
M. STRZEMSKI

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

Woj. kieleckie mieści się całkowicie w widłach Wisły i Pilicy. Część 
województwa, położona na północny wschód od linii Tomaszów Maz. — 
ujście Kamiennej, należy geograficznie do Niziny Mazowiecko-Podla- 
skiej. Pozostałe części obejmuje swym zasięgiem Wyżyna Małopolska, na 
terenie której zaznacza się wyraźnie szczególna odrębność Gór Święto
krzyskich i Kotliny Nidy. Pod względem administracyjnym woj. kieleckie 
stanowi zespół powiatów: Kozienice, Radom, Opoczno, Końskie, Kielce, 
Iłża, Opatów, Sandomierz, Busko, Pińczów, Jędrzejów i Włoszczowa 
(wg stanu z dn. 1.1.1952 r.).

W nizinnych rejonach Kielecczyzny skały macierzyste gleb stanowią 
osady gliniaste, piaszczysto-gliniaste i piaszczyste glacjału środkowo-pol- 
skiego. Na terenie właściwych gór Świętokrzyskich wynurzają się obficie 
spod lodowcowych i wodnolodowcowych osadów glacjału krakowskiego, 
oraz lessów, liczne skały paleozoiczne i mezozoiczne (kwarcyty osadowe, 
piaskowce, skały ilaste, margle, wapienie). W kotlinie Nidy pospolite są 
obnażenia osadów trzeciorzędowych (piaski, iły, utwory węglanowe, gip
sy). Inne rejony „kieleckiej“ części Wyżyny Małopolskiej znamionuje ob
fitość lessów (np. tzw. Wyżyna Sandomiersko-Opatowska, rej. Pińczowa), 
albo utworów morenowych i fluwioglacjalnych (rej. Włoszczowej), względ
nie obnażeń mezozoiku węglanowego (głównie kredowego, np. rejon Ję
drzejowa).

Charakterystyka geomorfologiczna interesującego nas obszaru jest 
łatwa w ujęciu szczegółowym, ale bardzo trudna w ujęciu pobieżnym. 
Z gleboznawczego punktu widzenia należy podkreślić względną płaskość 
nizinnej części Kielecczyzny (i części pow. włoszczowskiego), wybitne 
zróżnicowanie nachyleń w Górach Świętokrzyskich, oraz dość łagodną 
(przeciętnie) falistość, czy pagórkowatość pozostałych terenów (urozmai
coną miejscami przez silniejsze efekty erozyjne).

Pod względem rolniczo-klimatologicznym należy Kielecczyzna wg 
R. G u m i ń s k i e g o  aż do czterech dzielnic. Nieduży teren zamknię
ty pomiędzy Radomką i Pilicą stanowi część dzielnicy tzw. Środkowej 
(Warszawskiej; opad poniżej 550 mm, dni przymrozkowych 100 — 110,
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mroźnych 30 — 50, pokr. śnieżna 38 — 60 dni, okr. weget. 170 — 180 dni). 
Rejony Kozienic i Radomia, dorzecze Iłżanki, oraz Wyżynę Sandomiersko- 
Opatowską obejmuje dzielnice Radomska (opad 550 — 650 mm, dni przy- 
mrozkowych 115 — 117, mroźnych poniżej 50, pokr. śnieżna poniżej 60 
dni; okr. weg. 210 dni). Północno-zachodnią część Gór Świętokrzyskich 
włącza Gumiński do dzielnicy Łódzkiej (opad 550 — 600 mm, dni przy- 
mrozkowych 100 — 118, pokr. śnieżna 50 — 60 dni, okr. weget. 210 — 
217 dni). Wreszcie główne pasma Świętokrzyskie razem z niewymienio- 
nymi jeszcze terenami wchodzą w skład dzielnicy Częstochowsko-Kiele- 
ckiej (opad 550 — 800 mm, dni przymrozkowych 112 — 130, mroźnych 
20 — 40, pokr. śnieżna 50 — 70 — pow. 100 dni, ok. weget. 210 
2 2 0  dni).

Widzimy stąd, że największa ilość opadów cechuje dzielnicę Często- 
chowsko-Kielecką, a najniższa środkowa. Układ stosunków termicznych 
jest dość skomplikowany i nie daje się lakonicznie scharakteryzować. Za
sługuje na podkreślenie względnie „zimność“ właściwych Gór Święto
krzyskich.

Zróżnicowanie pokrywy roślinnej (leśnej) zaznacza się w Kielecczyź- 
nie na ogół dość wyraźnie. W lasach północno-zachodniej części nizinnej 
panuje prawie niepodzielnie sosna (mazowieckie bory sosnowe). Góry 
Świętokrzyskie znamionują słynne pozostałości puszcz jodłowo-bukowych. 
przeplatanych w niższych położeniach przez drzewostany o bardzo rów
nym składzie (pospolicie występują: sosna, świerk, dąb szypułkowy, dąb 
bezszypułkowy, grab, jawor, miejscami modrzew, olchy, osiki i brzozy). 
Na innych terenach spotykamy głównie lasy mieszane, odznaczające się 
kompleksowo dużą ilością gatunków drzew liściastych i przewagą sosny 
nad pozostałymi szpilkowcami.

Przechodzimy do stosunków glebowych. W Kielecczyźnie spotykamy 
następujące typy, ewentualnie wyodrębnione rodzą]e gleb:

1 ) Gleby darniowo-bielicowe, 2 ) gleby brunatne, 3) czarnoziemy.
4) czarne ziemie, 5) rędziny, 6 ) mady, 7) gleby bagienne.

Gleby darniowo-bielicowe panują na terenach występowania utwo
rów morenowych i fluwioglacjalnych, oraz w zasięgach obnażeń piaskow
cowego retyko-liasu. Gleby brunatne rozwijają się głównie na skałach 
formacji przedczwartorzędowych (z wyj. retyko-liasu) i na lessach. Jedy
nym rodzajem skały macierzystej czarnoziemów Kieleckich jest less. 
Czarne ziemie spotykamy na najrozmaitszych skałach.

Wśród gleb wapniowych wybijają się na pierwsze miejsce węglano
we rędziny kredowe. Dość poważną przestrzeń zajmują rędziny jurajskie



Typologia gleb woj. kieleckiego 137

Zasięgi rędzin węglanowych dewońskich, permskich, triasowych i trzecio
rzędowych (sarmackich) są nieduże. Pewną osobliwość stanowią trzecio
rzędowe (tortońskie) rędziny siarczanowe (gipsowe).

Zarówno rędziny, jak i mady nie są odrębnymi typami gleb, lecz 
tylko rodzajami, wyodrębnianymi na podstawie charakteru skały macie
rzystej. Równorzędność traktowania tych rodzajów wynika stąd, że ich 
pozycja typologiczna bywa często bardzo trudna do ustalenia. Ponadto 
zasługuje na podkreślenie wybitna dominacja ich cech rodzajowych nad 
typologicznymi.

Z kolei zainteresujemy się udziałem procentowym poszczególnych 
typów gleb (ewentualnie rodzajów wyodrębnionych) w budowie pokrywy 
glebowej Kielecczyzny. Otóż na podstawie długich i mozolnyęh badań te
renowych i laboratoryjnych ustaliliśmy następujący układ stosunków 
procentowych:

1) Gleby darniowo-bielicowe — 40,4% og. powierzchni
2 ) Gleby brunatne . — 27,0% „ 11
3) Czarnoziemy — 3,5% „
4) Czarne ziemie — 2 ,0 %  „ 11
5) Rędziny . — 6 ,2 %  „ 11

6 ) Mady . . . — 4,9% „ 11
7) Gleby bagienne . . — 7,2% „ »>
8 ) Gleby niewykształcone — 8 ,2 %  „ 1 1
9) Wody {rzeki i stawy) . . . — 0 ,6 %  „ 11

Razem — 100,0% og. powierzchni

A więc daleko idącą przewagę wykazują gleby darniowo-bielizowe- 
Jednak okazuje się też, że lekceważone dawniej gleby brunatne,* zajmują 
w Kielecczyźnie bardzo poważne przestrzenie (powyżej 1/4 całości). Co się 
tyczy innych gleb, to przede wszystkim warto podkreślić, że czarnoziemy 
Kieleckie wykazują na ogół słaby stopień tzw. degradacji i że znaczna 
część rędzin kredowych przeszła już do typu bielicowego (bielico-rędzi- 
ny, rozpowszechnionego głównie w pow. jędrzejowskim). Ogół mad zbliża 
się do gleb darniowych. Wśród gleb bagiennych przeważają gleby torfo
we, wykształcone na torfowiskach niskich.

Do gleb niewykształconych zaliczono obnażenia skał litych, gołobo
rza, rumowiska, gleby zrujnowane i zasięgi piasków luźnych ruchomych.

Zwraca uwagę fakt nikłej powierzchni zbiorowej wód Kielecczyzny.

* Obejmujące w naszym zestawieniu także szare gleby leśne, od których na 
tym terenie różnią się b. słabo.
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M. СТРШЕМСКИ 

ТИПОЛОГИЯ ПОЧВ КЕЛЕЦКОГО ВОЕВОДСТВА
(Отдел почвоведения пулавского института АУИП)

Соотношение площадей основных типов почв Юелецкого воеводства

1 ) Дерново-подзолистые почвы . 40,4%
2 ) Бурые лесные и серые лесные п о ч в ы ............................. 27,0%
3) Черноземы непосредственно дернового происхождения . 3,5%
4) Черноземы болотного происхождения . 2 ,0 %
5) Дерново-карбонатные п<}чвы............................. 6 , 2  %
«) Пойменные (аллювиально-дерновые) почвы 4,9%
7) Болотные п о ч в ы .................................................. 7,2%
8 ) Неразвитые и разрушенные почвы . 8 ,2 %
9) Поверхность вод (рек, озер и прудов) 0 ,6 %

Итого 1 0 0 ,0 %

1 ) Дерново-подзолистые почвы . 40,4%
2) Бурые лесные и серые лесные п о ч в ы ............................  27,0%
3) Черноземы непосредственно дернового происхождения . 3,5%
4) Черноземы болотного происхождения . 2,0%
5) Дерново-карбонатные п(}чвы............................ 6 ,2 %
6 ) Пойменные (аллювиально-дерновые) почвы 4,9%
7) Болотные п о ч в ы .................................................  7,2%
8 ) Неразвитые и разрушенные почвы . 8,2%
9) Поверхность вод (рек, озер и прудов) 0,6%

Итого 100,0%

М. STRZEMSKI

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

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

1. Podzols . . 40,4%
2. Brown earths . 27,0%
3. Black e a r t h s ........ 3,5%
4. Black earths of ground-water derivation . 2,0%
5. Rendzinas 6,2%
6 . Alluvial s o ils ........ 4,9%
7. Mineral ground-water soils and peats . 7,2%
8 . Non-typical (undeveloped) and degraded soil 8,2%
9. Water (lakes and rivers) . 0,6%

Total 1 0 0 ,0 %


