stropowej części poziomów iluwialnych, a następnie spadek wraz 
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Tabela 2.12 
Wskaźniki według form żelaza i glinu w badanych glebach 
Table 2.12 
Iron and aluminium forms – indicators in investigated soils 

Głębokość Al(o) Udział w Fe(t) (%) Symbol Nr Depth Fe(o) Fe(d)L + 0,5Fe(o) Contribution in Fe(t) (%) poziomu No. Fe(d) Fe(d)Horizon S cm % Fe(s) Fe(d) Fe(o) Fe(kr) 

GR8 A2Ees 6–11 0,63 0,711 56,7 43,3 27,6 15,7 

B1hfe 11–23 0,72 2,54 1,960 52,8 47,2 34,1 13,1 

B2hfe 23–35 0,58 0,61 1,577 66,1 33,9 19,8 14,1 

B3hfe 35–45 0,48 0,86 1,266 70,9 29,1 14,0 15,1 

BCfe 45–(60) 0,26 0,85 0,779 76,8 23,2 6,2 17,0 

GR3 O2h/Ees 3–12 0,45 0,399 69,8 30,2 13,8 16,4 

Bhfe 12–24 0,82 1,73 0,612 73,5 26,5 21,9 4,6 

BC1hfe 24–40 0,54 0,83 0,645 75,2 24,8 13,4 11,4 

BC2fe 40–(50) 0,56 0,92 0,593 76,4 23,6 13,2 10,4 

GR4 Ofh 6–28 0,62 0,349 54,2 45,8 28,4 17,4 

Oh/C 28–36 0,20 0,88 0,122 62,6 37,4 7,5 29,9 

Ah/C 36–(50) 0,21 0,90 0,126 76,4 23,6 5,1 18,5 

Fe(t) – żelazo całkowite (total iron); Fe(s) – żelazo krzemianowe (silicate iron); Fe(t)–Fe(d); Fe(d) – wolne tlenki żelaza (free iron); Fe(o) – 
żelazo amorficzne (amorphous iron); Fe(kr) – żelazo krystaliczne (crystalline iron); Fe(d)–Fe(o); Fe(o)/Fe(d) – wskaźnik Schwertmanna 
(Schwertmann’s indicator); Fe(d)L/Fe(d)S – wskaźnik Goeringa – stosunek zawartości Fe(d) w danym poziomie do zawartości Fe(d) 
w poziomie nadległym (Goering’s indicator – ratio of Fe(d) content in particular horizon to Fe(d) content in superfi cial horizon); 
Fe(kr)/Fe(d) – stopień krystalizacji tlenków Fe (indicator of Fe crystalli zation); Al(o) + 0,5Fe(o) – wskaźnik poziomu spodic 
(indicator of spodic diagnostic horizon) 

ze wzrostem głębokości (Tab. 2.11, Tab. 2.12). Udział amorficznej formy glinu Al(o) wy-
kazuje podobny przebieg z tym, że maksimum zawartości występuje w nieco niższej czę-
ści poziomów iluwialnych. Jest to rezultat procesu migracji związanego z bielicowaniem 
i pokazuje głębszą iluwiację związków glinu. Wynika to z większej rozpuszczalności 
związków glinu w porównaniu ze związkami żelaza w tych samych warunkach geoche-
micznych. Duży udział żelaza i glinu amorficznego w stosunku do zawartości żelaza wol-
nego Fe(d) wskazuje na intensywność współczesnych procesów bielicowania. 

Potwierdzeniem silnie wyrażonych cech związanych z bielicowaniem w badanych 
glebach jest wartość wskaźnika Goeringa obliczonego jako stosunek zawartości żelaza 
wolnego w danym poziomie do zawartości tej formy żelaza w poziomie nadległym (Tab. 
2.12). Wskazuje on na akumulację tej formy Fe w stropowej części poziomu iluwial-
nego. Wzbogacenie to jest mniej widoczne w rankerze butwinowym (GR4). W części 
mineralnej i mineralno-organicznej tej gleby (rozwijającej się pod zbiorowiskami koso-
drzewiny) zarówno wartości bezwzględne (Tab. 2.11), jak i wartości względne zawar-
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tości żelaza i glinu amorficznego są wyraźnie niższe (Tab. 2.12). Może to świadczyć 
o tym, że w warunkach dostawy dużej ilości kwasów fulwowych z bardzo kwaśnej bu-
twiny następuje szybkie wymywanie form amorfi cznych. 

W badanych glebach występuje stosunkowo mało krystalicznych form żelaza nie-
krzemianowego Fe(kr). Obliczone z różnicy Fe(d)–Fe(o) wartości tej formy związków 
żelaza wykazują duży rozrzut wartości w zakresie od około 0,8 gkg–1 do około 8,3 gkg–1 
(Tab. 2.11). Świadczy to o zróżnicowanej zawartości wtórnych minerałów żelazistych. 
Rozpatrując stosunek zawartości Fe(kr) do zawartości żelaza ogólnego Fe(t) (Tab. 2.12), 
należy zauważyć, że jest on najwyższy w rankerze butwinowym (GR4). Świadczy to 
o tym, że w rankerze butwinowym (glebie relatywnie silnie zwietrzałej chemicznie, jak 
wykazano w rozdz. 2.1) pozostałe związki żelaza są intensywnie wymywane, a wtórnie 
wykrystalizowane związki żelaza pozostają jako residuum. 

Wskaźnik Schwertmanna, obliczony jako iloraz Fe(o)/Fe(d), zwany również wskaź-
nikiem aktywności lub wskaźnikiem starzenia, przybiera wartości w bardzo szerokim 
zakresie od około 0,2 do około 0,8 (Tab. 2.12). W glebach opisanych jako dobrze wy-
kształcone bielice (GR8 i GR3) wartość tego wskaźnika rośnie od poziomów próch-
nicznych do stropowej części poziomu wmycia, gdzie przybiera wartości maksymal-
ne. Następnie wartość ta maleje wraz z głębokością. Najniższe wartości wskaźnika 
Schwertmanna w poziomach powierzchniowych są związane z tym, że materia organicz-
na utrudnia proces krystalizacji pedogenicznych tlenków żelaza (Blume, Schwertmann, 
1969, cyt. za: Bednarek, 1991). Natomiast w rankerze butwinowym (GR4) wskaźnik 
Schwertmanna przyjmuje bardzo wysoką wartość w poziomie butwinowym oraz niskie 
wartości w poziomach głębszych. Może to świadczyć o bardziej zaawansowanym stop-
niu zmian wietrzeniowych w poziomach znajdujących się pod poziomem butwinowym 
(Oh/C, Ah/C), z których żelazo amorficzne jest szybciej usuwane, niekrzemianowe żela-
zo krystaliczne zaś pozostaje jako residuum. 

Gęstość optyczna wyciągu szczawianowego (ODOE) w całym profilu GR8 oraz GR3 
zdecydowanie przekracza 0,25 (Tab. 2.11). Podobnie wartość sumy Al(o) + 0,5Fe(o) w wy-
mienionych glebach zdecydowanie przekracza 0,5% (Tab. 2.12). Oznacza to, że w wy-
mienionych glebach spełnione są warunki wymagane dla określenia obecności poziomu 
diagnostycznego spodic (WRB, 2006). W glebach tych, jak wspomniano, obserwuje się 
wyraźne maksimum wskaźnika Goeringa (Tab. 2.12) w stropie poziomów iluwialnych. Od 
opisanych prawidłowości odbiega ranker butwinowy (GR4), gdyż w jego profi lu poziom 
spodic nie występuje, stąd gleba ta nie została dodatkowo określona mianem bielicowanej. 

2.5. ZMIANY GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ GLEBY 

W procesie tworzenia się gleby następuje zmiana ułożenia części stałych. Najbardziej 
wyrazistym przejawem tego procesu – podlegającym opisowi makroskopowemu – jest 
struktura i układ gleby, które są odmienne od struktury skały macierzystej. W proce-
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sie tym następują zmiany właściwości fizycznych. W Tatrach powyżej górnej granicy 
lasu gleby tworzą się na litych skałach, stąd zmiany właściwości fi zycznych materiału 
glebowo-zwietrzelinowego w stosunku do skały macierzystej są wyraziste. Granitoido-
wa skała macierzysta charakteryzuje się gęstością objętościową rzędu 2,6–2,8 gcm–3, 
natomiast wielkość ta zmierzona dla gleb wykazuje bardzo niskie wartości. W pozio-
mach nadkładowych O gęstość objętościowa wynosi około 0,1–0,3 gcm–3 (Tab. 2.1, 
2.2). W poziomach mineralno-organicznych i mineralnych wartość gęstości objętościo-
wej rośnie wraz ze wzrostem głębokości, przyjmując wartości od około 0,5 gcm–3 do 
około 1,2 gcm–3 (Tab. 2.1, 2.2). Opisane wartości są niższe od wartości przeciętnych 
podawanych dla gleb mineralnych z obszaru Polski o około 0,2 gcm–3 (Zawadzki, 1999). 
Tak niskie wartości gęstości objętościowej można wyjaśnić przede wszystkim dużym 
udziałem materii organicznej – co znajduje potwierdzenie w wysokim stopniu korelacji 
pomiędzy stratą prażenia a gęstością objętościową oraz rozpulchnieniem wynikającym 
z tworzenia się struktury gleby (Ryc. 2.11). 

Zastosowanie metody bilansu masy (Mass Balance Analysis) pozwala na obliczenie 
tzw. wskaźnika odkształcenia ε (ang. strain). Wartość tego wskaźnika mówi o zmianie 
objętości materiału w stosunku do skały macierzystej, przy założeniu obecności pier-
wiastka występującego w minerałach bardzo trudno wietrzejących (w tym przypadku 
cyrkonu). Jeżeli ε przyjmuje wartości dodatnie, wskazuje to na rozpulchnienie materiału 
(ang. dilation), jeżeli wartości ujemne, jest dowodem na jego kompakcję (ang. collapse) 
(Brimhall i Dietrich, 1987). 

W badanych glebach wartość współczynnika odkształcenia ε jest zawsze dodatnia, co 
potwierdza tezę o rozpulchnieniu materiału (Tab. 2.13). Wartości tego współczynnika są 
bardzo wysokie dla poziomów ektohumusowych. W poziomach mineralno-organicznych 
i mineralnych wartości ε są również dodatnie i wynoszą od wartości powyżej 2 (co ozna-
cza 200% wzrost objętości) w poziomach AEes i A oraz stropowej części poziomów ilu-
wialnych do wartości około 0,5 (co odpowiada 50% wzrostowi objętości) w poziomach 
mineralnych, przejściowych do skały macierzystej (Tab. 2.13). W porównaniu z danymi 
podawanymi dla bielic rozwiniętych na obszarze północno-wschodnich Stanów Zjedno-
czonych (Jersak i in., 1995) są to wartości podobnego rzędu, choć na ogół wyższe. 

Przedstawione wyniki gęstości objętościowej oraz współczynnika odkształcenia ε 
dowodzą dużego rozpulchnienia masy glebowo-zwietrzelinowej utworów tatrzańskich. 
Za źródło rozpulchnienia należy uznać przede wszystkim dwa czynniki: akumulację ma-
terii organicznej oraz procesy mrozowe. Występowanie zjawisk mrozowych w glebach 
jest potwierdzone obserwacjami mikroskopowymi (Plansza 10). Przedstawione zdjęcia 
ilustrują występowanie typowej struktury płytkowej (platy) z zespołem dobrze wy-
kształconych nacieków pyłowo-iłowych (silt-clay cappings) na powierzchni agregatów 
oraz ziaren mineralnych, a materiał wykazuje dużą porowatość. Zdaniem FitzPatricka 
(1956), takie struktury powstają w wyniku narastania soczewek lodowych w obrębie 
masy glebowej (lód segregacyjny). Ponadto możliwe jest zjawisko mechanicznego od-
działywania korzeni roślin i fauny glebowej na rozpulchnienie gleby. 

Przedstawione wartości wskaźnika ε wskazują, że omawiane gleby są glebami 
względnie młodymi. Dowodzi tego porównanie z opracowaną chronosekwencją gleb 
zawartą w pracy Brimhalla i in. (1992), dla której sporządzono zależność pomiędzy roz-
pulchnieniem gleby (współczynnik odkształcenia – ε) a jej wiekiem. Opisywane gleby 
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Tabela 2.13 
Zawartość cyrkonu oraz wskaźnik rozpulchnienia (obliczony wg metody bilansu masy) 
Table 2.13 
Content of zirkonium and strain index (ε) (according to mass balance analysis) 

Głębokość Zawartość cyrkonu Wskaźnik 
Nr 
No. 

Symbol poziomu 
Horizon 

Depth Content of zirkonium  P/ W εZr ZrW/ZrP 
rozpulchnienia 

Strain 
cm mgkg–1 ε 

GR3 Ofh 0–3 34 24,81 65,40 0,28 86,56 
O2h/Ees 3–12 111 4,79 2,93 0,93 4,18 

Bhfe 12–24 136 3,66 1,45 1,13 2,22 
BC1hfe 24–40 113 2,77 1,23 0,94 1,94 
BC2fe 40–(50) 115 2,26 0,79 0,96 1,36 

GR4 Of 0–6 5 16,53 299,92 0,04 395,81 
Ofh 6–28 73 9,61 10,98 0,61 14,79 

Oh/C 28–36 131 6,97 3,84 1,09 5,39 
Ah/C 36–(50) 201 5,12 1,32 1,68 2,05 

GR5 Of 0–6 5 29,72 539,85 0,04 712,2 
OfhEes 6–12 170 4,60 1,46 1,42 2,24 
Ah/Ees 12–22 141 3,90 1,52 1,18 2,31 
B/C1hfe 22–35 109 3,17 1,64 0,91 2,48 
B/C2hfe 35–(50) 106 3,16 1,72 0,88 2,58 

GR6 Oh 2–6 71 43,74 77,86 0,55 77,86 
AhEes 6–12 162 4,11 2,25 1,27 2,25 
B1hfe 12–20 123 3,52 2,66 0,96 2,66 
B2fe 20–35 246 3,44 0,79 1,92 0,78 
BCfe 35–65 243 3,36 0,77 1,90 0,77 

C 65–(96) 243 3,35 0,77 1,90 0,76 

GR8 A1h 0–6 168 3,09 1,32 1,33 1,32 
A2Ees 6–11 163 4,59 2,55 1,29 2,55 
B1hfe 11–23 150 3,25 1,73 1,19 1,73 
B2hfe 23–35 141 2,67 1,38 1,12 1,38 
B3hfe 35–45 187 2,37 0,60 1,48 0,60 
BCfe 45–(60) 189 2,25 0,50 1,50 0,50 

 P/ W – stosunek gęstości objętościowej w danym poziomie do gęstości objętościowej skały macierzystej (bulk density ratio); 
 – współczynnik względnego wzbogacenia w cyrkon uwzględniający gęstość objętościową materiału oraz gęstość skały macierzystej εZr

(strain for Zr); ZrW/ZrP – iloraz zawartości cyrkonu w danym poziomie do zawartości w skale macierzystej (Zr enrichment factor); 
ε – odkształcenie materiału glebowego – wskaźnik rozpulchnienia (strain index calculated according to mass balance analysis) 

► 

Ryc. 2.11. Zależności pomiędzy stratą żarową, gęstością objętościową ( ) oraz wskaźnikiem rozpul-
chnienia w glebach, które nie są przekształcane przez intensywne procesy morfogenetyczne (zaznaczo-
no przedział ufności 0,95) 
Fig. 2.11. Relationship between Loss-on-Ignition, bulk density ( ) and strain index in soils non-affected 
by catastrophic morphogenetic processes (p = 0,95 % is marked) 
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tatrzańskie ze swoimi wysokimi wartościami wskaźnika ε mieszczą się – na tle przywo-
ływanej chronosekwencji gleb – wśród gleb o wieku liczonym w tysiącach lat. 

Zmiana rzędnej terenu jest jednym ze wskaźników ewolucji rzeźby powierzchni Zie-
mi, gdyż denudacja prowadzi do jej obniżenia. Należy wyraźnie podkreślić, że opisane 
rozpulchnienie gleb tatrzańskich nie może być interpretowane jako narastanie gleby ku 
górze. Gleba jest utworem trójfazowym i opisane zjawisko oznacza, że w obrębie ob-
jętości gleby następują zmiany, które prowadzą do wzajemnego oddalenia się od siebie 
poszczególnych elementów fazy stałej. Nawet uwzględniając fakt, że w omawianych 
profilach następuje akumulacja materii organicznej (nieobecnej w skale macierzystej), 
to jednak procesy wietrzenia chemicznego prowadzą do usuwania takiej ilości materiału, 
że – po sprowadzeniu badanych gleb do gęstości skały macierzystej – okazuje się, że 
powierzchnia terenu uległa obniżeniu. 
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3. WPŁYW PROCESÓW MORFOGENETYCZNYCH 
NA GLEBY W PIĘTRZE ALPEJSKIM I SUBALPEJSKIM 

3.1. WARUNKI GEOMORFOLOGICZNE JAKO CZYNNIK 
GLEBOTWÓRCZY – ZARYS 

Warunki geomorfologiczne są jednym z czynników glebotwórczych. Istnieje wiele opra-
cowań dotyczących relacji pomiędzy procesami geomorfologicznymi a procesami gle-
botwórczymi (Birkeland, 1999 i cytowana tam literatura). Prace te jednak bardzo rzadko 
poruszają tematykę relacji pomiędzy procesami geomorfologicznymi i procesami gle-
botwórczymi w kontekście uwarunkowań paleogeograficznych, na które nakładają się 
zależności związane ze współczesnym oddziaływaniem procesów morfodynamicznych. 
Zagadnienie to jest ważne w obszarach górskich klimatu umiarkowanego, gdzie domi-
nują powierzchniowo stoki z występującymi na nich pokrywami stokowymi, wcześniej 
ukształtowanymi w odmiennych niż współczesne warunkach środowiskowych. Powsta-
ła koncepcja tzw. glebopokryw, ściśle wiążąca cechy serii pokryw stokowych z morfolo-
gią i właściwościami gleb oraz dowodząca znaczącej obecności materiału dostarczonego 
eolicznie (Kowalkowski, 1998 i cytowana tam literatura). Koncepcja glebopokryw (Sy-
stematyka Gleb Polski, 1989) jest jednak rzadko stosowana. Przyczyną tego jest m.in. 
złożoność historii rozwoju rzeźby oraz zróżnicowanie warunków współczesnych w po-
szczególnych obszarach górskich. Utrudnia to stworzenie jednolitej ścisłej klasyfi ka-
cji pokryw stokowych, na co wskazują nowsze badania prowadzone w Bieszczadach 
Zachodnich (Kacprzak, 2003). Ponadto badania prowadzone w górach Mt. Mansfi eld 
w Vermont, USA (Munroe i in., 2007) wskazują, że udział materiału eolicznego w mate-
riale pokryw stokowych jest znikomy. 

Współcześnie w górach wysokich, a zwłaszcza w strefie powyżej górnej granicy 
lasu, istnieje znaczący wpływ procesów morfogenetycznych na wykształcenie pokrywy 
glebowej. W piętrze tym, opisywanym jako dziedzina krioniwalna (Kotarba i Starkel, 
1972), występują procesy charakterystyczne dla tego środowiska, takie jak: spełzywanie 
mrozowe, soliflukcja swobodna i związana, zespół procesów niwacyjnych oraz defl a-
cja. Ponadto zachodzą tu, podobnie jak i na niższych wysokościach: wietrzenie fi zyczne 
i odpadanie, denudacja chemiczna, korazja, spłukiwanie powierzchniowe i linijne, speł-
zywanie pokryw gruzowych i glebowo-zwietrzelinowych oraz zjawiska apiętrowe, takie 
jak procesy fluwialne (Kotarba, 2002). 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że z punktu widzenia stopnia oraz rodzaju prze-
kształceń pokrywy glebowej w Tatrach powyżej górnej granicy lasu można wydzielić 
trzy typy obszarów: 

1.  Obszary współcześnie względnie stabilne obejmują te odcinki grzbie-
tów i stoków, które nie wykazują widocznych śladów współczesnego oddziaływania ani 
procesów sekularnych, ani procesów katastrofalnych (Plansza 1 – b). Nie można wyklu-
czyć występowania na tym obszarze takich procesów morfogenetycznych, jak defl acja, 
akumulacja eoliczna, niwacja, czy np. przynoszenie cząstek materiału po powierzchni 
śniegu – procesy te jednak nie prowadzą do powstawania wyraźnych form morfologicz-
nych. 

2.  Obszary objęte powolnymi procesami morfogenetycznymi (zwanymi 
również procesami sekularnymi) charakteryzują się występowaniem łagodnych form 
morfologicznych, o relatywnie niewielkich rozmiarach (Plansza 1 – f, 3 – a). Badania 
terenowe wskazują, że tego typu formy występują dość powszechnie, chociaż na wielu 
odcinkach stoków są trudno zauważalne. 

3.  Obszary objęte procesami katastrofalnymi wykazują ograniczony zasięg 
przestrzenny (Plansza 3 – f, 4 – e). Formy powstałe w wyniku oddziaływania procesów 
katastrofalnych są bardzo czytelne. Procesy te (głównie spływy gruzowe i gruzowo-
-błotne) są uwarunkowane ekstremalnymi zdarzeniami hydrometeorologicznymi (Ko-
tarba, 1992b, 2006). Zachodzą one epizodycznie i można wyróżnić okresy ich nasilenia 
oraz okresy względnego spokoju. Oddziaływanie procesów katastrofalnych ogranicza 
się tylko do niektórych typów stoków w Tatrach i wykazuje powtarzalność na tych sa-
mych powierzchniach, co wynika m.in. z lokalnych uwarunkowań rzeźby (głównie: de-
niwelacji oraz nachylenia stoku). W obrębie form powstałych w wyniku spływów gru-
zowych i gruzowo-błotnych można wyróżnić odcinki erodowane, odcinki transportowe 
oraz odcinki akumulacyjne, przy czym część materiału jest odprowadzana poza formę 
w postaci zawiesiny i materiału rozpuszczonego. W przypadku procesów odpadania 
formami erozyjnymi są żleby, formami akumulacyjnymi zaś stożki usypiskowe (piargi) 
lub pokrywy gruzowe. 

3.2. ROZWÓJ GLEB W OBSZARACH WSPÓŁCZEŚNIE WZGLĘDNIE 
STABILNYCH 

Cechą charakterystyczną gleb znajdujących się w obszarach współcześnie względnie 
stabilnych jest pełne wykształcenie profilu glebowego. Na bezwęglanowych pokrywach 
zwietrzelinowych Tatr powyżej górnej granicy lasu są to gleby, w których zaznacza się 
następująca sekwencja poziomów: 

1)  poziomy organiczne O i/lub poziomy mineralno-próchniczne A; są one inaczej 
wykształcone pod zbiorowiskami łąk alpejskich niż pod zbiorowiskami kosodrze-
winy; 
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2) słabo zaznaczony i występujący zazwyczaj w postaci soczewek poziom eluwial-
ny Ees; 

3) dobrze wykształcony poziom iluwialny (wmycia) Bhfe o cechach poziomu spodic; 
4)  poziom przejściowy do skały macierzystej BC. 
Taka pełna stratyfi kacja profilu glebowego świadczy o ustabilizowanych warunkach 

rozwoju oraz że gleby znajdują się w stanie równowagi stanu stałego (steady state) (Bir-
keland, 1999). 

Zróżnicowanie gleb występujących w obszarach współcześnie względnie stabilnych 
jest uzależnione od rodzaju pokrywy stokowej stanowiącej rzeczywisty materiał macie-
rzysty dla rozwoju gleby. Jak wskazują badania prowadzone we fliszowej części Karpat, 
właściwości materiału tworzącego przemieszczone pokrywy stokowe często są ujedno-
licone i wykazują inne właściwości niż podścielające je skały (Kacprzak, 2002–2003, 
2003). Homogenizacja materiału zwietrzelinowego w tych przypadkach wynika z od-
działywania procesów geomorfologicznych i pedogenicznych (Kacprzak, 2002–2003). 
W Tatrach powyżej górnej granicy lasu materiałem macierzystym dla rozwoju gleb są 
pokrywy stokowe oraz pokrywy morenowe. 

Na bardzo niewielkich powierzchniach w Tatrach, na wysoko położonych spłaszcze-
niach o charakterze plateau (Plansza 1 – a), występuje pokrywa stokowa, która wykazuje 
makroskopowo cechy sortowania mrozowego typowego dla obszarów peryglacjalnych 
(wieńce kamieniste). Obszar ten, zlokalizowany powyżej przełęczy Krzyżne (Plansza 
1 – a), był już przedmiotem badań geomorfologicznych (Jahn, 1958) oraz opracowania 
gleboznawczego (Oleksynowa i Skiba, 1976). W obrębie jednego z wieńców kamieni-
stych tam występujących zlokalizowano profil GR6 (Plansza 2 – c). Glebę tę cechuje 
wysoki stopień zwietrzenia chemicznego, pełna stratyfi kacja profilu glebowego oraz wy-
stępowanie poziomu luźnej skały macierzystej C (Rozdz. 2). 

W glebie wykształconej w obrębie wieńca kamienistego (profil GR6) stwierdzono 
w poziomie próchnicznym Oh dwa poziomy organizacji substancji organicznej. Domi-
nują duże skupienia gruzełkowe (crumbs) o średnicy dochodzącej do 5 mm, zbudowane 
z mniejszych gruzełków intrapedalnych o średnicy dochodzącej do 0,8 mm. W części 
mineralnej gleby, w poziomie BCfe dominują agregaty płytkowe, w obrębie których wy-
stępują skupienia wrzecionowate (lenticular platy) (Plansza 10 – b). W poziomie tym, 
w niektórych miejscach, występuje również struktura warstwowa (banded fabric) (Plan-
sza 10 – e). W poziomie C dominuje typowa, bardzo dobrze wykształcona struktura 
płytkowa, której towarzyszy charakterystyczny zespół mikroform: nacieki pyłowo-iło-
we (silt-clay cappings) o grubości dochodzącej do 1,1 mm oraz nacieki pyłowo-iłowe 
występujące w postaci złączonej (tzw. link cappings) (Plansza 10 – a, d). Nacieki te są 
laminowane, co wskazuje na policykliczność ich genezy (Plansza 10 – c). 

Silnie rozdzielna struktura płytkowa wraz z zespołem opisanych mikroform, wystę-
pująca w poziomie C, wskazuje na mrozową segregację materiału wynikającą z rozwoju 
form lodu segregacyjnego w postaci soczewek lodowych (niekiedy również lodu poro-
wego) (FitzPatrick, 1956, 1971). W czasie tajania upłynniony materiał iłowo-pyłowy 
o frakcji poniżej 50 μm może się przemieszczać w obrębie wolnych przestrzeni i osa-
dzać mechanicznie na wierzchniej powierzchni agregatów oraz ziaren, tworząc charak-
terystyczne, opisane powyżej, nacieki (FitzPatrick, 1971; Elliot, 1996). 
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Wymienione właściwości mikromorfologiczne całego profilu GR6 dowodzą, że 
w glebie wykształconej w obrębie wieńca kamienistego na spłaszczeniu grzbietowym 
powyżej przełęczy Krzyżne wraz z głębokością rośnie udział form, które jednoznacznie 
dokumentują występowanie mrozowych ruchów segregacyjnych. Struktury mrozowe są 
bardzo dobrze zachowane w spągu analizowanej gleby (w poziomie C), wyżej natomiast 
(w poziomie BCfe) występują w postaci zaburzonej, gdyż struktura warstwowa (banded 
fabric) jest interpretowana jako pozostałość po okresie występowania soczewek lodowych 
(Van Vliet-Lanoë, 1998). Wyniki te potwierdzają pogląd o reliktowości form sortowania 
mrozowego na plateau powyżej przełęczy Krzyżne (Oleksynowa i Skiba, 1976). 

Omawiana gleba (profil GR6) jest przykładem gleby poligenetycznej (Bednarek i in., 
2004), gdyż w jej rozwoju można wyróżnić co najmniej dwa etapy. Etap pierwszy obej-
muje dominację procesów mrozowych (sortowanie materiału) oraz – odbywające się 
w warunkach peryglacjalnych – wietrzenie fizyczne i chemiczne. Etap ten przebiegał 
prawdopodobnie w plejstocenie. W następnym etapie, po zmianie czynników glebo-
twórczych (m.in. zmiana klimatu, roślinności, warunków morfogenetycznych), na prze-
kształconym (przesortowanym) mrozowo materiale rozwinęła się bielica (Podzol). 

Oprócz form wieńców kamienistych w Tatrach występują formy, które rozwijają 
się współcześnie, a których geneza wynika ze zjawisk związanych z morfogenetyczną 
działalnością lodu gruntowego. Badania geomorfologiczne wykazały obecność thufu-
rów (Jahn, 1958; Pelišek, 1953; Midriak, 1983), szczegółowe badania gleboznawcze 
zaś (Oleksynowa i Skiba, 1977) doprowadziły do pełnej charakterystyki ich morfologii 
i właściwości. Badania te wykazały współczesność procesów prowadzących do powsta-
nia thufurów. W cytowanych pracach wskazano również na występowanie innych, bar-
dzo nietrwałych mikroform dokumentujących współczesne zjawiska mrozowe. 

 Największe powierzchnie w Tatrach powyżej górnej granicy lasu zajmują stoki doj-
rzałe o wyrównanym profilu podłużnym i jednostajnym nachyleniu wynoszącym do 30° 
(Rączkowska, 2002). Pokryte są one pokrywami stokowymi o miąższości wynoszącej 
około jednego metra. Nie występują w nich makroskopowo widoczne cechy sortowania 
mrozowego w postaci wieńców kamienistych. W glebach wykształconych na tych po-
krywach można natomiast dostrzec, typowe dla warunków peryglacjalnych, ślady prze-
mieszczenia materiału skalnego. 

Dobrze wykształcone gleby występujące na pokrywach stokowych bez wyraźnego 
wpływu procesów morfogenetycznych są reprezentowane przez glebę występującą na 
stokach Beskidu (profil GR8). Jest to typowa bielica tatrzańska (Haplic Podzol (Skele-
tic)) występująca powyżej górnej granicy lasu, o czym świadczy jej morfologia, właści-
wości chemiczne, zawartość materii organicznej oraz zawartość i rozmieszczenie form 
żelaza i glinu (Tab. 2.1, 2.3, 2.11, 2.12). Gleba ta odznacza się relatywnie wysokim stop-
niem zwietrzenia chemicznego (Rozdz. 2.1) oraz zróżnicowanym składem mineralnym 
w poszczególnych poziomach genetycznych (Rozdz. 2.2). 

Na stoku Beskidu, na którym występuje omawiana gleba (profil GR8), w odróżnieniu 
od spłaszczenia powyżej przełęczy Krzyżne (profil GR6), nie występują ślady sortowa-
nia mrozowego w postaci wieńców kamienistych. Omawiana gleba ma jednak cechy 
poligenezy, które ujawniają się dopiero w analizie mikromorfologicznej. W glebie tej, 
w poziomach B2hfe oraz B3hfe, stwierdzono właściwości mikromorfologiczne dają-
ce wskazówki pozwalające na określenie kolejności procesów kształtujących tę glebę. 
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Występuje tu struktura płytkowa z naciekami pyłowo-iłowymi (silt-clay cappings). Po-
dobnie jak w glebie ze spłaszczenia powyżej Krzyżnego, obecność tych form dowo-
dzi udziału procesów sortowania mrozowego w kształtowaniu gleby. Na powierzchni 
agregatów płytkowych oraz na powierzchni nacieków pyłowo-iłowych występują tu 
nacieki organiczno-żelaziste powstałe w wyniku bielicowania (Plansza 11). Taka sek-
wencja struktur pedogenetycznych świadczy o jednokierunkowej i trwałej zmianie wa-
runków formowania się gleby w czasie. Można bowiem ją interpretować w taki sposób, 
że w pierwszym etapie rozwoju tej gleby panowały warunki peryglacjalne, w których 
następowało intensywne sortowanie mrozowe. Następnie warunki formowania się gleby 
uległy zmianie (ocieplenie klimatu, zmiana pokrycia roślinnością) i decydującą rolę za-
częły odgrywać procesy bielicowania. 

Stropowa część gleby na stokach Beskidu (profil GR8) wykazuje charakterystycz-
ne właściwości, często obserwowane w glebach strefy alpejskiej. Poziom próchniczny 
w tej glebie odznacza się relatywnie małą miąższością (około 6 cm). Może to świadczyć 
o erozyjnym spłyceniu tego poziomu. Powierzchniowa część gleby odznacza się rów-
nież lżejszym uziarnieniem – wyróżnia się ona nieco większą zawartością frakcji piasku 
w porównaniu z pozostałymi glebami (Tab. 2.3). Może to świadczyć o eolicznym zdepo-
nowaniu materiału na powierzchni gleby (Izmaiłow, 1984). Obserwacje terenowe wska-
zują na depozycję eoliczną materiału o uziarnieniu piasku, a nawet żwiru na powierzch-
ni gleb w bliskim sąsiedztwie miejsc pozbawionych szaty roślinnej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie omawianej gleby (profil GR8) znajduje się szlak turystyczny mogący być 
takim obszarem deflacji (Ryc. 1.2). 

Przykładem gleby, która rozwinęła się na pokrywie stokowej wykształconej w wa-
runkach peryglacjalnych jest gleba zlokalizowana na stoku Kopy Kondrackiej (profi l 
GR34). Występująca powyżej miejsca lokalizacji odkrywki tzw. czapka krystaliczna jest 
zbudowana na tym odcinku z gnejsów. Natomiast poniżej (także w miejscu wykonania 
odkrywki) w podłożu występują węglanowe skały osadowe, głównie wapienie. W pro-
filu tej gleby wyraźnie zaznacza się dwudzielność materiału (Plansza 2 – e). Materiał 
stropowy zbudowany jest ze zwietrzeliny gnejsów (w częściach ziemistych: glina lekka) 
złożonej na podłożu węglanowym. Na głębokości 32–62 cm występuje strefa wyraźne-
go nagromadzenia odłamków gnejsu, których ilość w masie glebowej przekracza 60% 
(Tab. 2.1). Ich średnica wynosi około 10–20 cm. Są one ułożone dłuższą osią zgodnie 
z nachyleniem stoków, a niektóre przyjmują pozycję skośną, wynurzającą. Jest to praw-
dopodobnie warstwa wymarzniętego gruzu, grawitacyjnie uporządkowana na dawnej 
powierzchni. Można również przyjąć, że jest to znacznie przekształcona pokrywa soli-
fl ukcyjna7. Powyżej tego poziomu znajduje się charakterystyczny dla strefy alpejskiej 
poziom próchniczny o cechach materii organicznej moder alpejski. 

Morfologia profilu glebowego GR34 wskazuje, że materiał zwietrzelinowy powstały 
w wyniku wietrzenia gnejsów został nasunięty na węglanowe podłoże w procesie speł-
zywania (soliflukcji), a następnie został utrwalony. Taka dwudzielna pokrywa stokowa 

7 Charakterystyczne ułożenie odłamków skalnych w pozycji wynurzającej często jest traktowane jako 
diagnostyczna cecha dla pokryw przemieszczonych w warunkach peryglacjalnych na drodze solifl ukcji (Tra-
czyk, 1995). W przypadku gnejsów, które – wietrzejąc – dają okruchy o kształcie płytkowym, istnieje moż-
liwość stwierdzenia takiej sytuacji. Natomiast w przypadku granitoidów, które tworzą zazwyczaj okruchy 
równowymiarowe, trudne jest to do zaobserwowania. 
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stanowi podłoże macierzyste dla rozwoju gleby. Mimo dużego nachylenia (około 30°) 
obecnie zachodzące procesy morfogenetyczne nie są na tyle intensywne, by doprowa-
dzić do powstania wyraźnych form morfologicznych. Nie można tu wykluczyć spełzy-
wania materiału glebowego stanowiącego poziom próchniczny, co w rezultacie może 
powodować lokalne zwiększenie miąższości tego poziomu. Gleby występujące poniżej 
na stoku (profil GR35 zlokalizowany w odległości około 100 m od profilu GR34) wyka-
zują morfologię i właściwości analogiczne do profilu GR34 (Tab. 2.1), mimo że w ich 
podłożu występują wapienie, wyraźnie widoczne w otoczeniu jako wychodnie skalne 
(skałki). 

Opisywany profil GR34 stanowi przykład sytuacji, kiedy historia geologiczno-geo-
morfologiczna wpływa na właściwości siedliskowe. Mimo tego, że w podłożu wystę-
puje skała węglanowa, to sama gleba wykazuje cechy typowej bielicy (Podzol). Jest 
bardzo silnie kwaśna, przepuszczalna oraz zawiera dużo materii organicznej (Tab. 2.1). 
Na kontakcie ze skałami podłoża (82–85 cm) zauważalny jest niewielki wzrost odczynu 
do wartości pH(w) 5,90, co jest rezultatem wpływu wietrzejącego wapienia na chemizm 
roztworu glebowego. 

Poza pokrywami stokowymi w strefie powyżej górnej granicy lasu gleby rozwinięte 
są również na pokrywach morenowych. Właściwości tych gleb (profile: GR3, GR4, GR5) 
różnicują się ze względu na właściwości skały macierzystej oraz ze względu na rodzaj 
roślinności, która determinuje cechy poziomów powierzchniowych gleby (Rozdz. 2.3). 
Pokrywy morenowe często składają się z dużych bloków granitoidowych o rozmiarach 
przekraczających kilkadziesiąt centymetrów. Przestrzenie pomiędzy nimi są w różnym 
stopniu zapełnione materiałem drobniejszym (kamienie i żwir oraz części ziemiste), 
złożonym syngenetycznie lub postgenetycznie. Stopień tego zapełnienia decyduje o za-
awansowaniu procesów wietrzeniowych, co opisano na przykładzie dwóch rankerów 
w rozdziale 2.1. Na obszarach, gdzie regolit morenowy nie został znacząco wypełniony 
materiałem drobnym lub gdy materiał ten został postgenetycznie odprowadzony na dro-
dze suffozji8, w piętrze alpejskim pod murawami powstają regosole charakteryzujące się 
znaczną ilością dużych wolnych przestrzeni. Natomiast pod zbiorowiskami kosodrzewi-
ny materiał organiczny gromadzący się w postaci butwiny wnika w szczeliny pomiędzy 
kamieniami, a gleba nabiera cech rankera butwinowego (profil GR4, Tab. 1.1). 

Na materiale morenowym, w którym przestrzenie pomiędzy głazami i kamieniami są 
szczelnie zapełnione częściami ziemistymi, występują rankery bielicowane butwinowe 
(Folic Podzols (Skeletic)) (GR5). W stosunku do bielic wykształconych na pokrywach 
stokowych wyróżniają się one dużym udziałem części szkieletowych oraz charaktery-
stycznym zaburzeniem biegu granic pomiędzy poziomami genetycznymi. Bielice i ran-
kery bielicowane występują zarówno pod zbiorowiskami łąk alpejskich (GR3), jak i pod 
kosodrzewiną (GR5), przy czym pod zaroślami kosodrzewiny charakterystyczną cechą 
tych gleb jest występowanie dobrze rozwiniętego poziomu butwinowego (stąd ich do-
datkowe określenie „butwinowe”). 

Na zakończenie tego rozdziału należy zauważyć, że obserwacje terenowe dowodzą, 
iż niemal wszystkie gleby położone w piętrze subalpejskim i jednocześnie rozwijające 
się pod zbiorowiskami kosodrzewiny nie noszą śladów oddziaływania procesów seku-

8 Zjawisko takie, w kontekście współczesnego rozwoju gleb organiczno-suffozyjnych, zostało opisane 
przez Komornickiego i Skibę (1983). 
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larnych i katastrofalnych. Przyczyną tego może być stabilizująca rola pędów kosodrze-
winy, które zabezpieczają pokrywę glebowo-zwietrzelinową przed uruchomieniem pro-
cesów morfogenetycznych. 

3.3. ROZWÓJ GLEB W OBSZARACH OBJĘTYCH POWOLNYMI 
PROCESAMI MORFOGENETYCZNYMI 

3.3.1. Procesy sekularne i zjawiska mrozowe – zarys problemu 

Do powolnych (sekularnych) procesów morfogenetycznych, występujących powszech-
nie oraz mających wpływ na przekształcenie pokrywy glebowej na dużych powierzch-
niach należy zaliczyć takie grawitacyjne ruchy masowe, jak spełzywanie (pełzanie grun-
tu) i soliflukcja. Spełzywanie materiału jest najpowszechniej występującym powolnym 
procesem morfogenetycznym na stoku. Tempo tego procesu jest uzależnione od wielu 
czynników, w tym w szczególności od stopnia nasycenia materiału wodą. Nawet przy 
niewielkim nachyleniu stoku pokrywy zwietrzelinowo-glebowe przesycone wodą pod-
legają spełzywaniu. Zjawiskiem przyspieszającym przemieszczanie materiału jest two-
rzenie się i rozmarzanie lodu gruntowego, który może występować w różnorakich for-
mach. Wszystkie procesy przemieszczania materiału po stoku występujące przy udziale 
procesów mrozowych nazywane są soliflukcją (Matsuoka, 2001). 

Procesy, które zachodzą w wyniku zamarzania i rozmarzania w cyklu dobowym, 
obejmują swoim zasięgiem jedynie stropową część gleby i są one wywoływane przez 
lód włóknisty lub lód w postaci soczewek. Będą one nazywane w dalszej części pracy po 
prostu soliflukcją. Procesy zachodzące w cyklu sezonowym obejmują natomiast głębsze 
części pokrywy zwietrzelinowej, co znacząco bardziej wpływa na przekształcenie gleby. 
Takim procesem jest geliflukcja, którą można scharakteryzować jako przemieszczenie 
nasyconego wodą materiału związane z wytapianiem lodu gruntowego. Takie rozróżnie-
nie terminologiczne będzie stosowane w dalszej części pracy, przy czym należy zauwa-
żyć, że geliflukcja jest jednym z rodzajów szeroko rozumianej solifl ukcji (Matsuoka, 
2001). 

Zagadnienie występowania procesów mrozowych, sortowania mrozowego, solifl uk-
cji i geliflukcji w Tatrach było wielokrotnie podejmowane w literaturze geomorfologicz-
nej. Jahn (1948–1949, 1958, 1979) oraz Midriak (1972, 1983) opisywali obecność form 
świadczących o występowaniu takich procesów. Ostatnie badania dostarczają nowych 
danych sugerujących możliwość występowania wieloletniej zmarzliny w szczególnych 
warunkach mikroklimatycznych (Dobiński, 2006; Gądek i in., 2006; Gądek i Kędzia, 
2006). Natomiast brak jest dowodów na powszechne występowanie tego zjawiska, co 
stanowiłoby mocny argument za doszukiwaniem się analogii w przebiegu procesów gle-
botwórczych do rozwoju gleb w środowiskach polarnych. 
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3.3.2. Wpływ procesów spełzywania i soliflukcji na kształtowanie 
właściwości gleb 

Formy powstałe w wyniku procesów spełzywania i soliflukcji mają charakter teras stoko-
wych i nabrzmień. Formy te odznaczają się niewielkimi rozmiarami wynoszącymi zazwy-
czaj nieco ponad 1 m rozciągłości poziomej i wysokości liczonej w dziesiątkach centy-
metrów. Terasy stokowe wyróżnia wyraźnie zaznaczająca się krawędź w części czołowej, 
natomiast nabrzmienia są symetryczne w przekroju podłużnym. Badania terenowe oraz 
laboratoryjne wskazują, że te dwa typy morfologiczne odpowiadają różnemu rodzajowi 
deformacji profilu glebowego, co wiąże się z mechanizmem ich powstawania. 

Przedstawiona na planszy 3 – d forma terenu zlokalizowana na stokach Koszystej 
została określona jako terasa stokowa. Posiada ona wyraźną krawędź czołową, na jej 
odcinku dystalnym zaś pokrywa roślinna jest nieciągła i występuje tu bruk defl acyjny. 
W obrębie tej formy zlokalizowano profi l GR10. 

Typowa dla terasy stokowej deformacja profilu glebowego polega na przemieszczeniu 
materiału glebowego stanowiącego jego stropową część, przy braku zaburzenia w niż-
szej części. Zjawisko to jest udokumentowane w omawianej glebie (profil GR10). W jej 
profilu (Ryc. 3.1) występuje poziom próchniczny o miąższości około 40 cm9. W jego ob-
rębie występują okruchy skalne, których ułożenie jest zgodne z liniami przemieszczania 
materiału. Poziomy wmycia (spodic) oraz poziomy przejściowe do skały macierzystej 
nie wykazują makroskopowo widocznych cech przemieszczenia materiału. 

Ryc. 3.1. Gleba wykształcona w obrębie terasy stokowej (profil GR10 – Koszysta) 
Fig. 3.1. Soil developed within bench terrace (GR10 profile – Koszysta) 

9 Wartość ta jest zbliżona do miąższości poziomów próchnicznych we wcześniej omówionym profi lu 
GR34, co jest argumentem za tezą, że w profilu GR34 nastąpiło nasunięcie materiału w części stropowej. 
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Opisywana gleba (profil GR10) wykazuje wszystkie omówione wcześniej właści-
wości typowe dla gleby rozwiniętej w piętrze alpejskim Tatr w stabilnych warunkach 
morfogenetycznych (gleby omówione w rozdz. 3.2) (Tab. 3.1, 3.2). Jest więc to gleba 
odznaczająca się dużą zawartością części szkieletowych, bardzo silnie kwaśnym odczy-
nem oraz substancją organiczną posiadającą cechy moder alpejski. Glebę tę charaktery-
zuje też znaczna zawartość materii organicznej w poziomach próchnicznych (zawartość 
Corg wynosi około 50–60 gkg–1, co w przeliczeniu na materię organiczną wynosi około 
8,6–10,3%) oraz w poziomie iluwialnym o cechach poziomu spodic (zawartość Corg 
niecałe 20 gkg–1, co w przeliczeniu na materię organiczną wynosi około 3,4%). W częś-
ciach ziemistych uziarnienie odpowiada glinie lub glinie piaszczystej. 

Cechy mikromorfologiczne gleby (profil GR10) wskazują, że substrat glebowy 
w poziomie próchnicznym A posiada dwa poziomy organizacji: gruzełkową (crumb 
microstructure) o rozmiarach skupień w zakresie 0,1–1,0 mm oraz – wtórnie – strukturę 
masywną. Struktura ta jest typowa dla procesów akumulacji materii organicznej w wa-
runkach intensywnych procesów humifikacji. Obecność słabo zaznaczonych agregatów 
płytkowych oraz występowanie spękanych mrozowo ziaren kwarcu w stropowej części 
poziomu A wskazuje na słabe oddziaływanie procesów mrozowych. Są to cechy charak-
terystyczne dla gleb występujących w warunkach stabilnych. 

W głębiej występujących poziomach mineralnych – wmycia Bhfe oraz przejściowym 
do skały macierzystej Bfhe/C – występuje słaba struktura rozdzielnoziarnista lub struk-
tura masywna z lokalną tendencją do struktury płytkowej. W poziomach tych zaznacza 
się obecność struktur pedogenetycznych o genezie związanej z procesami mrozowymi 
– są one jednak inaczej wykształcone w każdym z tych poziomów. 

W wyższej partii mineralnej części gleby w poziomie Bhfe występują dobrze zacho-
wane nacieki pyłowo-iłowe (silt-clay cappings), których geneza wynika z sortowania 
mrozowego. Występują one na różnych stronach ziaren monomineralnych i polimine-
ralnych, co odróżnia je od wcześniej opisanych nacieków tego typu w profi lach GR6 
i GR8 (Plansza 12 – a, b, c). Brak konwergencji świadczy o obróceniu poszczególnych 
ziaren w czasie transportu. Transport ten miał prawdopodobnie charakter epizodyczny, 
dla utworzenia się bowiem laminowanych nacieków pyłowo-iłowych potrzebny jest 
większy przedział czasowy. Dobre zachowanie nacieków świadczy natomiast o tym, że 
transport materiału nie mógł się odbywać na dużą odległość i nie mógł być zbyt gwał-
towny (destrukcyjny). 

Poniżej, w poziomie BC2fe, dominuje struktura masywna oraz występują owalne 
pory pęcherzykowate (vesicle voids). Taka mikrostruktura świadczy o tym, że w części 
spągowej gleby bardzo wilgotny materiał uległ silnemu przemarznięciu i powietrze gle-
bowe zostało uwięzione, tworząc charakterystyczne regularne struktury (Plansza 12 – d, 
e, f). W tej strefie zatem istniały (lub istnieją nadal) warunki do okresowego silnego 
przemarznięcia. 

Opisane właściwości mikromorfologiczne niższej części gleby występującej w ob-
rębie terasy stokowej (poziomy Bhfe i BC2fe w profilu GR10) świadczą o udziale so-
liflukcji w przemieszczaniu materiału w warunkach znacznego ciśnienia hydrauliczne-
go wynikającego z dostawy wody z zewnątrz (Van Vliet-Lanoë i in., 2004). Świadczy 
o tym wspomniana obecność owalnych porów o regularnym kształcie (vesicle voids) 
(Fox, 1994, cyt. za: Van Vliet-Lanoë i in., 2004). Zatem w powstaniu opisywanej formy 
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Tabela 3.1 
Uziarnienie gleb przekształconych w wyniku oddziaływania procesów morfogenetycznych 
Table 3.1 
Texture of soils transformed by morphogenetic processes (according to Polish and FAO taxonomy) 

Głębokość według PN-R-04033** według FAO (1990)*** 
Symbol Depth 

Nr 2000– 50– 2000– 63– poziomu [Próbka < 2 μm Utwór < 2 μm Utwór No. –50 μm –2 μm –63 μm –2 μm Horizon Sample]* Texture Texture 
cm % % 

GR2 A1hg 0–4 74,6 19,1 6,3 gp 70,5 23,2 6,3 SL
 IIA2hg 4–14 64,5 25,6 9,9 gp 62,2 27,9 9,9 SL
 IIIAC1g 14–25 65,2 26,5 8,3 gp 62,3 29,4 8,3 SL
 IIIAC1g 25–35 67,6 23,6 8,8 gp 65,7 25,5 8,8 SL
 IVAC2g 35–(55) 53,0 40,4 6,6 gp 48,4 45,0 6,6 SL 

GR9 Ah 3–25 60,9 28,4 10,7 gl 58,9 30,4 10,7 SL
 B1hfe 25–45 59,6 32,3 8,1 gl 57,5 34,4 8,1 SL
 B2hfe 45–(60) 59,0 29,1 11,9 gl 57,3 30,8 11,9 SL 

GR7 A1h 2–8 50,0 31,5 18,5 g 47,4 34,1 18,5 L
 IIA2h 8–35 44,5 38,1 17,4 g 42,1 40,5 17,4 L
 IIA2h 35–48 52,9 31,4 15,7 g 50,6 33,7 15,7 L
 IIIBhfe 48–75 59,4 22,1 18,5 gl 57,4 24,1 18,5 SL
 IIIBCfe 75–(110) 72,7 14,7 12,6 gp 70,8 16,6 12,6 SL 

GR10 A1h 0–25 53,7 30,0 16,3 g 52,1 31,6 16,3 SL
 A2h 24–40 49,5 37,0 13,5 g 48,5 38,0 13,5 L
 BC1hfe 40–55 57,9 34,7 7,4 gp 55,7 36,9 7,4 SL
 BC2fe 55–(85) 64,2 28,2 7,6 gp 62,5 29,9 7,6 SL 

GR30 ABh 18–24 [6] 19,7 50,6 29,7 gpł 17,6 52,7 29,7 SCL 
IIA2b 18–22 [17] 19,5 64,2 16,3 płi 16,4 67,3 16,3 SiL 
IIA2b 34–38 [1] 13,6 57,2 29,2 gpł 11,5 59,3 29,2 SCL 
IIB1b 38–42 [2] 22,9 58,1 19,0 gpł 20,3 60,7 19,0 SiL 
IIB2b 48–52 [3] 47,3 30,5 22,2 g 45,3 32,5 22,2 L 
IIIB3b 68–72 [4] 44,1 33,0 22,9 g 42,5 34,6 22,9 L 
IVA3b 28–34 [18] 20,3 61,3 18,4 płi 19,4 62,2 18,4 SiL 
IVA3b 40–44 [7] 17,0 57,2 25,8 gpł 15,3 58,9 25,8 SiL 
IVB4b 38–42 [19] 32,1 51,0 16,9 gpł 30,8 52,3 16,9 SiL 
VB5b 66–72 [20] 47,8 36,9 15,3 g 46,2 38,5 15,3 L

 VIBC1 110–120 [5] 50,8 30,3 18,9 g 48,8 32,3 18,9 L 

GR32 AC1 0–18 77,1 15,3 7,6 gp 75,8 16,6 7,6 LS 

GR33 AC1 0–4 68,6 24,8 6,6 gp 65,8 27,6 6,6 SL
 AC2 4–10 70,3 23,8 5,9 gp 67,8 26,3 5,9 SL
 AC3 10–(46) 74,5 21,0 4,5 pg 72,2 23,3 4,5 LS 

GR48 AC1 8–12 68,4 23,3 8,3 gp 66,5 25,2 8,3 SL 

*) Głębokość pobrania próbek w profilu GR30 jest liczona od powierzchni terenu – w nawiasie umieszczono numer próbki zgodny 
ze schematem na ryc. 3.3 (Depth of sample collection in profi le No. GR30 is counted from ground level – numbers in brackets are 
conformable with Figure 3.3) 
**) PN-R-04033: g – glina, gl – glina lekka, gp – glina piaszczysta, pg – piasek gliniasty, gpł – glina pylasta, płi – pył ilasty 
***) FAO (1990): L – loam, SL – sandy loam, LS – loamy sand, CL – clay loam, SCL – silty clay loam, SiL – silt loam 
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Tabela 3.2 
Podstawowe cechy i właściwości gleb przekształconych pod wpływem spełzywania, soliflukcji i ge-
lifl ukcji 
Table 3.2 
Basic properties of soils transformed by creep, solifluction and gelifl uction processes 

Głębokość Strata Gęstość Części Depth Barwa według Munsella prażenia objętościowa Symbol Particles pH C Nr [Próbka Colour by Munsell Loss-on- Bulk density poziomu > 2 mm No. Sample]* -Ignition σ Horizon 
cm %  (d)  (m) (H2O) (KCl) gkg–1 % gcm–3 

GR10 A1h 0–25 35,0 7,5YR 4/2 7,5YR 2/2 4,69 3,95 51,9 12,17 0,62 
A2h 24–40 25,6 10YR 4/2 10YR 2/2 4,58 3,86 63,9 13,77 0,52 

BC1hfe 40–55 44,7 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,85 4,32 19,8 – 0,88 
BC2fe 55–(85) 42,6 10YR 7/4 10YR 5/4 5,11 4,47 3,3 – 1,45 

GR7 A1h 2–8 [1] 10,2 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,17 3,86 73,5 18,36 0,44 
IIA2h 8–12 [2] – 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,28 3,90 50,5 12,61 – 
IIA2h 8–12 [6] 46,3 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,21 3,66 56,6 14,80 0,55 
IIA2h 18–22 [7] – 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,15 3,58 64,6 17,87 – 
IIA2h 25–35 [4] 42,5 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 4,62 4,22 70,6 31,98 – 
IIA2h 28–32 [3] – 7,5YR 5/3 7,5YR 3/3 4,09 3,74 31,1 – – 
IIA2h 38–42 [8] 16,3 7,5YR 5/2 7,5YR 3/2 3,84 3,20 77,4 19,78 0,62 
IIIBhfe 35–40 [5] 72,5 7,5YR 5/3 7,5YR 3/3 4,70 4,31 21,4 – – 
IIIBhfe 60–75 [9] – 7,5YR 4/4 7,5YR 2/3 4,59 4,00 26,8 – – 
IIIBCfe 90–100 [10] 78,6 10YR 6/3 10YR 3/3 4,94 4,21 6,8 – – 

GR30 A1h 2–5 [8] – 10YR 5/3 10YR 3/3 3,72 3,50 52,9 14,06 0,55 
ABh 18–24 [6] 50,4 10YR 6/4 10YR 3/4 4,18 3,88 35,3 – – 
ABh 8–12 [9] – 10YR 5/3 10YR 3/3 3,98 3,81 37,7 – 0,57 
ABh 36–40 [10] – 10YR 6/3 10YR 4/3 4,03 3,80 33,0 – – 
IIA2b 34–38 [1] 1,2 10YR 6/2 10YR 4/2 4,00 3,39 62,4 14,03 0,52 
IIA2b 25–28 [11] – 7,5YR 5/3 7,5YR 3/3 4,05 3,55 65,3 – – 
IIA2b 18–22 [17] 1,6 10YR 5/3 10YR 3/3 3,88 3,52 68,2 16,02 – 
IIB1b 38–42 [2] 22,8 10YR 5/4 10YR 3/4 5,05 4,17 25,0 – – 
IIB2b 48–52 [3] 44,9 10YR 6/4 10YR 3/4 5,28 4,58 22,6 – – 
IIIB3b 38–42 [12] – 7,5YR 6/4 7,5YR 3/4 4,23 4,01 20,3 – 0,91 
IIIB3b 30–34 [13] – 10YR 6/3 10YR 3/3 4,75 4,14 13,7 – 0,86 
IIIB3b 68–72 [4] 31,2 2,5Y 6/4 2,5Y 3/3 5,51 4,60 7,7 – – 
IVA3b 40–44 [7] 0,7 10YR 6/3 10YR 4/3 3,91 3,45 34,9 – – 
IVA3b 66–70 [14] – 10YR 6/3 10YR 3/3 3,76 3,43 31,1 – 0,61 
IVA3b 28–34 [18] 0,2 10YR 4/3 10YR 3/3 3,75 3,38 73,7 17,29 – 
IVB4b 58–64 [15] – 7,5YR 5/4 7,5YR 3/4 4,41 4,18 21,2 – 0,78 
IVB4b 38–42 [19] 13,8 10YR 5/4 10YR 3/4 4,33 3,95 29,1 – – 
VB5b 66–72 [20] 55,9 10YR 6/3 10YR 4/3 4,64 4,34 13,8 – – 
VIBC1 110–120 [5] 52,9 2,5Y 6/2 2,5Y 3/2 6,63 5,55 5,9 – – 
VIBC1 105–110 [16] – 2,5Y 6/3 2,5Y 3/3 5,51 4,53 6,6 – 1,27 

GR39 Ah 0–8 10 10YR 6/3 10YR 3/3 4,12 3,71 21,4 – 0,81 
AC1 8–22 10 10YR 6/3 10YR 4/3 5,18 4,38 11,0 – 1,16 

IIAC2 22–28 40 10YR 5/3 10YR 3/3 6,50 6,11 11,3 – 1,32 
IIIAC3 28–(52) 50 10YR 6/3 10YR 4/3 6,47 6,25 8,9 – 1,22 

*) Głębokość pobrania próbek w profilach GR7 i GR30 jest liczona od powierzchni terenu – w nawiasie umieszczono numer próbki 
zgodny ze schematem na ryc. 3.2 i 3.3 (Depth of sample collection in profiles No. GR7 and GR30 is counted from ground level 
– numbers in brackets are conformable with Fig. 3.2 and 3.3) 
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geomorfologicznej istotne są szczególne warunki pogodowe powodujące szybkie prze-
marzanie wilgotnego gruntu. Następnie, w czasie tajania, częściowo upłynniona masa 
glebowa przemieszcza się na krótkim odcinku. Tak opisany proces przemieszczania 
masy zwietrzelinowo-glebowej można określić mianem soliflukcji (Matsuoka, 2001). 

Przekształcenie gleby w obrębie terasy stokowej w wyniku solifl ukcji (profi l GR10) 
jest jednak niewielkie. Pomimo dowodów na przemieszczenie materiału, gleba swoimi 
właściwościami nie odbiega od innych gleb wykształconych w piętrze halnym. Można 
to wyjaśnić tym, że materiał jest przemieszczany na bardzo niewielką odległość. Gleby 
przemodelowane przez procesy solifl ukcji, czego przykładem jest opisana forma terasy 
stokowej, odróżniają się od gleb piętra alpejskiego, występujących w obszarach współ-
cześnie względnie stabilnych (Rozdz. 3.2), zmianą miąższości poziomu próchnicznego. 
W części czołowej terasy miąższość ta jest bowiem zwiększona, natomiast w części dy-
stalnej pokrywa darniowa ulega rozerwaniu, co w konsekwencji przyczynia się do erozji 
poziomu próchnicznego. Słabo porośnięta roślinnością, odsłonięta powierzchnia gleby 
łatwo bowiem podlega oddziaływaniu wtórnych procesów morfogenetycznych, takich 
jak spłukiwane i deflacja. Łącznie, procesy te wywołują efekt dużej mikrozmienności 
siedliskowej – inna roślinność występuje w części czołowej, a inna w części dystalnej 
terasy stokowej. Mimo zdeformowania profilu glebę tę – ze względu na morfologię 
i właściwości – zalicza się do bielic (Podzols). Opisane terasy stokowe występują często 
w zespołach, tworząc tzw. formy girlandowe, i wówczas pojedyncze formy są nazywane 
teraskami girlandowymi (Jahn, 1958; Sekyra, 1956). 

Deformacje drugiego typu, nazwane w tej pracy – ze względu na ich morfologię 
– nabrzmieniami, są formami o rozmiarach zbliżonych do teras stokowych i również 
występują w zespołach, tworząc charakterystyczny mikrorelief stoku (Plansza 3 – a). 
Przykładem takiej formy jest nabrzmienie występujące w Kotle Kasprowym. W jego ob-
rębie zlokalizowano profil GR7 (Plansza 3 – e, Ryc. 3.2). W porównaniu z wyżej opisaną 
terasą stokową (profi l GR10) makroskopowa identyfi kacja deformacji profi lu glebowe-
go związana z przemieszczaniem materiału (GR7) jest tu dużo łatwiejsza. 

Budowa gleby zlokalizowanej w Kotle Kasprowym (profil GR7) świadczy o wy-
stępowaniu w jej profilu dwóch części: (1) przemieszczonej części stropowej oraz (2) 
stabilnej części spągowej (Ryc. 3.2). Do takich wniosków skłania analiza cech makro-
skopowych i mikroskopowych profi lu. 

W górnej części profilu obserwuje się nieciągłości wynikające z przemieszczenia się 
i nakładania różnego materiału. Są one widoczne zarówno makroskopowo (Plansza 3 
– e), jak i w mikroskali (Plansza 13 – a, c, d, e, f). Stropową część profilu gleby stanowi 
poziom darniowy o cechach moder alpejski (A1h) o przeważającej strukturze gruzełko-
watej i silnym przerośnięciu korzeniami. Poniżej niego występuje soczewkowaty (nie-
ciągły) poziom o przewadze struktury rozdzielnoziarnistej (IIA2h) – materiał ten wysy-
puje się samorzutnie po wykopaniu odkrywki. W obu wymienionych poziomach części 
szkieletowe w większości nie wykazują uporządkowania. Kontakt nieciągłego poziomu 
IIA2h z poziomem leżącym poniżej (IIIBhfe) jest ostry, równy – lokalnie falisty. 

Poziomy iluwialne spodic (IIIBhfe, IIIBCfe) wykazują cechy bardzo silnej cementa-
cji spowodowanej akumulacją iluwium żelazisto-organicznego w procesie bielicowania 
(Plansza 3 – b). Obserwacje makroskopowe pozwalają na stwierdzenie występowania 
jasnych miejsc pozbawionych nacieków żelazisto-organicznych. Uwidaczniają się one 
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Ryc. 3.2. Gleba wykształcona w obrębie nabrzmienia (profil GR7 – Beskid); a – próbki 
Fig. 3.2. Soil developed within protuberance (Profile GR7 – Beskid); a – samples 

na powierzchni części szkieletowych lub agregatów po ich rozdzieleniu (Plansza 3 – c). 
Można je zinterpretować jako miejsca, w których następował kontakt poszczególnych 
ziaren lub miejsca występowania mostków zbudowanych z materiału iluwialnego. Ob-
serwacje mikroskopowe potwierdzają te spostrzeżenia (Plansza 9 – c, d). W obrębie po-
ziomów iluwialnych spodic ułożenie okruchów granitoidowych wykazuje cechy upo-
rządkowania zbliżone do pokrywy solifl ukcyjnej. 

Wymienione cechy gleby zlokalizowanej w obrębie nabrzmienia wskazują, że próch-
niczny poziom darniowy, bez jego rozerwania, przemieszcza się zgodnie z nachyleniem 
stoku. Procesowi przemieszczania się materiału stanowiącego stropową część gleby 
(GR7) sprzyjają cechy próchnicznego poziomu darniowego A1h. Wykazuje on cechy 
typowe dla gleb powstałych w środowisku powyżej górnej granicy lasu. Jest więc silnie 
przerośnięty korzeniami roślin, zawiera dużą ilość materii organicznej oraz wykazuje 
niską gęstość objętościową (Tab. 3.2). Właściwości te sprzyjają silnemu sorbowaniu 
wody, a to powoduje wzrost ciężaru tak nasączonego materiału. W rezultacie może to 
być impulsem wywołującym ruch. Silne przerośnięcie przez systemy korzeniowe roślin 
przeciwdziała rozerwaniu tego poziomu w czasie przemieszczenia, zwłaszcza jeżeli nie 
przebiega ono gwałtowne. 

W spągowej części poziomu darniowego przerośnięcie przez korzenie nie jest już tak 
silne, stąd materiał tu występujący jest mniej stabilny. W sytuacji, kiedy wyższa część 
gleby przemieszcza się zgodnie z nachyleniem stoku w stosunku do głębszego podłoża, 
następuje lokalne nagromadzenie materiału w postaci soczewkowatego poziomu (IIA2h 
w profilu GR7 – Ryc. 3.2). Poziom ten może być zatem interpretowany jako poziom 
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mieszania, o czym świadczy jego nieciągłość oraz na ogół chaotyczne ułożenie części 
szkieletowych, a także opisany powyżej układ i struktura materiału. 

Stabilną część spągową gleby tworzą poziomy iluwialne spodic (IIIBhfe, IIIBCfe). Opi-
sane scementowanie (konsolidacja materiału glebowego) tych poziomów jest prawdopo-
dobnie skutkiem tzw. bocznego bielicowania (Sommer i in., 2000, 2001). Dowodów na 
boczne, czyli śródpokrywowe przemieszczanie się różnych substancji dostarcza analiza 
geochemiczna profilu GR8 zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie profilu GR7. Bilans 
geochemiczny gleby na Beskidzie (profil GR8) wskazuje na bezwzględne wzbogacenie tej 
gleby w żelazo oraz relatywnie mniejsze zubożenie w glin (Tab. 3.3). Świadczy to o aku-
mulacji tych składników na drodze ich przemieszczenia z wyższej części stoku. Występo-
wanie struktur łączących poszczególne ziarna (tzw. mostków) wskazuje, że materiał był 
nieruchomy, do ich utworzenia bowiem potrzebny jest określony przedział czasu. 

Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że w profilu GR7 istnieje powierzch-
nia nieciągłości, rozdzielająca dwie części relatywnie stabilne. Stabilność ta wynika 
z wpływu procesów glebotwórczych oraz oddziaływania roślinności. Dobrze rozwinięte 
poziomy próchniczne nie ulegają rozerwaniu, gdyż są silnie przerośnięte przez korzenie 
oraz odznaczają się trwałą strukturą. Poziomy iluwialne zaś są stabilne (i nieruchome 
w odróżnieniu od części stropowej) dzięki bielicowaniu. W strefi e nieciągłości pomię-
dzy tymi dwoma częściami profilu może nastąpić przemieszczenie materiału. W czasie 
przemieszczania materiał występujący w strefie kontaktowej ulega mieszaniu, tworząc 
lokalnie soczewkowate nagromadzenia. Takie soczewkowate formy mogą być interpre-
towane jako poziomy albic, gdyż rozluźniony materiał jest bardzo podatny na przemy-
wanie. Ponadto występuje on pod dobrze rozwiniętymi poziomami próchnicznymi, któ-
rych charakterystyczną cechą jest wysoka zawartość kwasów fulwowych, a więc łatwo 
poziom ten może nabrać cech poziomu eluwialnego (albic). W morfologii powierzchni 
deformacja pokrywy zwietrzelinowo-glebowej przejawia się obecnością charaktery-
stycznych nabrzmień, a określenie to dobrze oddaje kształt opisywanej formy. 

Tabela 3.3 
Bilans geochemiczny badanych profili (obliczony wg metody bilansu masy) 
Table 3.3 
Geochemical budget for investigated profiles (derived from mass balance analysis) 

Pierwiastek 
Element GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR8 GR9 

Si –0,14 –0,28 –0,63 –0,32 –0,45 –0,38 –0,22 

Al –0,21 –0,30 –0,65 –0,34 –0,46 –0,18 –0,05 

Fe +1,36 –0,31 –0,78 +0,02 –0,23 +0,43 –0,03 

Mn +0,72 –0,21 –0,87 –0,57 –0,37 –0,10 +0,19 

Mg –0,45 –0,45 –0,86 –0,49 –0,28 –0,07 –0,32 

Ca –0,48 –0,87 –0,80 –0,52 –0,78 –0,64 –0,72 

Na –0,44 –0,49 –0,81 –0,56 –0,64 –0,66 –0,38 

K –0,23 –0,36 –0,64 –0,51 –0,49 –0,39 +0,09 



 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

  

67 

W analizowanej glebie nie zauważa się dowodów na wpływ procesów mrozowych. 
Można zatem przypuszczać, że ta forma morfologiczna (nabrzmienie) rozwijała się przy 
udziale procesu spełzywania. Nie można tu jednak całkowicie wykluczyć udziału zamar-
zania i rozmarzania wody gruntowej. Mogłaby tu zachodzić solifl ukcja typu needle-ice 
creep (NIC) lub diurnal frost creep (DFC), związana z występowaniem lodu włóknistego 
(Matsuoka, 2001), co nie ujawnia się jednak w postaci charakterystycznych mikrostruk-
tur pedogenetycznych. W pracy Jahna (1958) formy nabrzmień tego typu określane były 
jako soliflukcyjne. W świetle przedstawionych wyników, wobec braku dowodów na udział 
procesów mrozowych, genezę tej formy należy określić jako wynik spełzywania. Prze-
mieszczanie materiału jest prawdopodobnie bardziej wzmożone w okresie roztopów lub 
w okresie długo trwających opadów, co powoduje znaczne uwilgocenie gleby. 

Pomimo opisanych przekształceń wynikających ze spełzywania, glebę tę (profi l 
GR7) należy zaklasyfikować jako bielica (Podzol). Przemieszczenie i nałożenie się na 
siebie materiału glebowego tworzącego poziomy próchniczne nie wpływa bowiem zna-
cząco na morfologię i właściwości gleby. Podobnie jak w przypadku opisanej powyżej 
gleby zlokalizowanej w obrębie terasy stokowej (profil GR10), najważniejszą zmianą 
jest tu zwiększenie lub zmniejszenie miąższości poziomu próchnicznego, a dodatkowo 
występuje tu poziom AII2h. W odróżnieniu jednak od deformacji, wynikających z od-
działywania procesu soliflukcji, w procesie spełzywania nie następuje rozerwanie pozio-
mu próchnicznego. Nie występuje więc w tym przypadku odsłonięcie powierzchni gleby 
i uruchomienie wtórnych procesów morfogenetycznych. Nie ma też efektu zwiększenia 
mikrozmienności siedliskowej gleby, co przejawia się ciągłym pokryciem roślinnością 
na całym odcinku stoku. 

3.3.3. Wpływ geliflukcji na kształtowanie właściwości gleb 

Bardzo rzadko w opisywanym terenie występują formy, które można zaklasyfi kować 
jako geliflukcyjne. W obrębie jednej z nich opisano profil GR30 (Plansza 4 – a). Zloka-
lizowany on został w rejonie przełęczy Liliowe. Obszar ten charakteryzuje się bardzo 
złożoną budową geologiczną – w sąsiedztwie występują tu bowiem utwory granitoido-
we oraz skały osadowe reprezentowane przez łupki i wapienie. Stok jest słabo nachy-
lony (około 8°N) i wykazuje charakterystyczny mikrorelief, którego głównymi elemen-
tami są loby oraz, występujące powyżej nich, nisze defl acyjne (Plansza 4 – b). Poniżej, 
w miejscu, gdzie zwiększa się nachylenie stoku, występuje powierzchnia poddawana 
silnej erozji (Plansza 4 – d). 

Zewnętrzna morfologia opisywanej formy, tj. lobu o długości wynoszącej kilka me-
trów i wysokości około 1 m, świadczy o tym, że powstała ona na drodze przemieszcze-
nia oderwanego fragmentu pokrywy po zamarzniętym podłożu. Ze względu na rozmiary 
oraz kształt odcinka czołowego jest to forma zbliżona do lobów we francuskich Alpach 
opisywanych przez Bertrana i in. (1995). Natomiast w porównaniu z lobami w obszarze 
Kluane Range na terytorium Yukon w Kanadzie, opisywanymi przez Kinnarda i Lewko-
wicza (2006), jest krótsza i różni się kształtem odcinka czołowego, gdyż jest on spłasz-
czony i nie tworzy wyraźnej krawędzi. 
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Poszczególne części opisywanej formy są płasko nasunięte na siebie (Plansza 4 – a, Ryc. 
3.3)10. Wyróżnione w opisie terenowym (i oznaczone kolejnymi rzymskimi cyframi) części 
profilu są nasuniętymi warstwami w sensie geologiczno-geomorfologicznym, a nie pozioma-
mi genetycznymi gleby (Ryc. 3.3). W opisywanej glebie występują również kopalne poziomy 
próchniczne oznaczone symbolami IIAb2 oraz IVA3b. Niektóre fragmenty tych poziomów 
mogą być również przemieszczone, o czym świadczy zróżnicowanie ich miąższości. War-
stwy występujące w górnej części lobu (profil GR30) są ciągłe, natomiast warstwy w części 
niższej wyklinowują się w miejscu, gdzie następuje załamanie linii podłoża skalnego. 

Gleba wykształcona w obrębie lobu w rejonie przełęczy Liliowe wykazuje bardzo cha-
rakterystyczne właściwości morfologiczne. Brązowa i brunatnobrązowa barwa materiału 
tworzącego poszczególne części profilu mieści się w zakresie odcienia 10YR, niekiedy tyl-
ko jest bardziej czerwona (7,5YR). Wyraźnie ciemniejsze są poziomy zawierające próch-
nicę. W części spągowej materiał wykazuje barwę szarooliwkową (2,5Y 3/2–3), będącą 
pochodną barwy łupków ilastych stanowiących podłoże skalne tej formy. 

Poszczególne części gleby wykształconej w obrębie opisywanego lobu (profi l GR30) 
odznaczają się zróżnicowaną strukturą oraz zróżnicowaną zawartością części szkieleto-
wych. Materiał, który tworzy najmłodszą (stropową) część profi lu (poziom ABh), jest 
pulchny (gęstość objętościowa wynosi około 0,5 gcm–3) (Tab. 3.2). Dominuje w nim 
struktura średnia do drobnej, foremnowielościenna zaokrąglona, średniotrwała do trwa-
łej (Ryc. 3.4). W niektórych miejscach występuje struktura masywna z licznymi dużymi 
porami (Plansza 14 – b). Strefa ta odznacza się występowaniem licznych drobnych ko-
rzeni. Występują tu również części szkieletowe stanowiące około 50% wagowych całe-
go substratu glebowego. Dominują wśród nich okruchy łupka ilastego stanowiące około 
80% części szkieletowych (Ryc. 3.5). Pozostałą część szkieletu stanowią ostrokrawędzi-

Ryc. 3.3. Gleba wykształcona w lobie gelifl ukcyjnym (profil GR30 – Liliowe); a – próbki 
Fig. 3.3. Soil developed within gelifluction lobe (Profile GR30 – Liliowe); a – samples 

10 Geliflukcja – jak zaznaczono wcześniej – jest jednym z typów szeroko rozumianej solifl ukcji. W innym 
(niż stosowane w tej pracy) podejściu terminologicznym można określić tę formę jako powstałą w wyniku 
solifl ukcji warstwowej. 
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Ryc. 3.4. Struktura gleby w lobie geliflukcyjnym – profil GR30 (fotografie preparatów o nienaruszonej 
strukturze) oraz schemat rozmieszczenia próbek o nienaruszonej strukturze 
Fig. 3.4. Soil structure in gelifluction lobe – profile GR30 (photographs of undisturbed samples) and 
scheme of localization undisturbed samples 

Ryc. 3.5. Skład petrograficzny części szkieletowych w procentach wagowych (części szkieletowe = 
100%) w profilu GR30 (Liliowe) (A – granitoidy, B – łupki) oraz wyniki datowania metodą węgla 
radioaktywnego 
Fig. 3.5. Rock fragments lithology as percent of weight (rock fragments = 100 %) in profi le GR30 
(Liliowe) (A – granitoides, B – shales) and results of radiocarbon dating 
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ste fragmenty granitoidów (Plansza 14 – d). Części szkieletowe w większości występują 
we frakcji żwiru i wykazują nieuporządkowane rozmieszczenie. 

W poziomie ABh występuje szereg łukowato wygiętych ciemniejszych smug, w któ-
rych występuje nagromadzenie substancji organicznej. W mikroskali (Plansza 14 – a) 
materiał ten odznacza się strukturą zbliżoną do struktury gruzełkowatej, typowej dla 
stropowych poziomów próchnicznych. Wyróżnia się on ponadto dużą porowatością. 
Występowanie i kształt łuków oraz cechy struktury świadczą o tym, że materiał, który ją 
tworzy, został pierwotnie uformowany w części stropowej gleby. Następnie w procesie 
powstawania formy geomorfologicznej został on wmieszany w obręb poziomu ABh. 
Kształt i przestrzenne rozmieszczenie opisywanych smug świadczy o tym, że w trakcie 
przemieszczania materiału zachodziło wzajemne rotacyjne przesuwanie się pakietów 
materiału. 

Pod poziomem ABh występuje kopalny poziom próchniczny IIA2b. Odznacza się 
on pulchnym układem i dobrze wyrażoną strukturą foremnowielościenną zaokrągloną, 
a tylko miejscami ostrokrawędzistą, od średniotrwałej do trwałej (Ryc. 3.4). W obrazie 
mikroskopowym (Plansza 14 – c) uwidacznia się obecność wydłużonych agregatów 
glebowych. Ich kształt sugeruje występowanie mikrostruktury płytkowej, typowej dla 
procesów mrozowych. W poziomie tym występują duże okruchy granitoidów ułożone 
dłuższą osią zgodnie z biegiem warstwy. Poza okruchami granitoidów zawartość części 
szkieletowych jest niewielka i są to w przeważającej części fragmenty łupków ilastych 
(Plansza 14 – e). Zdjęcia mikroskopowe wskazują na dużą porowatość materiału, co 
znajduje swój wyraz w niskiej wartości gęstości objętościowej materiału w tym pozio-
mie, wynoszącej około 0,5 gcm–3 (Tab. 3.2). 

Występujący poniżej poziom IIBb (dzielący się na dwa podpoziomy: IIB1b i IIB2b) 
wyklinowuje się w kierunku dolnej części lobu. W górnej części (IIB1b) występuje 
około 20% części szkieletowych (głównie fragmenty granitoidów, podrzędnie łupków). 
W części dolnej (IIB2b) ilość szkieletu jest wyższa (ponad 40%), a występujące tam 
okruchy granitoidów ułożone są zgodnie z przebiegiem warstwy. Materiał tworzący tę 
warstwę odznacza się strukturą spójną, a w obrazie mikroskopowym uwidacznia się 
w niektórych miejscach obecność owalnych porów przechodzących w pory kanałowe 
(Plansza 14 – f). 

Leżący poniżej poziom IIIB3b występuje na całej długości formy. Odznacza się on 
uziarnieniem gliny i zawartością około 30% wagowych części szkieletowych, wśród 
których w podobnej ilości występują fragmenty granitoidów i łupków ilastych. Mate-
riał wykazuje strukturę spójną, jest zwięzły, a jego gęstość objętościowa wynosi oko-
ło 0,9 gcm–3. Na powierzchni części szkieletowych występują tu nacieki pyłowo-iłowe 
(silt-clay cappings) (Plansza 15 – a, b, c). Okruchy – zarówno granitoidów, jak i łup-
ków – wykazują większe obtoczenie w porównaniu z poziomami nadległymi. Poniżej 
poziomu IIIB3b występuje nieciągły, występujący tylko w części czołowej lobu, drugi 
kopalny poziom próchniczny IVA3b. W poziomie tym zawartość części szkieletowych 
jest nieznaczna. Materiał ten ma strukturę spójną, jest zwięzły, a wartość gęstości ob-
jętościowej wynosi około 0,6 gcm–3. W materiale tego poziomu występują liczne pory 
owalne oraz pory wydłużone (Plansza 15 – d). Głębiej występujące poziomy IVB4b oraz 
VB5b również odznaczają się strukturą spójną. Są one zwięzłe, a w częściach szkieleto-
wych występują granitoidy, których zawartość wynosi od kilkunastu procent wagowych 
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w poziomie VB4b do ponad 50% w poziomie VB5b. W obrębie bardzo szkieletowego 
poziomu VB5b występuje pojedyncza soczewka materiału zawierającego amorfi czną 
materię organiczną. 

Podłoże formy (poziom VIBC1) składa się ze słabo zwietrzałego łupka ilastego i wyka-
zuje strukturę rozdzielnoziarnistą. Materiał jest dość zwięzły, gęstość objętościowa wynosi 
tu około 1,3 gcm–3. W części stropowej tego poziomu uwidacznia się przemieszczenie czą-
stek o frakcji pyłu i iłu w wolne przestrzenie (Plansza 15 – e, f) i na wielu okruchach łupka 
ilastego występują nacieki pyłowo-iłowe (silt-clay cappings) (Plansza 15 – e). 

Analizy laboratoryjne potwierdzają bardzo duże zróżnicowanie właściwości badanej 
gleby, nawiązujące do opisanych cech morfologicznych. W profilu tym (GR30) obser-
wuje się znaczne zmiany w zawartości materii organicznej, odczynie, składzie petrogra-
ficznym części szkieletowych oraz w uziarnieniu części ziemistych. 

Współcześnie tworzący się poziom próchniczny A1h oraz kopalny poziom IIA2h wy-
kazują zbliżoną zawartość materii organicznej (Tab. 3.2). Zawartość węgla organicznego 
wynosi w nich 50–60 gkg–1 (w przeliczeniu oznacza to około 8,6–10,3% materii orga-
nicznej). Głębszy kopalny poziom próchniczny IVA2b odznacza się mniejszą zawartoś-
cią Corg w części jaśniejszej (około 30–35 gkg–1, co w przeliczeniu oznacza około 5,6% 
materii organicznej) i większą zawartością (ponad 70 gkg–1) w części ciemniejszej (co 
oznacza około 12,0% materii organicznej). W pozostałych poziomach (na co wskazuje 
również ich barwa) zawartość materii organicznej jest niższa. Relatywnie wyższą za-
wartością Corg odznacza się najmłodsza (najwyższa) części formy, czyli poziom ABh 
(30–40 gkg–1, w przeliczeniu: około 5–7% materii organicznej), mniejsze zawartości 
oznaczono w pozostałych poziomach. Również odczyn omawianej gleby jest zróżnico-
wany i mieści się w zakresie od bardzo silnie kwaśnego (pHH2O

 3,7) w poziomach próch-
nicznych do lekko kwaśnego (pH  powyżej 6,0) w spągu (VIBC1) (Tab. 3.2). H2OPoszczególne poziomy gleby występującej w obrębie lobu na przełęczy Liliowe róż-
nią się zawartością i składem petrograficznym części szkieletowych (Ryc. 3.5). Udział 
okruchów skalnych zawiera się w szerokim przedziale od wartości śladowych do war-
tości sięgających ponad 50% (Tab. 3.2)11. Niewielka ilość części szkieletowych jest ty-
powa dla warstw zawierających próchnicę. Jest to zgodne z obecnym stanem pokrywy 
glebowej, w której stropowe poziomy próchniczne odznaczają się najniższą zawartością 
kamieni i żwiru. Miejscowe występowanie dużych odłamków granitoidów w poziomie 
IIA3b (Ryc. 3.3, 3.5) może być skutkiem dołączenia tych fragmentów w czasie transpor-
tu. W większości przypadków duże fragmenty skalne wykazują położenie równoległe do 
stoku. W występujących głębiej kopalnych poziomach próchnicznych IIA2b oraz IVA3b 
dominują okruchy granitoidów, a to może być wynikiem albo przewagi zwietrzeliny tej 
skały w materiale pierwotnym, albo rezultatem szybszego wietrzenia łupków. Za tym ar-
gumentem przemawia dominacja łupków w najmłodszej (najwyższej) części omawianej 
gleby, a zarazem i formy geomorfologicznej (poziom ABh). 

W tab. 3.1 zestawiono uziarnienie części ziemistych dla opisywanego profi lu. Zwra-
ca uwagę bardzo duża zmienność składu granulometrycznego: od gliny, poprzez glinę 
pylastą, aż po pył ilasty. Zróżnicowanie to wynika zapewne z petrografi cznego zróżni-

11 Wartość ta jest dla niektórych poziomów nieco zaniżona w związku z tym, że w czasie pobierania 
próbek odrzucano bardzo duże kamienie. 
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cowania skał podłoża w rejonie przełęczy Liliowe. Można bowiem przypuszczać, że 
właściwości te są rezultatem wymieszania różnego typu materiału zwietrzelinowego, 
o czym świadczy również zróżnicowanie petrograficzne części szkieletowych. 

Obecność kopalnych poziomów próchnicznych w omawianej glebie pozwala na 
wnioskowanie o przebiegu i wieku procesów geomorfologicznych kształtujących jej 
profil i właściwości. Datowanie metodą węgla radioaktywnego 14C materiału organicz-
nego (daty kalibrowane) w kopalnych poziomach próchnicznych (Ryc. 3.5) wskazuje, że 
w okresie ostatniego zlodowacenia (vistulian, wg Lindnera i in., 1990: schyłek fazy po-
morskiej, faza Włosienicy w Tatrach Polskich, stadiał C w Tatrach Słowackich) istniały 
warunki do gromadzenia się materii organicznej, która została pogrzebana i przetrwała 
do czasów współczesnych (próbka GR30 c1 – data 15 770 ± 850 lat BP). Następnie co 
najmniej dwa razy zaistniały okresy względnego spokoju, w których nastąpiło ukształ-
towanie się poziomów próchnicznych na nasuniętym materiale (próbki GR30 c2 i c3 
– daty odpowiednio 1480 ± 60 lat BP i 480 ± 70 lat BP). Poziomy te przetrwały do cza-
sów obecnych w formie kopalnej. W trakcie nasuwania materiału przykrywane poziomy 
próchniczne mogły ulegać ścinaniu, o czym świadczy nieciągłość poziomu IVA2b oraz 
jego rozjaśnienie w części dystalnej. Współcześnie formujący się poziom próchniczny 
jest stosunkowo młody (próbka GR30 c4 – data 150 ± 75 lat BP), a o jego inicjalności 
świadczy nieciągłość oraz mała miąższość, wynosząca co najwyżej 3 cm. 

Kopalne poziomy próchniczne są prawdopodobnie poziomami wykształconymi in 
situ, o czym świadczyłaby ich ciągłość i mało zróżnicowana miąższość. Niewielka za-
wartość części szkieletowych oraz właściwości (odczyn i zawartość materii organicznej) 
są zbliżone do współcześnie tworzącego się poziomu próchnicznego. Wyklinowanie się 
głębszego kopalnego poziomu próchnicznego IVA3b oraz brak innych – starszych niż 
datowane – kopalnych poziomów próchnicznych świadczą zaś o obecności w omawia-
nym profilu luk stratygrafi cznych. 

W glebie tej zaznacza się zmiana właściwości nasuniętego materiału, wyróżniono 
więc w niej szereg warstw oznaczonych kolejnymi liczbami rzymskimi. Ze względu na 
cechy materiału można jednak analizowany profil (i jednocześnie formę geomorfolo-
giczną) podzielić na dwie zasadnicze części. Część najmłodsza, tworząca współcześnie 
część najwyższą, obejmuje poziomy A1h oraz ABh. Odznacza się ona na ogół dobrze 
wykształconą, trwałą strukturą oraz pulchnym układem. Występuje powyżej kopalne-
go poziomu datowanego na około 480 lat BP i można przyjąć, że jest to współcześ-
nie rozwijająca się gleba. Część dolna, obejmująca pozostałe poziomy, jest znacznie 
bardziej zwięzła, ma większą gęstość objętościową oraz odznacza się znacznie słabiej 
rozwiniętą strukturą. Zaznacza się w niej mniejsza zawartość węgla organicznego. Wy-
kazuje ona zatem zmiany, które można określić jako diagenetyczne (Bednarek, 1991). 
W części tej występują również struktury będące dowodem na udział procesów mrozo-
wych w przemieszczaniu materiału. Każdemu epizodowi nasuwania przepojonego wodą 
materiału po jeszcze zamarzniętym podłożu towarzyszy bowiem wmywanie w głąb wy-
stępujących w zawiesinie cząstek o uziarnieniu pyłowo-iłowym. Charakterystyczne na-
cieki w omawianej glebie zostały stwierdzone w spągu całej gleby w poziomie VIBC1 
(nacieki starsze) oraz w poziomie IIIB3b (nacieki młodsze). Nacieki młodsze powstały 
prawdopodobnie w czasie ostatniego nasunięcia materiału około 480 lat BP. W koncep-
cji glebopokryw dla tzw. pokrywy dolnej (lambda) charakterystyczne jest występowanie 
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warstwy drobnego materiału na wierzchniej stronie odłamków skalnych (Kowalkowski, 
1998). W świetle zaprezentowanych tu wyników można wnioskować, że ta cecha pozio-
mu lambda jest rezultatem mechanicznego wmywania części pyłowo-iłowych związa-
nych z procesami mrozowymi. 

Przedstawione właściwości morfologiczne, mikromorfologiczne oraz fizyczne i che-
miczne gleby zlokalizowanej w obrębie lobu na przełęczy Liliowe pozwalają na do-
precyzowanie genezy zjawisk prowadzących do jej powstania. Najważniejsza jest od-
powiedź na pytanie, jaki proces doprowadził do powstania tej formy morfologicznej, 
którą jest opisywany lob. Występowanie opisanych powyżej mikroform, świadczących 
o udziale procesów mrozowych, oraz morfologia gleby (występowanie kopalnych po-
ziomów próchnicznych, zmiany diagenetyczne itp.) dowodzą, że procesem tym jest ge-
liflukcja występująca epizodycznie. 

Mechanizm geliflukcji może prowadzić do nasunięcia materiału z wyższej części 
stoku na uformowaną wcześniej glebę lub może spowodować zerodowanie tej gleby 
i nasunięcie na jej miejsce świeżego materiału. W profilu analizowanej gleby zapisane 
są obie te sytuacje. Wyższą (młodszą) część gleby (poziomy A1h–ABh) stanowi mate-
riał nasunięty na wcześniej funkcjonującą glebę, czego dowodzi ciągłość przykrytego 
w ten sposób kopalnego poziomu próchnicznego (poziom IIA2b). Natomiast w niższej 
części profilu występują nieciągłości dowodzące występowania luk stratygrafi cznych 
związanych z zerodowaniem wcześniej ukształtowanych gleb. Jednym z dowodów na 
występowanie tych luk jest nieciągłość kopalnego poziomu próchnicznego IVA3b oraz 
brak kopalnego poziomu próchnicznego o dacie starszej niż około 1500 lat PB. Można 
założyć, że w okresie wcześniejszym niż 1500 lat BP następowała akumulacja materii 
organicznej, w podłożu bowiem zachował się fragment datowany na ponad 15 700 lat 
BP, jednak poziomy te nie zostały zachowane. Zostały one prawdopodobnie usunięte 
w kolejnym epizodzie erozyjnym. 

Daty radiowęglowe oznaczone dla kopalnych poziomów próchnicznych (około 1500 
i 500 lat BP) mówią o wieku zakumulowanego materiału organicznego, nie informują 
natomiast o wieku samego nasunięcia. Można jednak przypuszczać, że przedstawione 
daty są zbliżone do wieku zachodzenia tych procesów, ponieważ nie obserwuje się od-
wróconej stratyfi kacji. 

W części czołowej formy geomorfologicznej, którą określono mianem lobu gelifl uk-
cyjnego, nie stwierdzono obecności fragmentów skalnych występujących w pozycji wy-
nurzającej (skośnie w stosunku do stoku), co jest traktowane jako cecha typowa dla mro-
zowych zjawisk spełzywania (form soliflukcyjnych, w tym i gelifl ukcyjnych) (Traczyk, 
1995). Wydaje się, że w materiale tworzącym glebę GR30 brakuje odpowiedniej ilości 
okruchów skalnych. Formy, w których – podobnie jak w Tatrach – nie występuje takie 
charakterystyczne ułożenie kamieni w części czołowej, opisywane jako loby solifl uk-
cyjne (geliflukcyjne), były badane m.in. w boliwijskich Andach, we francuskich Alpach 
(Bertran i in., 1995) oraz w górach północnej Kanady (Kinnard i Lewkowicz, 2006). 

Powyżej opisywanego lobu (Plansza 4 – c) pokrywa roślinna jest nieciągła, a od-
słonięte podłoże wykazuje oddziaływania procesów eolicznych, czego dowodzi obec-
ność bruku deflacyjnego. W glebie charakteryzującej to miejsce (profil GR39) wystę-
puje warstwowanie materiału oraz petrograficzne zróżnicowanie części szkieletowych 
w poszczególnych warstwach. Występują tu poziomy dominacji odłamków granitoidów 
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(głębokość 8–22 cm), dużych fragmentów wapienia (22–28 cm) oraz łupków ilastych 
(28–52 cm) (Tab. 3.2). Utwór ten należy zaklasyfikować jako glebę inicjalną ze względu 
na jego morfologię i właściwości chemiczne. W jej profilu występuje bowiem słabo wy-
kształcony poziom akumulacji próchnicy bezpośrednio nad niezmienioną skałą macie-
rzystą (warstwowaną pokrywą stokową). Zawartość węgla organicznego wynosi w nim 
nieco ponad 20 gkg–1 (co odpowiada około 3,45% materii organicznej) oraz wykazuje on 
słabą strukturę foremnowielościenną zaokrągloną. 

Jak już zaznaczono, podobny charakter deformacji w obrębie samej formy lobów 
geliflukcyjnych został opisany dla obszaru Gór Świętego Eliasza (terytorium Yukon, 
Kanada) przez Kinnarda i Lewkowicza (2006) oraz dla obszaru boliwijskich Andów 
(Cumbre) i francuskich Alp (La Mortice) przez Bertrana i in. (1995). W cytowanych 
pracach ukazane są profile wykonane w obrębie lobów powstałych na drodze solifl ukcji 
(geliflukcji). W lobach tych również występują kopalne poziomy zawierające materię 
organiczną i są one wykształcone niemal identycznie jak w opisywanej glebie z Liliowe-
go (profil GR30). Morfologia form świadczy o nasuwaniu się materiału z jednoczesnym 
ruchem rotującym. Cechą diagnostyczną wyróżniającą współcześnie rozwijające się for-
my geliflukcyjne, oprócz samej morfologii form, jest występowanie zjawisk dokumen-
towanych charakterystycznymi mikrostrukturami mrozowymi (Bertran, 1993; Bertran 
i in., 1995; Bertran i Texier, 1999). 

Nakładanie się kolejnych warstw wymieszanego materiału w procesie gelifl ukcji po-
woduje dużą trudność w taksonomicznym określeniu tak powstałych gleb. Morfologia 
i właściwości gleby wykształconej w lobie (profil GR30) skłaniają do zaliczenia jej do 
grupy gleb deluwialnych, chociaż występuje ona w położeniu przygrzbietowym (stoko-
wym). Natomiast glebę w obrębie niszy deflacyjnej, powstałą w wyniku zerodowania 
materiału (GR39), należy zaliczyć do gleb inicjalnych. 

3.4. ROZWÓJ GLEB W OBSZARACH OBJĘTYCH PROCESAMI 
KATASTROFALNYMI 

3.4.1. Wyst powanie procesów katastrofalnych w Tatrach 

Procesy katastrofalne zachodzą gwałtownie i tworzą formy łatwe do identyfi kacji. 
Według opublikowanych danych (Kotarba i Krzemień, 1996) na obszarze Tatr moż-
na wyróżnić długie okresy nasilenia tego typu zjawisk, co jest związane ze zmianami 
klimatycznymi, gdyż są one inicjowane przez wystąpienie ekstremalnych zjawisk hy-
drometeorologicznych. Przykładem okresu szczególnego nasilenia procesów katastro-
falnych jest okres małej epoki lodowej przypadającej w Tatrach na okres 1400–1857 
(Kotarba, 1995). Współcześnie także obserwuje się zwiększenie częstotliwości tych zja-
wisk (Kotarba, 2006). 
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W Tatrach znaczącymi procesami katastrofalnymi są spływy gruzowe i gruzowo-
-błotne, w mniejszym stopniu odpadanie i obrywanie. Występowanie tych procesów ma 
ograniczony zasięg przestrzenny. Formy erozyjne (rynny) są w każdym epizodzie od-
mładzane, a przemieszczony materiał jest akumulowany w tym samym rejonie (Plansza 
3 – f, 4 – e). Różnowiekowe języki spływów gruzowych występują w bliskim sąsiedz-
twie (Kotarba, 1995; Ferber, 2002) lub też nakładają się na siebie, wały zaś otaczające 
rynnę mogą być niszczone i/lub nadbudowywane w każdym epizodzie aktywności tych 
procesów. 

W procesach katastrofalnych duże ilości materiału są przenoszone w trakcie jedne-
go, szybkiego zdarzenia na względnie dużą odległość. Podczas opadów o sumie dobo-
wej 80–100 mm w Tatrach rumowisko jest przemieszczane na odległość nawet 350 m, 
a kubatura przemieszczonego materiału wynosi od 100 do 25 000 m3 (Kotarba i in., 
1987, Krzemień, 1991). Powstają powierzchnie zerodowane oraz powierzchnie akumu-
lacji materiału. W obrębie obu tych sytuacji geomorfologicznych następują wtórne pro-
cesy morfodynamiczne (erozja eoliczna, spłukiwanie, spełzywanie, działalność lawin 
śnieżno-błotnych), którym sprzyja brak pokrycia roślinnością. Ważnym procesem jest tu 
wpływ lodu włóknistego, który może powodować bardzo duże efekty morfogenetyczne 
(Gerlach, 1959). Lód włóknisty, oprócz bezpośredniego oddziaływania morfologiczne-
go, jest także ważnym elementem przygotowawczym dla występowania innych proce-
sów, gdyż silnie rozpulchnia przypowierzchniową część gleby. 

Gleby powstałe w wyniku oddziaływania procesów katastrofalnych podzielono na 
dwie grupy: (1) gleby rozwijające się w obrębie form erozyjnych oraz (2) gleby rozwi-
jające się w obrębie form akumulacyjnych. 

3.4.2. Rozwój gleb w obr bie form erozyjnych 

Gleby powstające w obrębie form erozyjnych odznaczają się słabym wykształceniem 
profilu glebowego. Morfologia profilu ogranicza się do występowania poziomów próch-
niczno-mineralnych AC oraz C (tylko niekiedy występuje poziom Ah). Formy erozyjne, 
przyjmujące kształt nisz, odznaczają się zazwyczaj bardzo urozmaiconym mikrorelie-
fem wynikającym z oddziaływania wtórnych procesów erozyjnych (spełzywanie, spłu-
kiwanie, deflacja, niwacja). Obszary o różnym natężeniu tych procesów występują obok 
siebie, a ich rozmieszczenie jest uzależnione od lokalnej sytuacji geomorfologicznej. 
Mozaice tej towarzyszy różny charakter pokrycia roślinnością. 

W obrębie jednej z nisz erozyjnych (Plansza 1 – d, 2 – f) zlokalizowano profi le do-
kumentujące sekwencję gleb wykształconych w różnych fragmentach tej formy. Miejsca 
te różnią się stadiami utrwalania materiału, co jest widoczne m.in. w różnym pokryciu 
roślinnością. Profi l GR33 reprezentuje miejsce, w którym widoczne są wyraźne mikro-
formy świadczące o intensywnych współczesnych procesach spłukiwania (żłobiny). Ro-
ślinność jest tu bardzo słabo rozwinięta (około 10% pokrycia). Profil GR44 zlokalizo-
wano w miejscu, w którym występują pojedyncze płaty mchów i porostów. Tu również 
występują wyraźne ślady oddziaływania procesów spłukiwania. Profil GR49 reprezen-
tuje powierzchnię utrwaloną w większym stopniu – jest ona pokryta w około 30% przez 



 

76 

roślinność trawiastą. Natomiast profil GR48 został zlokalizowany w rejonie prawie peł-
nego pokrycia murawami alpejskimi. 

W przedstawionej sekwencji gleb (GR33 – GR44 – GR49 – GR48) w poziomach 
próchnicznych występuje coraz wyższa zawartość materii organicznej. W glebie inicjal-
nej GR33 zawartość węgla organicznego w powierzchniowym poziomie AC1 wynosi 
9,5 gkg–1, natomiast w glebie GR48, w miejscu pełnego pokrycia roślinnością, w po-
wierzchniowym poziomie Ah wynosi ponad 110 gkg–1 (Tab. 3.4). W niektórych przypad-
kach (zwłaszcza w glebie GR44) głębsze poziomy glebowe wykazują większą zawartość 
materii organicznej niż poziomy powierzchniowe (Tab. 3.4). 

Tabela 3.4 
Podstawowe cechy i właściwości gleb przekształconych pod wpływem procesów katastrofalnych 
Table 3.4 
Basic properties of soils transformed by catastrophic processes 

Gęstość Głębo- Części Barwa według Munsella objętościowa Symbol kość Particles pH C Nr Colour by Munsell Bulk density poziomu Depth > 2 mm No. σ Horizon 
cm %  (d)  (m) (H2O) (KCl) gkg–1 gcm–3 

FORMY EROZYJNE – EROSION FORMS 

GR33 AC1 0–4 62,9 10YR 5/3 10YR 2/3 4,42 4,13 9,5 – 

AC2 4–10 42,8 10YR 5/3 10YR 3/3 4,56 4,16 7,8 1,28 

AC3 10–(46) 36,8 10YR 5/4 10YR 3/4 4,70 4,26 6,6 1,20 

GR44 AC1 0–23 55,6 10YR 6/2 10YR 3/2 5,04 4,25 11,6 – 

AC2 23–50 52,1 10YR 5/3 10YR 3/3 4,57 4,17 20,9 – 

AC3 50–(63) ± 60 10YR 4/3 10YR 2/2 4,88 4,29 38,5 – 

GR48 Ah 0–8 28,7 7,5YR 4/3 7,5YR 2/3 3,79 3,38 112,0 – 

AC1 8–12 ± 50 10YR 5/3 10YR 3/3 4,26 3,97 15,2 – 

AC2 12–(50) ± 50 10YR 5/4 10YR 3/4 4,44 4,15 16,2 – 

GR49 Ah 0–2 ± 20 10YR 5/3 10YR 2/3 4,35 4,02 37,2 – 

AC 2–(45) ± 40 10YR 5/3 10YR 3/3 4,68 4,25 5,8 1,22 

FORMY AKUMULACYJNE – ACCUMULATION FORMS 

GR31 AC1 0–8 ± 30 2,5Y 5/3 2,5Y 3/3 4,51 4,20 15,5 – 

AC2 8–26 ± 60 2,5Y 5/3 2,5Y 3/2 4,65 4,34 20,2 1,03 

AC3 26–(50) ± 60 2,5Y 6/3 2,5Y 4/2 4,61 4,31 25,7 – 

GR32 AC1 0–18 53,4 10YR 6/2 10YR 4/2 4,63 4,36 9,9 1,26 

AC2 18–(40) ± 70 10YR 6/3 10YR 3/3 4,54 4,32 12,1 1,28 
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Wspólną cechą wymienionych gleb jest znaczny udział części szkieletowych już od 
powierzchni gleby. Ich zawartość w poszczególnych poziomach gleby nie zawsze wy-
kazuje opisaną we wcześniejszych rozdziałach prawidłowość, cechującą gleby powyżej 
górnej granicy lasu, tj. nie zawsze rośnie wraz ze wzrostem głębokości (Tab. 3.4). Roz-
mieszczenie okruchów skalnych w omawianych profilach jest najczęściej chaotyczne 
i tylko w części powierzchniowej widoczne jest uporządkowanie polegające na ułoże-
niu kamieni dłuższymi osiami wzdłuż stoku. W częściach ziemistych gleby te wykazują 
uziarnienie gliny piaszczystej lub piasku gliniastego (Tab. 3.1) i odznaczają się strukturą 
rozdzielnoziarnistą lub bardzo słabą strukturą ziarnistą (Plansza 16 – d, e, f). Barwa sub-
stratu glebowego w całym profilu gleb GR33 – GR44 – GR49 – GR48 jest mało zróżni-
cowana. Na ogół jest ona zbliżona do barwy materiału charakterystycznego dla pozio-
mów BCfe tatrzańskich bielic w strefie powyżej górnej granicy lasu (Tab. 2.1, 2.2). 

Na ryc. 3.6 przedstawiono fotografie próbek o nienaruszonej strukturze (szlifów). 
W części stropowej profilu GR44 widoczna jest wyraźna laminacja będąca rezultatem 
sedymentacji materiału pochodzącego ze spłukiwania i osadzanego pomiędzy pędami 
mchów (Ryc. 3.6 – a, Plansza 16 – a). W głębszej części profi lu (poziom AC2) wystę-
pują ostre linie kontaktu o zaburzonym przebiegu (Ryc. 3.6 – b) oraz lokalne nagroma-
dzenie materiału mineralnego w postaci fragmentów skał i ziaren mineralnych (Ryc. 
3.6 – c).  Obserwuje się również ostre linie kontaktu pomiędzy częściami mineralnymi 
i organicznymi (Plansza 16 – b) oraz charakterystyczne struktury świadczące o depozy-
cji słabo zwietrzałych ziaren mineralnych o pokroju blaszkowym, ułożonych równolegle 
do siebie (Plansza 16 – c). Ogólnie ziarna mineralne nie są pokryte otoczkami oraz nie 
są połączone z sobą (Plansza 16 – d, e, f), co potwierdza obserwowaną makroskopowo 
strukturę rozdzielnoziarnistą. 

Przedstawione właściwości wskazują na dużą różnorodność gleb wykształconych 
w obrębie współcześnie modelowanych form erozyjnych (nisz). Wymienione cechy mi-
kromorfologiczne oraz brak prawidłowości w takich cechach, jak głębokościowe zróżni-
cowanie zawartości części szkieletowych czy zawartości materii organicznej, świadczą 
o tym, że gleby rozwijają się na materiale, który w niedalekiej przeszłości lub współcześ-

Ryc. 3.6. Struktura gleby w profilu GR44 (Kocioł Kasprowy); fotografie preparatów o nienaruszonej 
strukturze; a, b, c – objaśnienia w tekście 
Fig. 3.6. Soil structure in profile GR44 (Kocioł Kasprowy); photographs of undisturbed samples; a, b, 
c – explanation in text 
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nie był przemieszczany. W konsekwencji gleby wykazują cechy początkowego stadium 
rozwoju. W ich morfologii, oprócz poziomów C, występują jedynie poziomy akumulacji 
materii organicznej oznaczone jako Ah lub wręcz tylko poziomy AC. Transport materiału 
jest ułatwiony m.in. tym, że w badanych glebach nie wykształciła się trwała struktura. 

Czynnikiem, który wpływa na częściowe ustabilizowanie materiału i – tym samym 
– sprzyja wytworzeniu się nieco lepiej rozwiniętego powierzchniowego poziomu Ah, 
jest trwała pokrywa roślinna. Udział roślinności polega na utrwalaniu powierzchniowej 
części gleby poprzez przerastanie pędami materiału mineralnego (Plansza 16 – a). Dzię-
ki temu mogą się formować płytkie, ale zawierające znaczne ilości materii organicznej, 
poziomy próchniczne Ah (profil GR48 – Tab. 3.4). Jednak, mimo stabilizującej roli ro-
ślinności, w obrębie współcześnie obserwowanych nisz erozyjnych nie występują gleby 
o pełnej stratyfikacji typowej dla bielic. Wynika to z dużej intensywności współczesne-
go modelowania tych form przez procesy morfogenetyczne. 

3.4.3. Rozwój gleb w obr bie form akumulacyjnych 

Formy akumulacyjne wytworzone przez procesy katastrofalne mają dobrze wykształco-
ną morfologię wałów, stożków lub pokryw. Badane formy są różnego wieku, od bardzo 
młodych liczących kilka, kilkanaście lat (profile: GR32, GR44, GR45; Plansza 4 – e, f), 
poprzez formę datowaną lichenometrycznie (Ferber, 2002) na około 100 lat (profi l GR2; 
Plansza 2 – b), do form utrwalonych przez roślinność i nienoszących śladów współczes-
nej aktywności (profile: GR9 oraz GR31; Plansza 1 – e). 

Cząstki przemieszczone w wyniku procesu katastrofalnego stają się materiałem ma-
cierzystym dla tworzenia się gleby natychmiast po ich złożeniu. Jego właściwości są 
odmienne od opisanej powyżej zwietrzeliny, występującej w obrębie form erozyjnych. 
Wynika to z faktu, że – w warunkach dużej energii przepływu, powstającej w czasie 
spływu gruzowego i gruzowo-błotnego – następuje selektywne odprowadzenie materia-
łu drobnego. Również w czasie depozycji drogą odpadania, akumulowany materiał jest 
sortowany i ma charakter pokrywy gruzowej. Dlatego w obrębie form akumulacyjnych 
udział części szkieletowych jest często większy (Tab. 3.4, 3.5). 

W odróżnieniu od gleb wykształconych w obrębie form erozyjnych, barwa części 
ziemistych w glebach, wytworzonych na formach akumulacyjnych, mieści się w zakre-
sie odcienia 2,5Y oraz 10YR (GR2 – Tab. 3.5; GR32 – Tab. 3.4). Świadczy to o braku 
(lub bardzo słabym występowaniu) nacieków powstałych w wyniku bielicowania. Su-
geruje to, że w obszarze źródłowym erozja objęła gleby do dużej głębokości lub też 
że w trakcie przemieszczania cząstki zostały mocno przepłukane. Materiał macierzysty 
gleb na formach akumulacyjnych jest stosunkowo słabo zwietrzały chemicznie, chociaż 
silnie obrobiony mechaniczne (Plansza 4 – f). Może on być postgenetycznie zapełniany 
materiałem drobnym przemieszczanym w wyniku spłukiwania, deflacji lub transportu 
po powierzchni śniegu. 

Analiza profili gleb, powstałych na materiale zakumulowanym w wyniku procesów 
katastrofalnych, pozwala na prześledzenia etapów rozwoju gleb powyżej górnej granicy 
lasu, materiał ten bowiem znajduje się w różnym stadium utrwalenia (jest różnowieko-
wy). W początkowym stadium rozwoju gleby następuje akumulacja materii organicznej, 
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Tabela 3.5 
Podstawowe cechy i właściwości gleb wykształconych na stożkach usypiskowych 
Table 3.5 
Basic properties of investigated soils developed on talus cones 

Nr 
No. 
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Horizon G
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cm %  (d)  (m) (H2O) (KCl) gkg–1 % gkg–1 gcm–3 

GR2 A1hg 

IIA2hg 

IIIAC1g 

IVAC2g 

0–4 

4–14 

14–35 

35–(55) 

20,7 

22,3 

42,3 

52,8 

2,5Y 5/3 

2,5Y 5/2 

2,5Y 5/2 

2,5Y 5/2 

2,5Y 3/3 

2,5Y 3/2 

2,5Y 3/2 

2,5Y 2/2 

6,34 

5,94 

6,32 

5,94 

5,97 

5,64 

5,27 

5,39 

9,4 

18,0 

9,7 

12,2 

4,00 

6,07 

4,23 

5,03 

0,5 

1,1 

0,6 

0,7 

18,8 

16,4 

16,2 

17,4 

0,88 

1,11 

1,20 

1,23 

GR9 Ofh 

Ah 

B1hfe 

B2hfe 

0–3 

3–25 

25–45 

45–(60) 

– 

54,5 

57,9 

49,6 

7,5YR 3/1 

10YR 5/2 

10YR 5/3 

10YR 5/3 

7,5YR 1,7/1 

10YR 3/2 

10YR 3/3 

10YR 3/3 

3,91 

4,06 

4,30 

4,64 

3,46 

3,63 

3,79 

4,01 

191,3 

48,1 

33,7 

33,6 

41,60 

13,26 

11,22 

11,76 

11,7 

4,1 

2,7 

2,9 

16,4 

11,7 

12,5 

11,6 

0,17 

0,86 

0,69 

0,70 

czego przykładem są profile GR33 oraz GR2. Analiza gleby wykształconej na materiale 
zdeponowanym około 100 lat temu (GR2) dowodzi, że akumulacja ta nie musi wynikać 
wyłącznie z procesu glebotwórczego, ale może być rezultatem obecności materii orga-
nicznej w złożonym materiale. Świadczą o tym zmiany zawartości węgla organicznego 
niepostępujące konsekwentnie wraz z głębokością (Tab. 3.5). Ogólnie, w obu omawia-
nych glebach, ilość zakumulowanej materii organicznej jest niewielka. Zawartość węgla 
organicznego w profilach GR2 i GR32 nie przekracza 20 gkg–1, co odpowiada zawarto-
ści około 3,4% materii organicznej (Tab. 3.4, 3.5). 

Gleby występujące na stosunkowo młodym materiale stożków usypiskowych (pro-
file GR33 oraz GR2) wyróżniają się brakiem dobrze wykształconych poziomów gene-
tycznych, co sugeruje ujednolicenie cech fizycznych i chemicznych w całym profi lu. 
Potwierdzają to wyniki analiz wykonanych dla próbek z profilu GR2. Gleba ta odzna-
cza się wyrównanym składem chemicznym (Tab. 3.6, 3.7, 3.8) oraz zbliżonymi war-
tościami zubożenia w poszczególne pierwiastki (Tab. 3.9). Podobnie ujednolicony jest 
skład mineralny. Świeży materiał budujący profil GR2 wykazuje jednorodność składu 
mineralnego w każdym z trzech badanych poziomów (Ryc. 3.7). Jest to zauważalne 
zarówno dla składu oznaczonego dla próbek części ziemistych, jak i dla frakcji poniżej 
0,2 μm (Tab. 3.10, 3.11). W profilu GR2 oznaczono dużą zawartość miki oraz śred-
nią zawartość chlorytu i wermikulitu z przewarstwieniami metalo-wodorotlenowymi. 
Oznaczono również niewielkie ilości wermikulitu, Na-skalenia, kwarcu i K-skalenia. 
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Tabela 3.6 
Całkowity skład chemiczny gleb wykształconych na stożkach usypiskowych 
Table 3.6 
Total chemical composition of soils developed on talus cones 

Strata 
Głębokość prażenia Suma Symbol SiO2 Al2 Fe2 MnO MgO CaO Na2O O TiO2 Nr Depth O3 O3 K2 P2O5 Loss-on- Total poziomu No. -Ignition Horizon 

cm % 

GR2 A1hg 0–4 68,66 15,92 2,03 0,07 0,74 0,68 2,78 3,82 0,32 0,14 4,00 99,16 

IIA2hg 4–14 66,29 15,85 2,28 0,10 0,80 0,69 2,68 3,89 0,34 0,13 6,07 99,12 

IIIAC1g 14–35 68,73 15,79 2,20 0,09 0,76 0,63 2,62 3,77 0,33 0,13 4,23 99,28 

IVAC2g 35–(55) 64,78 16,50 4,81 0,12 0,88 0,68 2,53 4,11 0,38 0,13 5,03 99,95 

GR9 Ofh 0–3 40,90 9,67 1,40 0,08 0,54 0,26 1,67 2,21 0,24 0,20 41,60 98,76 

Ah 3–25 62,24 14,16 2,13 0,08 0,71 0,25 2,52 3,11 0,32 0,18 13,26 98,96 

B1hfe 25–45 62,21 15,33 2,57 0,08 0,83 0,25 2,56 3,33 0,37 0,20 11,22 98,94 

B2hfe 45–(60) 59,34 16,28 3,78 0,07 0,98 0,27 2,44 3,59 0,42 0,22 11,76 99,14 

Tabela 3.7 
Całkowity skład chemiczny badanych gleb wykształconych na stożkach usypiskowych (po uwzględ-
nieniu straty prażenia) 
Table 3.7 
Total chemical composition of soils developed on talus cones (Loss-on-Ignition considered) 

Głębokość Symbol SiO2 Al2 Fe2 MnO MgO CaO Na2O O  TiO2 Nr Depth O3 O3 K2 P2O5 poziomu No. Horizon cm % 

GR2 A1hg 0–4 71,52 16,58 2,11 0,07 0,77 0,71 2,90 3,98 0,34 0,15 

IIA2hg 4–14 70,57 16,87 2,43 0,11 0,85 0,73 2,85 4,14 0,36 0,14 

IIIAC1g 14–35 71,77 16,49 2,30 0,10 0,79 0,66 2,74 3,94 0,34 0,14 

IVAC2g 35–(55) 68,21 17,37 5,06 0,13 0,93 0,72 2,66 4,33 0,40 0,14 

GR9 Ofh 0–3 70,03 16,56 2,40 0,13 0,92 0,45 2,86 3,78 0,41 0,34 

Ah 3–25 71,75 16,32 2,46 0,09 0,82 0,29 2,91 3,59 0,37 0,21 

B1hfe 25–45 70,07 17,27 2,89 0,09 0,93 0,28 2,88 3,75 0,41 0,23 

B2hfe 45–(60) 67,25 18,45 4,28 0,07 1,11 0,31 2,77 4,07 0,47 0,25 

Brak minerałów ilastych, będących skutkiem transformacji minerałów pierwotnych 
(mika/wermikulit, wermikulit, smektyt) lub będących wynikiem syntezy (kaolinit), 
wskazuje na bardzo słabe zaawansowanie wietrzenia. Dyfraktogramy dla wszystkich 
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Tabela 3.8 
Stosunek koncentracji pierwiastków w częściach ziemistych do ich koncentracji w skale macierzystej 
w glebach wykształconych na stożkach usypiskowych (x/y) 
Table 3.8 
Ratio of element concentration in soil to concentration in parent material (x/y) in soils developed on 
talus cones 

Głębo kość Symbol Nr Depth poziomu SiO2 Al O Fe O MnO MgO CaO Na O K O  TiO P O2 3 2 3 2 2 2 2 5 No. Horizon cm 

GR2 A1hg 0–4 1,01 1,06 1,92 1,44 1,04 0,81 0,93 0,85 1,29 1,82 

IIA2hg 4–14 0,99 1,07 2,21 2,19 1,15 0,84 0,92 0,89 1,39 1,73 

IIIAC1g 14–35 1,01 1,05 2,09 1,92 1,07 0,76 0,88 0,84 1,32 1,70 

IVAC2g 35–(55) 0,96 1,11 4,60 2,57 1,25 0,82 0,86 0,93 1,54 1,71 

GR9 Ofh 0–3 0,98 1,07 0,90 2,04 0,79 0,50 0,72 1,29 1,18 2,10 

Ah 3–25 1,00 1,06 0,92 1,41 0,70 0,32 0,73 1,22 1,06 1,27 

B1hfe 25–45 0,98 1,12 1,09 1,50 0,80 0,31 0,73 1,28 1,19 1,38 

B2hfe 45–(60) 0,94 1,20 1,61 1,19 0,95 0,34 0,70 1,38 1,36 1,53 

Tabela 3.9 
Wskaźnik zubożenia w poszczególne pierwiastki (τ) dla poziomów genetycznych gleb wykształconych 
na stożkach usypiskowych (obliczone metodą bilansu masy) 
Table 3.9 
Mass fraction of constituent (τ) for particular elements in soils developed on talus cones (according to 
mass balance analysis) 

Głębokość Symbol Si Al Fe Mn Mg Ca Na K Nr Depth poziomu No. Horizon cm τ 

GR2 A1hg 0–4 0,00 0,06 0,92 1,00 0,04 –0,18 –0,07 –0,15 

IIA2hg 4–14 0,03 0,11 1,28 2,17 0,19 –0,12 –0,05 –0,08 

IIIAC1g 14–35 0,24 0,29 1,57 2,31 0,32 –0,06 0,09 0,04 

IVAC2g 35–(55) –0,01 0,15 3,76 2,71 0,30 –0,15 –0,11 –0,04 

GR9 Ofh 0–3 0,41 0,55 0,30 1,94 0,14 –0,28 0,04 0,86 

Ah 3–25 –0,01 0,05 –0,08 0,40 –0,31 –0,68 –0,27 0,21 

B1hfe 25–45 –0,05 0,09 0,06 0,46 –0,22 –0,69 –0,29 0,24 

B2hfe 45–(60) –0,24 –0,03 0,30 –0,04 –0,23 –0,72 –0,44 0,12 

badanych próbek z profilu GR2 są zbliżone, co wyraźnie odróżnia tę glebę od omawia-
nych wcześniej bielic (GR4 i GR8). Zawartość form żelaza i glinu wykazuje zbliżone 
wartości w całym profilu, co także określa początkowe stadium rozwojowe opisywa-
nej gleby (Tab. 3.12, 3.13). 
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Tabela. 3.10 
Skład mineralny części ziemistych w glebie wykształconej na stożku usypiskowym (interpretacja dy-
fraktogramów) 
Table 3.10 
Crystalline components composition of fraction < 2 mm in soil developed on talus cone (by the XRD-
-tests interpretation) 

Głębokość Zawartość 
Nr Depth Symbol poziomu Próbka Concentration 
No. Horizon Sample Duża Średnia Niewielka cm High Medium Low 

GR2 0–4 A1hg 328/04 Q M, Na-fl s Ch, K-fl s, C? 

14–35 IIIAC1g 329/04 Q Na-fl s, M K-fls, Ch, C?, V? 

35–(55) IVAC2g 330/04 Q Na-fl s, M K-fls, Ch, C?, V? 

M – mika (mica), Ch – chloryt (chlorite), C – kalcyt (calcite), V – wermikulit (vermiculite), Q – kwarc (quartz), K-fls – skaleń 
potasowy (K-feldspar), Na-fls – skaleń sodowy (Na-feldspar), ? – identyfikacja niepewna (doubtful identifi cation) 

Tabela 3.11 
Skład mineralny frakcji poniżej 0,2 μm w glebie wykształconej na stożku usypiskowym (interpretacja 
dyfraktogramów) 
Table 3.11 
Crystalline components composition of fraction < 0,2 μm in soil developed on talus cone (by the XRD-
tests interpretation) 

Głębokość Zawartość 
Nr Depth Symbol poziomu Próbka Concentration 
No. Horizon Sample Duża Średnia Niewielka cm High Medium Low 

GR2 0–4 A1hg 328/04 M Ch lub (or) HIV, V Na-fls, Q, K-fls (< 2 μm) 

14–35 IIIAC1g 329/04 M Ch lub (or) HIV, V Na-fls, Q, K-fls (< 2 μm) 

35–(55) IVAC2g 330/04 M Ch lub (or) HIV, V Na-fls, Q, K-fls (< 2 μm) 

M – mika (mica), Ch – chloryt (chlorite), V – wermikulit (vermiculite), HIV – wermikulit z przewarstwieniami metalo-
-wodorotlenowymi (hydroxyinterlayered vermiculite), Q – kwarc (quartz), K-fls – skaleń potasowy (K-feldspar), Na-fls – skaleń 
sodowy (Na-feldspar), ? – identyfikacja niepewna (doubtful identifi cation) 

Właściwości fizyczne gleb wykształconych na stosunkowo młodym materiale stoż-
ków usypiskowych (GR33, GR2) również wskazują na to, że znajdują się one w po-
czątkowym stadium rozwoju. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoka wartość gęstości 
objętościowej, oznaczonej w każdym z poziomów gleb GR2 i GR32, wynosząca około 
1,2–1,3 gcm–3 (Tab. 3.5). Rozpulchnienie masy glebowej, typowe dla dobrze rozwinię-
tych gleb, różnicuje się nieznacznie wraz z głębokością, przyjmując najwyższą wartość 
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Tabela 3.12 
Zawartość form żelaza i glinu w częściach ziemistych gleb wykształconych na stożkach usypisko-
wych 

Table 3.12 
Forms of iron and aluminium in fraction < 2 mm in soils developed on talus cones 

Głębokość Symbol Fe(t) Fe(s) Fe(d) Fe(o) Al(o) Fe(kr) Nr Depth poziomu ODOE No. Horizon cm gkg–1 

GR2 A1hg 0–4 7,11 4,87 2,24 0,94 0,62 1,30 0,037 

IIA2hg 4–14 7,98 4,58 3,40 1,65 0,96 1,75 0,069 

IIIAC1g 14–35 7,70 4,24 3,46 1,54 0,77 1,92 0,057 

IVAC2g 35–(55) 16,84 12,83 4,01 1,88 1,32 2,13 0,071 

GR9 Ah 3–25 14,91 8,83 6,08 4,47 2,61 1,61 0,173 

B1hfe 25–45 17,99 10,40 7,59 5,71 3,84 1,88 0,214 

B2hfe 45–(60) 26,46 18,18 8,28 6,52 3,54 1,76 0,274 

Fe(t) – żelazo całkowite (total iron); Fe(s) – żelazo krzemianowe (silicate iron); Fe(t)–Fe(d); Fe(d) – wolne tlenki żelaza (free 
iron); Fe(o) – żelazo amorficzne (amorphous iron); Al(o) – glin amorficzny (amorphous aluminium); Fe(kr) – żelazo krystaliczne 
(crystalline iron); Fe(d)–Fe(o); ODOE – gęstość optyczna wyciągu szczawianowego (optical density of oxalate extract) 

Tabela 3.13 
Wskaźniki według form żelaza i glinu w badanych glebach wykształconych na stożkach usypisko-
wych 
Table 3.13 
Iron and aluminium forms – indicators in soils developed on talus slopes 

Głębokość Al(o) Udział w Fe(t) (%) Symbol Nr Depth Fe(o) Fe(d)L + 0,5Fe(o) Contribution in Fe(t) (%) poziomu No. Fe(d) Fe(d)S Horizon cm % Fe(s) Fe(d) Fe(o) Fe(kr) 

GR2 A1hg 0–4 0,42 0,109 68,5 31,5 13,2 18,3 

IIA2hg 4–14 0,48 1,51 0,179 57,4 42,6 20,7 21,9 

IIIAC1g 14–35 0,44 1,01 0,154 55,1 44,9 20,0 24,9 

IVAC2g 35–(55) 0,46 1,15 0,226 76,2 23,8 11,2 12,7 

GR9 Ah 3–25 0,73 0,485 59,2 40,8 30,0 10,8 

B1hfe 25–45 0,75 1,24 0,670 57,8 42,2 31,7 10,5 

B2hfe 45–(60) 0,78 1,09 0,680 68,7 31,3 24,6 6,7 

Fe(t) – żelazo całkowite (total iron); Fe(s) – żelazo krzemianowe (silicate iron); Fe(t)–Fe(d); Fe(d) – wolne tlenki żelaza (free iron); 
Fe(o) – żelazo amorficzne (amorphous iron); Fe(kr) – żelazo krystaliczne (crystalline iron); Fe(d)–Fe(o); Fe(o)/Fe(d) – wskaźnik 
Schwertmanna (Schwertmann’s indicator); Fe(d)L/Fe(d)S – wskaźnik Goeringa – stosunek zawartości Fe(d) w danym poziomie 
do zawartości Fe(d) w poziomie nadległym (Goering’s indicator – ratio of Fe(d) content in particular horizon to Fe(d) content in 
superficial horizon); Fe(kr)/Fe(d) – stopień krystalizacji tlenków Fe (indicator of Fe crystalli zation); Al(o) + 0,5Fe(o) – wskaźnik 
poziomu spodic (indicator of spodic diagnostic horizon) 
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Tabela 3.14 
Zawartość cyrkonu oraz wskaźnik rozpulchnienia (obliczony wg metody bilansu masy) w glebach wy-
kształconych na stożkach usypiskowych 
Table 3.14 
Content of zirkonium and strain index (ε) in soils developed on talus cones (according to mass balance 
analysis) 

Głębokość Zawartość cyrkonu Wskaźnik Symbol Nr Depth Content of zirkonium rozpulchnienia poziomu  P/ W ZrW/ZrP No. εZr Strain Horizon cm mgkg–1 ε 

GR2 A1hg 0–4 116 3,04 1,39 0,97 2,15 

IIA2hg 4–14 112 2,42 0,97 0,93 1,60 

IIIAC1g 14–35 94 2,24 1,17 0,78 1,86 

IVAC2g 35–(55) 112 2,19 0,78 0,93 1,34 

GR9 Ah 3–25 66 16,23 22,85 0,68 31,71 

B1hfe 25–45 96 3,11 2,15 0,99 3,31 

B2hfe 45–(60) 98 3,88 2,84 1,01 4,27 

 P/ W – stosunek gęstości objętościowej w danym poziomie do gęstości objętościowej skały macierzystej (bulk density ratio); 
εZr – współczynnik względnego wzbogacenia w cyrkon uwzględniający gęstość objętościową materiału oraz gęstość skały macierzystej 
(strain for Zr); ZrW/ZrP – iloraz zawartości cyrkonu w danym poziomie do zawartości w skale macierzystej (Zr enrichment factor); 
ε – odkształcenie materiału glebowego – wskaźnik rozpulchnienia (strain index calculated according to mass balance analysis) 

w części stropowej (Tab. 3.14). Wobec braku dobrze wykształconych poziomów akumu-
lacji próchnicy można przyjąć, że jest to rezultat oddziaływania procesów mrozowych, 
np. lodu włóknistego. 

Na całkowicie utrwalonych przez roślinność stożkach usypiskowych występujących 
w Tatrach obserwuje się wyraźne zróżnicowanie morfologiczne profi lu glebowego. 
Przykładem jest tu gleba zlokalizowana nad Zielonym Stawem w Dolinie Gąsienicowej 
(profil GR9; Plansza 3 – h). Zróżnicowanie na poziomy genetyczne nie jest w tej glebie 
tak wyraźne, jak w glebach występujących we współcześnie stabilnych warunkach geo-
morfologicznych. Gleba ta jest od powierzchni bardzo silnie szkieletowa (profi l GR9; 
Tab. 3.5), a pomiędzy dużymi okruchami skalnymi występują puste przestrzenie o du-
żych rozmiarach (do średnicy rzędu kilku centymetrów). W rezultacie granice pomiędzy 
poziomami są słabo widoczne, gdyż materiał przemieszcza się w obrębie pustych prze-
strzeni w niższe partie profilu, zacierając istniejące różnice morfologiczne. 

Mimo słabo widocznego przejścia pomiędzy poziomami, morfologia profilu GR9 wska-
zuje na obecność dobrze rozwiniętych poziomów akumulacji próchnicy oraz poziomów ilu-
wiacji związanych z procesem bielicowania. Spełnione są chemiczne warunki wymagane 
dla określenia diagnostycznego poziomu spodic według FAO-ISRIC-ISSS (WRB, 2006) 
(ODOE ≥ 0,25, Al(o) + 0,5Fe(o) ≥ 0,5%) (Tab. 3.12, 3.13). Barwa substratu glebowego 
w poziomach B-spodic jest jednak mniej czerwona (10YR) niż barwa analogicznych pozio-
mów w dobrze wykształconych bielicach (GR6, GR8, GR34), gdzie zawiera się w zakresie 
7,5YR–5YR. Dane geochemiczne gleby rozwiniętej na utrwalonym stożku nad Zielonym 
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Ryc. 3.7. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek z gleby wykształconej na stożku usypiskowym – profi l 
GR2 (Morskie Oko): A – frakcja < 2 mm, B – frakcja < 0,2 μm; kolejno: próbka powietrznie sucha, 
próbka nasycona glikolem etylowym, próbka wyprażona w 330°C 
Fig. 3.7. XRD diffractograms of samples from soil developed on talus slope – profile GR2 (Morskie 
Oko); A – < 2 mm fraction, B – < 0,2 μm fraction; in order: air-dried, glycol saturated, 330°C 

Stawem Gąsienicowym wskazują na to, że w jej profilu procesy przemian części mineralnej 
gleby są dużo bardziej zaawansowane niż w glebie wykształconej na świeżym (około 100-
-letnim) stożku nad Morskim Okiem (profil GR2) (Tab. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9). Łącznie opisane 
dane świadczą o tym, że gleba wykształcona na utrwalonym przez roślinność stożku usypi-
skowym (GR9) jest na tyle dobrze rozwinięta, że nabrała podstawowych cech morfologicz-
nych i chemicznych bielicy, natomiast jej stopień rozwoju nie dorównuje jednak bielicom 
wykształconym na obszarach współcześnie stabilnych, omówionych w rozdz. 2. 

Gleby rozwijające się na stożkach usypiskowych pozostają pod wpływem migrują-
cych roztworów. Utrudnia to interpretację danych analitycznych, ale też stanowi okazję 
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do uwzględnienia procesów zachodzących w związku z migracją wody w opisywanym 
środowisku. W przypadku stożka zlokalizowanego nad Morskim Okiem (profi l GR2) 
obserwuje się oglejenie całego profilu glebowego, wyrażone siną barwą materiału 
(2,5Y) oraz bardzo silną reakcją z wodą utlenioną. W profilu GR9 proces oglejenia nie 
jest widoczny makroskopowo. W obu omawianych profilach zaznacza się bezwzględne 
wzbogacenie w mangan (Tab. 3.3) – wyższe w profilu GR2, co świadczy o silnej migra-
cji tego pierwiastka w warunkach redukcyjnych w tym profi lu. 
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4. ROZWÓJ POKRYWY GLEBOWEJ 
POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU 

4.1. ETAPY ROZWOJU 

Przedstawione w rozdz. 2 i 3 wyniki umożliwiają podjęcie próby wyróżnienia etapów 
rozwoju gleb w Tatrach powyżej górnej granicy lasu. Obecność cech, świadczących 
o rozwoju gleb w warunkach dużo chłodniejszego klimatu niż dzisiejszy, dowodzi ich 
poligenezy. W czasie badań terenowych nie odnaleziono w badanym obszarze dobrze 
zachowanych gleb kopalnych powstałych w plejstocenie, a obecnie przykrytych ma-
teriałem holoceńskim. Brak takich gleb wskazuje, że w plejstocenie, a być może i we 
wczesnym holocenie, procesy zachodzące w warunkach peryglacjalnych były na tyle 
intensywne, że na większości terenu prowadziły do usuwania pokrywy zwietrzelinowo-
-glebowej ze stoku. Mimo tego, znaleziono jednak dowody na występowanie na stokach, 
również w trakcie glacjalnego piętra Wisły (vistulian), procesów glebotwórczych, takich 
jak np. akumulacja materii organicznej. Przykładem jest profil GR30, gdzie w spągu 
występuje amorficzny materiał organiczny datowany na około 15 770 lat BP (Ryc. 3.5). 
Potwierdza to, że lokalnie istniały warunki do powstawania poziomów próchnicznych, 
czyli do długotrwałego rozwoju gleby. 

W warunkach peryglacjalnych duże znaczenie w kształtowaniu pokrywy glebowej 
miały procesy mrozowe prowadzące do silnego wietrzenia fizycznego oraz sortowania 
mrozowego. Typowa pokrywa peryglacjalna wykazująca takie cechy zachowała się je-
dynie w sprzyjających warunkach, takich jak wysoko położone spłaszczenia grzbietowe, 
a przykładem jest tu plateau powyżej przełęczy Krzyżne. Analiza pokrywy glebowej 
tego wysoko wyniesionego spłaszczenia grzbietowego (profil GR6) dowodzi, że gleby 
tego obszaru były intensywnie modelowane przez procesy mrozowe. Doprowadziło to do 
powstania form wieńców kamienistych. Badania mikromorfologiczne ukazują struktury 
typowe dla procesów sortowania w mikroskali. Mikrostruktury te są najlepiej zachowa-
ne w poziomie C, gdzie występują w niezaburzonej postaci. Im bliżej powierzchni, tym 
struktury mrozowe są coraz słabiej widoczne, ustępując mikrostrukturom typowym dla 
bielicowania i akumulacji materii organicznej. 

Udział procesów mrozowych w warunkach peryglacjalnych przejawiał się m.in. 
w przemieszczaniu frakcji pyłu i iłu w głąb profilu glebowo-zwietrzelinowego. Dowo-
dem tego przemieszczania są obserwowane nacieki pyłowo-iłowe. Trudno jest określić 
zasięg głębokościowy wmycia tego materiału. Mogą to być tylko lokalne przemieszcze-
nia w obrębie poziomu albo też przemieszczenie do poziomów głębszych. Podkreślano 
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już wyjątkowość gleby położonej na spłaszczeniu Krzyżnego. Jej profil (GR6) wykazuje 
na tyle duże mechaniczne przemieszczenie frakcji pyłu, że ujawnia się to w analizie 
właściwości gleby. 

Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy zmieniły się warunki formowania gleb. Wiele 
badań paleogeograficznych (Dzierżek i in., 1999; Baumgart-Kotarba i Kotarba, 1995) 
wskazuje na długi okres ogólnej zmiany klimatu, w czasie którego następowały ocieple-
nia i ochłodzenia. W późnym vistulianie, ale także we wczesnym holocenie (venediger) 
występowały okresy na tyle zimne, że znalazło to swoje odzwierciedlenie w rozwoju 
form glacjalnych oraz w sekwencji osadów jeziornych (Baumgart-Kotarba i Kotarba, 
1995, 1997). W okresach tych następowało ożywienie procesów sekularnych i katastro-
falnych (Baumgart-Kotarba i Kotarba, 1995). Opisana trudność w odnalezieniu kopal-
nych profili glebowych, które wykazywałyby cechy rozwoju w warunkach panujących 
w plejstocenie, może być dowodem na to, że utwory takie zostały usunięte poza system 
stokowy. Mogło to się odbywać w czasie każdego z okresów chłodniejszych późnego 
vistulianu lub wczesnego holocenu. 

Po ociepleniu klimatu procesy typowo mrozowe miały mniejsze znaczenie, natomiast 
większą rolę zaczęły odgrywać procesy typowo glebotwórcze. Najważniejszą zmianą 
było ustabilizowanie pokrywy stokowej, co – oprócz samej zmiany warunków klima-
tycznych i zaniku wieloletniej zmarzliny – wynika z rozwoju ciągłej i trwałej pokry-
wy roślinnej. Dowodem utrwalenia są widoczne współcześnie (m.in. w profi lach GR34 
i GR7) charakterystyczne poziomy ułożonych do siebie równolegle dużych odłamków 
skalnych. Zazwyczaj odłamki te przyjmują pozycję równoległą do stoku, niekiedy tylko 
wynurzającą. Nie są to więc typowe pokrywy przemieszczone w procesie solifl ukcji. 
Można jednak przyjąć, że powstały one w surowych warunkach klimatycznych na dro-
dze grawitacyjnego przemieszczania po powierzchni stoku wymarzniętych okruchów 
skalnych. Współcześnie można zaobserwować takie zjawisko w obszarach polarnych, 
m.in. na Spitsbergenie (Skiba i in., 2002). Cechy tych poziomów dowodzą, że od mo-
mentu ich utrwalenia warunki rozwoju gleb stają się względnie stabilne. Po zmianie wa-
runków klimatycznych w kształtowaniu morfologii i właściwości pokrywy zwietrzeli-
nowo-glebowej (a równocześnie pokrywy stokowej) decydującego znaczenia nabierają 
zmiany wywołane procesami akumulacji materii organicznej i bielicowania. 

Zmiana warunków kształtowania gleb jest obserwowana w badaniach mikroskopo-
wych. Wskazują one na specyficzne i charakterystyczne relacje pomiędzy mikrostruktu-
rami różnej genezy. Struktury typowo mrozowe, charakteryzujące się obecnością agre-
gatów płytkowych oraz nacieków pyłowo-iłowych, występują jedynie w spągowych 
częściach profili. Wyższe części profilu wykazują struktury będące rezultatem bielico-
wania. W przypadku obecności zarówno struktur mrozowych, jak i struktur bielicowych 
obserwuje się ich charakterystyczne następstwo. Nacieki żelazisto-organiczne, będące 
wynikiem bielicowania, występują na powierzchni struktur mrozowych (Ryc. 4.1). 

Grubofrakcyjny materiał o ułożeniu typowym dla pokrywy peryglacjalnej i stano-
wiący dolne części profi li glebowych jest stabilny, co dokumentuje sposób wykształce-
nia nacieków żelazisto-organicznych. W profilu GR7 powstałe w ten sposób mostki są 
widoczne nie tylko pod mikroskopem, lecz również w obserwacjach makroskopowych. 
Oba przytoczone przykłady dowodzą następującej sekwencji zdarzeń: najpierw pano-
wały warunki sprzyjające zjawiskom typowo mrozowym w glebach, a następnie zaist-
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Ryc. 4.1. Następstwo cech pedogenetycznych świadczące o poligenezie gleb; interpretacja obrazów 
mikroskopowych (zdjęcia na Planszy 11 – a, b, c, d); a – nacieki żelazisto-organiczne na powierzchni 
nacieków iłowo-pyłowych, b – nacieki żelazisto-organiczne na powierzchni agregatów płytkowych 
(A – fragmenty skał, B – luźny materiał, C – nacieki iłowo-pyłowe, D – nacieki żelazisto-organiczne, 
E – pory glebowe) 
Fig. 4.1. Sequence of pedofeatures as indicator of soils polygenesis; interpretation of microscopic ob-
servations (see Plate 11 – a, b, c, d): a – occurence of organic-iron coatings juxtaposed to silt-clay cap-
pings, b – occurence of organic-iron coatings over the platy peds (A – rock fragments, B – fi ne material, 
C – silt-clay cappings, D – organic-iron coatings, E – pores) 

niały warunki sprzyjające powstawaniu struktur wynikających z bielicowania. Zmiana 
warunków glebotwórczych udokumentowana w profilach gleb była zatem jednorazowa 
i bardzo wyraźna. 

Rozwój gleb w warunkach holoceńskich był uzależniony od rodzaju utrwalonej 
pokrywy stokowej, stanowiącej materiał macierzysty gleby. Utwory te wykazują duże 
zróżnicowanie, a to wpływa na kierunek procesu glebotwórczego i właściwości gleb. 
Niezależnie jednak od różnego wykształcenia pokryw współczesne procesy glebotwór-
cze obejmują niemal całą ich głębokość12. Jedynie powyżej Krzyżnego, czyli na wyso-
ko położonym spłaszczeniu, miąższość pokrywy zwietrzelinowej jest na tyle duża, że 
można identyfi kować luźny materiał ukształtowany w przedholoceńskim etapie rozwo-
ju, a nieobjęty współczesną iluwiacją związaną z bielicowaniem. Również w głębokich 
pokrywach morenowych oddziaływanie procesów glebotwórczych nie obejmuje całej 
ich miąższości. 

W holoceńskim etapie rozwoju gleb obserwuje się silny wpływ warunków klimatycz-
no-roślinnych, co ma swój wyraz w akumulacji dużej ilości materii organicznej. Substan-
cja ta wykazuje swoiste, klimatogeniczne cechy (słaba humifikacja), a jej szczegółowe 
właściwości są uzależnione od rodzaju roślinności, pod którą rozwija się gleba. Warun-
ki klimatyczno-roślinne oraz duży udział materii organicznej, przy jednoczesnym dość 
lekkim uziarnieniu zwietrzeliny, są powodem bardzo dużej zawartości materii organicz-
nej nie tylko w części stropowej gleby, lecz również w jej głębszej części. Bielicowanie 
przebiega przy udziale dużego zapasu rozpuszczalnych w wodzie kwasów fulwowych 

12 Z tego też powodu identyfikacja struktur peryglacjalnych w glebach tatrzańskich jest utrudniona. 
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oraz związków żelaza i glinu uwalnianych w procesie wietrzenia chemicznego. Chłodne 
i wilgotne warunki klimatyczne oraz akumulacja próchnicy są również przyczyną roz-
pulchnienia masy glebowej. Rozpulchnienie to ułatwia sorbowanie wody oraz sprzyja 
mechanicznemu przemieszczaniu cząstek w głąb profilu glebowego. Tak więc warunki 
klimatyczno-roślinne strefy alpejskiej w Tatrach wpływają nie tylko na specyfi kę pozio-
mów próchnicznych i materii organicznej, lecz także na inne właściwości gleby. 

W holoceńskich warunkach klimatycznych następuje rozwój pokrywy glebowej 
w warunkach dziedziny krioniwalnej. Można więc oczekiwać m.in. wpływu współ-
czesnych procesów mrozowych na wykształcenie i rozwój pokrywy glebowej. Wyni-
ki przedstawione w rozdz. 2 i 3 wskazują jednak, że udział tych procesów, rozumia-
ny jako mrozowe sortowanie materiału oraz występowanie soliflukcji i gelifl ukcji, jest 
ograniczony. Opisane mikrostruktury i makrostruktury mrozowe są reliktowe, chociaż 
nie wyklucza to wpływu współczesnych procesów mrozowych na kształtowanie gleb. 
Obserwuje się występowanie spękań ziaren mineralnych (głównie kwarcu) w częściach 
stropowych gleb, co jest prawdopodobnie skutkiem dezintegracji mrozowej. Solifl ukcja 
jest prawdopodobnie przyczyną powstawania teras stokowych, czego przykładem jest 
profil GR10. Również w pozostałych profilach zjawiska takie mogą zachodzić na drodze 
zmian dobowych, związanych z powstawaniem lodu włóknistego lub z rozwojem lodu 
segregacyjnego. Nie znaleziono jednak dowodów na występowanie takich procesów 
poza ewentualnym udziałem w rozpulchnianiu gleby. Przyczyną tego może być duża 
akumulacja materii organicznej w glebach powyżej górnej granicy lasu, co w konse-
kwencji maskuje morfologiczne (w tym mikromorfologiczne) rezultaty występowania 
procesów mrozowych w części stropowej gleby. 

Udział procesów mrozowych związanych z dziedziną krioniwalną przejawia się 
w tworzeniu lobów geliflukcyjnych, czego przykładem jest profil GR30. Wyniki dato-
wania materiału pogrzebanego wskazują, że warunki termiczno-higryczne do zachodze-
nia tego procesu występują sporadycznie, ale miały miejsce w niedalekiej przeszłości, 
w holocenie. Formy te są jednak nieliczne, a ich powstawanie, oprócz warunków ter-
miczno-wilgotnościowych, jest uzależnione także od lokalnych warunków petrografi cz-
no-geomorfologicznych. 

Jedną z cech pokrywy glebowej powyżej górnej granicy lasu jest występowanie 
w bliskim sąsiedztwie gleb w różnym stadium rozwoju. Prześledzenie właściwości gleb 
powstałych na materiale złożonym w różnym czasie pozwala na ustalenie chronosekwen-
cji gleb w strefie powyżej górnej granicy lasu w Tatrach na podłożu granitoidowym. Do 
porównania wybrano profile rozwinięte w piętrze alpejskim, które reprezentują kolejno: 
(1) gleby rozwinięte na materiale stożków usypiskowych: gleba reprezentowana przez 
profil GR2 (materiał datowany lichenometrycznie na około 100–120 lat – Ferber, 2002) 
oraz gleba reprezentowana przez profil GR9, a także (2) gleby wykształcone na pokry-
wach stokowych: profil GR8 oraz GR6 (Tab. 1.1). Oprócz różnic w morfologii profi lu 
gleby te wykazują wiele różnic w ich właściwościach. 

Porównanie składu mineralnego wskazuje, że w profilu GR2 (Ryc. 3.6) we wszyst-
kich badanych poziomach skład ten jest w zasadzie jednakowy. Natomiast w profi lu 
GR8, który reprezentuje dobrze rozwinięte bielice (Podzol), występuje zróżnicowanie 
związane ze zmianami składu mineralnego, wynikającymi z procesów wietrzeniowych 
i procesów glebotwórczych (Ryc. 2.7). Rycina 4.2 pokazuje sekwencję zmian, w któ-
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Ryc. 4.2. Wskaźnik zubożenia w poszczególne pierwiastki dla wybranych profi li glebowych 
Fig. 4.2. Mass fraction of constituent (τ) for particular elements in chosen soils 

rej początkowym etapie rozwoju (profil GR2) nie zaznacza się wietrzeniowe usunię-
cie poszczególnych pierwiastków z profi lu. W dalszym rozwoju (profi l GR9) następuje 
głębokościowe różnicowanie stopnia zubożenia gleby w poszczególne składniki odpo-
wiadające rozwojowi poziomów genetycznych gleby. Najpełniejszy obraz takich zmian 
przedstawia profil GR6. Podobnie następują zmiany w zawartości form żelaza i glinu 
(Ryc. 4.3). Wraz z rozwojem gleby następuje wzrost koncentracji tych składników, przy 
czym najszybciej uwalnia się żelazo wietrzeniowe Fe(d). Jednocześnie następuje różni-
cowanie zawartości form żelaza i glinu zgodnie z rozwojem profilu glebowego. Ponadto 
wzrasta zawartość węgla organicznego, następuje spadek odczynu oraz spadek wartości 
gęstości objętościowej gleby (Ryc. 4.4). Powyżej górnej granicy lasu występują więc 
gleby o różnym stopniu rozwoju. 

Przedstawione wyniki wskazują na kolejność etapów rozwoju profi lu glebowego na 
świeżo zdeponowanym materiale. Najszybciej następuje akumulacja materii organicznej 
oraz rozpulchnienie gleby, wolniejszy jest wzrost zawartości form żelaza i glinu oraz 
usuwanie składników minerałów łatwo wietrzejących w warunkach kwaśnych (wapń, 
sód). Najwolniej zaś następują zmiany koncentracji składników wchodzących w skład 
minerałów trudno wietrzejących (magnez, potas). Gleba po pewnym czasie osiąga stan 
równowagi stanu stałego (steady-state) (Birkeland, 1999). Próba ustalenia czasu po-
trzebnego na dojście do takiego stanu w środowisku zbliżonym do obszaru badań w pię-
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Ryc. 4.3. Zawartość form żelaza i glinu oraz gęstość optyczna wyciągu szczawianowego w wybranych 
profi lach 
Fig. 4.3. Forms of iron and aluminium and optical density of the oxalate extract (ODOE) in chosen soil 
profi les 

Ryc. 4.4. Podstawowe właściwości gleb w wybranych profi lach 
Fig. 4.4. Basic properties of chosen soils 
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trze alpejskim w Alpach, na podłożu skał krystalicznych, doprowadziła do oszacowania, 
że okres ten dla akumulacji materii organicznej wynosi około 3 tysięcy lat (Egli i in., 
2001). Natomiast ukształtowanie się cech pedogenicznych wymaga około 3–4 tysięcy 
lat, okres ten zaś dla procesów wietrzenia chemicznego wynosi około 10 tysięcy lat. 
Przedstawione dane z piśmiennictwa dobrze korespondują z wynikami zaprezentowa-
nymi w tym opracowaniu. Chronosekwencja zaprezentowana tutaj (profi le GR2 – GR9 
– GR8 – GR6) pokazuje bowiem zbliżoną prawidłowość. 

W holocenie rozwój pokrywy glebowej był z pewnością uzależniony od okresowych 
zmian warunków klimatycznych. Trudno jednak potwierdzić bezpośredni wpływ zmian 
klimatu na przebieg procesów glebotwórczych. Należy natomiast zwrócić uwagę na fakt, 
że zmiana warunków klimatycznych determinuje zmianę intensywności i przebiegu pro-
cesów morfogenetycznych, czego dowodzą badania paleogeograficzne oparte na anali-
zie osadów jeziornych z Tatr (Wicik, 1984; Kotarba, 1993–1994). Może to wpływać na 
stopień przekształcenia pokrywy glebowej przez te procesy. Jednym z okresów, który 
mógł w ten sposób modyfikować pokrywę glebową Tatr powyżej górnej granicy lasu, 
była mała epoka lodowa, kiedy to nastąpiło zwiększenie aluwiacji stoków gruzowych 
(Kotarba, 1993–1994). Zdaniem Jahna (1979), faza optimum klimatycznego holocenu 
była okresem, kiedy rozwój poziomów próchnicznych gleb powyżej górnej granicy lasu 
przeważał nad degradacją morfologiczną. Wyniki przedstawione w tym opracowaniu 
oraz dane z opublikowanych badań (Drewnik, 2006b) wskazują, że taki proces następuje 
również w dzisiejszych warunkach. 

Innym czynnikiem, który zapewne wpłynął na stopień przekształcenia gleb przez 
procesy morfogenetyczne w czasach historycznych, był wypas owiec prowadzony w Ta-
trach powyżej górnej granicy lasu. Obecność dużej liczby zwierząt hodowlanych była 
przyczyną inicjowania procesów erozyjnych. Po ustąpieniu wypasu środowisko powyżej 
górnej granicy lasu podlega renaturalizacji i współcześnie obserwowana jest tendencja 
do stabilizacji stoków (Rączkowska, 1999b). Przykładem tego jest szybkie utrwalanie 
form powstałych w wyniku ówcześnie zainicjowanej erozji (Jahn, 1979). Opisane po-
tencjalne zmiany w warunkach formowania się gleb są bardzo trudne do bezpośredniego 
zmierzenia. Mogą one mieć znaczenie przy rozpatrywaniu struktury przestrzennej po-
krywy glebowej, gdzie obszary historycznego już, intensywnego wypasu, mogą odzna-
czać się zwiększeniem powierzchni gleb inicjalnych lub słabo wykształconych. 

4.2. ROLA WARUNKÓW GEOMORFOLOGICZNYCH 
W KSZTAŁTOWANIU POKRYWY GLEBOWEJ 

Jednym z elementów, wyróżniających strefę powyżej górnej granicy lasu jako środowi-
sko tworzenia się gleb, jest duży udział procesów morfogenetycznych w kształtowaniu 
pokrywy glebowej. Środowisko to odznacza się wyjątkowym natężeniem tych proce-
sów, co związane jest z warunkami klimatycznymi oraz cechami rzeźby. Wyniki zawarte 
w tej pracy nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji związanych z wzajemnym 
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oddziaływaniem i nakładaniem się procesów morfogenetycznych i procesów glebotwór-
czych. Wynika to stąd, że relacje te są niezmiernie skomplikowane, a zmiany w profi lach 
glebowych wykazują ciągłość – utrudniając uchwycenie zmian. 

Przedstawione badania wykazały, że oddziaływanie procesów morfogenetycznych 
na gleby jest zróżnicowane. Wyróżniono obszary współcześnie względnie stabilne, ob-
szary oddziaływania procesów sekularnych oraz obszary oddziaływania procesów kata-
strofalnych. 

W obszarach współcześnie względnie stabilnych gleby wykazują niemal pełną bu-
dowę profi lu glebowego charakterystyczną dla układu czynników glebotwórczych. Nie 
oznacza to jednak braku wpływu procesów morfogenetycznych. Oddziałują tu proce-
sy eoliczne, następuje depozycja niewielkiej ilości materiału przemieszczanego po po-
wierzchni śniegu lub też zachodzi spełzywanie. W rezultacie obserwuje się m.in. domie-
szanie do poziomów ektopróchnicowych materiału mineralnego (profile: GR4, GR5) lub 
niewielką modyfikację właściwości gleby w strefie przypowierzchniowej, polegającą 
na erozyjnym spłyceniu poziomu próchnicznego lub eolicznym domieszaniu niewiel-
kiej ilości materiału (profil GR8). Nie wpływa to jednak na morfologię profi lu glebo-
wego jako całości. Nie zmienia także znacząco właściwości gleby i kierunku procesu 
glebotwórczego. Gleby takie zajmują duże powierzchnie stoków (rzadziej grzbietów), 
a warunki ich występowania można scharakteryzować jako odcinki stoków dojrzałych 
o wyrównanym profilu podłużnym (nawet o dużym nachyleniu) pokrytych dobrze roz-
winiętą szatą roślinną. 

Gleby w obszarach współcześnie względnie stabilnych mogą podlegać również prze-
kształceniu w wyniku spełzywania, które jest traktowane jako proces powszechnie wy-
stępujący w obszarach górskich. Obserwacje terenowe i materiał analityczny wskazują 
jednak na niewielki wpływ tego procesu na morfologię gleb występujących na stokach 
dojrzałych. Obserwacje i pomiary geomorfologiczne również wskazują na wysoki sto-
pień stabilizacji pokrywy zwietrzelinowo-glebowej w strefie powyżej górnej granicy lasu 
(Rączkowska, 1999a; Jahn, 1989). Szczegółowe pomiary tempa spełzywania wykonane 
w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach przez Kotarbę (1976) dowodzą bardzo 
niewielkiej dynamiki tego zjawiska. Na stokach o nachyleniu 20–25° przemieszczenie 
stropowej części pokrywy stokowej (5–7 cm) wyniosło maksymalnie 0,4–0,7 mm na 
rok, przy dużo niższej średniej pomiarów. Podobne rezultaty zostały opisane w pracy 
Jahna (1989), dotyczącej badań nad tempem spełzywania w Karkonoszach. Wynika 
z nich, że na stokach o nachyleniu mniejszym niż 30° spełzywanie gruntu wynosi co 
najwyżej kilka milimetrów na rok, a często jest zerowe. 

W obszarach oddziaływania procesów sekularnych gleby są modyfi kowane pod 
wpływem procesów grawitacyjnych, takich jak spełzywanie lub spełzywanie induko-
wane przez procesy mrozowe (soliflukcja). W wyniku spełzywania zazwyczaj prze-
mieszczana jest jedynie górna część profilu glebowego, która odpowiada poziomom 
akumulacji materii organicznej i poziomom eluwialnym. Dolna część gleby pozostaje 
w zasadzie nieruchoma (Ryc. 4.5 – A). W wyniku tak kształtującego się mechanizmu ru-
chu może wystąpić strefa mieszania, w której materiał jest rozluźniony i tworzy lokalne 
nagromadzenia. W obrazie morfologii stoku daje to efekt w postaci nabrzmień. Istnieje 
możliwość, że mechanizm ten odpowiada za opisywane w literaturze soczewkowate wy-
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Ryc. 4.5. Przekształcenie pokrywy glebowej: A – nabrzmienie powstałe w wyniku spełzywa-
nia, B – terasa stokowa powstała w wyniku soliflukcji, C – lob powstały w wyniku gelifl ukcji; 
1 – strefa stabilna 
Fig. 4.5. Transformation of soil cover: A – protuberances as a result of soil creep, B – bench terrace as 
a result of solifluction, C – lobe as a result of gelifluction; 1 – stable zone 

stępowanie poziomu eluwialnego albic w glebach bielicowych13. Nie można wykluczyć 
udziału zamarzania i rozmarzania lodu gruntowego w kształtowaniu tego procesu, jed-
nak w badanych profilach nie opisano kriogenicznych mikroform pedogenetycznych. 

W formach teras stokowych natomiast potwierdzono obecność struktur związanych 
z cyklicznym zamarzaniem i rozmarzaniem. Mikrostruktury opisane w profi lu takiej 
formy sugerują, że w wyniku rozmarznięcia przepojony wodą materiał tworzący wyższą 
część gleby przemieszcza się po zamarzniętym podłożu. Dobrze wykształcone, lecz nie-
konwergentne nacieki pyłowo-iłowe dowodzą epizodyczności warunków wystąpienia 
ruchu rozdzielonego długimi okresami spokoju (Rozdz. 3.3.2). Materiał przemieszcza 
się na niewielką odległość, a samo przemieszczenie jest większe w stropie profi lu (Ryc. 
4.5 – B). W rezultacie powstaje forma mająca wyraźne czoło (morfologicznie jest to 
terasa stokowa). 

Podsumowując, terasa stokowa powstaje w wyniku spełzywania indukowanego pro-
cesami mrozowymi (solifl ukcji). Profi l glebowy w wyniku tego procesu jest zmieniony 
w taki sposób, że poziomy próchniczne uzyskują różną miąższość w zależności od poło-
żenia. Jednak poza tym oraz poza charakterystycznym ułożeniem części szkieletowych 
trudno dostrzec inne przejawy deformacji. Natomiast w dolnej części profilu, w ujęciu 

13 Opisany mechanizm ruchu może również wyjaśniać rozrzut wyników w badaniach tempa przemiesz-
czania pokrywy zwietrzelinowej oznaczanego za pomocą wbijanych tyczek (jak w pracy Baranowskiego 
i in., 2005). W metodzie tej tyczki mogą znajdować się tylko w strefi e ruchu albo też mogą sięgać do strefy 
nieruchomej, co wynika z faktu, że miąższość strefy objętej ruchem jest zróżnicowana. 
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morfologii profilu glebowego odpowiadają poziomom iluwialnym oraz przejściowym 
do skały macierzystej, nie obserwuje się znaczących deformacji. 

Na obszarach współcześnie względnie stabilnych oraz na obszarach oddziaływania 
procesów sekularnych w zasadzie nie występują znaczące przekształcenia właściwości 
gleb. Nawet przemieszczony materiał próchniczny zachowuje swoje cechy, czego dobrą 
ilustracją są gleby, które występują w takich warunkach. Odznaczają się one bowiem 
wyraźnie wyższą koncentracją węgla organicznego oraz wyraźnie niższymi wartościami 
gęstości objętościowej w porównaniu z glebami występującymi w miejscach oddziały-
wania procesów katastrofalnych. Wyniki te potwierdzają spostrzeżenia geomorfologicz-
ne mówiące, że współcześnie dynamika procesów stokowych w strefi e peryglacjalnej 
Tatr jest mała (Rączkowska, 1999a). 

Wyraźne przekształcenie pokrywy glebowej obserwuje się natomiast w formach 
powstałych w wyniku geliflukcji. Proces ten nie powoduje dużych skutków geomorfo-
logicznych i nie jest włączany do procesów katastrofalnych. Jednak znacząco wpływa 
na właściwości i morfologię gleby, a więc w tym względzie znajduje się na pograniczu 
zmian wywołanych przez procesy katastrofalne. 

Formy powstałe w wyniku geliflukcji mają morfologię lobów o rozmiarach sięgających 
kilku metrów i miąższości około jednego metra. Formy te w Tatrach są nielicznie, a to wy-
nika prawdopodobnie z tego, że do powstania lobów są tu potrzebne szczególne warunki 
geologiczno-geomorfologiczne. Dobrze rozwinięte loby opisano jedynie na słabo nachylo-
nych stokach w warunkach dużego zróżnicowania podłoża skalnego (profil GR30). Zróż-
nicowanie petrograficzne jest w tym rejonie powodem dużego urozmaicenia uziarnienia 
zwietrzelin (Ryc. 4.6), co sprzyja procesom geliflukcji (Kinnard i Lewkowicz, 2006). Małe 

Ryc. 4.6. Uziarnienie materiału: A – gleba wykształcona w lobie (GR30), B – pozostałe gleby 
Fig. 4.6. Texture of soils; A – soil developed within lobe (GR30), B – other soils 
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nachylenie stoku umożliwia natomiast zachowanie się przemieszczonego i odłożonego 
materiału. Przy większym spadku, co obserwuje się również w rejonie przełęczy Liliowe, 
materiał ten zostaje zerodowany (Plansza 4 – d). Wyniki zaprezentowanych badań oraz da-
towanie materiału wskazują, że opisywane loby rozwijają się epizodycznie. 

Morfologia i właściwości lobu geliflukcyjnego wskazują, że gleba tam występująca 
wykazuje cechy gleby deluwialnej, w której poszczególne części są bardziej warstwami 
geologicznymi, niż poziomami genetycznymi gleby (Ryc. 4.5 – C). 

Obie deformacje gleby, które są genetycznie związane z zamarzaniem i rozmarzaniem 
lodu gruntowego (soliflukcja prowadząca do powstania teras stokowych oraz gelifl uk-
cja powodująca rozwój lobów), wykazują wspólne cechy. Rozwijają się one w krótkim 
czasie przedzielonym długim okresem spokoju. Może to świadczyć o tym, że obecne 
warunki klimatyczne w Tatrach powyżej górnej granicy nie sprzyjają występowaniu 
procesów geomorfologicznych indukowanych procesami mrozowymi. Opisane modyfi -
kacje pokrywy glebowej zachodzą więc rzadko w szczególnych sytuacjach pogodowych. 
Może to mieć miejsce np. w okresie wiosennym, kiedy silnie i głęboko zamarznięte pod-
łoże zostaje gwałtownie rozmrożone w części stropowej w wyniku szybkiego ocieplenia 
i wówczas częściowo upłynniona masa glebowo-zwietrzelinowa przemieszcza się po za-
marzniętym jeszcze podłożu. Procesy te mogą również zachodzić jesienią, gdy następuje 
gwałtowne przemarznięcie gleby do znacznej głębokości, a następnie jej rozmarznięcie. 
Inną cechą wspólną jest rozerwanie poziomu darniowego, co odróżnia te formy od opisa-
nych deformacji o charakterze nabrzmień. W rezultacie powyżej formy zostaje odsłonięte 
podłoże mineralne pozbawione szaty roślinnej, co w konsekwencji sprzyja modelowaniu 
przez deflację i spłukiwanie. Często tworzy się tu bruk defl acyjny. 

W obrębie obszarów gleb modelowanych przez procesy związane z oddziaływaniem 
procesów mrozowych potencjalna dynamika zmian w pokrywie glebowej jest wyższa 
niż w przypadku gleb objętych tylko spełzywaniem bez udziału mrozu. Według badań 
geomorfologicznych (Rączkowska, 1999b), już sama morfologia stoku wskazuje wystę-
powanie tego rodzaju modelowania przez opisane procesy. W ślad za tym stwierdzeniem 
obecność terasetek (teras stokowych) świadczy o występowaniu solifl ukcji, „pomar-
szczenie” zaś stoku wskazuje na modelowanie w wyniku spełzywania. 

Największe przekształcenia pokrywy glebowej są obserwowane w wyniku oddziały-
wania procesów katastrofalnych. Dla gleb, które powstają w ich wyniku, zarówno w ob-
rębie form erozyjnych, jak i akumulacyjnych, najważniejszą cechą charakterystyczną 
jest inicjalność. Małe zróżnicowanie profilu jest dowodem na to, że gleby te są utworami 
młodymi. Istnieje różnica pomiędzy rozwojem gleb w obrębie form erozyjnych i aku-
mulacyjnych. W formach erozyjnych gleby są ogłowione i zachowują uziarnienie mate-
riału ze stref spągowych gleb, które występowały w tym miejscu (jest również zbliżone 
do gleb występujących w otoczeniu). Sprzyja to wtórnej sukcesji roślinnej i utrwalaniu 
materiału przez systemy korzeniowe, co stanowi o możliwości dalszego rozwoju gleby. 

W obrębie form erozyjnych (w niszach) nie występują jednak gleby dalszych sta-
diów rozwojowych. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że raz powstała forma erozyjna 
w przypadku zaistnienia szczególnych warunków hydrometeorologicznych ponownie 
się odmładza. Obserwacje terenowe pokazały, że formy te są poddawane procesom spłu-
kiwania, powstawaniu lodu włóknistego oraz procesom eolicznym. W niektórych tylko 
miejscach następuje ich utrwalenie. W ujęciu przestrzennym zjawisko utrwalania ma 
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charakter dość przypadkowy, a sprzyja mu występowanie miejsc zabezpieczonych przed 
wpływem procesów wtórnych. Przykładem są tu odcinki nisz występujące np. poniżej 
dużych kamieni, które działają ekranująco. W tak zabezpieczonych miejscach względ-
nie szybko rozwija się próchniczny poziom akumulacyjny gleby. Słabe wykształcenie 
struktury gleby (dominuje w nich struktura rozdzielnoziarnista) sprzyja jednak erozji 
materiału związanej z oddziaływaniem wtórnych procesów morfogenetycznych. 

W obrębie form akumulacyjnych uziarnienie gleb różni się od gleb występujących 
w otoczeniu tych form na stoku. Wynika to z charakteru depozycji materiału przemiesz-
czanego w procesach katastrofalnych. Najistotniejszą cechą jest duży udział okruchów 
skalnych (grubych i drobnych) w profilu gleby. W takich glebach makroporowatość jest 
bardzo wysoka, a to utrudnia zatrzymywanie wody i rozwój roślinności. Bardzo waż-
nym elementem rozwoju gleby w takich przypadkach jest zatem postgenetyczne zapeł-
nienie wolnych przestrzeni w regolicie przez drobny materiał (Kacprzak i in., 2006). 
Jeżeli dodatkowo materiał zapełniający zawiera materię organiczną (Plansza 3 – g), na-
stępuje przyspieszenie sukcesji roślinnej i rozwoju gleby. W wyniku utrwalenia takiej 
formy akumulacyjnej oraz jej zapełnieniu przez materiał drobny następuje rozwój gleby, 
zazwyczaj bielicowej. Morfologia profilu takiej gleby jednak nie jest w pełni zgodna 
z bielicami występującymi na pokrywach stokowych, gdyż duży udział frakcji kamieni 
oraz obecność znacznej ilości dużych przestworów ogranicza czytelność zróżnicowania 
profilu na poziomy genetyczne. 

Wpływ rzeźby terenu na właściwości gleb – oprócz kształtowania intensywności pro-
cesów morfogenetycznych – przejawia się również tym, że ukształtowanie powierzchni 
determinuje kierunek przemieszczania się wody i roztworów glebowych. W przypadku 
odcinków stoku znajdujących się poniżej wylotu żlebu, którym odwadniane są stosunko-
wo duże zlewnie, może to prowadzić do oglejenia profilu glebowego, jak ma to miejsce 
w przypadku gleby zlokalizowanej na stożku usypiskowym poniżej Kotła Mięguszowiec-
kiego (profi l GR2). 

W dłuższym przedziale czasu boczna migracja roztworów może wpływać na roz-
mieszczenie w obrębie kateny substancji, które są rozpuszczalne w wodzie, a nawet może 
wywoływać zmiany w morfologii gleby (Sommer i in., 2000, 2001). W badanych gle-
bach w bilansie geochemicznym profili GR8 oraz GR2 (Ryc. 4.7) następuje bezwzględne 
wzbogacenie w żelazo. Wzbogacenie to mogło się odbywać w warunkach redukcyjnych 
(GR2) albo na drodze uruchomienia tego pierwiastka w procesie bielicowania (GR8). 
W tym ostatnim przypadku zjawisko to jest ważne dla ustabilizowania pokrywy zwie-
trzelinowo-glebowej. Dodatkowa ilość migrujących związków żelaza (i glinu) może bo-
wiem zwiększać stopień scementowania materiału tworzącego poziomy iluwialne oraz 
przejściowe do skały macierzystej, jak to jest w profilach GR7 i GR8. 

Procesy morfogenetyczne mogą silnie wpływać na gleby. Przeprowadzone badania 
wskazują jednak, że również procesy glebotwórcze w strefie powyżej górnej granicy 
lasu mają swój udział w kształtowaniu przebiegu i tempa procesów geomorfologicz-
nych rozumianych jako zespół procesów tzw. przygotowawczych, czyli wietrzenia oraz 
procesów morfogenetycznych. W dotychczasowej literaturze przedmiotu bardzo rzadko 
bezpośrednio wskazuje się na rolę procesów glebotwórczych w kształtowaniu procesów 
geomorfologicznych (przykładem jest praca Halla, 1983). 
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Ryc. 4.7. Bilans geochemiczny dla wybranych profili glebowych; wartości obrazują względne zubo-
żenie (wartości ujemne) lub wzbogacenie (wartości dodatnie) w wybrane pierwiastki dla części ziemi-
stych w badanym zakresie głębokości 
Fig. 4.7. Geochemical budget for chosen soil profiles; values indicate relative loss (negative values) or 
relative addition (positive values) of particular elements in fine earths within analyzed depth of profi le 

Wpływ procesów glebotwórczych na przebieg wietrzenia ujawnia się w kształtowaniu 
tempa tego zjawiska. Wyniki szczegółowych badań, zwłaszcza analiz geochemicznych 
oraz zawartości form żelaza i glinu, wskazują, że tempo wietrzenia chemicznego i prze-
mian w składzie mineralnym oraz usuwania produktów wietrzenia jest wyższe w glebach, 
w których rozwinęły się poziomy ektopróchnicowe o dużej miąższości. Tak ukształtowana 
materia organiczna wpływa na stopień zwietrzenia części mineralnej gleby. Porównanie 
stopnia zubożenia w poszczególne pierwiastki (Ryc. 4.8) wskazuje, że w części stropo-
wej gleb wykształconych pod kosodrzewiną (GR4 i GR5) następuje silna bioakumulacja 
pierwiastków – większa niż w poziomach próchnicowych gleb wykształconych pod zbio-
rowiskami łąk alpejskich (GR6 i GR8). Natomiast w strefie kontaktu z częścią mineralną 
gleby w profilach: GR4 (poziom A/Ch) oraz GR5 (poziom Oh/Ees) stopień zubożenia 
w poszczególne pierwiastki jest dużo wyższy niż w profilach GR6 i GR8 reprezentują-
cych gleby wykształcone pod murawami alpejskimi. Dane te wskazują, że pod wpływem 
migrujących kwasów fulwowych z poziomów butwinowych gleb rozwijających się pod 
kosodrzewiną następuje zwiększenie stopnia zwietrzenia chemicznego. 

Również zawartość i rozmieszczenie form żelaza i glinu kształtuje się odmiennie 
w glebach wykształconych pod kosodrzewiną i pod zbiorowiskami łąk alpejskich (Ryc. 
4.9). Potwierdza to porównanie profilu GR4 (ranker butwinowy wykształcony pod zbio-
rowiskiem kosodrzewiny) oraz profilu GR8 (w pełni wykształcona bielica rozwijająca 
się pod zbiorowiskami muraw alpejskich). W przedstawionym porównaniu zwraca uwa-
gę fakt bardzo niskiej zawartości żelaza amorficznego (również niskiej wartości ODOE) 
i relatywnie wysokiej zawartości niekrzemianowego żelaza krystalicznego w glebie wy-
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Ryc. 4.8. Wskaźnik zubożenia w poszczególne pierwiastki w glebach wykształconych pod kosodrzewi-
ną (A) oraz w glebach wykształconych pod murawami alpejskimi (B) 
Fig. 4.8. Mass fraction of constituent (τ) for particular elements in soils developed under dwarf-pine 
communities (A) and under alpine meadows (B) 

kształconej pod kosodrzewiną. Potwierdza to wcześniejsze spostrzeżenie, że gleby roz-
wijające się w takich warunkach odznaczają się wyższym stopniem przemian wietrze-
niowych. Zawartość i rozmieszczenie form żelaza i glinu w profilu GR3 (gleba obecnie 
rozwijająca się pod murawą alpejską) wykazują wartości zbliżone do profilu GR4 (gleba 
wykształcona pod kosodrzewiną). Może to sugerować, że gleba ta (profil GR3) była 
kiedyś porośnięta przez zarośla kosodrzewiny14. 

14 W czasach historycznych wycinanie i wypalanie kosodrzewiny było często stosowaną przez paste-
rzy praktyką w rejonach tak sprzyjających wypasowi, jak okolica lokalizacji profilu GR3 (pofalowana po-
wierzchnia w dnie doliny). 
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Ryc. 4.9. Zawartość form żelaza i glinu w glebie wykształconej pod kosodrzewiną (A) oraz w glebach 
wykształconych pod murawami alpejskimi (B) 
Fig. 4.9. Forms of iron and aluminium in soil developed under dwarf-pine communities (A) and in soils 
developed under alpine meadows (B) 

Wyższy stopień zwietrzenia chemicznego gleb wykształconych pod kosodrzewiną 
– oprócz wpływu specyficznej materii organicznej – może jeszcze być wyjaśniony tym, 
że – jak już wspominano – gleby te są zabezpieczone przed erozją w wyniku stabilizują-
cej roli pędów kosodrzewiny. Zatem rozwijają się w stabilnych warunkach morfodyna-
micznych, co sprzyja większemu zaawansowaniu procesów wietrzeniowych i procesów 
glebotwórczych. 

Procesy glebotwórcze mogą również pośrednio wpływać na intensywność procesów 
morfogenetycznych. Wpływ ten polega na ich hamowaniu lub spowalnianiu. Iluwia-
cja związków organiczno-mineralnych w procesie bielicowania może doprowadzić do 
skonsolidowania materiału tworzącego niższą część profi lu glebowo-zwietrzelinowego. 
Scementowanie to jest na tyle silne, że może być obserwowane również makroskopowo. 
Natomiast właściwości poziomów próchnicznych (dobrze wykształcona i trwała struk-
tura oraz duża zawartość materii organicznej) sprzyjają sorbowaniu dużej ilości wody. 
Rośnie zatem ich masa i stają się w ten sposób podatne na przemieszczenie grawitacyjne. 
Zjawisko to ma więc wpływ na morfologię form geomorfologicznych powstałych w wy-
niku procesów sekularnych, gdyż dzięki temu przybierają one morfologię nabrzmień bez 
wyraźnej krawędzi w części czołowej. 

Niska zawartość materii organicznej i związana z tym struktura rozdzielnoziarnista, 
cechująca gleby występujące w obrębie form erozyjnych, sprzyjają z kolei uaktywnieniu 
się wtórnych procesów morfogenetycznych. Do procesów tych należy zaliczyć: spłuki-
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wanie, rozwój lodu włóknistego, deflację, a także – w przypadku wystąpienia ponad-
przeciętnych warunków hydrometeorologicznych – również procesy katastrofalne. Ich 
zainicjowanie jest łatwiejsze wówczas, gdy materiał jest na tyle rozluźniony, że nie-
wielka energia wystarcza do przemieszczenia cząstek zwietrzelinowych (glebowych). 
Tworzy to, w ujęciu dynamiki procesów stokowych, „układ spustowy” charakteryzujący 
się tym, że duża energia może być wyzwolona nieproporcjonalnie małym impulsem 
(Kotarba, 1992b). 

Współczesny obraz pokrywy glebowej Tatr powyżej górnej granicy lasu jest w dużej 
mierze rezultatem oddziaływania procesów geomorfologicznych. Znaną cechą struktu-
ry pokrywy glebowej jest mozaikowate rozmieszczenie gleb. Obok gleb o dobrze wy-
kształconym profilu występują gleby inicjalne i słabo wykształcone oraz płaty obszarów 
bezglebowych, co jest określane mianem „ażurowości” pokrywy glebowej (Strzemski, 
1956; Komornicki i Skiba, 1996; Skiba, 2006)15. Znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w kartograficznej reprezentacji pokrywy glebowej Tatr (Skiba, 1997). 

W świetle prezentowanych w tej pracy obserwacji i wyników badań można stwier-
dzić, że istnieją dwie generacje zjawisk prowadzących do takiej zmienności pokrywy 
glebowej. Pierwszą z nich są uwarunkowania paleogeograficzne, od ukształtowania 
pokryw zwietrzelinowych zależą bowiem morfologia i właściwości gleby. Na stokach 
dojrzałych o wyrównanym profilu podłużnym oraz na spłaszczeniach grzbietowych do-
minują gleby, które wykazują cechy poligenezy. Owa poligenetyczność przejawia się 
tym, że gleby rozwijają się na zwietrzelinie ukształtowanej w innych warunkach klima-
tycznych niż warunki holoceńskie. W wyjątkowych tylko przypadkach gleby rozwijają 
się na pokrywie o mikroreliefie peryglacjalnym wynikającym z dawniej zachodzącego 
sortowania mrozowego. Natomiast na zdecydowanej większości powierzchni gleby 
rozwijają się na utrwalonej pokrywie stokowej lub na pokrywach morenowych. Gle-
by te w wielu przypadkach są zdeformowane w wyniku oddziaływania umiarkowanych 
procesów morfogenetycznych, jednak nie powoduje to zasadniczych zmian w profi lu 
glebowym i we właściwościach siedliskowych gleby. Miąższość tych utworów oraz 
zawartość i ułożenie części szkieletowych są uzależnione od wykształcenia pokrywy 
stokowej. Mogą tu występować gleby płytkie, ale zawierające niewielką ilość części 
szkieletowych (bielice), ale także utwory biologicznie głębokie, ale bardzo szkieletowe 
(regosole). W glebach tych rodzaj i miąższość poziomów próchnicznych jest uzależnio-
na od wpływu czynników roślinnych. 

Drugą generacją czynników warunkujących mozaikowatość pokrywy glebowej są 
współczesne procesy morfogenetyczne. Modyfikują one na tyle silnie właściwości gle-
by, że w miejscach ich występowania można je uznać za najważniejszy czynnik glebo-
twórczy. Procesy katastrofalne przekształcają całkowicie pokrywę glebową, warunkując 
tworzenie się gleb inicjalnych i słabo wykształconych. Gleby te odznaczają się swoi-
stymi właściwościami siedliskowymi, co wynika z małej zawartości materii organicz-
nej, znacznego udziału części szkieletowych, a także rozdzielnoziarnistej struktury. Ze 

15 Strzemski (1956) zaproponował określenie zasięgu ówcześnie nazywanych gleb murszowo-próch-
nicznych mianem „koronkowego”, co było pierwszym zwróceniem uwagi na specyficzne kształtowanie się 
zasięgów gleb w Tatrach powyżej górnej granicy lasu. Autor prosił w tej pracy czytelników o nietraktowanie 
tego terminu w sposób żartobliwy. 
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względu na te właściwości raz przemieszczony materiał glebowy jest podatny na dalsze 
przemieszczanie. Zachodzi tu zatem zjawisko dodatniego sprzężenia zwrotnego. Procesy 
katastrofalne, koncentrując się na tych samych obszarach, powodują ciągłe odmładzanie 
lub nadbudowywanie tych samych gleb. W rezultacie procesy katastrofalne utrwalają 
ażurowość pokrywy glebowej. 

Duży udział zarówno współczesnych, jak i przeszłych procesów morfogenetycznych 
w kształtowaniu właściwości gleb w strefie powyżej górnej granicy lasu powoduje, że 
należy je uznać za znaczący, a czasami najważniejszy czynnik glebotwórczy w tym 
obszarze. Utwory powstające pod wpływem współczesnych katastrofalnych procesów 
morfogenetycznych oraz pod wpływem geliflukcji można określić mianem „geomor-
fi cznych”. 
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5. WNIOSKI 

1. Wyniki przedstawione w tej pracy mogą być traktowane jako reprezentatywne dla 
innych obszarów wysokogórskich średnich szerokości geografi cznych, Tatry bowiem 
spełniają geoekologiczne kryteria gór wysokich. Na współczesne środowisko tego ob-
szaru, w tym i na pokrywę glebową, wpływa historia rozwoju rzeźby w zróżnicowanych 
warunkach klimatycznych. Powstałe w plejstocenie pokrywy zwietrzelinowe stanowią 
materiał macierzysty gleb na większości obszaru. Współczesne (holoceńskie) uwarun-
kowania środowiskowe determinują wysokościowe zróżnicowanie procesów i zjawisk 
przyrodniczych dowiązujące do piętrowości geoekologicznej. 

2. W strefie powyżej górnej granicy lasu obserwuje się silny wpływ podłoża oraz 
warunków klimatycznych i roślinnych na przebieg procesów glebotwórczych. Zespół 
tych czynników determinuje specyficzne właściwości gleb. Bardzo dużą rolę w kształ-
towaniu pokrywy glebowej odgrywają procesy geomorfologiczne, a ich wpływ na gleby 
jest przestrzennie zróżnicowany. Stopień i rodzaj przekształceń w pokrywie glebowej 
można usystematyzować, wyróżniając: 

a) obszary współcześnie względnie stabilne, w których gleby nie wykazują przekształ-
ceń wynikających z wpływu współczesnych procesów morfogenetycznych; 

b) obszary oddziaływania powolnych (sekularnych) procesów morfogenetycznych, 
w których gleby są modyfikowane, co jednak nie prowadzi do zasadniczej zmiany 
ich właściwości; 

c) obszary oddziaływania katastrofalnych procesów morfogenetycznych, w których 
gleby są całkowicie zmieniane. 

3. Wpływ na gleby umiarkowanych (sekularnych) procesów morfogenetycznych jest 
uzależniony od udziału zjawisk związanych z zamarzaniem i rozmarzaniem lodu grun-
towego. Wraz ze wzrostem znaczenia procesów mrozowych w przemieszczaniu pokry-
wy zwietrzelinowo-glebowej następuje wzrost stopnia modyfikacji gleby. Największe 
przekształcenie pokrywy glebowej występuje w przypadku gelifl ukcji. 

4. Procesy katastrofalne całkowicie przekształcają pokrywę glebową. Cechą charak-
terystyczną gleb występujących w obrębie form powstałych jako rezultat oddziaływania 
procesów katastrofalnych jest inicjalność profilu glebowego. W obrębie form erozyjnych 
właściwości gleby sprzyjają jej utrwalaniu przez roślinność, jednak proces ten jest zazwy-
czaj przerywany wskutek oddziaływania wtórnych procesów morfogenetycznych. Nato-
miast w obrębie form akumulacyjnych właściwości gleby utrudniają sukcesję roślinną. 
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5. Występowanie w sąsiedztwie gleb inicjalnych i słabo wykształconych wraz z ob-
szarami bezglebowymi oraz gleb o dobrze rozwiniętej morfologii profilu, czyli tzw. ażu-
rowość pokrywy glebowej, wynika przede wszystkim z oddziaływania procesów kata-
strofalnych. 

6. Gleby Tatr powyżej górnej granicy lasu są utworami młodymi. W obszarach 
względnie stabilnych i obszarach objętych umiarkowanymi procesami morfogenetycz-
nymi często wykazują one cechy poligenezy związane ze zmianą warunków klimatycz-
nych i morfogenetycznych. W rozwoju pokrywy glebowej tego obszaru można wyróż-
nić następujące etapy: 

a) etap plejstoceński (peryglacjalny), w którym w rozwoju gleb dominowały procesy 
mrozowe; powstałe w tym etapie pokrywy stanowią materiał macierzysty gleb; 

b) etap holoceński, w którym dominują procesy bielicowania i akumulacji materii 
organicznej, a procesy mrozowe występują w małym natężeniu. 

7. Połączenie metodyki badań terenowych i laboratoryjnych pozwala na uściślenie 
relacji pomiędzy procesami geomorfologicznymi i procesami glebotwórczymi. Bada-
nia mikromorfologiczne umożliwiają zidentyfikowanie udziału procesów mrozowych 
i procesów bielicowania oraz ich następstwa czasowego. W niektórych przypadkach 
pozwalają również na opisanie mechanizmu przemieszczania materiału zwietrzelinowo-
glebowego. Analizy geochemiczne i gleboznawcze w połączeniu z badaniami mineralo-
gicznymi są pomocne w ustaleniu kierunku procesów glebotwórczych, a także pozwala-
ją na określenie chronosekwencji gleb. 

* * * 

Dziękuję Kolegom: Marcinowi  yle za pomoc w badaniach mikromorfologicznych oraz 
Michałowi Skibie za pomoc w badaniach mineralogicznych. 
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW 

(d) – barwa materiału w stanie powietrznie suchym 
(m) – barwa materiału w stanie wilgotnym 
Al(o) – glin amorfi czny 
Al(o) + 0,5Fe(o) – wskaźnik poziomu spodic 
BSE – obraz wstecznie rozproszonych elektronów (mikroskop elektronowy) 
CH – suma węgla kwasów fulwowych, huminowych i humin 
Ch:Cf – stosunek sumy węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych 
EDS – analiza w mikroobszarze 
Fe(d) – wolne tlenki żelaza 
Fe(d)L/Fe(d)S – wskaźnik Goeringa; Fe(d) w danym poziomie / Fe(d) w poziomie nad-

ległym 
Fe(s) – żelazo krzemianowe; Fe(t)–Fe(d) 
Fe(kr) – żelazo krystaliczne; Fe(d)–Fe(o) 
Fe(kr)/Fe(d) – stopień krystalizacji tlenków Fe 
Fe(o) – żelazo amorfi czne 
Fe(o)/Fe(d) – wskaźnik Schwertmanna 
Fe(t) – żelazo całkowite 
FF – suma frakcji związków próchnicowych niezwiązanych z częścią mineralną gleby 
HI – wskaźnik humifi kacji 
ODOE – gęstość optyczna wyciągu szczawianowego 
pHH2O

 – odczyn mierzony w roztworze wody destylowanej 
 – odczyn mierzony w 1-molowym roztworze KCl pHKCl

PPL – obraz spod mikroskopu optycznego przy świetle spolaryzowanym równolegle 
SE(M) – obraz spod elektronowego mikroskopu skaningowego 
V – stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami 
XPL – obraz spod mikroskopu optycznego przy polaryzatorach skrzyżowanych 
ZrW/ZrP – iloraz zawartości cyrkonu w danym poziomie do zawartości w skale macie-

rzystej 
 – współczynnik względnego wzbogacenia w cyrkon uwzględniający gęstość objętoś-εZr
ciową materiału oraz gęstość skały macierzystej 

 P/ W – stosunek gęstości objętościowej w danym poziomie do gęstości objętościowej 
skały macierzystej 

σ – gęstość objętościowa 
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SUMMARY – GEOMORPHOLOGICAL MODALITIES 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOIL COVER 

IN MOUNTAINOUS AREAS 
(USING THE TATRA MOUNTAINS AS AN EXAMPLE) 

The effect of geomorphological factors on soils is particularly evident in alpine areas. 
It is associated above all with climatic conditions and specific relief features, which are 
conducive to catastrophic morphogenetic processes. Also, the moderate morphogenetic 
processes work more rapidly in the mountains than in the lowlands. For these reasons 
the dynamics of change in the mountain soil cover is considerable. Additionally, the past 
environmental development in the mountains has resulted in the occurrence of regoliths 
of different origin and features. The above modalities of the soil cover development in 
mountainous areas, cause major methodological difficulties in the studies of properties 
and soil transformations. 

The aim of this study is to analyse the mechanisms of soil cover transformation 
through geomorphological processes, viewed as a set of weathering and morphogenetic 
processes. 

The studies were carried out in the Tatra Mountains in the zone above the upper tim-
ber line. The most representative geomorphological forms and the soils formed within 
them were chosen for the analysis. The field studies employed both geomorphological 
and pedological methodologies. The laboratory studies involved the determination of 
soil properties through generally applied methods as well as micromorphological and 
mineralogical analyses. 

The soils developing above the timberline on a noncalcareous substrate display 
a number of characteristic properties. They are shallow, skeleton and highly acidic soils. 
These soils have well-developed humus horizons whose properties result from the severe 
climatic conditions and the type of vegetation under which the soil develops. These soils 
also have a very well developed morphology of the profile resulting from the podzolisa-
tion process. The illuvial horizons are particularly well developed. In soils situated on 
slopes, these horizons often show cementation features stemming from ‘lateral’ podzoli-
sation, evidenced by the analyses using the mass balance method. 

It is rather rare for the soils to have features testifying to their development in per-
iglacial conditions. Only on highly elevated ridge plateau, the soils retained some traces 
of development in the Pleistocene that can be noted both in macro- and microscopic 
examinations. The soil cover so formed is further affected by the spatially variable effect 
of geomorphological processes. The degree and types of the transformations in the soil 
cover can then be systematised by the following distinct types of areas: 
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1) The areas that are at present relatively stable. Here the soils do not display trans-
formations resulting from the effects of contemporary morphogenetic processes. The 
structures confirming such effects in the periglacial conditions may, however, appear in 
these soils. 

2) The areas affected by secular morphogenetic processes. The influence of these 
processes depends on the participation of the phenomena, associated with the freeze-
thaw action concerning the ground ice. Along with the increased importance of the frost 
action in the movements of regolith, the degree of soil modifi cation increases. The most 
profound transformation of the soil cover occurs in the case of gelifl uction. Within the 
forms which developed as a result of secular processes (protuberances, bench terraces, 
lobes), the soils are modified, although without leading to essential changes in their 
properties. 

3) The areas affected by catastrophic morphogenetic processes. These processes 
completely transform the soil cover. The characteristic feature of the soils within the 
forms which have originated as a result of catastrophic processes, is the very low level 
of advancement of the soil profile. Within the erosion forms, the properties of the soil are 
conducive to its stabilisation by vegetation, although this process is usually interrupted 
by the action of secondary morphogenetic processes. In the accumulation forms, how-
ever, the properties of the soil hamper the plant succession. The secular processes cause 
the fragmentation of the soil cover. 

The soils above the upper timberline in the Tatra Mountains are young forms. In 
relatively stable areas or those subjected to only moderate morphogenetic processes, 
they often display the features of polygenesis associated with changing climatic and 
morphogenetic conditions. Discovering more about polygenesis is made possible chiefl y 
by micromorphological examination. In the development of soils in this area, two stages 
can be distinguished: 

1) Pleistocene stage, where the frost processes predominated in soil development; the 
regolith formed within this stage represents the parent material of soils. 

2) Holocene stage in which the podzolisation and organic matter accumulation proc-
esses predominate while frost processes occur with intensities. 
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Plansza 1. Środowisko badanego obszaru
a – spłaszczenie w rejonie przełęczy Krzyżne; widoczny mikrorelief wieńców kamienistych; miejsce lokalizacji profilu GR6; b – sto-
ki Kopy Kondrackiej; miejsce lokalizacji profili GR34 i GR35; c – Dolina Pięciu Stawów Polskich; miejsce lokalizacji profi li GR3 
i GR4; d – formy erozyjne, Kocioł Kasprowy; miejsce lokalizacji profili: GR33, GR44, GR48, GR49; e – stok skalny i stok usypisko-
wy, rejon Skrajnej Turni; na stoku usypiskowym zlokalizowany został profil GR9; f – mikrolief stoków Beskidu 

Plate 1. Environment of investigated area
a – plateau near to Krzyżne pass; patterned ground is visible; location of profi le GR6 site; b – slopes of Kopa Kondracka; location 
of profi les: GR34 and GR35 sites; c – Dolina Pięciu Stawów Polskich; location of profi les: GR3 and GR4 sites; d – erosion forms, 
Kocioł Kasprowy; location of profiles: GR33, GR44, GR48, GR49 sites; e – debris slope and talus slope, Skrajna Turnia area; loca-
tion of profile GR9 site within talus slope; f – micro-relief of Beskid slopes 
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Plansza 2. Gleby w środowisku powyżej górnej granicy lasu, 1
a – gleba wykształcona na pokrywie stokowej w piętrze alpejskim na granitoidowym podłożu; wyraźnie widoczna szkieletowość gleb 
oraz rdzawa barwa poziomów iluwialnych, Goryczkowy Wierch; b – piarg nad Morskim Okiem; miejsce lokalizacji profi lu GR2; 
c – gleba rozwinięta w obrębie zamarłej formy poligonalnej, profil GR6 (lokalizacja: zob. Plansza 1 – a); d – gleba wykształcona na 
Koszystej (GR17); e – dwudzielność profilu glebowego: pokrywa zwietrzelinowa skał krystalicznych złożona na węglanowym pod-
łożu (wapienie); widoczne charakterystyczne cechy poziomu próchnicznego typu moder alpejski oraz tzw. osypka krzemionkowa; 
profil GR34 (lokalizacja: zob. Plansza 1 – b); f – nisza erozyjna, Kocioł Kasprowy; miejsce lokalizacji profili GR33, GR44, GR48, 
GR49 (zob. Plansza 1 – d); g – gleba intensywnie modelowana przez procesy morfogenetyczne; Kocioł Kasprowy, profi l GR33 

Plate 2. Soils in the environment above upper timberline, 1
a – soil developed on slope cover within alpine belt on granitoides; high content of rock fragments as well as colour of illuvial ho-
rizons are clearly visible, Goryczkowy Wierch; b – talus cone near to Morskie Oko; location of profile GR2 site; c – soil developed 
within non-active patterned ground, profi le GR6 (location: see Plate 1 – a); d – soil developed on Koszysta (GR17); e – two layers 
of the profile: slope cover consisting of weathered crystalline rocks deposited on carbonate rocks (limestones); characteristic features 
of humus material “Alpine moder” type as well as grains of quartz non-connected with organic material are clearly visible, profi le 
GR34 (location: see Plate 1 – b); f – erosion hollow, Kocioł Kasprowy; location of profile: GR33, GR44, GR48, GR49 (see Plate 
1 – d); g – soil affected by intensive morphogenetic processes; Kocioł Kasprowy, profi le GR33 
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Plansza 3. Gleby w środowisku powyżej górnej granicy lasu, 2
a – mikrorzeźba stoku – modyfikacja pokrywy stokowej: nabrzmienia; Beskid, miejsce lokalizacji profilu GR7; b – materiał gle-
bowy pochodzący z poziomu spodic (profil GR7); widoczne makroskopowo scementowanie cząstek glebowych; c – okruch skalny 
wydobyty z poziomu spodic (profil GR7) pokryty naciekami żelazisto-próchnicznym; rozjaśnione miejsca odpowiadają kontaktowi 
z innymi okruchami; d – gleba zlokalizowana w obrębie terasy stokowej, profil GR10, Koszysta; e – gleba zlokalizowana w obrębie 
nabrzmienia, profi l GR7, Kocioł Kasprowy; f – spływy gruzowe na stokach  ółtej Turni; g – gleba rozwinięta na stożku usypisko-
wym, Dolina Pańszczycy; h – gleba rozwinięta na stożku usypiskowym, profil GR9, okolice Zielonego Stawu Gąsienicowego 

Plate 3. Soils in the environment above upper timberline, 2
a – slope microrelief – transformation of soil cover: protuberances; Beskid, location of profile GR7 site; b – soil material derived 
from spodic horizon (profile GR7); cementation of soil particles is visible by naked eye; c – rock fragment derived from spodic 
horizon (profile GR7); iron-organic coatings are visible; brightly places correspond to contact zones with other rock fragments; 
d – soil localized within bench terrace, profile GR10, Koszysta; e – soil localized within protuberance, profile GR7, Kocioł Kasprowy; 
f – debris flows on  ółta Turnia slopes; g – soil developed on talus cone, Dolina Pańszczycy; h – soil developed on talus cone, profi le 
GR9, near to Zielony Staw Gąsienicowy 
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Plansza 4. Gleby rozwijające się pod wpływem procesów morfogenetycznych 
a – gleba zlokalizowana w obrębie lobu (GR30), widoczne kolejne warstwy w profilu, w tym kopalne poziomy próchniczne (okolice 
przełęczy Liliowe); b – słabo nachylony stok przemodelowany przez geliflukcję w rejonie przełęczy Liliowe; miejsce lokalizacji 
profilu GR30; c – nieciągłość pokrywy roślinnej powyżej profilu GR30 – nisza deflacyjna; miejsce lokalizacji profilu GR39; d – for-
my erozyjne pokrywy glebowej poniżej profilu GR30; e – spływ gruzowy na Beskidzie; miejsce lokalizacji profili GR31 i GR32; 
f – profil GR32, Beskid 

Plate 4. Soils affected by morphogenetic processes
a – soil localized within lobe (GR30); particular layers within profile are visible, including buried humus horizons (near to Liliowe 
pass); b – gentle slope transformed by gelifluction near to Liliowe pass; location of profile GR30 site; c – discontinuity of vegetation 
cover above profile GR30 – deflation hollow; location of profile GR39 site; d – erosion forms of soil cover below of the profi le GR30; 
e – debris flow on Beskid slope; location of profiles GR31 and GR32 sites; f – profile GR32, Beskid 
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Plansza 5. Wietrzenie w glebie, 1
a – szczelina we fragmencie granitu wypełniona produktami wietrzenia (profil GR10, poziom BC2fe); XPL; b – chemiczne wietrzenie 
skalenia (Fs) i powstawanie minerałów wtórnych (profil GR10, poziom A1h); XPL; c – chemiczne wietrzenie skalenia (Fs) w pozio-
mie próchnicznym (profi l GR7, poziom IIA2h); XPL; d – ziarna mineralne w poziomie próchnicznym (Q – kwarc, Msc – muskowit, 
B – biotyt, Fs – skaleń) (profil GR10, poziom A2h); XPL; e – mechaniczna dezintegracja muskowitu (Msc) (profil GR10, poziom 
BC2fe); XPL; f – fizyczne i chemiczne wietrzenie biotytu (B) (profil GR4, poziom Oh/C); XPL 

Plate 5. Weathering in soil, 1
a – fissure within granitoide rock fragment filled by products of weathering (profi le GR10, BC2fe horizon); XPL; b – chemical weath-
ering of feldspar (Fs) and development of secondary minerals (profi le GR10, A1h horizon); XPL; c – chemical weathering of feld-
spar (Fs) in humus horizon (profi le GR7, IIA2h horizon); XPL; d – mineral grains in humus horizon (Q – quartz, Msc – muscovite, 
B – biotite, Fs – feldspar) (profi le GR10, A2h horizon); XPL; e – physical disintegration of muscovite (Msc) (profi le GR10, BC2fe 
horizon); XPL; f – physical and chemical weathering of biotite (Bt) (profi le GR4, Oh/C horizon); XPL 
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Plansza 6. Wietrzenie w glebie, 2
a – spękane (prawdopodobnie mrozowo) ziarna kwarcu (Q) (profil GR44, poziom AC1); PPL; b – ziarno kwarcu (Q) o ostrych i po-
szarpanych krawędziach występujące w poziomie ektopróchnicowym (butwinowym) w tangel-rankerze (profi l GR4, poziom Ofh); 
XPL; c – wietrzenie okruchu skalnego; widoczne przemiany skaleni i mik przy niezwietrzałym kwarcu (profil GR44, poziom AC2); 
XPL; d – produkty wietrzenia chemicznego na powierzchni okruchu skalnego (Fs – skalenie) (profil GR10, poziom BC1hfe); XPL; 
e, f – produkty wietrzenia chemicznego wraz z amorficzną materią organiczną w szczelinie skały (Q – kwarc, Fs – skalenie) (profi l 
GR7, poziom IIIBhfe); e – PPL, f – XPL 

Plate 6. Weathering in soil, 2
a – cracked (probably by frost action) quartz grain (Q) (profi le GR44, AC1 horizon); PPL; b – quartz grain (Q) with sharp and irregu-
lar edges occurring in ectohumus horizon within tangel ranker (profi le GR4, Ofh horizon); XPL; c – weathering of rock fragment; 
alteration of feldspars and micas as well as non-altered quartz grains are visible (profi le GR44, AC2 horizon); XPL; d – products of 
chemical weathering on the surface of rock fragment (Fs – feldspars, B – biotite) (profi le GR10, BC1hfe horizon); XPL; e, f – prod-
ucts of chemical weathering with amorphous organic matter within fi ssure in granitoide rock fragment (Q – quartz, Fs – feldspars) 
(profi le GR7, IIIBhfe horizon); e – PPL, f – XPL 
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Plansza 7. Materia organiczna w glebie
a – mikrostruktura gruzełkowa; dobrze zhumifikowana materia organiczna (profil GR7, poziom A1h); PPL; b – świeże korzenie (r) 
i zhumifikowana materia organiczna w spągowej części poziomu ektopróchnicowego (profil GR4, poziom Ofh); XPL; c – zhumi-
fikowana materia organiczna, fragmenty korzeni i ziarna mineralne (profil GR4, poziom Oh/C); PPL; d – przekrój przez koprolit 
(cpr) (profil GR6, poziom Oh); XPL; e, f – struktura gleby w poziomie Ah; obok żywych i martwych części organicznych o budowie 
tkankowej występuje zhumifikowana materia organiczna (profil GR7, poziom IIA2h); e – PPL, f – XPL 

Plate 7. Organic matter in soil
a – crumb microstructure; well humified organic matter (profi le GR7, A1h horizon); PPL; b – fresh roots (r) as well as humi-
fied organic matter within lower part of ectohumus horizon (profi le GR4, Ofh horizon); XPL; c – humified organic matter, liv-
ing roots and mineral grains (profi le GR4, Oh/C horizon); PPL; d – cross-section of the coprolite (cpr) (profi le GR6, Oh hori-
zon); XPL; e, f – soil structure of Ah horizon; fresh as well as humified organic material occurs (profi le GR7, IIA2h horizon); 
e – PPL, f – XPL 
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Plansza 8. Bielicowanie, 1 
a, b – poziom spodic w profilu GR8 (B2hfe); ziarna mineralne (Q – kwarc, Fs – skalenie) pokryte naciekami organiczno-
-żelazistymi (omc); a – PPL, b – XPL; c, d – fragment amorficznego nacieku organiczno-żelazistego (omc) odspajającego się od ziar-
na skalenia (Fs) w profilu GR6 (B1hfe); c – PPL, d – XPL; e, f – amorficzny naciek organiczno-żelazisty (omc) w poziomie spodic 
w profilu GR7 (IIIBhfe); e – PPL, f – XPL 

Plate 8. Podzolisation, 1 
a, b – spodic horizon in profile GR8 (B2hfe horizon); mineral grains (Q – quartz, Fs – feldspars) with organic-iron coating (omc); 
a – PPL, b – XPL; c, d – fragment of amorphous organic-iron coating (omc) detaching from feldspar grain (Fs) within profi le GR6 
(B1hfe horizon); c – PPL, d – XPL; e, f – amorphous organic-iron coating (omc) within spodic horizon in profile GR7 (IIIBhfe 
horizon); e – PPL, f – XPL 
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Plansza 9. Bielicowanie, 2 
a, b – ziarna mineralne (Fs – skalenie, Q – kwarc, M – miki) pokryte naciekami organiczno-żelazistymi (omc), poziom spo-
dic w profilu GR7 (IIIBhfe); a – PPL, b – XPL; c, d – scementowanie materiału glebowego w poziomie spodic profi lu GR7 
(IIIBhfe) (iluwium organiczno-żelaziste – omc); c – PPL, d – XPL; e, f – nacieki ilasto-żelaziste (cic) w spągowej części po-
ziomu spodic w profilu GR7 (IIIBCfe); widoczne również typowe nacieki organiczno-żelaziste (omc) (Fs – skalenie, Q – kwarc, 
M – miki); e – PPL, f – XPL 

Plate 9. Podzolisation, 2 
a, b – mineral grains (Fs – feldspars, Q – quartz, M – micas) with organic-iron coating (omc), spodic horizon in profi le GR7 
(IIIBhfe horizon); a – PPL, b – XPL; c, d – cementation of soil material in spodic horizon in profile GR7 (IIIBhfe horizon) 
(organic-iron coating – omc); c – PPL, d – XPL; e, f – clay coatings enriched in iron oxides (cic) within lower part of spod-
ic horizon in profile GR7 (IIIBCfe horizon); typical organic-iron coatings (omc) are also visible (Fs – feldspars, Q – quartz, 
M – micas); e – PPL, f – XPL 
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Plansza 10. Mrozowe cechy pedogenetyczne w badanych glebach
a – struktura płytkowa (pl) z zespołem mikroform powstałych w wyniku sortowania mrozowego w profilu GR6 (poziom C): 
sc – nacieki iłowo-pyłowe (clay-silt cappings), lc – połączenia naciekowe iłowo-pyłowe (link capping); fotografia preparatu mikro-
skopowego; b – struktura płytkowa soczewkowa (lenticular platy microstructure) w profilu GR6 (poziom BCfe); PPL; c – naciek 
iłowo-pyłowy (clay-silt capping – sc) wykształcony na wierzchniej stronie okruchu skalnego w profilu GR6 (poziom C) – zbliżenie; 
XPL; d – struktura płytkowa (pl) z naciekami pyłowo-iłowymi (sc) na powierzchni agregatów w profilu GR6 (poziom C); XPL; 
e – pozostałość po strukturze płytkowej w postaci tzw. struktury warstwowej (bf – banded fabric) w profilu GR6 (poziom BCfe); XPL 

Plate 10. Cryogenic pedofeatures in investigated soils
a – platy structure (pl) with set of microforms originated by frost sorting processes in profile GR6 (C horizon); sc – clay-silt cappings, 
lc – link capping; photography of thin section; b – lenticular platy microstructure in profile GR6 (BCfe horizon); PPL; c – clay-silt 
capping (sc) developed on the upper surface of rock fragment in profile GR6 (C horizon) – detail; XPL; d – platy structure (pl) with 
clay-silt cappings (sc) on the upper surface of peds in profile GR6 (C horizon); XPL; e – remnants of platy structure as banded fabric 
(bf) in profile GR6 (BCfe horizon); XPL 
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Plansza 11. Następstwo cech pedogenetycznych 
a, b – nacieki organiczno-żelaziste (omc) na powierzchni agregatów płytkowych (pl) w profilu GR8 (poziom B3hfe); a – PPL, 
b – XPL; c, d – nacieki organiczno-żelaziste (omc) na powierzchni nacieków iłowo-pyłowych (clay-silt capping – sc) w profi lu GR8 
(poziom B2hfe); c – PPL, d – XPL; e, f – nacieki organiczno-żelaziste (omc) na powierzchni nacieków iłowo-pyłowych (clay-silt 
capping – sc) w profilu GR8 (poziom B2hfe) – zbliżenie; e – PPL, f – XPL 

Plate 11. Sequence of pedofeatures
a, b – organic-iron coatings (omc) on the surface of platy peds (pl) in profile GR8 (B3hfe horizon); a – PPL, b – XPL; 
c, d – organic-iron coatings (omc) on the surface of clay-silt capping (sc) in profile GR8 (B2hfe horizon); c – PPL, d – XPL; 
e, f – organic-iron coatings (omc) on the surface of clay-silt capping (sc) in profile GR8 (B2hfe horizon) – detail; e – PPL, f – XPL 
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Plansza 12. Mrozowe cechy pedogenetyczne w glebie wykształconej w obrębie terasy stokowej 
a, b – nacieki iłowo-pyłowe (clay-silt capping – sc) na różnych stronach ziaren mineralnych (profil GR10, poziom BC1hfe); 
a – PPL, b – XPL; c – pozostałości nacieków iłowo-pyłowych (clay-silt capping – sc) (profil GR10, poziom BC1hfe); PPL; 
d, e, f – pęcherzykowate owalne pory (vesicular voids – vv) w materiale o strukturze masywnej (profil GR10, poziom BC2fe); 
d – XPL, e – PPL, f – XPL 

Plate 12. Cryogenic pedofeatures in soil developed within bench terrace
a, b – clay-silt capping (sc) on different sides of mineral grains (profi le GR10, BC1hfe horizon); a – PPL, b – XPL; c – fragments 
of clay-silt capping (sc) (profi le GR10, BC1hfe horizon); PPL; d, e, f – vesicular voids (vv) within material with massive structure 
(profi le GR10, BC2fe horizon); d – XPL, e – PPL, f – XPL 
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Plansza 13. Kontakt materiału różnego typu w glebach poddawanych procesom morfogenetycz-
nym (ct – linia kontaktu)
a – przejście pomiędzy poziomem A1h i IIA2h w profilu GR7; fotografia preparatu mikroskopowego; b – ostry kontakt materiału 
organicznego z materiałem mineralnym (profil GR44, poziom AC2); PPL; c, d, e, f – kontakt dwóch rodzajów materiału glebowego 
(profil GR7, przejście pomiędzy poziomem A1h a poziomem IIA2h); c, e – PPL, d, f – XPL 

Plate 13. Contact of different soil materials in soils affected by morphogenetic processes (ct – con-
tact line)
a – border between A1h and IIA2h horizons in profile GR7; photography of thin section; b – sharp contact between organic material 
and mineral material (profi le GR44, AC2 horizon); PPL; c, d, e, f – contact between two types of soil material (profile GR7, border 
between A1h and IIA2h horizons); c, e – PPL, d, f – XPL 
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Plansza 14. Właściwości gleby wykształconej w lobie (profil GR30), 1
a – agregaty próchniczno-mineralne w najmłodszej części lobu (poziom ABh, próbka p7); PPL; b – mikrostruktura masywna z po-
jedynczymi fragmentami łupka w najmłodszej części lobu (poziom ABh, próbka p7); PPL; c – mikrostruktura płytkowa kopalnego 
poziomu próchnicznego (poziom IIA2b, próbka p3); PPL; d – różnorodność petrograficzna części szkieletowych w najmłodszej czę-
ści lobu, granitoidy (gr) i łupki (sh) (poziom ABh, próbka p7); XPL; e – mikrostruktura gruzełkowa i granularna kopalnego poziomu 
próchnicznego, fragmenty łupków (sh) w obrębie drobnego materiału (poziom IIA2b, próbka p3); PPL; f – mikrostruktura masywna 
głębszej części lobu (poziom IIIB3b, próbka p4); XPL 

Plate 14. Features of soil developed within lobe (profile GR30), 1
a – humus-mineral peds within the youngest part of lobe (ABh horizon, sample p7); PPL; b – massive microstructure with single frag-
ments of shales within the youngest part of lobe (ABh horizon, sample p7); PPL; c – platy microstructure of buried humus horizon 
(IIA2b horizon, sample p3); PPL; d – heterogeneity of petrographic composition of rock fragments within the youngest part of lobe, 
granitoides (gr) and shales (sh) (ABh horizon, sample p7); XPL; e – crumbs and granular microstructure of buried humus horizon, 
fragments of shales (sh) within fine material (IIA2b horizon, sample p3); PPL; f – massive microstructure of deeper part of the lobe 
(IIIB3b horizon, sample p4); XPL 
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Plansza 15. Właściwości gleby wykształconej w lobie (profil GR30), 2
a – mikrostruktura masywna głębszej części lobu, okruchy granitoidów (gr) chaotycznie rozmieszczone w masie glebowej (poziom 
IIIB3b – niższa część, próbka p4); PPL; b – agregat glebowy pokryty amorficzną otoczką ilastą w głębszej części lobu (poziom 
IIIB3b, próbka p5); PPL; c – fragment szkieletu (granitoid – gr) z naciekiem iłowo-pyłowym (clay-silt capping – sc) w głębszej 
części lobu (poziom IIIB3b, próbka p5); XPL; d – mikrostruktura masywna głębszego kopalnego poziomu próchnicznego (poziom 
IVA2b, próbka p1); XPL; e – nacieki iłowo-pyłowe (clay-silt capping – sc) na powierzchni fragmentów łupka (sh) w podłożu lobu 
(poziom VIBC1, próbka p6); XPL; f – materiał iłowy i pyłowy przemieszczony i chaotycznie zdeponowany w podłożu lobu (poziom 
VIBC1, próbka p6); XPL 

Plate 15. Features of soil developed within lobe (profile GR30), 2
a – massive microstructure of deeper part of lobe, random orientation of rock fragments (granitoides – gr) in soil material (IIIB3b 
horizon – deeper part, sample p4); XPL; b – ped with amorphous clay coating within deeper part of lobe (IIIB3b horizon, sample 
p5); PPL; c – rock fragment (granitoide – gr) with clay-silt capping (sc) in deeper part of lobe (IIIB3b horizon, sample p5); XPL; 
d – massive soil microstructure within deeper buried humus horizon (IVA2b horizon, sample p1); XPL; e – clay-silt capping (sc) on 
the surface of shale (sh) in bottom part of lobe (VIBC1 horizon, sample p6); XPL; f – random oriented clay-silt material deposited 
within bottom part of lobe (VIBC1 horizon, sample p6); XPL 
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Plansza 16. Charakterystyczne cechy gleby wykształconej w obrębie formy erozyjnej (profi l 
GR44)
a – pędy mchów wypełnione materiałem mineralnym (poziom AC1); PPL; b – materiał organiczny nałożony na materiał mineralny 
(poziom AC2); PPL; c – kierunkowe ułożenie części mineralnych i organicznych (poziom AC2); XPL; d – brak uporządkowania 
ziaren mineralnych, struktura rozdzielnoziarnista (poziom AC1); PPL; e, f – mikroskopowy obraz struktury rozdzielnoziarnistej 
(poziom AC2); PPL 

Plate 16. Characteristic features of soil developed within erosion form (profi le GR44)
a – mosses shoots filled by mineral grains (AC1 horizon); PPL; b – organic material deposited on mineral material (AC2 horizon); 
PPL; c – parallel arrangement of mineral grains and organic parts (AC2 horizon); XPL; d – random orientation of mineral grains, 
single grain structure (AC1 horizon); PPL; e, f – single grain structure in micro-scale (AC2 horizon); PPL 




