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CZARNE ZIEMIE WROCŁAWSKIE 

(ich własności, wartość użytkowo-rolnicza i geneza)

(Z Zakładu Gleboznawstwa Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu)

Czarne ziemie wrocławskie nie były dotychczas szczegółowo badane 
przez gleboznawców. Pierwszym który w starszej literaturze zwrócił 
uwagę na interesujące nas gleby był A. Orth (6). Znane jemu były obok 
czarnoziemów Prus i Saksonii, także „czarnoziemy“ dolnośląskie, o któ
rych pisze, że rozciągają się od okolic Sobótki aż do Niziny Odrzańskiej 
koło Wrocławia i zalegają na piasku, glinie, marglu i ile. Wg O rth’a pro
file czarnych ziem dolnośląskich wykazują nieco inną budowę, aniżeli 
profile czarnoziemów innych miejscowości. W późniejszym okresie
H. Stremme (7) uważa badane gleby na podstawie profilów A. O rth’a za 
częściowo przeobrażone czarnoziemy. V. Hohenstein (2) opisując stosun
kowo szeroko „wschodnio-niemieckie czarnoziemy“, zalicza między inny
mi czarne ziemie wrocławskie do utworów stepowego pochodzenia. Po
dobnie czyni Laatsch (3) aczkolwiek wspomina o czarnych ziemiach wroc
ławskich jako mniej typowych czarnoziemach.

Polscy gleboznawcy mają inny pogląd na te gleby. T. Mieczyński (4) 
porównuje je z próchnicznymi, niskimi lessami przeławiconymi. J. To
maszewski (9) pierwszy nazywa interesujące nas gleby czarnymi ziemia
mi i pod takim to określeniem umieszcza je na „Mapie Gleb Polski“ 
w skali 1 : 1.000.000. A. Musierowicz (5) również zalicza te gleby do typu 
czarnych ziem.

Wszystkie spotykane w literaturze wzmianki, dotyczące czarnych 
ziem wrocławskich nie wyjaśniają jednak całkowicie ich genezy i są za
zwyczaj ogólnymi stwierdzeniami, opartymi nieraz na błędnych założe
niach. Dlatego też zachodziła konieczność szerszego rozpracowania tego 
tematu. W tym celu przeprowadziłem odpowiednie badania. Pokrywę 
glebową powiązałem ze skałą macierzystą oraz z innymi czynnikami gle- 
botwórczymi, głównie reliefem, klimatem, roślinnością, celem zbadania
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wpływu tych czynników na charakter i sposób wykształcenia się czar
nych ziem wrocławskich.

Dla szczegółowych opracowań wybrałem szereg profilów, położo
nych w różnych miejscowościach badanego obszaru. Ponadto celem wy
jaśnienia związku między reliefem a własnościami fizykochemicznymi 
czarnych ziem zrobiłem odpowiednie zdjęcia niwelacyjne i wykonałem 
odpowiednie rysunki i wykresy.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH

Do najważniejszych warunków przyrodniczych badanego terenu  
należą:

1. Fizjografia terenu,
2. Stosunki klimatyczne,
3. Budowa geologiczna i skały macierzyste.

F i z j o g r a f i a  t e r e n u

Czarne ziemie wrocławskie występują na nizinnym wododziale rzek 
Slęzy i Oławy i obejmują południową część powiatu wrocławskiego, za
chodnią część pow. oławskiego, północną część pow. strzelińskiego oraz 
sąsiednią, brzeżną część pow. dzierżoniowskiego. Linię wyspowego wy
stępowania czarnych ziem wyznacza trasa Wrocław—Oława—Strzelin—  
Łagiewniki—Kąty Wrocławskie—Wrocław. Badany obszar należy do 
równiny wrocławskiej będącej częścią składową Niżu Śląskiego. Trzon 
badanego terenu stanowi rzeka Slęza w środkowym i dolnym biegu oraz 
droga Wrocław—Strzelin (rys. 1).

Od północnego wschodu czarne ziemie wrocławskie graniczą z gle
bami aluwialnymi, a na wschodzie, południu i zachodzie obramowanie ich 
stanowią gleby szaro-brunatne, które spotkać można również w postaci 
niewielkich wysp na terenach wyżej położonych w obrębie głównego- 
obszaru czarnych ziem wrocławskich (rys. 2).

Pod względem orograficznym badany obszar jest słabo sfalowany. 
Najniższe miejsce (120 m n.p.m.) spotykamy w rejonie Brochowa. W mia
rę posuwania się w kierunku południowo-zachodnim teren lekko się pod
nosi, osiągając koło Kobierzyc 146 m n.p.m., a koło> Ludowa Śląskiego- 
170 m n.p.m. Wklęsłe i wypukłe orograficzne elementy krajobrazu na
szego obszaru wykazują na ogół formy łagodnie zarysowane, które wyra
żone są w postaci mikro i makro-reliefu.
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Rys. 2. Schematyczny przekrój poprzeczny przez kompleks czarnych ziem wrocławskich wzdłuż linii A — B.
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S t o s u n k i  k l i m a t y c z n e

Klimat obszaru czarnych ziem wrocławskich nie różni się zasadni
czo od klimatu Równiny Wrocławskiej i pozostałych terenów Niżu Śląs
kiego. Na nieliczne zresztą specyficzne cechy niektórych czynników kli
matycznych wpływają tu głównie trzy elementy, a mianowicie: dolina 
Odry, pasmo Sudetów i położona na południowo-zachód od naszego obsza
ru  Góra Sobótka, wznosząca się przeszło 500 m ponad otaczającą ją 
równinę.

Przeciętna roczna suma opadów na terenie czarnych ziem wrocław
skich waha się w granicach 550—600 mm. Wg Hellmann’a (1) przeciętne 
roczne sumy opadów dla niektórych miejscowości badanego obszaru 
wynoszą:

Wzniesienie nad Przeciętna roczna
poziom morza suma opadów

Wrocław 118 m 585 mm
Żurawina 131 m 586 mm
Turów 140 m 565 mm
Kąty 130 m 558 mm
Strzelin 165 m 578 mm

We Wrocławiu rozkład opadów w mm na poszczególne miesiące 
przedstawia się następująco:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
34 28 43 42 63 58 88 62 51 43 36 37

Przeciętna roczna tem peratura dla obszaru czarnych ziem wrocław
skich wynosi wg Hellmann’a 8,6° С. Rozkład ciepłoty na poszczególne 
miesiące przedstawia się następująco:

i  II ‘ III IV V VI VII VIII IX X XI XII
—1,6 —0,2 3,1 9,7 13,7 17,0 18,7 17,7 14.2 9,1 3,5 0,0

Jeżeli zestawimy dane klimatyczne, dotyczące temperatury i opa
dów kompleksu czarnych ziem wrocławskich z odpowiednimi danyriii 
charakterystycznymi dla obszaru czarnoziemów stepowych ZSRR (rys. 3), 
to trzeba stwierdzić istotne różnice, a mianowicie:

1. Suma opadów na obszarze czarnych ziem wrocławskich jest znacznie 
wyższa niż na obszarze czarnoziemów rosyjskich.

2. Większe opady okolic Wrocławia w okresie letnim oraz mniejszy nie
dosyt wilgoci w powietrzu i związane z nim mniejsze parowanie, ani-* 
żeli czarnoziemnej części ZSRR powodują w rezultacie większą wil
gotność gleby.
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3. Obszar czarnoziemny ZSRR posiada 5 miesięcy z temperaturami po
niżej 0° C. W rejonie Wrocławia mamy 3, a czasem tylko 2 miesiące
0 ciepłocie poniżej 0° C.

4. Średnia roczna ciepłota w okolicach Wrocławia wynosi 8,6° C, podczas 
gdy na obszarze czarnoziemów rosyjskich jest ona znacznie niższa
1 wynosi średnio 5,3° C.

5. Zima na obszarze czarnoziemów stepowych ZSRR jest zimniejsza, 
a lato znacznie cieplejsze w porównaniu z Wrocławiem.

Wszystkie uwagi dotyczące tem peratury i opadów ilustrują nam 
załączone wykresy (rys. 3 i За).

Na podstawie analizy klimatu możemy stwierdzić, że stosunki kli
matyczne obszaru czarnych ziem wrocławskich warunkują w każdym 
razie rozwój innej roślinności i inny kierunek przebiegu procesów bio
chemicznych na badanym przez nas terenie, niż to ma miejsce na obszarze 
czarnoziemów ZSRR.

Mając to na uwadze należy zrobić wyraźną linię podziału między 
czarnymi ziemiami wrocławskimi a czarnoziemami stepowymi, aczkol
wiek niektórzy autorzy, zmyleni barwą, nie wnikając w genezę badanych 
przez nas utworów glebowych, uważają ciemno zabarwione gleby, wy
stępujące na południe od Wrocławia za czarnoziemy i przyrównują je 
na skutek ich rzekomo „genetycznego i fenotypowego związku“ do czar
noziemów rosyjskich stepowego pochodzenia.
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B u d o w a  g e o l o g i c z n a  i s k a ł y  m a c i e r z y s t e

Na badanym terenie nie występują żadne skały z dawniejszych epok 
geologicznych. Stare formacje leżą tu  głęboko i są pokryte grubą war
stwą utworów trzeciorzędowych, złożonych przeważnie z różnego rodzaju 
iłów. Na trzeciorzędzie występują utwory dyluwialne w postaci glin lub 
piasków pomieszanych często ze sobą albo z gruboziarnistym żwirem. 
Wzdłuż rzek pasami nierównej szerokości, zależnej od rozmiarów zalewów 
rozciągają się aluwialne i staroaluwialne utwory w postaci glin, glinek, 
piasków i żwirów. Na podstawie materiałów niemieckich na terenie Rów
niny Wrocławskiej najwyższą warstwę wszystkich utworów dyluwialnych 
tworzy less, a w niektórych miejscach bezpośrednio pod warstwą lessu 
znajdują się iły trzeciorzędowe.

Wg naszych badań na interesującym nas terenie nie spotykamy les
sów, lecz węglanowe gliny pylaste lub glinki pyłowe dość szeroko roz
powszechnione na obszarze czarnych ziem wrocławskich. Mylny pogląd 
geologów niemieckich, dotyczący lessów tłumaczyć należy brakiem odpo
wiedniego i ścisłego kryterium  klasyfikacji utworów pyłowych.

Na badanym terenie spotykamy dość dużą rozmaitość skał macie
rzystych, a  mianowicie: gliny morenowe, gliny deluwialne, iły margliste, 
glinki pyłowe i piaski gliniaste.

Utwory morenowe badanego terenu mają nieco inny skład i pocho
dzenie. Cechą charakterystyczną glin morenowych jest duża zawartość

Rys. За. Roczny rozkład temperatury powietrza.
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w* nich frakcji pyłowych a stosunkowo mało szkieletu, w skład którego 
obok otoczaków nordyckich wchodzą odłamki twardych skał sudeckich. 
Biorąc pod uwagę relief powierzchni oraz blisko położone Przedgórze 
Sudeckie należy przypuszczać, że materiał pyłowy został tu przyniesiony 
przez wody spływające z terenów górskich i podgórskich. Obok szkiele
towych glin morenowych występują glinki pyłowe. Utwory te cechują się 
zazwyczaj niewielką miąższością, która waha się w granicach 40—90 cm. 
Ponadto w wyższych miejscach terenu spotykamy gliny morenowe silnie 
rozpłukane i na skutek tego wykazujące duże spiaszczenie. Na spadkach 
niewielkich wyniosłości wychodzi na powierzchnię materiał żwirowo- 
kamienisty.

W niższych kondygnacjach terenu obok glin deluwialnych i glinek 
pyłowych występują iły margliste i rzadziej margle.

Reasumując należy stwierdzić, że skały macierzyste czarnych ziem 
wrocławskich stanowią przeważnie gliny, gliny pyłowe, glinki, gliny ila
ste, a niekiedy iły. Utwory te są z reguły węglanowe lub margliste.

CHARAKTERYSTYKA CZARNYCH ZIEM WROCŁAWSKICH

Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych wynika, że inte
resujące nas utwory glebowe wykazują swoistą budowę profilu glebo
wego oraz własności fizyczne i chemiczne.

M o r f o l o g i a  i s y s t e m a t y k a  c z a r n y c h  z i e m

Typowe profile czarnych ziem wrocławskich nie wykazują wyraź
nego zróżnicowania na wszystkie poziomy, a mianowicie na poziomy: aku
mulacyjny, eluwialny, iluwialny oraz skałę macierzystą. Czarne ziemie 
są najczęściej glebami o budowie profilu А, С lub А, В, C.

Przeciętna miąższość poziomu próchnicznego wynosi 40 — 60 cm. 
Może ona jednak wzrastać na skutek namycia do 80—100 cm. Większą 
miąższość poziomu próchnicznego posiadają czarne ziemie występujące 
u podnóża niewielkich wyniosłości oraz w zaklęśnięciach terenowych 
(rys. 6).

Barwa czarnych ziem wrocławskich jest ciemna. Najciemniejsze 
zabarwienie posiadają czarne ziemie występujące w płaskich zagłębie
niach. W miarę posuwania się w głąb profilu glebowego maleje inten
sywność ciemnego zabarwienia poziomu akumulacyjnego.

Ciemna barwa czarnych ziem wrocławskich jest spowodowana sto
sunkowo dużą zawartością nasyconej zasadami próchnicy, której ilość 
waha się w granicach 2,5 — 3,8%.
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Na podstawie intensywności zabarwienia poziomu akumulacyjnego 
możemy wyróżnić szereg podpoziomów, a mianowicie: warstewka, którą 
zwyczajnie określa się przez Ao jest na ogół barwy szarej i słabo wykształ
cona, wynosi ona 2—3 cm; Ai obejmuje większą część poziomu A i jest 
brunatno-czam y w stanie suchym. Wraz z głębokością obserwuje się stop
niowe szarzenie zabarwienia i podpoziom A2 staje się jasno-szary do 
żółtego.

Grubość poziomu Ai waha się od 35 — 55 — 85 cm, a poziomu 
A2 5 — 10 cm. Przyczyna dobrego wykształcenia się poziomu akumula
cyjnego (A) leży w ciężko-gliniastym bądź ilastym składzie mechanicznym 
tych gleb, co utrudnia procesy wypłukiwania próchnicy. Czynnikiem 
powodującym gromadzenie się próchnicy i jej utrw alania jest zawarte 
w skale macieszystej CaC03, którego ilość waha się w granicach od 
5—10% oraz frakcja pyłowa, które to składniki łączą się z próchnicą 
i dają trudno-rozpuszczalne i opornie poddające się dalszemu rozkładowi 
związki organo-mineralne.

W przejściu poziomu A2 do poziomu В można zaobserwować ciemne 
zacieki i plamy próchniczne. Zabarwienie poziomu В jest brunatno-szare

Rys. 4. Mapka gleb w rejonie Kleciny na obszarze czarnych ziem wrocławskich.
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Rys 5. Mapka izobimmsowa w rejonie Kleciny na obszarze czarnych
gleb wrocławskich.

lub szaro-żółte, w górnej części tego poziomu (Bi), przechodząc stopniowo 
w dolnej części (B2) w zabarwienie brunatno-żółte. Wiele profilów czar
nych ziem wrocławskich wykazuje różnice spowodowane występowaniem 
w poziomie В brudno lub czerwono-brunatnych warstewek tlenków żelaza, 
które pokrywają występujące nieraz na tej warstwie rzadkie kamienie. 
Ponadto w poziomie В widać często obok intensywnego burzenia z HC1 
konkrecje żelazowo-manganowe oraz rdzawe plamy. Cechy te są dowo
dem działania wody wgłębnej, która na budowę profilów niektórych 
czarnych ziem naszego obszaru wywierała swoje charakterystyczne 
piętno.

W poziomach A i Bi czarnych ziem wrocławskich spotyka się otwory 
po ryjących zwierzętach i cieniutkie rureczki po obumarłych korzonkach 
roślin, które czynią te ciężkie utwory glebowe bardziej przepuszczalnymi 
dla wody.

Poza wyżej opisanymi poziomami zróżnicowania występują często 
w poziomach czarnych ziem wrocławskich na głębokości 80—90 cm do-
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datkowy poziom wykazujący ogle jenie. Tworzenie się poziomów oglejenia 
uzależnione jest nie tylko od wysoko stojącej wody gruntowej w glebie, 
ale także od ciężko-gliniastego podłoża czarnych ziem badanego obszaru.

W profilach glebowych czarnych ziem wrocławskich spotykamy 
nowotwory (konkrecje). Z nowotworów chemicznego pochodzenia wy
stępują tu, obok wspomnianych już konkrecji żelazowo - maganowych, 
rdzawych plam, cętek i zacieków, również konkrecje wapienne w postaci 
oczek, laleczek, plamek i nalotów. Występują one głównie w poziomie 
В na głębokości 50—75 cm, rzadziej w  dolnej części poziomu Ai. Z no
wotworów wytwarzanych pod działaniem czynników biologicznych spo
tykamy w czarnych ziemiach nowotwory w postaci kretowin i dendrytów.

Zawartość СаСОз jest rozmaita w różnych profilach czarnych ziem. 
Często burzenie z HC1 występuje od powierzchni, niekiedy dopiero 
w głębszej warstwie (poziomu akumulacyjnego. Najwięcej jednak СаСОз 
spotykamy w poziomie B-iluwialnym. Iluwialny poziom węglanowy 
utworzył się w czarnych ziemiach z jednej strony na skutek wypłukiwania 
rozpuszczalnych związków wapnia z poziomu akumulacyjnego, z drugiej 
zaś strony na skutek wytrącania połączeń wapniowych z podsiąkających 
roztworów glebowych.

Większość czarnych ziem wrocławskich nie wykazuje głębokiego 
odwapnienia. Badając różne profile czarnych ziem wrocławskich zauwa
żono, że wszędzie tam, gdzie gleba i skała macierzysta zawiera mniej 
części spławialnych, a głównie iłu koloidalnego, głębokość odwapnienia 
jest większa i im lżejsze jest podłoże, tym destrukcyjny proces odwap
nienia jest bardziej zaawansowany, czego wyrazem jest szare zabarwienie 
poziomu próchnicznego.

Czarne ziemie wrocławskie są z natury glebami strukturalnym i, 
przy czym poszczególne zlepki strukturalne wykazują dużą odporność na 
rozmywające działanie wody (tabl. II). Naturalna struktura czarnych ziem 
występuje w dwóch formach, a mianowicie: struktury  ziarnistej lub krup
ko we j i struktury orzechowej. Niektóre czarne ziemie badanego obszaru, 
zwłaszcza czarne ziemie na utworach ilastych, posiadają zazwyczaj 
w głębszych warstwach strukturę pryzmatyczno-słupkową. W wierzch
niej warstwie czarnych ziem gliniastych pod wpływem nawożenia i upra
wy spotykamy zazwyczaj złożoną strukturę gruzełkową oraz strukturę 
bryłową. Warstwa orna czarnych ziem lekkich wykazuje strukturę drob- 
no-gruzełkową.

Pod względem zwięzłości są to gleby przeważnie średnio-zwięzłe. 
Czarne ziemie naiłowe są zazwyczaj glebami zwięzłymi a nieraz i bardzo 
zwięzłymi. Na czarnych ziemiach ciężkich, szczególnie na miejscach nie- 
zaoranych tworzą się w czasie suszy rysy i pęknięcia, których szerokość
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wynosi nieraz 2—4 cm a długość 20—30 cm a nawet i więcej. Zjawisko 
to jest związane z większą zawartością próchnicy oraz iłu koloidalnego.

Czarne ziemie wrocławskie mają gliniasty lub ciężko-gliniasty skład 
mechaniczny w którym występuje przeważnie ponad 30% pyłu (tabl. I). 
Biorąc pod uwagę właściwości tych gleb z punktu widzenia mechaniki 
rolnej, podzieliliśmy czarne ziemie wrocławskie w zależności od zawar
tości części spławialnych na trzy zasadnicze grupy, a mianowicie:

1. czarne ziemie lekkie, zawierające do 30% części spławialnych
2. „ „ średnie „ „ 30—45%
3. „ „ ciężkie „ ponad 45% „ ,,

W zależności od morfologii poszczególnych profilów glebowych 
w obrębie czarnych ziem wrocławskich spotykamy następujące gatunki 
i odmiany:

1. Czarne ziemie lekkie:

a) na piaskach,
b) na lekkich glinkach

2. Czarne ziemie średnie:
a) na mocnych glinkach
b) na glinach

3. Czarne ziemie ciężkie:
a) na glinach pylastych
b) na glinach ilastych
c) na iłach

4. Czarne ziemie zdegradowane.

C z a r n e  z i e m i e  l e k k i e  występują w kompleksie czarnych 
ziem wrocławskich na ich brzeżnych obszarach. Stanowią one przejście 
od czarnych ziem średnich do gleb szczerkowych i wykazują zazwyczaj 
niewielką miąższość poziomu próchnicznego. Grubość poziomu akumu
lacyjnego badanej czarnej ziemi lekkiej na piasku sięga bowiem do 30— 
40 cm. S truktura gruzełkowa. Poziom przejściowy o miąższości 5 cm po
siada zacieki próchniczne w postaci szarych plam oraz lekko gliniasty 
skład mechaniczny. Nie posiadają w swoim profilu węglanów, które na 
skutek piaszczystego podłoża zostały wypłukane do głębszych warstw.

C z a r n e  z i e m i e  ś r e d n i e  występują na badanym kom
pleksie gleb wśród czarnych ziem ciężkich oraz w sąsiedztwie gleb gli
niastych średnich, do których przejściowym gatunkiem są gleby glinia
ste próchniczne.
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В

Poziom próchniczny Ai badanej czarnej ziemi średniej osiąga miąż
szość około 41 cm i posiada średnio-gliniasty skład mechaniczny. Pod 
działaniem kwasu solnego wykazuje intensywne i długotrwałe burzenie. 
S truktura gruzełkowa dobrze wykształcona.

Rys. 6 . Przekroje gleboznawcze w  rejonie Kleciny na obszarze czarnych ziem  
•wrocławskich. Stosunek skali pionowej do «poziomej =  1 :10

I. Przekrój poprzeczny wzdłuż linii A — В

II. Przekrój poprzeczny wzdłuż linii С — D
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Poziom przejściowy A2 powsiada miąższość około 10 cm i jest za
zwyczaj szary z ciemnymi plamami próchnicznymi. Leżący pod nim po
ziom В — iluwialny zawiera około 19% СаСОз i wykazuje obok jasno- 
żółtych plam, brunatne plamy wodorotlenku żelazowego.

Od głębokości 64 cm wystąpił w badanym przez nas profilu szary 
piasek z otoczakami, a na głębokości 70 cm woda zaskórna.

Poza opisaną czarną ziemią średnią spotykaliśmy na badanym te
renie czarne ziemie średnie wytworzone na deluwialnych glinkach py
łowych.

C z a r n e  z i e m i e  c i ę ż k i e  stanowią zasadniczy i dominujący 
gatunek gleb w obrębie badanego kompleksu. W poziomie próchnicznym, 
którego miąższość waha się przeciętnie w granicach 40—80 cm znajduje 
się od 14—20% iłu koloidalnego oraz 34—42% iłu pyłowego. Z innych 
frakcji przeważa tu fra'kcja drobnego pyłu o średnicy cząstek 0,02—0,05 
mm, której ilość waha się od 22—31%. Zawartość części szkieletowych 
nie przekracza 3%. Warto przy tym zaznaczyć, że w górnej warstwie 
poziomu próchnicznego za-wartość części szkieletowych dochodzi do 3%, 
w dolnej natomiast nie przekracza 1—1,7%. Większą zawartość części 
szkieletowych w górnej części poziomu próchnicznego należy tłumaczyć 
wprowadzeniem tej frakcji przez nawożenie i dlatego też mechaniczna 
analiza wykazuje większą zawartość części większych od 1 mm w w ar
stwie 0—20 cm na wszystkich badanych profilach gleb. Zawartość iłu 
koloidalnego jest, jak to wykazują analizy, w warstwie ornej niższa, niż 
w leżącej pod nią części poziomu próchnicznego. Zawartość próchnicy 
waha się na głębokości 10—20 cm w granicach od 2,5—3,83%, a na głę
bokości 30—40 cm 2,0—2,80%.

Występujące w podłożu czarnych ziem ciężkich gliny pylaste za
wierają około 35% części spławialnych, w itym około 10% iłu oraz 35% 
pyłu z przewagą frakcji pyłu drobnego; szkieletu około 1,7%. Poniżej 
73 cm występuje glina lekka, wykazująca spiaszczenie.

Występujące w podłożu czarnych ziem ciężkich gliny ilaste zawie
rają około 12% iłu koloidalnego i 52% iłu pyłowego oraz 26% pyłu drob
nego; szkieletu prawie nie posiadają.

W czarnych ziemiach ciężkich na glinach ilastych, posuwając się 
w głąb wzrasta ilość iłu pyłowego i pyłu drobnego, a maleje zawartość 
iłu koloidalnego. Barwa poziomu akumulacyjnego prawie czarna. Zawar
tość próchnicy 3,86% w warstwie ornej, a 2,83% w warstwie niższej.. 
Pdczyn obojętny. Posuwając się do dolnych poziomów wzrasta ilość СаСОз.

Czarne ziemie ciężkie, naiłowe występują w depresjach terenowych. 
Mineralna część tej gleby ma charakter drobnodyspersyjny. Poziom ilu
wialny zawiera rdzawe cętki i plamy .wodorotlenku żelazowego oraz kon-
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Rys. 7. Mapka bonitacyjna gleb na obszarze czarnych ziem wrocławskich.

krecje i białe plamy СаСОз. Na przejściu tego poziomu do podłoża wystę
puje rzadki bruk kamienisty. Znajdujący się w podłożu od głębokości 
100 om utwór ilasty zawiera dużo iłu koloidalnego. W miarę posuwania 
się w coraz głębsze warstwy profilu glebowego wzrasta ilość iłu koloidal
nego a maleje ilość frakcji pyłowej. Zawartość węglanów w poziomie ilu- 
wialnym tego profilu dochodzi prawie do 15%.

C z a r n e  z i e m i e  z d e g r a d o w a n e  występują na bada
nym terenie tam, gdzie skała macierzysta wykazuje większe spiaszczenie,
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a mniejszą zawartość części spławialnych. Cechą charakterystyczną pro
filu czarnej ziemi zdegradowanej jest brak СаСОз, słabo kwaśny lub 
kwaśny odczyn oraz rozmieszczenie próchnicy. W warstwie ornej bada
nego profilu ilość próchnicy wynosi 2,33%, na głębokości 30 — 40 cm 
1,86% a na głębokości 55—70 cm 0,98%. Takie rozmieszczenie próchnicy 
dowodzi o zjawiskach przemieszczania związków pod działaniem przesią
kającej wody.

Dane analityczne opisanych profilów czarnych ziem zestawione są 
w tabl. I, II, III, IV.

Poza opisanymi zasadniczymi profilami charakteryzującymi czarne 
ziemie wrocławskie, napotkaliśmy w czasie badań polowych czarne ziemie 
wytworzone na płytkim torfie, drogą namulenia na warstwę torfową znaj
dującą się w kotlince, próchnicy spłukanej z przylegających wyżej gleb 
łąkowych próchnicznych. Tego rodzaju czarne ziemie spotkano w dwóch 
wypadkach jedynie w zaklęśnięciach terenu, podlegających wyraźnemu 
działaniu zarówno wody wgłębnej, jak i powierzchniowej. Gleby te cechuje 
większa zawartość próchnicy, często z domieszką niezhumifikowanej sub
stancji organicznej oraz niekorzystne stosunki wodne.

Profil czarnej ziemi na płytkim torfie składa się z szeregu warstw 
wykazujących różnice w złożeniu i składzie masy glebowej oraz w wła
snościach fizyko-chemicznych. W poszczególnych ciemno zabarwionych 
warstwach występują również pewne różnice pod względem stopnia hu- 
mifikacji m aterii organicznej (tabl. V). Warstwowane poziomy czarnej 
ziemi podścielone są warstewką średnio rozłożonego torfu na głęb. 50— 
70 cm, w którego składzie obok resztek roślinności trawiastej spotykamy 
szczątki drewna olszynowego, które dotychczas zachowały swoją anato
miczną budowę.

W ł a s n o ś c i  c z a r n y c h  z i e m  w r o c ł a w s k i c h
Jak to widać z załączonych tabl. n r III i IV czarne ziemie wrocław

skie posiadają na ogół dobre własności fizyczne i chemiczne.
W ł a s n o ś c i  f i z y c z n e .  Ciężar właściwy zależy głównie od 

składu mineralogicznego i zawartości próchnicy. Ciężar właściwy czar
nych ziem wrocławskich oznaczony w piknometrze waha się w granicach 
2,54 — 2,64. Jest on więc niższy, aniżeli ciężar właściwy sąsiednich gleb 
słabiej próchnicznych.

Największy ciężar objętościowy czarnych ziem wrocławskich ozna
czony przy pomocy 250 cm3 cylinderków Kopecky’ego wykazują czarne 
ziemie lekkie, których ciężar ten wynosi w warstwie ornej 1,44, a w w ar
stwie dolnej poziomu próchnicznego 1,69. Ciężar objętościowy czarnych 
ziem ciężkich i średnich waha się w granicach 1,32 — 1,36 w warstwie 
wierzchniej, a  1,34 — 1,44 w warstwie dolnej poziomu akumulacyjnego.
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T a b l i c a  1

Skład mechaniczny czarnych ziem wrocławskich

Nazwa gleby 
miejscowość

Głębokość 
pobrania 

próbki w  cm

procentowa zawartość frakcji o 0  cząsteczk w mm.

> 1 1 -0 ,5 0,5-0,25 0,25—0,1 0,1—0,05 0,05—0,02 0,02—0.002 <0,002

Czarna ziemia lekka 7—15 8,6 6,2 22,7 20,5 5,5 11,9 15,5 9.1
na piasku — 22—35 5,5 9,0 26,7 20,9 4,8 10,4 16,1 6,6
W o j s z y c e 50—70 15,9 17,7 36,4 20,7 1,8 3,4 1,6 2,5

Czarna ziemia średnia — 10—20 8,2 6,3 11,9 8,6 6,3 23,0 25,7 10,0
S o b o c i s k o 30—40 5,7 6,6 14,1 10,4 6,6 20,8 24,5 11,3

- 50 160 5,6 2,6 3,3 3,0 4,3 29,3 37,7 14,2

Czarna ziemia ciężka 10—20 3,4 4,7 7,2 7,3 11,6 21,3 27,1 17,4

na glinie ilastej — 35—45 0,6 4,4 3,7 4,1 7,8 23,8 34,8 20,8

К 1 e с i n a 50—62 0,4 2,9 3,4 4,4 12,9 27,9 . 37,8 21,9
< 8 0 — 0,8 2,8 2,5 3,9 26,0 52,0 12,0

Czarna ziemia ciężka 10—20 2,9 1,7 3,7 2,9 8,2 30,1 34,0 16,5
naiłowa — 30—40 1,7 1,0 2,4 2,3 5,2 28,4 39,3 19,7
W ę g r y 50—55 1,6 0,5 1,2 1,4 1,9 29,8 44,7 19,9

70—80 — 1,3 2,7 3,0 6,0 10,0 34,0 43,0

Czarna ziemia 10—20 1,8 3,4 7,5 3,4 4,3 33,4 33,4 12,8
zdegradowana 3 0 -4 0 1Д 2,9 6,4 4,1 4,4 29,7 35,6 15,8

5 5 -7 0 1,4 5,4 11,9 6,8 6,4 26,0 37,6 13,8
80—90 4,0 16,0 51,9 23,8 1,0 1.0 1,8 0,5



T a b l i c a  II

Skład agregatowy czarnych ziem wrocławskich

Nazwa gleby
Głębokość 
pobrania 

próbki 
w cm

Wilgotność Gruzełki
Procentowa zawartość frakcji o 0  w mm:

Miejscowość próbki Niegruzełki
>  4 4—3 3—2 2—1

1
1—0,5 0,5—0,25 <  0,25

Czarna ziemia 7—15 14,5 Gruzełki 39,9 4,9 5,6 6,4 3,6 2,5 9,8

lekka na piasku — Niegruzełki 3,2 1,3 1,7 3,6 6,9 10,9 —

W o j s z у с e
20—25 11,8 Gruzełki 43,3 3,4 5,6 7,7 5,4 2,7 6,3

Niegruzełki 2,7 1,1 1,3 3,3 6,6 10,6 —

Czarna ziemia 10—20 14,0 Gruzełki 49,9 5,5 3,5 3,3 5,8 2,2 20,9

średnia — Niegruzełki 0,5 0,3 0,3 1,7 2,0 4,1 —

S o b o c i s k o
30—40 14,8 Gruzełki 48,2 5,2 7,4 8,9 2,1 2,5 16,3

Niegruzełki 2,4 0,4 0,7 1,1 0,7 4,1 —

C
zarne 

ziem
ie 

w
rocław

skie
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T a b l i c a  III.

Własności fizyczne czarnych ziem wrocławskich

Nazwa gleby 
miejscowość

Głębokość 
pobrania 

próbki w em .

Ciężar w g/cm 3
Hygroskopowość

W  %

Maksymalna kapilarna 
pojemność wodna w  % Stopień 

porowatości 
w %

Pojemność 
względem  
powietrza 

w %właściwy objętościowy zwykła maksymalna wagowa objętościowa

Czarna ziemia lek 7 15 2,58 1,44 2,09 5,87 26,6 38,1 44,5 6,4
ka na piasku — 2 2 35 2,61 1,69 1,93 5,76 19,2 31,6 35,3 3,7

W o j s z у  с e 50 -70 2,60 1,75 0,21 0,92 15,5 27,1 • 32,7 5,6

Czarna ziemia 1 0 --2 0 2,54 1,33 2,34 7,83 32,2 42,7 47,7 5,0
średnia — 3 0 --4 0 2,66 1,44 1,62 7,65 27,9 40,5 45,9 5,4

S o b o c i s k o 50- - 60 2,68 1,64 1,61 6,30 22,5 36,8 38,8 2,0

Czarna ziemia cię 10 20 2,60 1,32 3,05 8,71 32,2 43,7 49,2 5,5
żka na glinie ila 3 5 --4 5 2.64 1,34 3,44 10,03 31,3 41,7 49,2 7,5
stej — 50 -6 2 2,64 1,35 2,66 8,50 30,1 40,6 48,9 8,3

К 1 e с i n a < : 80 2,60 1,45 1,37 4,88 25,3 36,8 44,2 7,4

Czarna ziemia cię 10- 20 2,60 1,36 2,63 7,56 31,8 42,3 47,7 5,4
żka naiłcwa — 30 40 2,61 1,41 2,66 7,87 28,9 41,9 46,0 4,1

W ę g r y 50 - - 55 2,69 1,54 1,69 5,51 26,0 38,5 42,8 4,3
70 - -  80 2,72 1,61 4,08 12,01 22,3 35.5 40,8 4,3

Czarna ziemia zde
gradowana — 

W ę g r y

10-
30-
55-
8 0 -

- 20
- 40
- 70
- 90

2,59
2.65
2.66 
2,69

1,22
1,40
1,36
1,55

2,02
2,24
2,10
0,28

5,69
6,29
5,90
0,79

35,0
29,7
28,3
21,6

42,7
40,2
38,4
33,6

52.9 
47,2
48.9 
42,4

10,2
7,0

10,5
8,8



T a b l i c a  IV
Własności chemiczne czarnych ziem wrocławskich

Nazwa gleby 
miejscowość

Głębokość 
pobrania 

próbki w cm

Zawartość w %
pH w KC1

Kwasowość
hydro-

lityczna

Przyswajalne składniki w mg na 
100 g gleby

próchnicy Ca C 03 P2 o5 K2 O

Czarna ziemia 7—15 2,95 1,02 7,0 0,3 >20,0 8,0
lekka na piasku — 22 -  35 2,79 0,72 7,2 0,3 > 2 0  0 —
W o j s z у с e 5 0 -7 0 0,26 —■ 6,9 0,1 0,9 —

Czarna ziemia średnia — 10—20

~7m' ........... “

3,00 11,69 6,9 0,1 19,1 1,0
S o b o c i s k o 30—40 2,72 11,26 6,9 0,2 2,9 0,5

5 0 -6 0 — 19,12 7,1 0Д 0,9 —

Czarna ziemia ciężka 10—20 3,83 2,62 7,0 0,5 18,2 4,0

na glinie ilastej — 3 5 -4 5 2,89 5,88 7,0 0,3 0,6 1,0
К 1 e с i n a 50—62 1,71 14,18 7Д 0,2 0,6 0,5

< 8 0 — 22.52 7,2 0,1 — •—

Czarna ziemia ciężka 10—20 2.94 0,10 6,7 0,5 17,5 11,0

naiłowa — 3 0 -4 9 2.28 1,00 6,8 0,3 ИД 5,0
W G £? Г V 5 0 -5 5 0,41 14,88 7,0 0,2 2,0 3,5VY  ̂ g X y

7 0 -8 0 — 6,37 6,7 0,3 0,2 8,0

Czarna ziemia 10—20 2,33 0,10 6,4 2,1 2,5 0,5
zdegradowana — 3 0 -4 0 1,86 — 6,0 2,0 1,3 —
W ę g r y 55—70 0,98 — 6,1 0,9 1,3 0,1

80—90 6,3 0,3 1Д

Czarne 
ziem

ie 
w

rocław
skie
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T a b l i c a  V.

Humifikacja substancji organicznej w  profilu czarnej ziemi na płytkim torfie

Głębokość 
pobrania 

próbki w  cm.

Procentowa zawartość substancji organicznej 
o 0  cząstek w  mm.

Procentowa suma 
frakcji o 0  w  mm.

>  2 2 — 1 1 — 0,5 0,5—0,25 <  0,25 >  0,25 <  0,25

5 — 12 7,3 4,3 3,7 2,6 82,2 17,8 82,2
22 — 30 7,6 8,7 8,9 13,1 61,7 38,3 61,7
32 — 40 5,9 8,2 2,8 1,9 81,2 18,8 81,2
40 — 50 1,9 5,1 6,8 14,5 71,4 28,6 71,4

>  50 50,6 4,3 3,4 5,1 36,6 63,4 36,6

Porowatość gleb uzależniona jest od szeregu czynników a między 
innymi od składu mechanicznego gleb, struktury, wilgotności, tem pera
tury  gleb, głębokości zalegania poziomów glebowych, organizmów gle
bowych, uprawy i szaty roślinnej. Ze względu na ciężkogliniasty skład 
mechaniczny porowatość czarnych ziem ciężkich jest większa aniżeli czar
nych ziem lekkich. Czarne ziemie gliniaste posiadają większą porowatość 
w górnych poziomach, a w miarę posuwania się w głąb profilu porowa
tość maleje. Pojemność względem powietrza oznaczona przez odjęcie od 
ogólnej porowatości kapilarnej pojemności wodnej wynosi: 5 — 7,5. Ka
pilarna pojemność wodna oznaczona przy pomocy 250 cm3 cylinderków 
wynosi dla czarnych ziem lekkich objętościowo 38,10%, wagowo 26,6%; 
dla czarnych ziem średnich i ciężkich objętościowo około 42%, a wagowo 
około 32%.

Maksymalna hygroskopijność czarnych ziem wrocławskich jest 
stosunkowo wysoka i waha się w granicach od 5,87 — 10,03%.

W ł a s n o ś c i  c h e m i c z n e .  Własności chemiczne gleb zależą 
od wielu czynników a  przede wszystkim od składu utworów macierzy
stych gleby, od działania czynników terenowych i klimatycznych, od 
uprawy, nawożenia, działalności roślin i drobnoustrojów.

Czarne ziemie wrocławskie wykazują odczyn obojętny lub lekko 
alkaliczny. Odczyn ten uwarunkowany jest stosunkowo dużą zawartością 
СаСОз, którego ilość waha się w granicach od 0 — 5% w poziomie próch- 
nicznym. Węglan wapnia zobojętnia nam glebę; wysycając nienasycone 
zasadami kompleksy sorbcyjne, oraz poprawia strukturę czarnych ziem 
ciężkich, przeprowadzając glebę w stan zgruźlenia.

Zawartość próchnicy oznaczona metodą Novak-Pelisek waha się 
w granicach 2,33 — 3,83%.

Na podstawie kwasowości hydrolitycznej oznaczonej przy pomocy 
roztworu octanu sodu wynika, że jedynie czarna ziemia zdegradowana 
wymaga koniecznie nawożenia wapnem-
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Określenie zawartości przyswajalnego fosforu i potasu dokonano 
metodą Egnera-Riehm’a przy pomocy stężonego mleczanu wapnia w ko- 
lorym etrze elektrycznym. Jak wynika z tablicy nr IV. czarne ziemie 
wrocławskie są zasobne w P 2O5 . Zawartość K 2O jest niska i dlatego też 
należy zwracać uwagę na stałe uzupełnienie tego składnika.

Zależność stosunków glebowych, składu mechanicznego, własności 
fizycznych i chemicznych od ukształtowania powierzchni obrazują nam 
rysunki n r 2, 4, 5, 6, oraz tablice nr VI i VII.

W a r t o ś ć  u ż y t k o w o  - r o l n i c z a  c z a r n y c h  z i e m .

Pod względem wartości użytkowo-rolniczej czarne ziemie wrocław
skie są najlepszymi glebami na obszarze Dolnego Śląska. Zaliczyć je moż
na do gleb z przewagą II i III klasy (rys. 7).

Na czarnych glebach rosną dobrze warzywa oraz wszelkie kultury 
uprawne a zwłaszcza buraki i pszenica. Jakość buraków cukrowych zale
ży w dużej mierze od charakteru podglebia i podłoża. Dlatego też tam, 
gdzie uprawa buraków wykazuje gorsze wyniki uprawia się na obszarze 
czarnych ziem pszenicę.

Najlepszą wartość użytkowo-rolniczą przedstawiają czarne ziemie 
utworzone na glinkach pylastych. Dobra ich przepuszczalność, gruzełko- 
wość i łatwość do uprawy zbliża je do czarnoziemów nalessowych. Nato
miast czarne ziemie, leżące na marglach, iłach lub glinach ilastych są gle
bami ciężkimi i zimnymi. Czarne ziemie lekkie o niewielkiej miąższości, 
zalegające na piaskach nie są zbyt urodzajne, a rośliny na nich uprawiane 
w latach posuchy cierpią na brak wilgoci.

Ciemna barwa czarnych ziem pozwala na lepsze ich nagrzewanie. 
Nic też dziwnego, że co roku na wiosnę można zaobserwować, jak na nie
których czarnych ziemiach wyżej położonych, zalegających na utworach 
lżejszych lub o uregulowanych stosunkach wodnych (zmeliorowanych) 
dzięki wysokiej absorbej i ciepła rośliny znacznie szybciej budzą się do 
życia, aniżeli na sąsiednich glebach mniej próchniczych lub na czarnych 
ziemiach ciężkich leżących w niższych kondygnacjach terenu. Po letnich 
deszczach wjeżdżamy znacznie szybciej z narzędziami na czarne ziemie 
lżejsze i gleby mniej próchniczne aniżeli na czarne ziemie ciężkie. Trzeba 
zaznaczyć, że bezpośrednio po deszczach uprawa i.pielęgnacja czarnych 
ziem, ze względu na ich gliniasty skład mechaniczny jest niemożliwa, gdyż 
maszyny i narzędzia lepią się, a gleba zamazuje.

Czarne ziemie mogą być nawożone mniejszą ilością nawozów orga
nicznych a większą ilością nawozów mineralnych, niż to jest dopuszczalne 
przy innych glebach. Na ogół działanie nawozów sztucznych na czarnych 
ziemiach jest pewniejsze niż na sąsiednich glebach szaro-brunatnych.
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T a b l i c a  VI.

Skład mechaniczny czarnych ziem wrocławskich 
w zależności od ukształtowania powierzchni

Położenie 
nazwa gleby

Głębokość
pobrania

% zawartość frakcji mechanicznych o 0  wmm:

miej sco wosc próbki w  cm. 1 1 — 0,5 0,5— 0,25 0,25 — 0,1 0,1 — 0,05 0,05 — 0,02 0,02-0,002 <  0,002

Szczyt wyniosłości, 5 — 10 30,6 12,5 10,1 9,2 6,4 10,4 12,5 8,3
gleba żwirowa, 

próchniczna
15 — 20 34,0 19,4 12,5 6,5 3,8 9,2 10,2 7,3

К  1 e с i n a 50 — 60 52,1 20,8 17,3 3,5 3,4 1,0 1,5 0,4

10 — 20 18,7 14,3 12,9 7,6 6,7 16,3 15,4 8,1
Spadek wyniosłości, 

czarna ziemia lekka —
30 — 40 28,7 17,0 10,5 5,2 4,4 12,1 15,0 7,1

К 1 e с i n a 48 — 52 34,7 29,8 9,6 2,1 1,6 3.9 6,6 1,7

60 — 80 15,2 7.5 4,0 1,5 5,7 25,4 18,7 12,7

Zaklęśnięcie terenowe, 5 — 15 6,8 6,9 12,1 11,0 7,3 20,5 23,3 12,1

czarna ziemia średnia 

na płytkim torfie —
30 — 40 8,1 6,0 12,2 11,2 11,0 23,0 19,3- 9,2

К 1 e с i n a 50 — 62



T a b l i c a  VII

Własności fizyczne i chemiczne czarnych ziem Wrocławskich 
w  zależności od ukształtowania powierzchni

Położenie 
Nazwa gleby 
Miejscowość

Głębokość
pobrania

próbki

Ciężar 
objętościo

wy w g/cm 3

Maksymalna kapi
larna pojemność 

wodna w  %
Zawartość w  % pH

w i n
Kwaso
wość

Przyswajalne skła
dniki w  mg na 

100 g gleby

wagowa objętoś
ciowa

próchni
ca

С а С О з
KC1 hydro-

lityczna p 2o 6 k 2o

Szczyt wyniosłości, 5—10 1,51 24,8 37,1 2,02 0,38 7,1 0,1 > 2 0 ,0 14.0
gleba żwirowa, 15—20 1,66 19,2 31,6 1,55 0,47 7,2 0,1 > 2 0 ,0 9,0
próchniczna — 
К 1 e с i n a

50—60 1,81 12,9 23,2 7,4 15,0 0,5

Spadek wyniosłości, 10—20 1,43 26,3 37,5 2,77 0,51 7,2 0.3 > 2 0 ,0 18,0
czarna ziemia 3 0 -4 0 1,59 20,8 33,2 1,94 0,43 7,2 0,2 > 2 0 ,8 5,0
lekka — 4 8 -5 2 1,61 13,2 21,5 — — 6,9 — 6,5 1,0
К 1 e с i n a 60—80 1,76 17,2 30,2 6,9 0,2 > 2 0 ,0 4,5

Zaklęśnięcie terenowe 5—15 1,16 45.2 51,6 5,90 1,15 7,1 0,3 12,3 18,0
czarna ziemia średnia 30—40 1,28 37,9 48,5 8,79 0,13 6,0 3,2 5,0 2,0
na płytkim torfie — 
К 1 e с i n a

5 0 -6 0 0,44 162,4 74,1 13,45 4,0 28,0 1,0

1

3,0

C
zarne 

ziem
ie 

w
rocław

skie
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Ujemną cechą czarnych ziem wrocławskich jest to, że rośliny zbo
żowe na nich uprawiane w latach wilgotnych w ydają dużo słomy a mało 
ziarna. Ten niekorzystny wpływ na wysokość plonu ziarna sprawdza się 
szczególnie przy życie.

Czarne ziemie wrocławskie reagują szczególnie dobrze na nawożenie 
K 2O. Potwierdzają to wyniki analiz, które wykazały, że interesujące nas 
utwory glebowe są z natury ubogie w ten składnik.

Na podstawie opinii doświadczonych rolników, czarne ziemie są 
szczególnie wdzięczne za okresowe nawożenie wapnem. Jest to o tyle cie
kawym zjawiskiem, że skały macierzyste tych gleb są zasadniczo zasob
ne w węglany wapnia. Konieczność wapnowania czarnych ziem leży w ich 
ciężko gliniastym składzie mechanicznym. Aczkolwiek nie wykazują one, 
za wyjątkiem czarnych ziem zdegradowanych dużej kwasowości hydro- 
litycznej, to wapnowanie ich oddziaływuje wybitnie silnie, zwłaszcza przy 
czarnych ziemiach ciężkich na poprawienie fizycznych własności. Pod dzia
łaniem wapnia gleby stają się bardziej przepuszczalne, czynne, gruzełko- 
wate oraz cieplejsze. Wapnowanie czarnych ziem przyspiesza i umożliwia 
przebieg procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych oraz ułatwia 
nam utrzymanie w tych glebach tzw. sprawności, stwarzając tym samym 
lepsze środowisko do rozwoju i plonowania roślin.

GENEZA CZARNYCH ZIEM WROCŁAWSKICH 
I ICH STADIA EWOLUCYJNE.

Załączone do niniejszej rozprawy mapy, rysunki i tablice oraz opisa
ne wyżej w arunki przyrodnicze i charakterystyczne profile spotykane na 
badanym obszarze, obrazują nam stosunki glebowe, panujące w obrębie 
czarnych ziem wrocławskich. W 'ogólnych zarysach wyczerpują one roz
maite gatunki i odmiany interesujących nas utworów glebowych oraz da
ją podstawę do odtworzenia obrazu warunków, w jakich rozpoczął się pro
ces glebo twórczy. Poza tym  wyjaśniają jakie stadia rozwojowe przecho
dziła dana gleba oraz jakie było tempo i charakter procesów glebowych.

Genezę i właściwości poszczególnych faz rozwojowych procesu gle- 
botwórczego można do pewnego stopnia wyjaśnić na podstawie sukcesyj
nych cech i morfologii profilu glebowego oraz substancji organicznej za
równo zhumifikowanej, jak i mało rozłożonych szczątków roślinnych, któ
re zachowały się z czasów poprzedzających uprawę, kiedy to gleba była 
w stanie dziewiczym porośnięta drzewiastą lub trawiasto-zielną roślin
nością.

Gleba będąc utworem dynamicznym ulega ciągłym przemianom. 
Oblicze gleby, jako aktualne odbicie swoistego stadium procesu glebotwór- 
czego jest nietrwałe i uwarunkowane kompleksowym współdziałaniem
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czynników glebo twórczych, których naruszenie powoduje zmianę funkcji 
życiowych gleby, a  tym samym jej przeobrażenie. Gleba ulega również 
przeobrażeniu drogą ewolucji w niezmienionych pozornie warunkach ży
cia gleby. Procesy ewolucyjne są procesami ciągłymi, odbywały się one 
i odbywają w czasie, powodując ustawiczne, chociaż bardzo powolne prze
obrażanie gleby.

Przyjmując, że w podobnych warunkach proces glebo twórczy kształ
tował się dawniej, podobnie jak i dzisiaj, możemy z obecnie napotkanych 
form glebowych, ich własności morfologicznych, chemicznych i biolo
gicznych — wnioskować o kierunku rozwoju ewolucyjnego pokrywy gle
bowej badanego terenu.

Mając to na uwadze doszliśmy — na podstawie badań w terenie 
i w pracowni, do wniosku, że czarne ziemie wrocławskie posiadają odmien
ną genezę niż to podają badacze niemieccy, wśród których panuje naogół 
dość zgodny pogląd, że badane przez nas utwory są stepowego pochodzenia. 
Większość z nich twierdzi, że są to gleby stare, wytworzone w okresie 
przejściowym między dyluwium a aluwium.

Niektórzy autorzy przyjmowali stepowe pochodzenie czarnych ziem 
wrocławskich, opierając się na mniejszych opadach panujących w tu tej
szych okolicach. Wprawdzie czarne ziemie wrocławskie leżą na obszarze 
o przeciętnej rocznej sumie opadów 550—600 mm, to jednak nie jest to 
wystarczającym kryterium  do stwierdzenia, że są to utwory stepowego po
chodzenia. Istnieją bowiem w Polsce szerokie obszary, które posiadają po
dobne stosunki opadowe, a często nawet mniejszą sumę rocznych opadów, 
a jednak czarnoziemów nie posiadają. O klimacie stepowym decyduje nie 
tyle ilość opadów, lecz przede wszystkim rozkład tych opadów na poszcze
gólne miesiące w ciągu roku.

Na powstanie czarnych ziem wpłynął nie klimat, lecz roślinność, któ
ra jest najpotężniejszym czynnikiem glebotwórczym. Zespoły roślinne są 
przystosowane do środowiska i co więcej, są funkcją tego środowiska, są 
zbiorowymi wskaźnikami gleby, jej typu, własności, głębokości profilu, 
aktywności biologicznej, zawartości składników odżywczych i szkodliwych, 
zakwaszenia itp. oraz lokalnego klimatu. Rozwój ewolucyjny gleby i roz
wój ewolucyjny wegetacji są ze sobą ściśle związane. Pod lasem nie po
wstanie nigdy czarnoziem, lecz przeciwnie, o ile istnieje czarnoziem, to 
osiadły na nim w okresie późniejszym las, niszczy go.

Badacze niemieccy przypuszczają, że czarne ziemie dolnośląskie, 
podobnie jak i czarnoziemy rosyjskie, powstały na otwartej trawiasto- 
zielnej przestrzeni o charakterze stepowym.

Rozpatrując dzisiejszą florę tych terenów, należy stwierdzić, że na 
obszarze czarnych ziem wrocławskich nie spotyka się roślinności stepo
wej. Przeciwnie, rośliny stepowe wyraźnie unikają tych gleb, a wystę
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pują wyłącznie w okolicach suchych i o cieplejszym klimacie letnim. 
Elementy roślinności stepowej spotykamy między innymi przeważnie 
na żyznych glebach wietrzeniowych, jakimi są rędziny oraz na ciepłych, 
słonecznych zboczach południowych, które przez swój suchszy klimat 
(arid) najbardziej odpowiadają ich ojczystym warunkom.

Na podstawie obserwowanych profilów glebowych czarnych ziem 
wrocławskich, które nie wykazują śladów daleko idącego zniszczenia tych 
gleb, należy stwierdzić, że są to utwory glebowe młode, należące do te
raźniejszości podobnie jak inne gleby o tym samym charakterze.

Omawiając warunki występowania interesujących nas utworów gle
bowych, stwierdziliśmy, że czarne ziemie wrocławskie zajmują tereny 
nizinne o stosunkowo słabo zarysowanych formach ukształtowania po
wierzchni i dlatego też nie podlegają w intensywnym stopniu procesom 
zmywnym, lecz odwrotnie, niektóre z nich powstały na skutek namycia 
materiału próchnicznego i mineralnego z wyżej położonych terenów. 
Świadczy o tym budowa profilów spotykanych u podnóża niewielkich 
wyniosłości, jak również małe wysepki czarnych ziem, występujące w niż
szych miejscach w sąsiedztwie gleb brunatnych na obszarach nieuwidocz- 
nianych na załączanej mapie n r 1.

Biorąc za podstawę warunki występowania możemy stwierdzić, że 
czarne ziemie wrocławskie znajdują się w strefie deluwialnej, przecho
dząc często w próchniczne gleby aluwialne, których rozdzielenie od po
przednich natrafia na znaczne trudności.

Czarne ziemie wrocławskie nie powstały jednak na skutek prze
obrażenia gleb torfowych. Znalezione w  dwóch niedużych kotlinkach 
warstewki ciemno-brunatnego, średnio rozłożonego torfu na głębokości 
50—70 cm nie dowodzą o bagiennym (torfowym) pochodzeniu czarnych 
ziem wrocławskich. Znajdujące się na warstwie torfu warstwowane po
ziomy czarnej ziemi, zawierające około 5% próchnicy nie wytworzyły 
się z substratu torfowego, lecz zostały namulone na znajdującą się w za
klęśnięciu warstwę torfową.

Zaobserwowane w terenie zjawiska, tudzież uzyskane wyniki ba
dań pozwalają nam wyrazić pogląd, że czarne ziemie wrocławskie są 
glebami, wytworzonymi w okresie nam współczesnym (aluwium), nie 
w warunkach stepowych ani też z substratu torfowego, lecz na skutek 
przeobrażenia gleb łąkowych i łąkowo-błotnych, rozwijających się w wa
runkach nadmiernego uwilgotnienia. Gleby łąkowe i łąkowo-błotne sta
nowią bezpośrednie stadia wyjściowe dla czarnych ziem wrocławskich. 
Osuszanie gleb nadmiernie uwilgotnionych, a więc zmiana czynnika hy
drologicznego oraz uprawowa działalność człowieka, powodując zmianę 
tendencji życiowych gleb, przeobraziły glebę łąkową lub łąkowo-błotną 
w glebę upraw ną zwaną czarną ziemią.
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W rozwoju czarnych ziem mamy do czynienia równocześnie z ewo
lucją i typową metamorfozą gleb, kiedy to gleba hydrogeniczna pod 
wpływem uregulowania stosunków wodnych przeobraża się w glebę kii— 
matogeniczną.

Na rys. 8 przedstawione są schematy ewolucji obejmujące ewen
tualne stadia rozwojowe prowadzące do wytworzenia czarnych ziem 
wrocławskich i ich dalszego przeobrażenia się.

Jak z nich wynika pierwotny proces kształtowania się gleby za
chodził w warunkach dostatecznego lub nadmiarnego uwilgotnienia przez 
występowanie na stosunkowo niedużej głębokości poziomu wody grun
towej. W takich warunkach rozwijała się gleba łąkowa lub łąkowo-błotna. 
Postępująca zmiana warunków w kierunku większego osuszania dopro
wadziła do wytworzenia czarnej ziemi.

Rys. 8 . Schematy ewolucji i przeobrażenia czarnych ziem: 1-2 — schematy ewolucji 
czarnych ziem: 3 — schemat dalszego przeobrażenia czarnych ziem. Pierwszy sche

mat wg J. Tomaszewskiego (8 ).
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Czarne ziemie w swojej ewolucji będą ulegać dalszym przeobraże
niom. Pod wpływem niesprzyjających warunków klimatycznych i roślin
ności mogą się degradować, co początkowo ujawnia się głównie w zmia
nach chemicznych, morfologicznych i fizycznych poziomu próchnicznego. 
Zależnie od nasilenia tych zmian możemy spotkać czarne ziemie słabo- 
średnio- i mocno zdegradowane. Płytkie odwapnienie, lekkie wyjaśnienie 
i niedostrzegalne zmiany struktury są oznaką słabej degradacji. Odwap
nienie całego poziomu próchnicznego oraz znaczne wyjaśnienie, pogru
bienie się struktury, dalsze zmiany chemiczne oznaczają, że czarna ziemia 
uległa mocnej degradacji (gleba szaro-brunatna). W toku dalszej de
gradacji następuje wykształcenie się wyraźnego poziomu iluwialnego, 
a w miarę rozwoju roślinności leśnej tworzenie się dobrze wykształco
nego poziomu eluwialnego (gleba bielicowa).

W naszych warunkach procesom degradacji ulegać będą przede 
wszystkim czarne ziemie, zalegające na utworach lżejszych. W odniesie
niu do innych czarnych ziem wrocławskich proces degradacji nie będzie 
przebiegał tak wyraźnie, a to ze względu na ciężko gliniasty skład me
chaniczny oraz dużą zasobność w СаСОз, znajdującą się w macierzystym 
podłożu. W takim środowisku mniejsza stosunkowo suma opadów nie 
stwarza niebezpieczeństwa wypłukiwania próchnicy i węglanów, a tym 
samym nie powoduje w silnym stopniu zjawiska degradacji.

Pewne niebezpieczeństwo degradacji tych glöb może leżeć w dzia
łalności człowieka jako czynnika glebotwórczego, którego rola w odnie
sieniu do czarnych ziem winna zmierzać do konserwacji próchnicy, a nie 
do jednostronnego wyczerpywania gleb.

WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie dotychczasowych naszych rozważań na tem at czar
nych ziem wrocławskich wynikają następujące wnioski:

1. Czarne ziemie wrocławskie posiadają dobrze wykształcony poziom 
próchniczny barwy brunatno-czarnej lub czarnej w stanie świeżym, 
a szaro-czarnej lub ciemno—szarej w stanie suchym. Przeciętna miąż
szość tego poziomu wynosi 50—60 cm. Może ona jednak wzrastać 
na skutek namycia do 80—100 cm.

2. Skałami macierzystymi czarnych ziem wrocławskich są: glinki py
łowe, gliny, gliny ilaste, a niekiedy iły, rzadziej piaski gliniaste. 
Utwory te są z reguły węglanowe lub mar glistę.

3. Przejście poziomu akumulacyjnego w skałę macierzystą jest na ogół 
powolne. Poziom próchniczny albo przechodzi bezpośrednio w skałę 
macierzystą, albo też pomiędzy nim a skałą macierzystą występuje 
poziom iluwialny wytrąconych węglanów.
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W niektórych profilach czarnych ziem na głębokości 80—90 cm wy
stępuje często dodatkowy poziom zróżnicowania, wykazujący ogle- 
jenie.

4. W poziomach akumulacyjnych (A) i iluwialnych (Bi) spotkać można 
otwory po ryjących zwierzętach i cieniutkie rureczki po obumarłych 
korzonkach roślin.

5. W profilach czarnych ziem wrocławskich występują nowotwory (kon- 
krecje) pochodzenia chemicznego: w postaci konkrecji żelazo wo- 
manganowych, rdzawych plam, cętek i zacieków; konkrecji wapien
nych w formie oczek, laleczek, plamek i nalotów oraz nowotwory po
chodzenia biologicznego: w postaci wypełnionych obcym materiałem 
kretowin i dendrytów.

6. W zależności od składu mechanicznego czarne ziemie wrocławskie 
dzielą się na:

a) Czarne ziemie lekkie, zawierające do 30% części spławialnych
b) „ „ średnie „ 30—45% „ „
c) „ „ ciężkie „ ponad 45% ,, „

7. Czarne ziemie wrocławskie dzięki dobrej strukturze i dużej zawar
tości próchnicy, której ilość waha się w granicach 2,33—3,83% po
siadają przeważnie dobre własności fizyczne, a zarazem uprawowe. 
Nawet*ciężkie odmiany tych gleb dają się dobrze uprawiać przy od
powiednim stanie tzw. „strukturotwórczej wilgoci“.

8. Okresowe wapnowanie czarnych ziem wrocławskich przyśpiesza 
i umożliwia przebieg procesów chemicznych, fizycznych i biologicz
nych oraz ułatwia utrzymanie stanu sprawności tych gleb, stwarza
jąc tym samym lepsze środowisko dla rozwoju i plonowania roślin. 
Ponadto gleby te reagują szczególnie dobrze na nawożenie potasowe.

9. Pod względem użytkowo-rolniczym są to najlepsze gleby Dolnego 
Śląska o przewadze Il-^giej i  III-iej klasy użytkowo-rolntezej. Na 
czarnych ziemiach udają się potaże warzywa oraz wszystkie kultury 
uprawne, a zwłaszcza buraki i pszenica.

10. Ze względu na charakter tych gleb można stwierdzić, że czarne zie^ 
mie nie były nigdy pokryte lasem.

11. Czarne ziemie wrocławskie zajmują niższe tereny i bliską pod .po
wierzchnią wodę zaskórną. Są to gleby młode i aczkolwiek występują 
na obszarze o przeciętnej rocznej sumie opadów 550—600 mm i prze
ciętnej rocznej ciepłocie 8,6° C, to jednak ich tworzenie się nie było 
związane z żadnym pasem klimatycznym.

12. Czarne ziemie wrocławskie nie stanowią gleb stepowego pochodzenia, 
jak również nie wytworzyły się z substratu torfowego.
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13. Czarne ziemie wrocławskie powstały głównie z przeobrażenia próch- 
nicznych gleb łąkowych lub łąkowo-błotnych, a sporadycznie (w nie
wielkich kotlinkach) na płytkim torfie drogą namulenia substancji 
próchnicznych spłukanych z przylegających wyżej gleb łąkowo próch- 
nicznych.

14. W toku dalszej ewolucji czarne ziemie wrocławskie mogą ulegać de
gradacji i przeobrażeniu w kierunku wytworzenia się gleb szarych 
lub szaro-brunatnych, a nawet bielicowych.

15. Gospodarka rolna i wszelkie zabiegi agrotechniczne na tych glebach 
winny dążyć nie do jednostronnego wyczerpywania gleb, ale przede 
wszystkim do konserwowania próchnicy a tym samym do stałego 
utrzymywania ich naturalnej żyzności i wysokiej produkcyjności.

С. КОВАЛИНСКИ

ЧЕРНОЗЕМОВИДНЫЕ ПОЧВЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ г. ВРОЦЛАВА 
(Инст. Почвов. Университета и Политехникума г. Вроцлава)

Р е з ю м э
Черноземовидные почвы окрестностей г. Вроцлава залегают на 

низинном водоразделе рек Слензы и Олавы — левых притоков реки 
Одры. Площадь занимаемая этими почвами отл!ичается своеобразны
ми условиями местопроизрастания. Черноземевидные почвы обнару
живают свойственную им морфологию разрезов, специальные физи
ческие и химические свойства, а равно и свойственной генезис. На 
основании проведенных исследований автор делает следующие вы
воды :

1. В черноземовидных почвах хорошо развит темноцветный гу
мусовый горизонт, во влажном состоянии черного цвета. Средняя мо
щность гумусового горизонта 50 — 60 см. иногда достигает (вслед
ствие намыва) 80 — 100 см.

2. М&теринскими породами черноземовидных почв являются: 
пылеватые суглинки, пылеватые глины (делювиального происхожде
ния), иловатые осадки, реже глинистый песок. Перечисленные породы 
всегда содержат карбонаты или содеражт включения размельченного 
мергеля.

3. Аккумуляционный гумусовый горизонт постепенно перево
дит в материнскую породу, но нередко между ним и материнской по
родой образуется иллювиальный горизонт с вымытой сверху угле
кислой известью. В некоторых разрезах на глубине 80 — 100 см. от 
поверхности почвы образуется глеевый горизонт.

4. В верхних горизонтах нередко обнаруживаются ходы роющих 
животных и тонкие трубочки остатки отмерших корешков.
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5. В разрезах черноземовидных почв попадаются марганцево
железистые конкреции, ржавые (пятна и потеки, а равно разного ви
да новообразования углекислой извести.

6. По механическому составу различаем:
а. черноземовидные почвы легкие содержащие частиц 0.01 мм.

до 30%
б. черноземовидные почвы средние содержащие 30 — 45%  
г. черноземовидные почвы тяжелые содержащие более 45%

7. Благодаря значительному содержанию гумуса (2,33 — 3,83%) 
и хюрошо выраженной структуре — черноземовидные почвы более 
тяжелые по механическому составу поддаются надлежащей механи
ческой обработке при условии достаточной влажности.

8. Периодическое известкование черноземовидных почв усили
вает динамику почвенных процессов и  способствует поддержанию 
производительности почв. Эти почвы хорошо оплачивают внесение 
калийных удобрений.

9. Черноземовидные почвы приурочены к низинным местно
стям с неглубоко залегающей верховодкой. Это почвы молодые и ин- 
тразональные.

10. Черноземовидные почвы никогда не находились под лесом. 
Оне образовались путем метаморфоза гумусовых и лугово-болотных 
почв. В редких случаях в подпочве, в замкнутых котловинйах, был 
обнаружен тонкий торфянистый слой, который впоследствии был за
несен наилком из соседних вышележащих гумусовых луговых почв.

11. В дальнейшем черноземовидные почвы будут деградиро- 
ваться в темносерые почвы, а затем в оеровато-бурые.

12. Воздельвание полей и всякие агротехнические мероприятия 
отнюдь не должны истощать черноземовидных почв. Надлежит стре
миться к тому, чтобы по возможности сохранять в  (них содержание 
гумуса и мелкоковатую структуру и всемерно поддерживать их 
естественное плодородие.

S. KOWALEWSKI

THE BLACK SOILS OF WROCŁAW
(Institute of Soil Science-University and Polytechnic Shoal, Wrocław)

S u m m a r y
The area of black soil of Wrocław is characterized by its special 

natural conditions. The black soils possess a specific texture of profile and 
their own peculiar physical and chemical qualities.
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1. The black soils of Wrocław gave a well accomplished humus horizon: 
brown — black or black, when humid and grey — black, if dry. Tre 
usual thickness of this horizon is about 50—60 cm and about 80—100 
cm, when horizon is alluvial.

2. The parent rock of these black soils are: dust clays, clays and allu- 
vials, sometimes sandy clays.

3. The transition from accumulative horizon to parent — rock is ge
nerally slow. In some profiles of black soils a supplementary horizon 
with a gley — process is to be found.

4. In accumulative (A) and illuvial (Bi) horizon it is possible to find 
holes left by burrowing animals and tubules produced by plant — 
roots.

5. In profiles of the black soils we find concretions of chemical origin.
6. According to the mechanical composition of the black soils we classify 
them on:

a) light black soils containing 30% parts able to be swept
b) medium „ „ „ 30—45% „ „ „ „
c) heavy „ „ , over 45»/o „ „ „ „

' 7. The black soils of Wrocław, thanks to their good texture and great 
quantity of humus (from 2,33 to 3,8%), have also good physical and 
arable properties.

8. A periodical liming of black soils is very useful and prepare a bet
ter milieu for growth and yield of plants.

9. The black soils are the best ones for cultivation of vegetables, white 
beets and wheat.

10. It is possible to assure that the black soils, according to their cha
racter, have never been covered with forests.

11. The black soils represent the low situated young soils with ground 
w ater under surface.

12. These soils are not of steppe — origin and are not derived from peat 
strata.

13. They originated from meadow soil with a humus content or from 
swamp meadow soil.

14. In their further evolutionary stages the black soils of Wrocław can 
pass a degradation process and become podsol soils.

15. The agricultural cultivation of these soils must not exhaust them but 
tends to preserve the quantily of their humus.
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