
M. STRZEMSKI 

TYPOLOGIA GLEB WOJ. LUBELSKIEGO
(z Zakładu Gleboznawstwa IUNG w Puławach)

Woj. lubelskie obejmuje powiaty: Biała Podlaska, Włodawa, Radzyń? 
Łuków, Lubartów, Puławy, Lublin, Chełm, Hrubieszów, Tomaszów Lub., 
Zamość, Krasnystaw, Kraśnik i Biłgoraj. Należy ono do trzech natural
nych regionów geograficznych. Północne części powiatów: Puławy, Lu
blin i Chełm, oraz całe powiaty Lubartów, Włodawa, Biała Podl., Radzyń 
i Łuków objęte są przez Nizinę Mazowiecko-Podlaską. Południowe części 
powiatów Puławy, Lublin i Chełm, prawie cały powiat Kraśnik, całe po
wiaty Krasnystaw, Zamość, Hrubieszów i Tomaszów Lub., wreszcie, pół
nocne skrawki pow. Biłgoraj, wchodzą w skład Wyżyny Lubelskiej (obej
mującej m. in. część Roztocza) z bardzo drobnym cyplem właściwego 
Pobuża. Ponadto powiaty Kraśnik i Biłgoraj wkraczają częściowo na te
ren Niziny Sandomierskiej.

Skały macierzyste Lubelszczyzny nizinnej to głównie osady lodowco
we i wodno-lodowcowe glacjału środkowo-polskiego (północ), lub kra
kowskiego (południe). Lubelszczyzna wyżynna obfituje w lessy i obnaże
nia wapieni lub margli kredowych.

Nizinne części woj. lubelskiego charakteryzuje względna płaskość. 
Wyżynę charakteryzuje wybitna falistość, urozmaicona mnóstwem efek
tów erozyjnych.

Pod względem rolniczo-klimatologicznym należy Lubelszczyzna 
wg R. G u m i ń s k i e g o  aż do czterech dzielnic. Są to mianowicie:

1) Dzielnica Podlaska (powiaty: Łuków, Radzyń, Biała Podl., Wło
dawa, Lubartów i płn. cz. pow. Puławy). Opad 550 — 650 mm. 
Dni przymrozkowych 110 — 138, mroźnych 50 — 60. Pokrywa 
śnieżna 80 — 87 dni. Okres weget. 200 — 210 dni.

2) Dzielnica Lubelska (powiaty: Lublin, Krasnystaw — cz. zach., Za
mość — cz. zach., Biłgoraj — cz. płn. zach., Kraśnik i Puławy — 
cz. poł.). Opad 500 — 700 mm. Dni przymrozkowych powyżej 130, 
mroźnych 57. Pokrywa śnieżna 60 — 80 dni. Okres weget. ok. 
206 dni.

3) Dzielnica Chełmska (powiaty: Chełm, Hrubieszów,, Tomaszów 
Lub., Zamość — cz. wsch., Krasnystaw — cz. wsch.). Opad 575 — 
725 mm. Pokrywa śnieżna 80 — 100 dni. Okres weget. 206 dni.
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4) Dzielnica Sandomiersko-Rzeszowska (połudn. i połudn.-wsch. cz. 
pow. Biłgoraj). Opad 600 — 700 mm. Dni przymrozkowych 120 -— 
135, mroźnych 40 — 55. Pokrywa śnieżna 50 — 60 dni. Okres 
weget. 205"— 220 dni.

Najwięcej opadów otrzymuje dzielnica Sandomiersko-Rzeszowska. 
Za najzimniejszą uważana jest Chełmska. Najdłuższy okres wegetacyjny 
charakteryzuje dzielnicę Sandomiersko-Rzeszowską, którą możemy przy
jąć jednocześnie za najcieplejszą.

' Pod względem flory stycznym zaznaczają się w obrębie Lubelszczyz
ny pewne wyraźne odrębności. Podlasie znamionują przede wszystkim 
lasy mieszane bez buka i jodły, a z małym udziałem świerka. Szczególnie 
obficie występuje grab, olsza, osika i brzoza. Sosny b. dużo. Właściwa Wy
żyna Lubelska — bez Roztocza — nie jest już pozbawiona buka i jodły, 
chociaż drzewa te słabo są na niej reprezentowane (podobnie jak i świerk). 
Od Podlasia różni się Wyżyna głównie wielkim urozmaiceniem drzewo
stanów mieszanych w zakresie gatunków liściastych. Sosny dużo.

Samo Roztocze (linia Kraśnik — Tomaszów) obfituje w lasy jodłowo- 
bukowe typu Świętokrzyskiego.

W południowej części nizinnej Lubelszczyzny panują bory sosnowe, 
wobec których wszystkie inne typy drzewostanów schodzą na plan dalszy 
i nie stanowią elementu charakterystycznego.

Na terenie Lubelszczyzny spotykamy następujące typy i wyodręb
nione rodzaje gleb: 1 ) gleby darniowo-bielicowe, 2 ) gleby brunatne.
3). czarnoziemy, 4) czarne ziemie, 5) rędziny, 6 ) mady, 7) gleby bagienne.

Gleby darniowo-bielicowe są dominującym typem gleb na utworach 
morenowych i fluwioglacjalnych nizin Lubelszczyzny, oraz na znacznej 
części wyżynnych lessów. Gleby brunatne występują miejscami na pia
skach gliniastych i glinach morenowych, ale główne ich zasięgi ograni
czają się do obszaru lessowego. Jedyną skałą macierzystą ,,lubelskich“ 
czarnoziemów są lessy. Czarne ziemie „lubelskie“ nie są wyraźnie związa
ne z jakimś rodzajem skały powierzchniowej czy podłoża.

Rędziny i mady, będące nie typami lecz rodzajami gleb, wyodręb
niamy ze względu na przewagę ich cech rodzajowych nad cechami typo
logicznymi. Rędzimy woj. lubelskiego wykształciły się głównie z margli 
o sporej zawartości substancji pylastych. Typologicznie wahają się one 
pomiędzy glebami darniowo-bielicowymi (np. bielico-rędziny), brunatny
mi i czarnoziemami.

Ogół mad zbliża się do gleb darniowych. Niektóre starsze mady te re 
nów aktualnie nie ulegających zalewom wykazują pewien stopień zbieli- 
cowania.

Większość gleb bagiennych wykształcona jest na torfowiskach nizin
nych. Torfowisk wyżynnych i pośrednich jest w Lubelszczyźnie b. mało.
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Największe kompleksy bagien, spotykamy w pow. włodawskim, położo
nym w rejonie przejściowym od Podlasia do Polesia.

Stosunek wzajemny powierzchni zajętych przez wymienione wyżej 
typy i rodzaje gleb przedstawia się dia woj. lubelskiego, jak następuje:

1 ) Gleby darniowo-bielicowe — 47,0%
2 ) Gleby brunatne — 16,8%
3) Czarnoziemy — 2 ,2 %
4) Czarne ziemie — 1 ,8 %
5) Rędziny — 7,2%
6 ) Mady . . . — 2,4 %
7) Gleby bagienne . . . — 14,4%
8 ) Gleby niewykształcone,

zrujnowane i wody . . . — 8 ,2 %

Razem — 100,0% og. pow.

Wyjaśniamy z miejsca, że wśród gleb niewykształconych dominują 
piaski ruchome, a wśród zrujnowanych przestrzenie zabudowane. Wody, 
to głównie stawy i rzeki.

Jak widzimy — gleby darniowo-bielicowe są głównym typem gleb 
Lubelszczyzny. Powierzchnia zajęta przez nie zbliża się do ok. połowy ca
łości ziem województwa.

Jakkolwiek gleb brunatnych jest prawie trzy razy mniej, niż darnio- 
wo-bielicowych, to jednak pozycja ich jest bardzo poważna. Trzeba za
znaczyć, że znaczna część gleb tego typu odbiega trochę od „brunatno- 
ziemów“ Europy Zachodniej i zbliża się nieco do szarych gleb leśnych 
Ukrainy.

Trzecia poważniejsza pozycja to gleby bagienne, a czwarta rędziny. 
Jeśli chodzi o czarnoziemy, to ich stosunkowo niewielka powierzchnia za
sługuje jednak na uwagę ze względu na olbrzymią produkcyjność tych 
gleb.

Przytoczone zestawienie ulegnie prawdopodobnie kiedyś skorygowa
niu, gdyż w znacznej części oparte jest na badaniach przedwojennych, 
które w słabym tyiko stopniu uwzględniały typologię. Nie należy jednak 
oczekiwać większych rozbieżności przyszłych wyników badań z podany
mi przez nas cyframi, gdyż dla uzyskania tych cyfr wykorzystano już 
b. bogaty materiał. Jedyne poważniejsze odchylenie od naszego zestawie
nia, jakie może nastąpić w wyniku korekty mapy woj. lubelskiego, to po
większenie zbiorowego areału gleb brunatnych (łącznie z szarymi glebami 
leśnymi), kosztem gleb darniowo-bielicowych.
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M. СТРШЕМСКИ

ТИПОЛОГИЯ ПОЧВ ЛЮБЛИНСКОГО ВОЕВОДСТВА
(Отдел почвоведения Пулавского И. А. У. П.)

Соотношение площадей основных типов почв Люблинского воеводства

1 ) Дерново-подзолистые почвы . . 47.0%
2 ) Бурые лесные и серые лесные почвы . . . . . .  16.8%
3) Черноземы непосредственно дернового происхождения 2.2%
4) Черноземы болотного происхожедния . 1.8%
5) Дерново-карбонатные почвы . . . .  7,2%
6 ) Пойменные (аллювиально-дерновы) почвы . 2.4%
7) Болотные почвы  .................................................14.4%
8 ) Неразвитые и разрушенные почвы, а также поверхность

вод (рек, озер и прудов)..........................................................................8 .2 %

Итого 100.0%

М. STRZEMSKI

THE TYPOLOGY OF SOILS IN THE DISTRICT OF LUBLIN 
(Dept, of Soil Science — IUNG Puławy)

In the Lublin District the reciprocal relationships of the areas 
occupied by different types and special kinds of soils may by represented
as follows:

1. Podzols 47,0%
2. Brown earths . 16,8%
3. Black e a r t h s ..........................................  2,2%
4. Black earths of ground-water derivation . 1,8%
5. Rendzinas . . 7,2%
6 . Alluvial s o i l s ..........................................  2,4%
7. Mineral ground-water soils and peats . . . .  14,4%
8 . Non — typical (undeveloped) soils, destroged and w ater . 8,2%

Total 1 0 0 ,0 %


