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WSTÊP

Stosunki ilociowe pomiêdzy trwa³ymi izotopami wêgla i tlenu s¹ odzwierciedleniem warunków fizyczno-chemicznych panuj¹cych w czasie wytr¹cania
wêglanów. W Instytucie Nauk Geologicznych PAN podjêto kilka lat temu badania zapisu sk³adu izotopowego tych pierwiastków w wêglanach w lessach, w celu
okrelenia przydatnoci analizy izotopowej w odtwarzaniu zmian rodowiska
w czasie sedymentacji i w czasie powstawania ródlessowych gleb kopalnych.
Prace by³y prowadzone czêciowo w ramach projektu nr 3PO4D 034 25 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
MATERIA£ I METODY

Pierwszym profilem, w którym przeprowadzono badania, by³a du¿a odkrywka
osadów czwartorzêdowych w Skale Podolskiej nad Zbruczem, badana wieloma
metodami w ramach projektu finansowanego przez KBN 3PO4D 034 25. W profilu stanowi¹cym nadk³ad wapieni sylurskich, miejscami przykrytych wapieniami neogeñskimi, wyró¿niono 4 serie osadów czwartorzêdowych: I (najni¿sza) 

90

BO¯ENA £¥CKA, MARIA £ANCZONT, TERESA MADEYSKA

to aluwia le¿¹ce niezgodnie na wapieniach badenu, II  less z gleb¹ w stropie, III
 mu³ki wapniste z 10 poziomami septariowych i kalafiorowatych konkrecji
kalcytowych, IV  lessy z dwoma dobrze rozwiniêtymi, z³o¿onymi zespo³ami
gleb kopalnych. Serie te reprezentuj¹ starszy czwartorzêd. Wêglany wystêpuj¹
w tych osadach w postaci detrytusu wapieni badeñskich, fragmentów skorupek
miêczaków oraz w formie kilku rodzajów wytr¹ceñ autogenicznych. Stwierdzono, ¿e ró¿ne formy wêglanów, bêd¹ce sk³adnikami klastycznych osadów czwartorzêdowych, a szczególnie lessów, charakteryzuj¹ siê odmiennym sk³adem izotopowym. Pierwsze wyniki badañ izotopowych w Skale Podolskiej s¹ opublikowane (Boguckyj i in. 2006).
Nastêpnie do badañ wybrano, znane z literatury, profile lessów usytuowane
w bezporednim s¹siedztwie brzegu Karpat ko³o Przemyla: Tarnawce (£anczont 1991a, 1993, 1995; Komar, £anczont 2002; Fedorowicz, £anczont 2004),
Dybawka (£anczont 1991b; Fedorowicz, £anczont 2004) i PikuliceNehrybka
(Malicki 1961, 1972a; Laskowska-Wysoczañska 1971; Alexandrowicz i in. 1989;
Maruszczak 1991a) oraz po³o¿one na wysoczyznach lessowych w po³udniowej
czêci Kotliny Sandomierskiej: Zarzecze (Laskowska-Wysoczañska 1991; Alexandrowicz i in. 1989; £anczont i in. 2000; Fedorowicz, £anczont 2004) i Radymno
(Malicki 1972b; Maruszczak 1991b; Wójcik, Zimnal 2003). W tych profilach
wêglany wystêpowa³y w lessach m³odszych i glebach ródlessowych. Opracowanie pierwszych wyników tych badañ jest przygotowane do druku (£¹cka i in.).
W charakterystyce form wêglanów wykorzystano tak¿e dane z profili Wendyczany na Podolu i Mama³yga nad Prutem na Wy¿ynie Chocimskiej w po³udniowo-zachodniej czêci Ukrainy.
Formy wêglanów autogenicznych w badanych profilach s¹ wyranie zró¿nicowane genetycznie i morfologicznie. Z kolejnych próbek wydzielono kilka typów wêglanów, pomiary wykonano dla ka¿dego typu osobno. Analiza izotopowa
wykaza³a znaczne zró¿nicowanie sk³adu izotopowego wêgla i tlenu pomiêdzy
wydzielonymi typami, sk¹d wynika wniosek, ¿e dla rekonstrukcji rodowisk powstawania osadów oraz warunków tworzenia siê gleb nale¿y analizowaæ oddzielnie poszczególne formy wêglanów i braæ pod uwagê ich genezê. W sumie badaniom poddano oko³o 150 próbek osadów, wród których by³y próbki zawieraj¹ce
jeden typ wêglanów i próbki, w których wystêpowa³y trzy lub wiêcej typów
wêglanów autogenicznych.
Poszczególne formy wêglanówwybierano pod lup¹ binokularn¹ z residuum
(> 0,1 mm rednicy) po przesianiu na mokro ca³ych próbek. Analizê mikrostrukturaln¹ wybranych ziaren reprezentuj¹cych wydzielone formy wykonywano
pod mikroskopem skaningowym JEOL JSM-840A sprzê¿onym z system EDS
(THERMO NORAN VANTAGE).
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Do analizy sk³adu izotopowego wêgla i tlenu brane by³y próbki wydzielonych form wêglanów. Próbki by³y wysuszone w temperaturze 105°C i zmielone
w modzierzu agatowym do frakcji <70 mm. Dwutlenek wêgla do analizy zbierano po 20 godzinach reakcji kalcytu z bezwodnym kwasem fosforowym (d =
1,90 g cm-3) w pró¿ni,w temperaturze 25°C. Analizê izotopow¹ CO2 wykonano
przy u¿yciu trójkolektorowego spektrometru Finnigan Mat Deltaplus pracuj¹cego
w systemie dwuwejciowym w Laboratorium Izotopów Sta³ych Instytutu Nauk
Geologicznych i Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie. Wyniki s¹ przedstawione jako wartoci d13C i d18O wzglêdem VPDB (Vienna Peedee Belemnite).
Powtarzalnoæ oznaczeñ obliczona dla laboratoryjnego standardu (N=44) by³a
lepsza ni¿ ± 0,05 dla d13C i ± 0,1 dla d18O.
FORMY WÊGLANÓW

Wydzielono nastêpuj¹ce typy i formy wêglanów:
1. Okruchy wapieni stanowi¹ce detrytyczn¹ domieszkê w osadach, która
dosta³a siê do nich w drodze transportu eolicznego lub stokowego, zale¿nie od
usytuowania miejsca depozycji lessów w stosunku do pod³o¿a wapiennego. Ich
sk³ad izotopowy odpowiada zazwyczaj ma³o zmienionemu, pierwotnemu sk³adowi morskich wapieni i oczywicie nie jest przydatny w rekonstrukcji rodowiska
sedymentacji lessów.
2. Bioklasty, czyli w przypadku badanych profili skorupki miêczaków i ma³¿oraczków lub ich fragmenty. Pochodziæ one mog¹ z dwu róde³: albo, podobnie
jak okruchy wapieni, stanowi¹ materia³ detrytyczny, albo s¹ to szcz¹tki zwierz¹t
¿yj¹cych w okresie tworzenia siê badanych osadów. W tym drugim przypadku
sk³ad izotopowy skorupek mo¿e daæ informacje o warunkach rodowiskowych,
bowiem np. sk³ad skorupek l¹dowych limaków w du¿ej mierze zale¿y od warunków panuj¹cych na powierzchni, w miejscu depozycji py³u lessowego lub
tworzenia siê gleby. Skorupki miêczaków wodnych i ma³¿oraczków, jeli s¹ znajdowane in situ w osadach wodnych lub lessach osadzonych w rodowisku wodnym, mog¹ dostarczyæ informacji o sk³adzie izotopowym tlenu i wêgla w wodzie, a porednio i o iloci opadów, stopniu parowania i temperaturze wody,
w której ¿y³y.
3. Konkrecje  fragmenty osadu scementowane kalcytem, tzw. kukie³ki lessowe  powsta³e skutkiem ponownego wytr¹cania uprzednio wy³ugowanych wêglanów rozproszonych w lessie przez wody opadowe i procesy glebotwórcze.
Konkrecje s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoci i kszta³tu: kuliste lub elipsoidalne formy osi¹gaj¹ kilkadziesi¹t cm rednicy, inne s¹ czêsto z³o¿one z kilku
zroniêtych mniejszych elementów (fot. 1A). Zazwyczaj s¹ one s³abo scemen-
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Fot. 1. Formy konkrecji. A  konkrecje z³o¿one (kukie³ki lessowe) z lessów z profilu Radymno; B  przekrój konkrecji z Radymna z widocznymi w rodkowej czêci spêkaniami typu septarii;
C  Fot. z SEM: ryzolit z m³odszego poziomu gleb czarnych z profilu Ska³a Podolska B
Photo 1. The morphological types of concretions. A  composite nodules (loess, Radymno profile);
B  cross section of septarian concretion from Radymno; C  SEM microphotograph of rhyzolithe
(upper horizon of chernozem-type paleosol, Ska³a Podolska B)
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towane. Czêsto maj¹ charakter konkrecji septariowych (fot. 1B), w których niekiedy powierzchnie spêkañ pokryte s¹ sparytem m³odszej generacji. W konkrecjach wystêpuj¹ dwa rodzaje cementów kalcytowych: 1) sparytowe obwódki wokó³
ziaren detrytycznych zbudowane z kryszta³ów ustawionych prostopadle do ich
powierzchni (fot. 3A) lub gêsto upakowane skupienia kryszta³ów o wyj¹tkowo
nieregularnych powierzchniach zewnêtrznych (fot. 3B) oraz 2) luno upakowane
skupienia mikrytu z³o¿one z euhedralnych, romboedrycznych p³ytek (fot. 3C
i D).
4. Autogeniczne wêglany wystêpuj¹ce jako cementy ryzolitów i ryzokrecji.
Ryzolity s¹ strukturami biogeniczno-sedymentacyjnymi utworzonymi wokó³,
czêsto ¿ywych, korzeni (Klappa 1980; Alonso-Zarza 1999). Wystêpuj¹ one w postaci rurek o rednicy od 0,2 do 2 mm i d³ugoci dochodz¹cej do 15 mm (fot. 1C,
2AB). cianki rurek s¹ zbudowane z py³u scementowanego kalcytem. W wielu
przypadkach, wewnêtrzne powierzchnie rurek s¹ pokryte mikrytem. Ryzokrecje
s¹ nieco wiêkszymi cia³ami konkrecyjnymi o bardzo nieregularnych kszta³tach
z licznymi ladami aktywnoci korzeni. Podobnie jak ryzolity, powsta³y one w wyniku cementacji osadów w obrêbie ryzosfery. W ryzokrecjach przewa¿aj¹ cementy mikrytowe tworz¹ce luno upakowane skupienia euhedralnych p³ytek,
podobnie jak w konkrecjach (fot. 3D). Inny typ cementu kalcytowego w ryzokrecjach stanowi kalcyt sparytowy. S¹ to zgrupowania cile do siebie przylegaj¹cych kryszta³ów o identycznej morfologii jak w konkrecjach (fot. 3B).
W³aciwoci chemiczne i fizyczne panuj¹ce w pobli¿u korzeni (ryzosfera)
ró¿ni¹ siê znacznie od warunków panuj¹cych w ca³ej glebie czy lessie. Procesy
metaboliczne mikroorganizmów (bakterii, grzybów, dro¿d¿y) zasiedlaj¹cych strefy
przykorzeniowe powoduj¹ znaczne zmiany pH, Eh, i stê¿enia jonów w wodach
porowych (Lynch 1990; Gregory, Hinsinger 1999). Zmiany pH wzd³u¿ systemu
korzeniowego roliny prowadz¹ do powstawania lokalnych stref o podwy¿szonej
alkalicznoci lub wiêkszym zakwaszeniu. W wyniku takiego zró¿nicowania warunków chemicznych, w ryzosferze z jednej strony dochodzi do rozpuszczania
wêglanów, a z drugiej do ich ponownego wytr¹cania w miejscach podwy¿szonej
alkalicznoci i koncentracji jonów wapnia.
5. Autogeniczne wêglany wystêpuj¹ce jako struktury biogeniczne: kalcytowe pseudomorfozy po fragmentach korzeni, koloniach grzybów i innych mikroorganizmów (pseudomycelia). Z grupy skalcytyzowanych struktur biogeniczych
naj³atwiej mo¿na wyseparowaæ kalcytowe pseudomorfozy po fragmentach korzeni. S¹ to wyd³u¿one do 5 mm d³ugoci elementy o morfologii stanowi¹cej
odbicie struktury komórkowej zewnêtrznej czêci korzenia (fot. 4A, 2CD). Struktury te s¹ utworzone z równoziarnistej mozaiki kryszta³ów szkieletowych kalcytu
o zarysach odpowiadaj¹cych przypuszczalnie skalcytyzowanym komórkom korzeni (fot. 4B). cianki zewnêtrzne kryszta³ów szkieletowych s¹ niejednorodne

Fot. 2. Fotografie p³ytek cienkich. A, B  formy ryzolitów z profilu Ska³a Podolska, A  nikole równoleg³e, B  nikole skrzy¿owane, C, D 
pseudomorfozy po strukturze komórkowej korzenia z profilu Wendyczany, nikole skrzy¿owane, C  przekrój poprzeczny, D  przekrój pod³u¿ny
Photo 2. Microphotographs: A, B  rhizolits from the Ska³a Podilska profile, A  plane polarized light, B  cross polarized light; C, D 
pseudomorphoses of root cells from the Vendyèany profile, cross polarized light: C  cross-section, D  longitudinal section
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Fot. 3A. Typy morfologiczne cementów kalcytowych z konkrecji, ryzokrecji i ryzolitów z osadów
profilu Radymno (fot. z SEM); strza³ki wskazuj¹ otoczki kalcytowe wokó³ ziaren detrytycznych
(w obu miejscach ziarna wypad³y w trakcie napylania preparatu)
Photo 3A. The morphological types of calcite cements in concretions, rhyzocretions and rhyzolithes from Radymno profile (SEM microphotographs); arrows point to calcite rims around detrital
grains

Fot. 3B. Typy morfologiczne cementów kalcytowych z konkrecji, ryzokrecji i ryzolitów z osadów
profilu Radymno (fot. z SEM); skupienia sparytu, strza³ki pokazuj¹ nierównoci powierzchni zewnêtrznej kryszta³ów. Zaokr¹glone zarysy przyrostów kryszta³ów na tych powierzchniach mog¹
wiadczyæ o lokalnych zmianach pH wp³ywaj¹cych na wielokrotn¹ powtarzalnoæ procesów wytr¹cania-rozpuszczania kalcytu w rodowisku
Photo 3B. The morphological types of calcite cements in concretions, rhyzocretions and rhyzolithes from Radymno profile (SEM microphotographs); sparite crystals, arrows point to uneven
crystal surfaces. Rounded edges of crystals faces may indicate the local variation of pH causing the
multiply dissolution-precipitation of calcite
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Fot. 3C. Typy morfologiczne cementów kalcytowych z konkrecji, ryzokrecji i ryzolitów z osadów
profilu Radymno (fot. z SEM); cementacja mikrytem w ryzolitach i ryzokrecjach. Strza³ki wskazuj¹ miejscowe nagromadzenia mikrytu
Photo 3. The morphological types of calcite cements in concretions, rhyzocretions and rhyzolithes
from Radymno profile (SEM microphotographs); micrite cements in rhyzolithes and rhyzocretions.
Arrows point to local accumulation of micrite

Fot. 3D. Typy morfologiczne cementów kalcytowych z konkrecji, ryzokrecji i ryzolitów z osadów
profilu Radymno (fot. z SEM); powiêkszenie skupieñ mikrytu pokazuj¹ce morfologiê kryszta³ków
kalcytu. S¹ to zgrupowania bardzo cienkich p³ytek romboedrycznych o równych ciankach. W tym
przypadku zaokr¹glenie cianek jednostkowych p³ytek mo¿e wiadczyæ o ich okresowym nadtrawianiu
Photo 3D. The morphological types of calcite cements in concretions, rhyzocretions and rhyzolithes from Radymno profile (SEM microphotographs); higher magnification of micrite accumulation consisting of very thin rhombohedral plates with smooth, rarely a little etched, faces
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i dok³adnie dopasowane do kszta³tu cianek komórki. Tworz¹ je gêsto upakowane trygonalne s³upki lub p³ytki ustawione prostopadle do powierzchni cianek
komórki (fot. 4D). Czêæ wewnêtrzna kryszta³ów szkieletowych jest pusta (fot.
4C) lub czêciowo wype³niona mikrytem. W niektórych przypadkach, pomiêdzy
kryszta³ami wype³niaj¹cymi wnêtrze komórki korzeni zachowa³y siê fragmenty
zewnêtrznych cianek tych komórek (fot. 4B)
Inny typ morfologii kryszta³ów kalcytu reprezentuj¹ skupienia, okrelane
jako pseudomycelia, przypuszczalnie utworzone w wyniku dzia³alnoci grzybów
(Jones, Kahle 1993; Alonso-Zarza 1999). S¹ to luno upakowane skupienia w³óknistych kryszta³ów niskomagnezowego kalcytu (lublinit, Thugutt 1929) wype³niaj¹ce przestrzeñ porow¹ w osadach (fot. 5A i B). W tych skupieniach obserwuje siê wiele form przejciowych od kryszta³ów wstêgowych z³o¿onych z w³ókien obroniêtych pojedynczymi, drobnymi, romboedrycznymi kryszta³ami kalcytu (fot. 5C), po ³añcuchy rombowe zbudowane z po³¹czonych krótszymi
krawêdziami romboedrycznych p³ytek (fot. 5D). Formy te przypuszczalnie reprezentuj¹ kolejne etapy narastania kryszta³ów kalcytu na osobnikach grzybów
najczêciej tworz¹cych kolonie w glebach (Jones, Ng 1988; Alonzo-Zarza 1999).
W skupieniach kalcytu w³óknistego spotyka siê równie¿ grudki o strukturach
sferolitów, rzadziej s¹ to sferyczne skupienia pokryte s³abo rozwiniêtymi p³ytkami kalcytu.
Powstanie skalcytyzowanych biostruktur korzeniowych oraz pseudomycelii
wielu autorów (miêdzy innymi Wright 1995; Jones, Kahle 1993; Alonso-Zarza
i in. 1998; Alonso-Zarza 1999) wi¹¿e z beztlenowymi procesami gnicia i fermentacji korzeni.
WYNIKI ANALIZY IZOTOPOWEJ I DYSKUSJA

Wyniki analizy izotopowej powy¿ej opisanych form morfologicznych wêglanów przedstawiamy na przyk³adzie danych uzyskanych z profilu Ska³a Podolska B, stanowi¹cego górny fragment ca³ego profilu na tym stanowisku (ryc. 1).
W badanej sekwencji wystêpuj¹ dwie gleby typu czarnoziemu. Gleba m³odsza
sk³ada siê z poziomu humusowego i poziomu iluwialnego,, natomiast w glebie
starszej poziom humusowy zosta³ zdenudowany, a zachowa³ siê tylko poziom
iluwialny. Ten zespó³ gleb spoczywa na lessach z wyranymi oznakami oglejenia. W dyskusji wykorzystane zosta³y tak¿e materia³y z g³ównego profilu w Skale Podolskiej i ze stanowisk polskiego Podkarpacia (Boguckyj i in. 2006; £¹cka
i in. oddane do druku).
Zapis izotopowy wêgla w kalcytowych cementach ryzolitów i konkrecji w ca³ym profilu Ska³a Podolska B wykazuje niewielkie wahania, wartoæ d13C zmienia siê w zakresie od 12 do 8,8. Jeszcze wê¿szy zakres zmiennoci charak-
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Fot. 4A. Skalcytyzowane fragmenty korzeni (fot. z SEM): wyd³u¿ony fragment korzenia z³o¿ony
z silnie spojonych ze sob¹ skalcytyzowanych komórek struktury korzeniowej (profil Wendyczany,
Ukraina)
Phot. 4A. Calcified root fragments (SEM microphotographs): elongated root fragment consisting
of closely arranged calcified root cells (Vendyèany profile)

Fot. 4B. Skalcytyzowane fragmenty korzeni (fot. z SEM): powiêkszenie elementów skalcytyzowanej struktury korzeniowej, Ska³a Podolska B). Zwraca uwagê niejednorodnoæ zewnêtrznych powierzchni kryszta³ów kalcytu i zachowane elementy dok³adnie dopasowane do przestrzeni pomiêdzy poszczególnymi kryszta³ami. Przypuszczalnie s¹ to relikty cianek komórek
Phot. 4B. Calcified root fragments (SEM microphotographs): higher magnification of calcified
root structure (Ska³a Podilska B). Uneven faces of skeletal crystals closely adhere one to another,
but in places, the relics of organic cell walls are preserved
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Fot. 4C. Skalcytyzowane fragmenty korzeni (fot. z SEM): nieca³kowicie wype³niony kryszta³ szkieletowy (Wendyczany)
Phot. 4C. Calcified root fragments (SEM microphotographs): the fractured surface of not completely filled up skeletal crystal (Vendyèany)

Fot. 4D. Skalcytyzowane fragmenty korzeni (fot. z SEM): przekrój przez kryszta³ szkieletowy
pokazuj¹cy zarówno agregaty kryszta³ów tworz¹ce zewnêtrzn¹ powierzchnie jak i s³upkowy pokrój jednostkowych kryszta³ów
Phot. 4D. Calcified root fragments (SEM microphotographs): the fractured surface of skeletal
crystal displaying the radial aggregates of calcite trigonal prisms that were form on the inner wall
of the root cell and inside the cell
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Fot. 5A  nieregularne i bardzo porowate skupienie skalcytyzowanych w³ókien, przypuszczalnie
pseudomorfoz po grzybach z profilu Wendyczany (fot. z SEM). Szczegó³y budowy kalcytu w³óknistego
Photo 5A  irregular and porous accumulations of fibrous calcite crystals, probably pseudomorphoses of funguses in sediments of Vendyèany profile (SEM microphotographs)

Fot. 5B  powiêkszenie struktury przedstawionej na fot. 5A
Photo 5B  higher magnification of 5A photograph
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Fot. 5C  Powiêkszenie w³ókna o szerokoci oko³o 1 mm, tak zwanego kryszta³u wstêgowego (Jones,
Ng 1988). Na powierzchniach takich w³ókien narastaj¹ pojedyncze, romboedryczne kryszta³ki o rednicy «1 mm
Photo 5C  magnification of single needle shaped crystal, about 1 mm in diameter with the overgrowths of minute rhombohedral calcite crystals (ribbon crystals, Jones, Ng 1988) «1 mm in diameter

Fot. 5D  ³añcuchy rombowe, (Jones, Ng 1988) zbudowane z romboedrycznych kryszta³ów
kalcytu zroniêtych wzd³u¿ krótszego boku romboedru
Photo 5D  rhombohedral chains (Jones, Ng 1988)  needles composed of rhombohedral crystals
coalescing together along the shorter edge of the crystals
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teryzuje cementy z samych konkrecji, od 10 do 9. Wartoci d13C dla kalcytu ze struktur biogenicznych (skalcytyzowanych korzeni), wystêpuj¹cych g³ównie w starszej glebie i w lessie ze ladami oglejenia, wykazuj¹ wyrane wzbogacenie w lekki izotop wêgla, i wahaj¹ siê w przedziale od 23 do 16. Dla
porównania na wykresie umieszczono równie¿ wyniki analizy izotopowej fragmentów skorupek limaków, poniewa¿ ich sk³ad izotopowy jest zdecydowanie
ró¿ny od sk³adu izotopowego cementów kalcytowych. W przeciwieñstwie do
cementów kalcytowych wytr¹canych w osadach, zale¿y on od warunków panuj¹cych na powierzchni rodowisk depozycji, a szczególnie od sk³adu wód opadowych w przypadku d18O i tak zwanego efektu ¿yciowego ró¿nego dla ró¿nych
gatunków miêczaków w przypadku d13C (Goodfriend 1991). Ewentualna obecnoæ skorupek w scementowanych kalcytem konkrecjach mo¿e wp³ywaæ na wartoci d13C i d18O wêglanów z konkrecji. Wartoci d13C dla skorupek limaków
zmieniaj¹ siê w szerokim zakresie, od 10 do 5,5. W badanym profilu, przesuniêcie d13C i d18O w kierunku wy¿szych wartoci w kilku konkrecjach z dolnej
czêci poziomu iluwialnego gleby m³odszej mo¿na t³umaczyæ du¿¹ iloci¹ detrytusu skorupek limaków w tych osadach.

Ryc. 1. Profil osadów ods³oniêcia Ska³a Podolska B i sk³ad izotopowy ró¿nych elementów osadu
zawieraj¹cych autogeniczny kalcyt; 1  poziom humusowy gleby czarnej, m³odszej, 2  poziomy
Bk obu gleb czarnych, 3  less ze ladami oglejenia, 4  ryzolity, 5  konkrecje, 6  skalcytyzowane fragmenty korzeni, 7  fragmenty skorupek limaków
Fig. 1. Lithological sketch of Ska³a Podolska B profile and carbon and oxygen isotopic composition
of selected authigenic carbonate forms. 1  upper horizon of chernozem-type paleosol; 2  Bk
horizons; 3  loess in part with gley; 4  rhyzolithes; 5  carbonate nodules; 6  calcified root
fragments; 7  fragments of mollusc shells
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Wartoci d18O dla cementów kalcytowych z ryzolitów i konkrecji s¹ podobne i mieszcz¹ siê w granicach od 9,5 do 7. Wyrane przesuniêcie wartoci
d18O w kierunku wy¿szych wartoci dla cementów kalcytowych w konkrecjach
i ryzolitach ze rodkowej czêci profilu (rednio o 2) mo¿e wskazywaæ na
wzrost temperatury i ocieplenie klimatu. Wartoci d18O dla kalcytu ze struktur
biogenicznych s¹ wyranie ni¿sze i mieszcz¹ siê w zakresie od 15 do 11.
Natomiast kalcyt ze skorupek limaków, w porównaniu ze sk³adem izotopowym
cementów, cechuje znaczne wzbogacenie w ciê¿szy izotop tlenu (wartoci d18O
zmieniaj¹ siê w zakresie od 5 do 3).
Stosunki izotopowe wêgla i tlenu w wêglanach s¹ zró¿nicowane dziêki znacznemu frakcjonowaniu izotopowemu zachodz¹cemu w trakcie procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. W ekosystemach glebowych, wêglany najczêciej wytr¹caj¹ siê w warunkach równowagi z glebowym CO2, który stanowi
mieszaninê dwutlenku wêgla pochodz¹cego z biomineralizacji glebowej substancji organicznej, oddychania korzeni, dyfuzji z atmosfery oraz dyfuzji z ni¿szych
poziomów gleby (Nordt i in. 1996). Iloæ CO2 pochodz¹cego z poszczególnych
róde³ zale¿y g³ównie od klimatu (wilgotnoci, temperatury itp.). Ma to istotne
znaczenie, poniewa¿ sk³ad izotopowy wêgla w CO2 pochodz¹cym z tych róde³
jest ró¿ny. G³ówne ród³o CO2 glebowego stanowi mineralizacja glebowej materii organicznej. Zró¿nicowanie jej sk³adu izotopowego jest zwi¹zane z biochemicznymi w³aciwociami kieruj¹cymi fotosyntez¹ rolin zasiedlaj¹cych dany
ekosystem. Ze wzglêdu na rodzaj fotosyntezy, roliny l¹dowe zosta³y podzielone
na trzy typy, z których ka¿dy cechuje inny model frakcjonowania izotopów wêgla (OLeary 1988). Roliny typu C-3 (najczêciej wystêpuj¹ce w klimacie umiarkowanym i w lasach) redukuj¹ CO2 do zwi¹zków zawieraj¹cych 3 atomy wêgla
poprzez enzym RuBP karboksylazê, dyskryminuj¹c¹ 13CO2. Powstaj¹ca w ten
sposób materia organiczna cechuje siê nisk¹ wartoci¹ d13Corg (-32 do -20,
rednio -27). Roliny typu C-4 (g³ównie ¿yj¹ce w klimacie ciep³ym i suchym)
redukuj¹ CO2 do zwi¹zków zawieraj¹cych 4 atomy wêgla poprzez enzym PEP
karboksylazê, w niewielkim tylko stopniu dyskryminuj¹cym 13CO2. Roliny typu
C-4 charakteryzuj¹ siê znacznie wy¿szymi wartociami d13Corg (-17 do -9,
rednio -13). Trzeci typ rolin (CAM), charakterystyczny dla rodowisk pustynnych, cechuje metabolizm zmieniaj¹cy siê w zale¿noci od warunków. W okresach suchych roliny typu CAM redukuj¹ CO2 jak roliny typu C-4, natomiast
przy zmianie warunków mog¹ przestawiæ siê na typ metabolizmu rolin C-3.
St¹d wartoci d13Corg rolin typu CAM wahaj¹ siê w granicach od -28 do -10,
najczêciej od 20 do -10. Glebowy CO2 powsta³y w wyniku biomineralizacji
materii organicznej jest zazwyczaj wzbogacony w 13C o oko³o 5 w porównaniu z glebow¹ substancj¹ organiczn¹, przypuszczalnie z powodu szybszej dyfuzji
ku górze 12CO2 (Cerling i in. 1984). I tak wartoæ d13C dwutlenku pochodz¹cego
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Ryc. 2. Schematyczne przedstawienie frakcjonowania izotopów wêgla w trakcie mineralizacji substancji organicznej oraz procesów prowadz¹cych do wytr¹cania kalcytu (zmodyfikowany wykres
z pracy Nordt i in. z 1996)
Fig. 2. Diagram showing the fractionation of carbon isotopes during organic matter mineralization and calcite precipitation (modified diagram of Nordt et al. 1996)

z biomineralizacji rolin charakteryzuj¹cych siê cie¿k¹ fotosyntezy typu C-3
wynosi oko³o 22, a rolin C-4 oko³o 8 (ryc. 2). Inne wa¿ne sk³adniki
glebowego CO2 maj¹ wartoci d13C: 1) CO2 atmosferyczny oko³o 8 i 2) CO2
pochodz¹cy z rozpuszczania okruchów wapieni od 8 do 12 (Nordt i in.
1996). W sprzyjaj¹cych warunkach fizyczno-chemicznych z wód glebowych
wytr¹ca siê kalcyt. W trakcie tego procesu nastêpuje dalsze frakcjonowanie izotopowe wêgla, o oko³o +10 (Cerling 1984). Frakcjonowanie nastêpuje etapowo w wyniku 1) rozpuszczania CO2 w wodach glebowych i dysocjacji powsta³ego H2CO3 (+9) oraz 2) wytr¹cania kalcytu (+1). Wartoci d13C kalcytu
wytr¹conego z wód glebowych zawieraj¹cych CO2 pochodz¹cy z jednego tylko
ród³a (ryc. 2) wynosi³yby wówczas odpowiednio oko³o: 12 (roliny typu C3), oko³o +2 (roliny typu C-4, CO2 atmosferyczny i pochodz¹cy z rozpuszczania wapieni). Zmiany proporcji udzia³u poszczególnych rodzajów dwutlenku
wêgla, takie jak wzrost udzia³u CO2 atmosferycznego lub pochodz¹cego z rozk³adu rolin C-4 prowadz¹ do wzbogacenia w ciê¿szy izotop wêgla kalcytu wytr¹conego w glebie. Taki sam wp³yw na wartoæ d13C ma wzrost parowania,
w wyniku którego do atmosfery szybciej s¹ uwalniane cz¹steczki zawieraj¹ce
l¿ejsze izotopy zarówno wêgla jak i tlenu.
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Sk³ad izotopowy tlenu wêglanów glebowych zale¿y od wielu wzajemnie ze
sob¹ powi¹zanych czynników, wród których najwiêksze znaczenie maj¹ temperatura i sk³ad izotopowy wód glebowych. Ogólnie wiadomo, ¿e wartoæ d18O
wytr¹caj¹cych siê wêglanów wzrasta ze wzrostem temperatury i maleje, gdy
wzrasta iloæ opadów oraz ¿e wartoæ ta zmienia siê w wyniku rekrystalizacji
i pogrzebania osadów (Nordt i in. 1996). Temperaturê powstania osadów l¹dowych oznacza siê wieloma metodami wykorzystuj¹cymi sk³ad izotopowy tlenu
w wêglanach pedogenicznych oraz sk³ad chemiczny osadów. Najbardziej wiarygodne wyniki uzyskano z oznaczeñ izotopów tlenu i wodoru w celulozie wspó³czesnych rolin, ze sk³adu izotopowego tlenu z czwartorzêdowych nacieków kalcytowych w jaskiniach oraz dla osadów kopalnych z oznaczeñ sk³adu izotopowego biogenicznego wêglanowego fluoroapatytu (Dworkin i in. 2005). W miarê
dok³adne okrelenie temperatury ze sk³adu izotopowego wêglanów pedogenicznych wymaga danych odnosz¹cych siê do sk³adu izotopowego wód meteorycznych w miejscu wytr¹cania siê kalcytu. St¹d najczêciej analiza sk³adu izotopowego tlenu w wêglanach pozwala jedynie na okrelenie wzglêdnych zmian temperatury zobrazowanych znacz¹cymi wahaniami wartoci d18O w profilu.
Pomimo takich komplikacji Dworkin i inni (2005) na podstawie zbioru danych odnosz¹cych siê do wspó³czesnych wêglanów (kalcytów) pedogenicznych
stwierdzili stosunkowo dobr¹ korelacjê (r2 = 0,59) pomiêdzy wartociami d18O
kalcytów a redni¹ roczn¹ temperatur¹ (MAT  Mean Annual Temperature).
W oparciu o te dane wyprowadzili oni równanie pozwalaj¹ce w przybli¿eniu
oszacowaæ MAT: d18O ( PDB) = 0,49 (T°C) 12,65. Równanie to dotyczy
gleb powstaj¹cych wspó³czenie w strefie klimatu umiarkowanego. Aby zastosowaæ to równanie do wêglanów pedogenicznych z osadów kopalnych, nale¿y przyj¹æ
za³o¿enie, ¿e na ich powstanie wp³ywa³y takie same czynniki, jak na wytracanie
wspó³czesnych wêglanów pedogenicznych w klimacie umiarkowanym. Przyjmuj¹c to za³o¿enie, mo¿na stwierdziæ, ¿e w profilu Ska³a Podolska B (ryc. 3)
zmiany wartoci d18O wskazuj¹ na ci¹g³e ocieplenie (w przybli¿eniu od oko³o
5°C do 11°C MAT) w czasie tworzenia siê starszego poziomu gleb czarnych
i raptowny spadek MAT do 7°C w dolnej czêci m³odszego poziomu gleb czarnych.
Sk³ad izotopowy kalcytu w strukturach biogenicznych wyró¿nia siê wyj¹tkowo niskimi wartociami d13C i d18O, znacznie ni¿szymi od wartoci dla kalcytów wytr¹conych z wód porowych, zawieraj¹cych dwutlenek wêgla pochodz¹cy
z jednego tylko ród³a, o najni¿szej wartoci d13C, jakim jest mineralizacja rolin
C-3 (ryc. 2). Wynika st¹d, ¿e w rodowisku, w jakim nastêpowa³a kalcytyzacja
korzeni by³o dodatkowe ród³o dostarczaj¹ce dwutlenek wêgla znacznie wzbogacony w lekki izotop 12C. Do procesów biomineralizacji substancji organicznej
zaliczane s¹ równie¿ beztlenowe procesy gnicia i fermentacji przebiegaj¹ce przy
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udziale mikroorganizmów (bakterii, grzybów, dro¿d¿y). W wyniku tych procesów, charakterystycznych dla obszarów podmok³ych i o podwy¿szonej iloci
opadów, zachodzi metanogeneza, w trakcie której powstaj¹: bardzo lekki izotopowo metan CH4 (d13C = ~75) i CO2, wzbogacony w ciê¿szy izotop wêgla
(v13C = ~+15). Metan z kolei w warunkach aerobowych mo¿e szybko zostaæ utleniony przez metanotroficzne bakterie do bardzo lekkiego izotopowo CO2,
dla którego wartoæ d13C dochodzi nawet do 44 (Barker, Fritz 1981; Coleman i in. 1981; Whiticar 1999; Popp i in. 2000; Kotelnikova 2002; Templeton i
in. 2006). Proces bakteryjnego utleniania metanu jest procesem wieloetapowym,
w którym powstaj¹ zwi¹zki organiczne zawieraj¹ce, obok wêgla i wodoru, tlen
(CH3OH, HCHO, HCOOH). St¹d CO2 stanowi¹cy koñcowy produkt tej reakcji
zawiera tlen, który przypuszczalnie, podobnie jak wêgiel, ulega frakcjonowaniu
w cz¹stkowych reakcjach tego procesu. W ten sposób mo¿na wyt³umaczyæ spadek wartoci d18O o 2 do 4 w kalcycie ze struktur biogenicznych w porównaniu z cementami kalcytowymi. Inne procesy, które mog¹ powodowaæ wzbogacenie wêgla w l¿ejszy izotop 12C, to: mineralizacja materii organicznej pochodz¹cej
z mikroorganizmów takich jak bakterie i grzyby lub kalcytyzacja komórek w
wyniku metabolizmu rolin.

Ryc. 3. Profil osadów ods³oniêcia Ska³a Podolska B: MAT (rednia roczna temperatura) oszacowana wed³ug równania Dworkina i in. 2005, opartego na zmiennoci sk³adu izotopowego tlenu w cementach wêglanowych ryzolitów i konkrecji
Fig. 3. Lithological sketch of Skala Podilska B profile: estimated MAT (Mean Annual Temperature) using Dworkin et al. (2005) equations basing on the variation of the oxygen isotopic composition of authigenic carbonate cements in rhyzolithes and concretions
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WNIOSKI

W badanych profilach lessów i gleb kopalnych stwierdzono wystêpowanie
ró¿nych genetycznie form autogenicznych wêglanów. Najwiêksz¹ grupê form
stanowi¹ wêglanowe cementy konkrecji, ró¿nej wielkoci kukie³ek lessowych,
a tak¿e cementy ryzolitów i ryzokrecji. Inne formy autogenicznych wêglanów
wystêpuj¹ w skalcytyzowanych strukturach biogenicznych: pseudomorfozach po
komórkach we fragmentach korzeni oraz skalcytyzowanych koloniach grzybów.
Do trzeciej grupy zaliczono bioklasty reprezentowane przez wêglanowe skorupki
(zachowane w ca³oci lub we fragmentach) miêczaków. Analizy izotopowe wykonane osobno dla poszczególnych form wêglanów wykaza³y znaczne ró¿nice
stosunków izotopowych zarówno wêgla, jak i tlenu pomiêdzy tymi formami,
wiêksze ni¿ zró¿nicowanie w profilu sk³adu izotopowego wêglanów nale¿¹cych
do jednego z wydzielonych typów.
Interpretacja przyczyn zró¿nicowania zapisu izotopowego opiera siê na publikacjach dotycz¹cych genezy wêglanów i ród³a, z jakiego pochodzi³ dwutlenek wêgla. Zapis izotopowy cementów kalcytowych wszystkich wyodrêbnionych typów konkrecji jest podobny. Niskie, ujemne wartoci d13C i d18O dla
kalcytu wskazuj¹, ¿e cementy wytr¹ca³y siê z wód porowych, w których przewa¿a³ dwutlenek wêgla pochodz¹cy z biomineralizacji materii organicznej. Na podstawie wyników samej analizy izotopowej trudno okreliæ warunki klimatyczne,
w jakich wytr¹ca³y siê wêglany, poniewa¿ na frakcjonowanie izotopowe wêgla
i tlenu wp³ywa wiele czynników, a interpretacja danych izotopowych wymaga
szczegó³owej wiedzy na temat zachodz¹cych w danym rodowisku procesów,
które mog³y modyfikowaæ stosunki izotopowe. Niemniej niskie ujemne wartoci
d13C i d18O wiadcz¹ce o zaawansowanej degradacji substancji organicznej mog¹
wskazywaæ na stosunkowo ch³odny i wilgotny klimat w okresie tworzenia siê
konkrecji. Nieznaczne wzbogacenie wêglanów w ciê¿sze izotopy wêgla i/lub
tlenu wskazuj¹ na krótkotrwa³e, podrzêdne zmiany klimatu np. zmniejszenie iloci
opadów lub bardziej intensywne parowanie spowodowane miêdzy innymi podwy¿szeniem temperatury. Natomiast wzbogacenie w ciê¿szy izotop tlenu wêglanów powsta³ych w osadach z profilu Ska³y Podolskiej na granicy m³odszej gleby
czarnoziemnej z zachowanymi poziomami starszej gleby mo¿e wiadczyæ o nieznacznym ociepleniu, zapewne genetycznie zwi¹zanym z okresem tworzenia siê
gleby m³odszej. Oszacowanie redniej rocznej temperatury (MAT) na podstawie
zmian sk³adu izotopowego tlenu w wêglanach pedogenicznych (Dworkin i in.
2005) wykonano dla autogenicznych wêglanów wytr¹conych nieorganicznie w pobli¿u powierzchni osadu, cechuj¹cych siê brakiem wyranych oznak rekrystalizacji. Do tej grupy wêglanów zaliczono cementy kalcytowe w konkrecjach, a szczególnie w ryzokrecjach i ryzolitach. Z analizy oszacowanych MAT w czasie two-
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rzenia siê gleb czarnoziemnych w profilu Ska³y Podolskiej B (ryc. 3) wynika, ¿e
w poziomie Bk dolnego kompleksu temperatura stopniowo wzrasta³a od 6 a¿ do
11°C tu¿ przy granicy z górnym poziomem gleb. Natomiast w trakcie powstawania górnego poziomu gleb czarnoziemnych MAT waha³a siê w niewielkim zakresie oko³o 1011°C, z jednym wyranie zaznaczonym okresem och³odzenia do
7°C w dolnej czêci poziomu Bk.
Kalcytyzacja fragmentów korzeni i kolonii grzybów nastêpowa³a w nieco
odmienny sposób i w innych warunkach ni¿ cementacja konkrecji. W przypadku
kalcytyzacji fragmentów korzeni proces ten zaczyna³ siê wewn¹trz komórek od
wytr¹cania kalcytu na ich wewnêtrznych ciankach. Wyj¹tkowe wzbogacenie
w lekkie izotopy wêgla i tlenu powsta³ego w tych warunkach kalcytu wskazuje,
¿e jego krystalizacja nastêpowa³a w czêciowo zamkniêtych mikrorodowiskach,
w których bakteryjnym procesom fermentacji towarzyszy³o utlenianie metanu.
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SUMMARY

Important profiles of loess with fossil soils sequences were examined in respect of morphological
and isotopic differentiation of authigenic carbonates.
Several morphological forms of carbonates, genetically differentiated were distinguished.
About 150 samples were analysed, from each 14 forms of carbonates were separated and their
utility for climatic reconstructions was determined. Small limestone fragments  detrital component
of loess are useless for this purpose, because they represent allogenic components. Bioclasts  the
second group  includes detritus of molluscs shells or ostracodes valves from ancient marine sediments
as well as shells of molluscs living at the past surface during the loess sedimentation or during the
fossil soil development. Only the last group of bioclasts can give information concerning the
Quaternary environment, but the problem of their interpretation is complicated. The most important
carbonate forms for climatic reconstruction are autigenic carbonates. Among them several types
were distinguished: concretions (carbonate cemented bodies) dispersed throughout loess in forms
of nodules, as well as rhizolith and rhizocretions (biogenic-sedimentary structures developed around
roots). Another type of biogenic structures is represented by pseudomorphoses of the roots cells
and fungous structures (pseudomycelia).

FORMY MORFOLOGICZNE AUTOGENICZNYCH WÊGLANÓW I ICH SK£AD...

111

The distinguished forms of authigenic carbonates differ markedly, one from another, in the
isotopic composition. That is the result of numerous factors affecting the fractionation of carbon
and, in particular, oxygen stable isotopes of authigenic calcite.
In the soil ecosystems carbonates precipitate in equilibrium with the soil CO2, originating
from different sources: biomineralization of the soil organic matter, roots respiration, and diffusion
from the atmosphere and from the underlying deposits. Carbon isotope composition of soil CO2
results mainly from the photosynthesis type of plants that colonised the ecosystem. Oxygen isotopic
composition in the soil carbonates depends on the temperature during the precipitation and the
isotopic composition of the soil waters. Increasing values of d18O result more frequently from the
rise of temperature and/or aridity.
For evaluation of the mean annual temperatures (MAT), the equation of Dworkin et al.
(2005) was used. This equation displays the relations between the d18O values and the MAT for the
recent pedogenic carbonate concretions of temperate climate. Microstructural analysis shows similar
morphological features of authigenic carbonates in profiles studied to the forms described by the
mentioned authors. That is why we assume that conditions which influenced the concretions origin
have been almost the same. For estimation of the temperature, we used the d18O values for concretions,
mainly rhizoliths, because they originated around the grasses roots, growing during the time of
loess accumulation. The estimated mean annual temperatures varied in the range from 7 to 12°C,
which are probably too high for the time of loess sedimentation, but points to important temperature
fluctuations in time.
Biogenic carbonates, mainly the pseudomorphoses of root cells show much lower values of
d13C and d18O, that means important increasing of the isotopically lighter CO2 share. It is probably
the consequence of fermentation processes resulting from micro-organisms activity and methanogenesis. Isotope composition of these carbonate forms can not be used for the past temperature
estimation.
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