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MAPA GLEBOZNAWCZA WOJEWÓDZTWA SZCZECIŃSKIEGO
1 : 1000.000

(Z Zakładu Gleboznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego)

Opracowanie gleboznawcze terenów  W ojewództwa Szczecińskiego 
w skali 1 : 1000.000, om awiane w niniejszym  s/prawozdaniu, dotyczy zdjęć 
przeprowadzonych w roku 1948.

W ykaz gleb do m apy w tej skali wydany został przez Polskie Towa
rzystwo Gleboznawcze w tymże roku. Traktow ać wszakże należy zarówno 
tę klasyfikację, jak  również opracowane na jej podstawie zdjęcia, za prace 
wyłącznie natu ry  orientacyjnej.

W grupie gleb uform owanych na utw orach lodowcowych wspom
niana klasyfikacja rozróżnia:

1) piaski i szczerki,
1) bielice oraz szczerki naglinowe i naiłowe,
3) gliny i iły,
4) czarne ziemie,
5) gleby lesowe.

Na omawianym obszarze w ystępują tylko pierwsze cztery grupy 
gleb, których zasięgi należało wyznaczyć na mapie w skali 1 : 1.000.000.

Z punktu  widzenia przydatności m apy dla celów techniki agrono
micznej było by w skazanym  rozróżnianie więcej szczegółowe odmian 
i kategorii glebowych.

Było by to zwłaszcza w skazanym  w odniesieniu do gleb grupy d ru 
giej: ,,bielice oraz szczerki naglinowe i naiłow e“. Oznaczanie na przeglą
dowej naw et mapie jednym  znakowaniem  różnych odmian i pododmian 
mogących się mieścić w tej grupie, odmian o zasadniczo różnej wartości
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z punktu  widzenia biologicznej produktyw ności — tłum aczy się tylko 
niezbędnością szybkiego, przeglądowego naszkicowania obrazu gleb 
Polski.

Dalsze opracowania gleboznawcze kraju , naw et w skali przeglądo
wej, muszą dopełnić postulat większego jej zbliżenia dla celów praktyki 
agronomicznej.

Jeśli chodzi o najogólniejsze scharakteryzow anie klim atu Pomorza 
jako czynnika gleboznawczego oraz jako czynnika rozwoju roślin, to oprzeć 
się można na następującym  wypowiedzeniu się prof. W. Smosarskiego 
(Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych tom XLIX — 1947) na tem at klim atu 
województwa pomorskiego:

„K lim at województwa pomorskiego jest geograficznie tak  urozm ai
cony jak  nigdzie w Polsce. Przyczynia się do tego kilka okoliczności. Przede 
wszystkim  sąsiedztwo Bałtyku wyciska na klimacie bardzo charak tery
styczne piętno. N astępnie grają rolę znaczne różnice poziomu od ca 300 
m etrów  wyniesienia na wyżynach pojezierza do bardzo niskich położeń 
w dolinie W isły i W arty oraz na wybrzeżu morskim, dalej w ydłużenie 
w kierunku południkowym, wreszcie w pobliżu granicy mas atm osfe
rycznych różnego pochodzenia“.

Słowa te  w niem niejszej m ierze odnoszą się też do Pomorza Zachod
niego i w skazują na w ielką różnorodność oddziaływania czynników kli
m atu  nadglebowego na ukształtow anie się gleby. A dodać trzeba, że na 
kształtow anie się to działają nietylko elem enty klim atu nadglebowego 
ale w stopniu niem niejszym , elem enty t.zw. klim atu glebowego, k tóry  
wszakże nie jest odbiciem klim atu nadglebowego, a k tóry  kształtu je się 
także w zależności od ogółu cech fizycznych danej skały a głównie stru k 
turo we j oraz od jej reliefu.

Przedstaw iając poniżej niektóre dane dotyczące opadów i przebiegu 
tem peratur na obszarze Pomorza Zachodniego, jako ważnych czynników 
kształtow ania się tutejszych gleb, pokreślić jednocześnie należy, że też 
same dane (opady, średnie roczne t°, wilgotność powietrza) są decydująco 
ważne dla możliwości produkcji roślinnej na tych glebach. Rys. 1 i 2.

W związku z przedstaw ioną m apą opadów wspomnieć trzeba, że 
innym, ze spraw ą opadów związanym czynnikiem, bardzo ważnym  dla 
rozw oju roślin, jest wilgotność powietrza.

W zględna wilgotność powietrza wynosi na Pomorzu dla miesięcy 
w egetacyjnych najw ażniejszych: m aja — lipca około 80% i jest wyższą, 
a więc korzystniejszą niż np. wilgotność względna w Poznańskim, gdzie 
wynosi ona dla tychże miesięcy ca 65 — 70%.
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Na utrzym anie na Pom orzu wyższej wilgotności powietrza w yw iera 
znaczny wpływ duża ilość jezior oraz równom ierne rozprzestrzenienie 
obszarów obniżonych wypełnionych przez torfowiska.

Mapa średnich rocznych opadów wykazuje, że przeważna część wschod
nich obszarów województwa otrzym uje 650 mm opadów. M aleją one ku 
zachodowi do 600 — 650 mm, a nad sam ą Odrą do500 — 550 mm.

Rys. 1 Mapa opadów w/g Wiadomości służby Hydrologicznej. 
Tom. I zeszyt 2 — dr J. Ostromęcki.
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Odnośnie rozkładu średnich rocznych t° widzimy, że w zrastają one 
regularnie od ca 6,5 C° we wschodniej, najwyższej części Pomorza Zachod
niego w kierunku Odry, osiągając nad nią w artość powyże j 7,5° C.

Jeśli chodzi o dane tem peratu r ważnych dla rozwoju roślin, to przy
toczyć też można niektóre dane co do czasu najpóźniejszych i najw cześniej
szych przymrozków. W ykazują one ten sam kierunek zmian, jaki w yka
zują zmiany średniej rocznej t°, a mianowicie:

Rys. 2 W/g Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej 
Tom. I zeszyt 1 — L. Bartnicki i W. Wiszniewski.
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a) na wschodzie Pomorza Zachodniego najpóźniejsze przym rozki 
wiosenne w ystępują w pierwszych dniach m aja; na zachodzie 
najpóźniejsze przym rozki wiosenne kończą się w połowie kw ie
tnia.

b) nawschodzie pierwsze jesienne przym rozki zjaw ią się w po
łowie października; na zachodzie — o ca 10 dni później.

Gleby Pomorza Zachodniego w decydująco przeważającej mierze 
rozw inięte są na skałach pochodzenia lodowcowego. Skałam i tym i i ich 
pochodnymi produktam i, przerobionym i przez wody międzylodowcowe 
i polodowcowe, są utw ory o następujących biologicznie ważnych trzech 
cechach:

Moment pierwszy: skały glebotwórcze Pomorza są utw oram i luź
nym i.

Moment drugi: tutejsze skały glebotwórcze są skałam i głębokimi.
Powyższe dwa m om enty są nader ważne dla wszelkiej produkcji 

roślinnej. Umożliwiają one korzystanie przez rośliny z zapasów niektó
rych składników pokarmowych, a zwłaszcza także zapasów wody z w arstw  
skalnych głębszych, pozaglebowych.

Moment trzeci: skały lodowcowe są utw oram i przeważnie pionowo 
i poziomo bardzo zmiennymi, przy czym zmienności tej nie cechują żadne 
prawidłowości. Powiedzieć naw et można, że jedyną prawidłowością w mo
zaikowatym  ułożeniu skał jest w łaśnie brak  wszelkiej prawidłowości.

Moment ten jest ważny i charakterystyczny specjalnie dla gleb tego 
terenu, powodując wielką różnorodność chaotycznie w ystępujących plam 
różnorodnych odmian gleb na niew ielkich niekiedy obszarach.

Jeśli więc chodzi o ogólne skartow anie pokryw y glebowej podob
nego obszaru, to zmuszeni jesteśm y zbierać w pewne klasy utw ory gle
bowe, nieraz dość różnorodne, a charakteryzujące się pewnym i przecięt
nym i cechami co do składu mechanicznego, co do charakteru  dynamiki 
zachodzących w nich procesów glebotwórczych etc. a w rezultacie co do 
produktywności, jako w yniku działających wszystkich czynników glebo
twórczych.

Dynamizm gleb Pomorza Zachodniego znajduje się pod wpływem  
równowagi chwiejnej.

Z jednej strony klim at i na tu ra lna  roślinność trw ała, a więc np. 
leśna, są czynnikami przesuwającym i tę równowagę w kierunku zapano
wania u tutejszych gleb typu bielic, a więc gleb zdążających do stałego 
zubożania się w zasady w górnych poziomach.

Z drugiej zaś strony gospodarka rolna (uprawa, nawożenie, płodo- 
zmian etc.) powyższe procesy bielicowania ham uje lub im przeciwdziała. 
Przede wszystkim zaś często sam charakter skały m acierzystej np. zasób-
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ność jej w węglan wapnia — zasobność w trudno przepuszczalne części 
ilaste etc., są czynnikami także przeciw staw iającym i się naturalnym  pa
nującym  tu  procesom bielicowania.

W konsekwencji: na skałach uboższych w C aC 03, a jednocześnie 
na skałach mechanicznie lżejszych i zwłaszcza pod wpływem  roślinności 
leśnej rozw ijają się gleby kwaśne odmian „bielic“ ; na skałach natom iast 
m arglistych, a jednocześnie na skałach mechanicznie zwięźlejszych, wa
piennych, lub zbliżonych do obojętnych, rozw ijają się odmiany gleb „bru
natnych“.

Istotą gleb „brunatnych“ jest: nieznaczne wyługowanie przez opady 
atm osferyczne, a więc nieznaczne zubożenie naturalnych  zasobów wapnia, 
:fosforu, potasu etc. Dzieje się to dzięki:

a) zwięzłemu składowi mechanicznemu masy glebowej, utrzym ującej 
w sobie wodę, ale nie przepuszczającej jej w głąb (podobnie jak 
np. w lesach).

b) dzięki naturalnej zasobności tych skał w węglan wapnia,
c) dzięki typowej dla tych gleb roślinności lasów mieszanych, po

bierających znaczne ilości składników popielnych z dolnych 
w arstw  i przenoszących je w form ie ściółki do poziomu w ierzch
niego — próchnicznego.

Brak silniejszego wyługowania nie zezwala na rozwinięcie się 
w  profilu glebowym poziomów glebowych dla roślin niedrzew iastych 
raczej niekorzystnych: eluwialnego i iluwialnego.

W rezultacie gleba przedstaw ia się jako zbudowana z w arstw y 
próchnicznej o miąższości np. 10— 20—30 cm, łagodnie i stopniowo za
nikającej w głąb, poprzez poziom szaro-rdzawy, a następnie przechodzi 
w  zabarw ienie brunatno-rdzaw e.

Odczyn całego profilu jest obojętny względnie zbliżony do obojęt
nego. Odmiany tych typów glebowych spotykam y na całym obszarze Po
morza Szczecińskiego. W obecnym opracowaniu typ ten nie został z po
wodu przeważnie plam istego występowania na mapie wyodrębniony, 
a włączony został do grupy gleb „bielice oraz szczerki naglinowe i naiłow e“ 
(pośród których zwykle występuje), ze względów technicznych, o k tó
rych wspomniano na wstępie.

Typem  przestrzennie na obszarze Pom orza Zachodniego przew aża
jącym  jest typ  bielico wy.

W tej grupie oddzielnie rozpatrzeć należało by kategorie gleb tych 
rozw ijających się z glin morenowych, a oddzielnie gleby bielicowe na 
podłożu bezglinowym.

Jedną i drugą grupę, lecz przede wszystkim  pierwszą, traktow ać 
^należy jako kompleks dość produkcyjnie różnorodnych utworów, prze-



28 F. Terlikowski i M. Kwinichidze

strzennie na m ałych niekiedy odległościach bardzo zmiennych, stąd tru d 
nych do skartow ania w skali dużej.

Charakterystyczną cechą kwaśnych utworów „bielicowychu jest zu
bożenie w zasady wierzchniej w arstw y gleby w skutek procesu w ym y
wania.

Miąższość w arstw y wyługowanej (zbielicowanej) zależy od składu 
mechanicznego skały, tak  więc

a) u glin m orenowych (najpospolitsza u nas skała m acierzysta gleb 
bielicowych), poziomy Aj i A2 m ają miąższość ca 30—50 cm.

U gleb odm ian piaszczystych miąższość tych poziomów zawsze jest 
większa i wynosi ca 60—90 cm. Morfologicznie poziomy te są często słabo 
zaznaczone.

W ażnym czynnikiem współdziałającym  w procesie bielicowania jest 
powstająca nienasycona zasadami próchnica. Stąd u gleb zalesionych, bo
gatych w związki próchnicy kwaśnej, wykształcenie bielic jest zawsze 
znacznie lepiej zaznaczone niż u obok leżących gleb ornych.

U tych ostatnich prócz stosunkowego obniżenia zawartości kw aś
nych połączeń organicznych, gospodarka rolna jest bardzo ważnym czyn
nikiem  przeciw staw iającym  się procesom bielicowania (odpowiednie pło- 
dozmiany, doprowadzanie nawozów, zwłaszcza wapna, upraw a m echa
niczna, drenow anie etc.).

Pomimo wszakże gospodarki rolnej zubożenie tych gleb w składniki 
łatw iej wym ywalne — Ca, К  — nie mówiąc naturaln ie  o N — ma ten 
dencje wyraźnego przejaw iania się. W stopniu słabszym dotyczy to rów 
nież związków fosforu.

Jest to powodem, że gleby bielico we są z reguły glebami z na tu ry  
mniej produkcyjnym i niż grupa uprzednio omówionych gleb „brunat
nych“.

Najlepsze z grupy tej są bielice rozwijające się z glin morenowych.
W ystępowanie przestrzenne tych gleb jest, jak  wspomniano, znacz

ne i dość równom ierne w całym województwie.
Są to gleby terenów  przeważnie lekko sfalowanej m oreny dennej, 

a częściowo i terenów  w ypełnionych przez utw ory skalne moren koń
cowych.

Zaznaczone na mapie powierzchnie tych gleb m ają charakter orien
tacyjny, szematyczny, w tym  rozumieniu, że teren  ten  jest nader różno
rodny, jeśli go rozpatryw ać w skali szczegółowej.

W ystępuje w tedy powszechne zjawisko plam istej zmienności tego
typu.

W zależności od reliefu, miąższość w arstw y wierzchniej próchnicznej 
oraz niekiedy zaraz pod nią zalegającej zbielicowanej, zm ieniają się stale-
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'Zjawiska erozji powierzchniowej, procesy zmywne itp. zm ieniają miąż
szość form owanej pokryw y glebowej.

Jako częsty rezulta t tych zmian w ystępuje spłycenie w arstw y 
próchnicznej na krzyw iznach terenow ych i przenoszenie próchnicy 
w  miejsca niżej położone.

W rezultacie na pagórkach z gliny morenowej, na ostrzejszych zbo
czach, w arstw y naw ierzchnie mniej lub więcej zsuwają się ze spadem 
terenu, obnażając spoistą w arstw ę iluw ialnej gliny morenowej; natom iast 
u  podnóża wypukłości terenowej gromadzą się utw ory o większej m iąż
szości i zwykle bardziej spiaszczone na skutek spełzów części sypkich ze 
.stromizm.

C harakterystyczny Układ typowej bielicy, składający się norm alnie 
z profilu cztero-warstwowego, w terenie gleb bielicowych pagórkow a
tych — przem ienia się w układy np. dwu-warstw owe. Obszary zaś za
znaczone jako obszary bielic, są właściwie obszarami plam isto w ystę
pujących, dość różnych pcd względem w artości rolniczej odmian gleb.

W ybitne miejsce zajm ują na om aw ianym  terenie gleby torfowe. 
W edług mapy gleby torfowe zajmować m ają ca 10%> powierzchni 
województwa.

Są to torfowiska z przew agą torfowisk nizinnych. W ażnym jest, że 
torfow iska tutejsze, zarówno nizinne jak  i wyżynne, rozrzucone są dość 
równocześnie po całym obszarze tego kraju , co przyczynia się wyraźnie 
do zaakcentowania wilgotności powietrza Pomorza Zachodniego, czynnika 
ta k  ważnego dla rozw oju roślinności.

I jeszcze jeden dodatni moment dość równom iernego rozmieszczenia 
torfow isk w tym  k raju  można podkreślić. Jest to moment ułatw ionej 
ew entualnej możliwości użytkow ania złóż torfowych do celów ,,próch- 
n icow ania“ sąsiadujących gleb m ineralnych.

O ile opracować się uda podstawy racjonalnego stosowania mas tor- 
iow ych  jako środka próchnicowania gleb, to równom ierne stosunkowo 
występowanie torfowisk na obszarze Pomorza Zachodniego ułatw i może 
zabiegi „próchnicow ania“ gleb.

Odm iennym  i swoistym typem  glebowym, w ystępującym  na zie
m iach Pomorza Zachodniego są tak  zwane ,,czarne ziemie pyrzyckie“, zna- 
л е  ze swej wysokiej produktywności.

Teren ,,czarnych ziem pyrzyskich“ jest terenem  dobrze uwilgot- 
nionym, na co wskazuje obecność rzek i sąsiedztwo jezior w ystępujących 
л а  zastoiskowym obszarze gleb pyrzyckich.

Czarne ziemie pyrzyckie charakteryzują się występowaniem  w pod- 
3ożu pylastych utworów warstw owanych, zasobnych w węglan wapnia.
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Czynnikiem sprzyjającym  w ytw arzaniu się dużej ilości masy roślin
nej, jako budulca próchnicy, jest tu ta j wilgoć; czynnikiem  zaś u trw ala ją 
cym próchnicę i powodującym  jej kum ulację jest zasobność skały w C aC 03r 
a także w pewnej mierze, swoisty porowaty pylasty m ateriał skalny, mo
gący dawać dość trw ałe połączenia organo-m ineralne.

Ze względu na znaczenie czarnych ziem pyrzyckich jako wysoko 
produkcyjnych siedlisk rolnych, oraz ze względu na ich swoistą odrębność, 
w porównaniu z innym i czarnymi ziemiami kraju , przytaczam y nieco da
nych charakteryzujących te specyficzne gleby Pomorza Zachodniego.

Pobrane na obszarze ziem pyrzyckich próbki glebowe wykazały:

Nr
próbki

M i e j s c e  p o b r a n i a
S k ł a d m e c h a n i c z n y

<  0,002 
mm

0,002 — 0,02 
mm

0,02 — 2 
mm

15 Podwodzie A j . . . . . 12,0 36,0 52,0
20 Pł ońs k. . .  . . . . 18,0 35,0 47,0
21 Przelewice . . . . . 12,0 31,0 57,0
S2 Kos i no. . .  . . . . 8,0 10,0 82,0
23 M e ch o w o ........................................... 50,0 10,0 40,0
24 Pyrzyce (3 km w stront; Starogardu) . 16,0 48,0 36,0
26 O b r y t a ........................................... 20,0 50,0 30,0

Zawartość próchnicy i węglanu w poziomie hum usow ym  wynosiła:

Nr
próbki

Grubość Aj 
w cm

% próchnicy % CaC03

15 60—70 2,4 0,8
20 60—70 2,5 0,9
21 40 1,9 0,02
22 70 2,5 —
23 70—80 6,0 53,0
24 30 1,6 1,4
26 30 2,1 0,2

Widzimy więc, że czarne ziemie pyrzyckie stanow ią odmianę czar
nych ziem, raczej słabiej p^óchniczne i w ykazują bardzo różne ilości 
C aC 03 w poszczególnych poziomach glebowych.

Charakteryzując gleby Pomorza Zachodniego ze względu na ich pro
duktyw ność w przybliżeniu powiedzieć można:

1) ± 10% powierzchni gleb ornych stanow ią dobre gleby, np. pozio
mu gleb kujaw skich
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2) ± 45% gruntów  ornych odpowiada poziomowi przeciętnych śred- 
niodobrych gleb W ielkopolski

3) ± 35°/o powierzchni ziemi ornej zajm ują grunty  lżejsze i lekkie
4) ±  10°/o powierzchni zajęte jest przez torfowiska i g runty  m ur- 

szaste.
24% całkowitej powierzchni gleb zajętej jest przez lasy.

Nadto ogólnie o glebach województwa szczecińskiego powiedzieć 
można:

A. Gleby Pomorza Zachodniego w ykazują następujące cechy 
wspólne:

I. Stosunkowo młody wiek utworów glebowych województwa szcze
cińskiego przejaw ia się silnie zaznaczonym na tych obszarach 
wpływem  budowy geologicznej na własności w ystępujących gleb. 
Tak więc np.
a) spotykam y tu ta j — w strefie klim atu  bielicującego —■ znaczne 

występowanie gleb brunatnych, a więc stadium  rozwoju gleb, 
w którym  nie zdążyły się jeszcze uwidocznić procesy bielico
wania

b) spotykam y tu ta j szereg zależności występowania odmian gleb 
w łączności z przebiegiem głównych ciągów m oren końcowych,.

- w  zależności od rozmieszczenia pradolin etc.
c) spotykam y tu ta j często m oreny lokalne
1) w ystępują tu ta j gliny morenowe barw y wiśniowej jako re 

zultat domieszek m ateriałów  trzeciorzędowych,
2) w ystępują tu ta j gliny m orenowe obfitujące w lokalne znaczne 

domieszki wapieni (sąsiedztwo utworów kredowych i jurskich).
d) w  obrębie gleb rozw ijających się z utworów m oreny końcowej 

w ystępują dość znaczne nagrom adzenia części pyłowych. Jest 
to rezultatem  rozmywającego i segregującego działania wody, 
silnie zaznaczonego w krajobrazie moren końcowych.

II. Specjalnie podkreślić należy w ynikającą z geologicznej budowy 
,,kompleksowość“ tut. utworów, powodującą mozaiko wość gleb 
poziomą i pionową w strefie m oreny czołowej.
a) Często w ystępuje tu ta j typ gleb ,,niew ykształconych“, analo

gicznie do gleb podgórskich
b) silnie zaznaczane zjawiska erozyjne akcentują ,kom plekso

wość“ tworząc deluwia oraz eluwia. Te ostatnie nastręczają 
problem  rolniczy, bo są specjalnie trudne w upraw ie; wysuwa 
się zagadnienie próchnicowania tych gleb; wysoka wilgotność 
powietrza zmniejsza trudności upraw y.
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c) „kompleksowość“ przejaw ia się też obfitością mozaikowato- 
w ystępujących utworów łąkowych — naw et na drobnych 
zmarszczkach na stokach wzgórz.

Reasumując: „kompleksowość utworów glebowych m onery końcowej 
powoduje znaczne trudności przedstaw iania na m apach zasięgów poszcze
gólnych odmian gleb. Często praktycznie jest to niemożliwe.

III. Kształtowanie się odczynu: Gleby Pomorza Zachodniego leżą 
w w arunkach akcentujących tendencję do zakwaszania się tych 
gleb a to z powodu:
a) Odzasadowienia przez działanie wód na wododziałach raz 

w k ierunku B ałtyku — to znów na południowych stokach 
w kierunku doliny Toruńsko-Eberwaldskiej

b) ew entualnej kwasowości wym iennej, powodowanej obecnością 
NaCl z powietrza

c) dość znacznych opadów: przeważna ilość obszarów zbiera 600— 
700 mm; miejsca najw yższe powyżej 700 mm; a tylko zachod
ni skraw ek województwa otrzym uje do 500 mm opadów

d) przeciwdziałającego wysychaniu i podsiąkaniu zasad z w arstw  
głębszych, działania wysokiej wilgotności powietrza.

IV. W arunki aeracji gleb Pomorza Zachodniego są raczej korzystne 
na skutek:
a) zróżnicowania reliefu
b) wietrzności k raju
c) silnego zdrenowania mnóstwem strum yków. Pomorze Zachod

nie jest k rainą specjalnie uwodnioną przepływającym i w oda
mi, co powoduje dobrą aerację i dobre biologiczne własności 
gleb.

B. Na terenie Pomorza Zachodniego w ystępują następujące typy
gleb:

I. Gleby brunatne, co stoi w łączności
a) z młodym wiekiem, a więc nieznacznym  wym yciem  zasad 

z gleb,
b) na tu ra lną  zasobnością w ielu skał w C aC 03,
c) roślinnością: lasy liściaste jako przenosiciele z powrotem  na po

wierzchnie gleby znacznych ilości składników wym ywanych 
w profilu glebowym.

II. Czarne ziemie województwa szczecińskiego wyodrębnione w od
mianę:
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1) „czarne ziemie pyrzyckie“ ; charakteryzuje te gleby:
a) pochodzenie na utw orach zastoiskowych w pradolinie,
b) w arstw ow anie skały m acierzystej,
c) zasobność w  CaCO: od ułam ków % do utworów m argli- 

stych,
d) pylastość składu mechanicznego,
e) procent próchnicy: około 2%>, przeważa 2.5°/», dochodzi do 

6% przy miąższości w arstw y А г =  30 — 70 cm.
III. Gleby torfowe w ilości ca 10% powierzchni.

IV. Gleby bielicowe jako przestrzennie typ najsilniej występujący.

F. TERLIKOWSKI i M. KWINICHIDZE 

(Institute of Soil Science University — Poznań)

THE MAP OF THE SOILS OF THE DISTRICT OF SZCZECIN

S u m m a r y

In the presented m ap there are chiefly four cathegories of soils:
1) sand and loam sandy soils (,,szczerki“),
2) podsol soils and loam sandy soils on the silty clay and on the clay,
3) clay and loam soils,
4) b lacke-neutral soils,
5) alluvial soils,
6) peat soils.


