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GEOLOGICZNEGO
(Z Zakładu Gleboznawstwa SGGW — Warszawa)

C z ę ś ć  II

Druga część pracy pt. „Właściwości darniowo-bielicowych gleb piasko
wych wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego“ (6) 
obejmuje zagadnienia dotyczące morfologii, niektórych właściwości 
fizycznych i chemicznych oraz związanych z nimi właściwości rolniczych 
zbadanych gleb.

8. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GLEB PIASKOWYCH

Przy charakterystyce gleb piaskowych, wytworzonych z różnych 
rodzajów piasków, należy brać pod uwagę wszystkie ich właściwości, wy
nikające nie tylko z ich przynależności do pewnego typu genetycznego, 
z ich składu mineralnego i mechanicznego oraz z ich budowy profilowej, 
ale również i z wpływu na nie obecnych warunków klimatycznych, 
a w pierwszym rzędzie opadów atmosferycznych. Należy również wziąć 
pod uwagę różny wpływ gospodarczej działalności człowieka na właści
wości tych gleb.

Niniejsza charakterystyka gleb, w oparciu o dane zawarte w I części 
pracy (6), dotyczy głównie gleb piaskowych, występujących na Nizinie 
Mązowiecko-podlaskiej oraz częściowo na Nizinie Wielkopolsko-kujaw- 
skiej. Tereny objęte badaniami charakteryzują się na ogół małą ilością 
opadów atmosferycznych, rzadko przekraczających 500 mm.

Zgodnie ze schematem klasyfikacji uprawnych, darniowo-bielicowych 
gleb piaskowych (6), wyróżniono następujące rodzaje piasków: piaski zwa
łowe, piaski wodnolodowcowe, piaski rzeczne starych tarasów akum ula
cyjnych, piaski rzeczne współczesnych tarasów, piaski wydmowe - 
utrwalone, piaski deluwialne i piaski wytworzone in situ z różnych
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masywnych skał — przeważnie z piaskowców różnych formacji geolo
gicznych.

Wśród gleb piaskowych typu damiowo-bielicowego scharakteryzowano 
na podstawie badań własnych oraz danych z literatury gleboznawczej, 
tylko niektóre rodzaje gleb piaskowych całkowitych lub niecałkowitych, 
a mianowicie: A. piaski zwałowe, B. piaski wodnolodowcowe i C. piaski 
rzeczne starych tarasów akumulacyjnych. Badania własne dotyczyły nie
których właściwości chemicznych gleb piaskowych, jak również i ich 
morfologii.

Niniejsza charakterystyka gleb piaskowych obejmuje tylko te grupy 
mechaniczne piasków, które zostały w terenie wyróżnione i zbadane 
laboratoryjnie.

Wzięto również pod uwagę, że każda z grup mechanicznych zbadanych 
gleb może, w zależności od ukształtowania powierzchni i poziomu wód 
gruntowych, znajdować się w warunkach okresowego nadmiernego uwil
gotnienia, stanowiąc odmianę gleby piaskowej podmokłej. Należy również 
podkreślić, że wśród gleb piaskowych możemy wyróżnić odmiany gleb pia
skowych suchych, charakteryzujące się niskim w ciągu całego roku pozio
mem wód gruntowych oraz bardzo małą pojemnością wodną.

Mimo różnego pochodzenia geologicznego wyszczególnionych rodzajów 
gleb piaskowych oraz mimo znacznych różnic w ich składzie mechani
cznym, wykazują one pewne wspólne cechy, które scharakteryzujemy na 
samym wstępie przed charakterystyką poszczególnych rodzajów i grup 
mechanicznych tych gleb.

Większość gleb piaskowych odznacza się zbyt dużą przepuszczalnością, 
która decyduje łącznie z ich małą kapilamością o istniejących w nich zde
cydowanie wadliwych, a często żywiołowych stosunkach wodnych, za
leżnych w pierwszym rzędzie od ilości opadów atmosferycznych. Wszelkie 
zabiegi agrotechniczne, stosowane w celu polepszenia tych gleb powinny 
zmierzać przede wszystkim do zwiększenia ich pojemności wodnych.

Nie należy jednak zapominać, że część gleb piaskowych wyróżnia się 
stosunkowo dość znaczną kwasowością wymienną, której usunięcie stwo
rzyć może dopiero możliwe warunki dla rozwoju mieszanek traw  z motyl
kowymi, a tym samym — dla rozwoju procesu darniowego.

Zbadane gleby piaskowe odznaczają się na ogół małą próchnicznością 
i małą zasobnością w składniki pokarmowe roślin (6-tabl. 12). Mała po
jemność sorpcyjna i najczęściej mały stopień nasycenia tych gleb zasa
dami, a więc znaczna ich kwasowość, decydują łącznie z wadliwymi 
stosunkami wodnymi o ich słabej urodzajności. Stosowanie na tych 
glebach zielonych nawozów, a w pierwszym rzędzie łubinu i seradeli, 
wpływa między innymi na obniżenie w pewnym stopniu kwasowości gleb 
i wzbogacenie ich w składniki zarówno mineralne, jak i organiczne (15).
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Prokoszew (15) zwraca uwagę, że uprawa łubinu, zarówno jednoletnie- 
go jak i wieloletniego, daje najlepszy efekt przy przyorywaniu ich jesienią 
lub wczesną wiosną pod zboża jare i pod ziemniaki, natomiast uważa za 
niewskazaną uprawę łubinu jako nawozu zielonego pod żyto ozime, ze 
względu na słaby rozwój zielonej masy łubinu w czasie jego przyorywa
nia oraz ze względu na silne wysuszenie gleby uprawą tej rośliny. Proko
szew (15) wyjaśnia również, że zielone nawozy mogą wpływać w pewnym 
stopniu neutralizująco na odczyn gleby i to tylko w przypadku jesiennego 
lub wczesno-wiosennego ich przyorywania, co wiąże się z nagromadzeniem 
amoniaku w glebie, w związku z zatrzymaniem procesu nitryfikacji. Jak 
wskazują doświadczenia na glebach piaskowych, które przytacza Proko
szew (15), stosowanie jednostronne obornika w dużych nawet dawkach 
nie powiększa zapasów substancji organicznej w tych glebach, wpływa 
natomiast dodatnio na chemiczne, a również i fizyczne własności gleb.

Według Prokoszewa (15) stosowanie jednostronne nawozów m ineral
nych, a w pierwszym rzędzie siarczanu amonowego, daje na glebach tych 
początkowo duże efekty, ale w następstwie wpływa odwapniająco na glebę 
i podwyższa zarówno jej czynną, jak i potencjalną kwasowość. Stosowa
nie organicznych nawozów na glebach piaskowych w połączeniu z ich wa
pnowaniem pozwala na stosowanie siarczanu amonowego, który w tym 
wypadku podwyższa, a nie obniża urodzajność gleby (15) (10). Ze względu 
na małe własności regulujące gleb piaskowych słabo gliniastych, wskazane 
jest ich ostrożne wapnowanie przy użyciu małych dawek nawozów wa
pniowych w postaci zmielonych wapieni i margli.

Jeżeli zachodzi potrzeba wapnowania piasków gliniastych, to stosuje
my nieco większe dawki nawozów wapniowych, jednak jednorazowa 
dawka nie powinna na ogół przekraczać 15 q CaC03 1 ha (10).

Trwałego polepszenia gleb piaskowych możemy oczekiwać tylko w wy
padku stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju w nich procesu 
darniowego. Możliwość rozwoju traw  i koniczyny na glebach piaskowych 
słabo gliniastych zależy w pierwszym rzędzie od stosunków wodnych, jak 
również od kwasowości tych gleb. Zdaniem Prokoszewa (15) — zasiew 
traw  bez rośliny ochronnej na tych glebach umożliwia ich rozwój nawet 
w suchych warunkach, jeżeli stosunki wodne, a nie nadmierna kwasowość 
są główną przyczyną słabego rozwoju mieszanek traw  z motylkowymi. 
W wypadku kiedy duża kwasowość wymienna gleby jest główną przy
czyną słabego rozwoju mieszanek traw  z motylkowymi, to należy w pier
wszym rzędzie ją usunąć, stosując racjonalne wapnowanie.

Zbadane gleby piaskowe odznaczają się, z wyjątkiem piasków pod
mokłych, doskonałą aeracją, która decyduje o zbyt szybkiej w nich mine
ralizacji związków organicznych. Należy również podkreślić, że z gleb 
tych wymywane są zbyt szybko związki mineralne, co zuboża je
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w szybkim tempie ze składników pokarmowych roślin.
Gleby te, odznaczające się na ogół małą pojemnością wodną, znaczną 

przewiewnością, małą pojemnością cieplną oraz znacznym przewodni
ctwem cieplnym, możemy scharakteryzować jako gleby ciepłe, które 
łatwo nagrzewają się i szybko wysychają.

Gleby piaskowe mogą i powinny być uprawiane wczesną wiosną, co 
między innymi umożliwia wczesny zasiew na nich zbóż jarych.

9. CHARAKTERYSTYKA ZBADANYCH DARNIOWO-BIELICOWYCH GLEB
PIASKOWYCH

A. P i a s k i  z w a ł o w e  c a ł k o w i t e

Wśród zbielicowanych gleb piaskowych całkowitych, wytworzonych 
z piasków zwałowych, scharakteryzujemy dwie grupy mechaniczne pia
sków jako najczęściej występujące na zbadanym terenie: 1) piaski słabo 
gliniaste i 2) piaski gliniaste.

Obydwie grupy mechaniczne piasków charakteryzują się niejednolitym 
składem mechanicznym w poszczególnych poziomach profilu glebowego; 
ich poziomy akumulacyjne wykazują w stosunku do innych poziomów 
najczęściej większą zawartość części spławialnych. Wszystkie poziomy 
odznaczają się materiałem różnoziarnistym z większą w stosunku do pia
sków wodnego pochodzenia domieszką części szkieletowych. W grubszych 
frakcjach (2—1 mm i 1—0,5 mm) piasków zwałowych stwierdzono większą 
zawartość odłamków skalnych oraz skaleni niż w odpowiednich frakcjach 
piasków wodnolodowcowych lub piasków rzecznych (6 — tabl. 17).

1. P i a s k i  z w a ł o w e  s ł a b o  g l i n i a s t e .  (6 — tabl. 1), (pro
file 47, 53, 54, 77, 76, 14, 72, 75). Gleby piaskowe, wytworzone ze zwa
łowych piasków słabo gliniastych, zajmują u nas w stosunku do ogólnej 
powierzchni gleb lekkich znaczne obszary na nizinach i wyżynach lodow
cowych, w terenie lekko falistym lub w terenie wzgórzowym. W pier
wszym przypadku piaski zwałowe stanowią produkt silnego przemycia 
utworów moreny dennej, powstały in situ , a więc nie przeniesiony wtórnie 
na drugie miejsce. W drugim przypadku piaski zwałowe stanowią również 
produkt powstały in situ, ale z utworów moreny czołowej. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku materiał piasków odznacza się różno- 
ziarnistością i większą — w porównaniu do piasków wodnego pochodzenia 
— zawartością odłamków skalnych oraz skaleni. Piaski zwałowe, wystę
pujące w krajobrazie moreny dennej, odznaczają się mniejszą szkieleto- 
wością od piasków zwałowych, położonych w krajobrazie moreny 
czołowej.

Wartość rolnicza gleb piaskowych, wytworzonych z piasków zwało
wych, zależy w znacznym stopniu od składu mechanicznego materiału
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glebowego w poszczególnych poziomach. Piaski słabo gliniaste na piaskach 
luźnych są słabsze od głębokich piasków słabo gliniastych, a te ostatnie 
są słabsze od piasków słabo gliniastych zalegających (do 1,5 m) na piaskach 
gliniastych. Gleby piaskowe o niejednolitym w profilu składzie mecha
nicznym możemy określać jako:

a) bardzo płytkie, charakteryzujące się w profilu glebowym jedną 
z grup mechanicznych tylko na głębokości od 0 do 25 cm (np. bardzo płytki 
piasek słabo gliniasty na piasku luźnym),

b) płytkie, charakteryzujące się w profilu glebowym jedną z grup 
mechanicznych, której miąższość przekracza — licząc od powierzchni — 
25 cm, ale nie przewyższa 50 cm (np. płytki piasek gliniasty na piasku 
słabo gliniastym),

c) średniogłębokie, charakteryzujące się w profilu glebowym jedną 
z grup mechanicznych o miąższości przekraczającej 50 cm (licząc od po
wierzchni), ale nie przewyższającej 100 cm (np. średnio głęboki piasek 
słabo gliniasty na piasku gliniastym),

d) głębokie, charakteryzujące się w profilu glebowym daną grupą 
mechaniczną o miąższości przekraczającej 100 cm, ale nie przewyższającej 
150 cm (np. głęboki piasek słabo gliniasty na piasku luźnym).

Gleby piaskowe, charakteryzujące się jedną z grup mechanicznych 
o miąższości przekraczającej 150 cm (licząc od powierzchni) określić można 
jako gleby o jednolitym w profilu składzie mechanicznym, przy czym nad
mienić należy, że występują one u nas dość rzadko. Skład mechaniczny 
gleb piaskowych wpływa w znacznym stopniu na panujące w tych glebach 
stosunki wodne, które decydują o ich wartościach rolniczych. Uwaga po
wyższa stosuje się do wszystkich gleb, nie tylko do gleb piaskowych słabo 
gliniastych, w tym ostatnim jednak wypadku wyraża się ona szczególnie 
jaskrawo.

Piaski zwałowe słabo gliniaste zawierają w stosunku do słabo glinia
stych piasków wodnego pochodzenia zazwyczaj mniejsze ilości części 
pyłowych (0,1—0,02 mm), co wpływa na bardzo małą ich kapilarność 
(6 — tabl. 1, 2, 3, 5).

Na podstawie danych W. N. Prokoszewa (15 — tabl. 8) można by przy
jąć dla piasku słabo gliniastego wysokość podnoszenia wody, nie przewyż
szającą średnio 35 cm. W glebach piaskowych słabo gliniastych poziom 
wody gruntowej na głębokości około 100 cm już przesącza, ze względu 
na małą kapilarność tych piasków, o za suchych okresowo warunkach dla 
rozwoju większości roślin uprawnych. W arunki te ulegają pogorszeniu, 
jeżeli w profilu glebowym na pewnej głębokości występuje piasek luźny.

Według danych Prokoszewa (15 — str. 57, 58) w piaskach słabo glinia
stych pojemność kapilarna (wyrażona w procentach wagowych) nie prze
kraczała 25%, maksymalna higroskopijność nie przekraczała l,3°/o
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(w procentach suchej masy), a maksymalna molekularna pojemność wodna 
wahała się średnio w granicach 6—7°/o. Do podobnych wniosków dochodzą 
Musierowicz A., Święcicki Cz. i Hamny J. (14), jeżeli chodzi o pojemność 
kapilarną i maksymalną higroskopijność piasków słabo gliniastych.

Mała pojemność kapilarna oraz mała wysokość podsiąkania wody, 
wywołane są w zwałowych piaskach słabo gliniastych nie tylko małą 
w nich zawartością frakcji części spławialnych, ale również małą w nich 
zawartdścią frakcji pyłowej.

Zbadane gleby piaskowe słabo gliniaste, wytworzone z piasków zwało
wych, scharakteryzować można jako gleby na ogół słabo próchniczne. 
Zawartość próchnicy w wierzchnich warstwach tych gleb wahała się 
w granicach 1—1,6% (6 — tabl. 10), przy czym miąższość poziomu akumu
lacyjnego wynosiła najczęściej 20—25 cm.

Wierzchnie warstwy zbadanych gleb wykazywały odczyn kwaśny 
рНкс 4,5—5,5). Według podziału ostatnio stosowanego w Polsce można 
by te gleby scharakteryzować jako gleby kwaśne, a w całym sze
regu wypadków nawet jako gleby silnie kwaśne. Powyższa charaktery
styka odczynu wierzchnich warstw  tych gleb jest zupełnie zrozumiała, 
ponieważ mamy w danym wypadku do czynienia z takimi glebami typu 
darniowo-bielicowego, w których uprawa i nawożenie nie zatarły jeszcze 
cech zbielicowania.

Kwasowość hydrolityczna wahała się w wierzchnich warstwach gleb 
w granicach 0,70—4,50 mg-równ./lOO g gleby (6 — tabl. 10).

Kwasowość wymienna wahała się w wierzchnich warstwach gleb 
w granicach 0,06—1,18 mg-rów./lOO g gleby.

Pojemność sorpcyjna wymienna wierzchnich warstw zbadanych gleb 
wahała się w granicach 2,02—4,26 mg-równ./lOO g gleby1. Przy większej 
zawartości w piaskach frakcji pyłowej stwierdzono wyższą pojemność 
sorpcyjną wymienną.

Jak wynika z przytoczonych danych, stopień nasycenia gleb zasadami 
w stosunku do pojemności sorpcyjnej hydrolitycznej ulega w wierzchnich 
warstwach gleb znacznym wahaniom w zależności zarówno od ogólnych 
ilości kationów o charakterze zasadowym, zawartych w glebach, jak 
również i od ich kwasowości hydrolitycznych.

W zależności od stopnia zbielicowania zwałowych piasków słabo glinia
stych, wahał się ich stopień nasycenia zasadami w wierzchnich warstwach 
w szerokich granicach 23,7—85,7% (w stosunku do pojemności sorpcyjnej 
hydrolitycznej) (6 — tabl. 10).

1 Kationy wymienne o charakterze zasadowym oznaczono metodą orientacyjną 
Kappena, która — jeżeli chodzi o bielicowe gleby piaskowe — daje w  szeregu wypad
ków wyniki zbyt duże.
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Z doświadczeń Prokoszewa (15) wynika, że na glebach piaskowych typu 
darniowo-bielicowego pod wpływem jednostronnej uprawy jednoletnich 
roślin bez stosowania nawożenia, zwiększa się w wierzchnich warstwach 
kwasowość wymienna, a zmniejsza się suma zasorbowanych zasad. Zanik 
darniowego procesu w glebach piaskowych powoduje zmniejszenie w nich 
stopnia nasycenia zasadami oraz znacznie obniża ich urodzajność.

Jak wynika z własnych badań, najmniejszy stopień nasycenia gleb 
zasadami wykazały w szeregu wypadków silnie zbielicowane piaski zwa
łowe słabo gliniaste, występujące na obszarach moren czołowych. Na pod
stawie badań własnych zawartość P 20 5 rozpuszczalnego w 20% HC1 
w wierzchnich warstwach tych gleb wahała się w granicach 0,05—0,08%, 
jak jednak wynika z danych szeregu autorów (15 — tabl. 12), ilości te 
mogą być w piaskach słabo gliniastych znacznie mniejsze. Ilości P20 5 
oznaczone metodą Egnera wahały się w wierzchnich warstwach tych gleb 
w granicach 2—12,9 mg/100 g gleby, tj. średnio od 0,002 do 0,01%.

Z analiz wyciągów 20% HC1 zawartość potasu w wierzchnich warstwach 
tych gleb wahała się w granicach 0,05—0,09% K20. Podkreślić należy, że 
ilość potasu rozpuszczalnego w kwasie solnym, jaką zawierają piaski zwa
łowe, przewyższa na ogół ilość potasu zawartego w piaskach wodnego 
pochodzenia (6 — tabl. 12 i 13), co wiąże się z większą — w odniesieniu 
do innych piasków — zasobnością w glinokrzemiany piasków zwałowych.

Jeżeli chodzi o zasobność tych gleb w łatwo dostępny dla roślin potas 
(metoda Egnera w modyfikacji Riehm’a), to ilości K20  w wierzchnich 
warstwach zbadanych piasków wahały się w granicach 4—12,9 mg 
K 2 O/IOO g gleby (6 — tabl. 14). Stwierdzono przy tym, że wierzchnie 
warstwy zwałowych gleb piaskowych słabo gliniastych zawierają na ogół 
więcej potasu łatwo przyswajalnego niż wierzchnie warstwy wodnolo- 
dowcowych piasków słabo gliniastych, jak również więcej potasu przy
swajalnego niż wierzchnie warstwy słabo gliniastych gleb piaskowych 
rzecznych tarasów akumulacyjnych (6 — tabl. 15).

Zawartość wapnia (przeliczonego na CaO), rozpuszczalnego w 20% 
HC1 wahała się w wierzchnich poziomach zbadanych gleb piaskowych 
słabo gliniastych w granicach 0,09—0,1% CaO (6 — tabl. 12 i 13).

Zawartość magnezu (przeliczonego na MgO), rozpuszczalnego w 20% 
HC1 wahała się w wierzchnich poziomach zbadanych gleb w granicach 
0,04—0,05% MgO1. Wierzchnie warstwy zbadanych gleb zawierały za
zwyczaj mniejsze ilości magnezu niż wapnia rozpuszczalnych w 20% HC1 
(6 — tabl. 12 i 13).

Wśród zwałowych piasków słabo gliniastych — w zależności od stopnia 
ich uwilgotnienia — wyróżniamy szereg odmian, z których z jednej strony

1 Zawartość MgO może. spadać nawet do 0,02°/o MgO (10).
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należałoby wyodrębnić piaski suche wyróżniające się bardzo niskim po
ziomem wody gruntowej oraz małą pojemnością wodną, z drugiej zaś 
strony — piaski podmokłe o stale lub okresowo za wysokim poziomem 
wody gruntowej.

Gleby piaskowe słabo gliniaste, wytworzone z piasków zwałowych, za
liczamy do klas V i VI, charakteryzując te gleby pod względem rolniczym 
jako typowe gleby żytnio-łubinowe. Należy jednak podkreślić, że w wa
runkach lepszego uwilgotnienia udają się na tych glebach seradela, gryka, 
a nawet ziemniaki. Na podmokłych słabo gliniastych piaskach udają się 
mieszanki, owies i ziemniaki, ale plony tych roślin w latach mokrych 
zawodzą.

2) P i a s k i  z w a ł o w e  g l i n i a s t e ,  (6 — tabl. 1), (profile 4, 70, 
61, 24, 40, 27, 21, 19). Piaski gliniaste zwane są często jeszcze przez rolni
ków szczerkami i zupełnie słusznie oceniane są znacznie wyżej od piasków 
słabo gliniastych. Jeżeli chodzi o wartość rolniczą tych gleb, to decyduje
0 niej nie wyłącznie ich skład mechaniczny. Dobrze to rozumieją rolnicy
1 dlatego do szczerków zaliczają również część piasków słabo gliniastych.

Rys. 1. Profile gleb wytworzonych z piasków zwałowych
a — typ gleby: darniowo-bielicowa gleba leśna średnio zbielicowana; 
rodzaj gleby: piasek zwałowy; gatunek gleby: piasek słabo gliniasty 
(w całym profilu); b — typ gleby: darniowo-bielicowa gleba leśna (słabo 
zbielicowana); rodzaj gleby: piasek zwałowy; gatunek gleby: piasek 
słabo gliniasty na płytko zalegającym piasku luźnym; с — typ gleby: 
darniowo-bielicowa gleba uprawna (średnio zbielicowana); rodzaj gleby: 
piasek zwałowy; gatunek gleby: piasek gliniasty lekki (w całym pro
filu); d — typ gleby: darniow'o-bielicowa gleba leśna oglejona (średnio 
zbielicowana); rodza.i gleby: piasek zwałowy; gatunek gleby: piasek 
słabo gliniasty na płytko zalegającym piasku luźnym; odmiana gleby: 

piasek podmokły.
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znajdujących się w lepszych warunkach uwilgotnienia i wyróżniających 
się większą nieco próchnicznością.

Zgodnie z podziałem PTG wyróżniamy piasiki gliniaste lekkie (10—15% 
cz. spł.) i piaski gliniaste mocne (15—20% cz. spł.).

Należy bardzo mocno podkreślić, że te dwie podgrupy mechaniczne 
różnią się między sobą znacznie pod względem rolniczym, ale należy 
również zauważyć, że ocena tych gleb z punktu widzenia jedynie składu 
mechanicznego i to wyłącznie na podstawie zawartości części spławial
nych jest zupełnie niewystarczająca. Jeżeli za podstawę oceny tych gleb 
bierzemy nawet ich skład mechaniczny, to należy w nim uwzględniać nie 
tylko części spławialne, ale i wśród nich części koloidalne. Większa 
(25—40%) zawartość w tych glebach części pyłowych decyduje o lepszej 
ich kapilarności oraz o ich mniejszej przesiąkli wości. Przy rozpatrywaniu 
składu mechanicznego piasków zwałowych należy zwrócić uwagę, że 
piaski pylaste są jednak najczęściej pochodzenia wodnego, a nie akumu
lacji lodowcowej.

Zwałowe piaski gliniaste — a w szczególności zwałowe piaski glinia
ste mocne (15—20% cz. spł.), wy różnią ją się w stosunku do piasków innego 
pochodzenia większą zawartością glinokrzemianów i przy umiejętnej 
uprawie stanowić mogą gleby nie tylko średniej, ale nawet dobrej w ar
tości rolniczej. O wartości rolniczej tych gleb decydują nie tylko stosunki 
wodne w nich panujące, ale i ich kwasowość, która w tej grupie mecha
nicznej piasków wysuwa się na pierwszy plan.

Stosunki wodne gleb są w znacznym stopniu zależne od składu mecha
nicznego wszystkich warstw profilu glebowego. Jako przykład służyć 
mogą piaski zwałowe gliniaste mocne — o jednolitym pod względem za
wartości części spławialnych składzie mechanicznym w całym profilu (15— 
20% cz. spł.). Takie piaski gliniaste stosunkowo rzadziej spotykane, wyróż
niają się — w porównaniu z innymi — lepszą pojemnością wodną w całym 
profilu, większą zasobnością we wszystkie składniki pokarmowe roślin 
i stanowią gleby, na których udają się przy umiejętnej uprawie i nawo
żeniu nie tylko żyto i ziemniaki, ale również pszenica, jęczmień, koniczyna 
biała i cały szereg innych roślin uprawnych, nie wymagających zbyt moc
nego podłoża.

Możemy przyjąć (15 — tabl. 7), że pojemność wodna kapilarna (wa- 
gowa) waha się w piaskach gliniastych w granicach 25—30%. Maksymalną 
wysokość podnoszenia wody w piaskach gliniastych w odróżnieniu od pia
sków słabo gliniastych i luźnych można by przyjąć średnio w granicach 
50—60 cm (15 — tabl. 8), przy czym zależy ona nie tylko od mniejszej 
lub większej zawartości w materiale glebowym części spławialnych, ale 
i od zawartości w nim frakcji pyłowej. W gliniastych piaskach pylastych 
ostateczna wysokość podnoszenia się wody może być nieco większa.
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Piaski luźne i słabo gliniaste odznaczają się jak wiemy nadm ierną prze
siąkli wością, natomiast przesiąkliwość ta zmniejsza się w piaskach glinia
stych w zależności nie tylko od ilości części spławialnych, ale również 
od domieszki w nich frakcji pyłowej. Przepuszczalność gleb piaskowych 
zależy z jednej strony od ich składu mechanicznego, z drugiej zaś w znacz
nym  stopniu od składu mechanicznego podścielających utworów i głębo
kości ich zalegania. W glebach piaskowych głębokich szybkość przenikania 
wody w miarę ich nasiąkania nie zmniejsza się w tym stopniu jak w gle
bach piaskowych o nieprzepuszczalnym podłożu.

Z doświadczeń, które przytacza Prokoszew (15 — tabl. 9) wynika, że 
o ile w piasku luźnym początkowa przepuszczalność wynosiła 51 cm/l 
godzinę, a po upływie dwóch godzin 31,2 cm /l godzinę, to w pylastym 
piasku gliniastym początkowa przepuszczalność wynosiła 12,4 cm /l go
dzinę, a po upływie dwóch godzin tylko 2,2 cm /l godzinę. W pierwszym 
wypadku gleby piaskowe luźne podścielone były piaskami fluwioglacjal- 
nymi, natomiast autor nie podkreśla nieprzepuszczalnego podłoża w dru
gim przypadku, które jednak najprawdopodobniej jest główną przyczyną 
tak małej przepuszczalności pylastego piasku gliniastego po upływie dwóch 
godzin.

Jak wynika więc z doświadczeń Prokoszewa, o złych własnościach 
wodnych całkowitych gleb piaskowych luźnych i słabo gliniastych decy
duje nie tylko mała ich kapilarność, ale przede wszystkim zbyt szybka 
ich przepuszczalność. W glebach piaskowych całkowitych o składzie me
chanicznym piasków gliniastych, stosunki te ulegają zasadniczej zmianie, 
co między innymi decyduje o wyższej wartości rolniczej tych gleb.

Zawartość próchnicy w wierzchnich warstwach zbadanych zwałowych 
piasków gliniastych wahała się w dość szerokich granicach 0,8—1,8% 
w zależności przede wszystkim od stosunków wodnych, panujących w tych 
glebach (6 — tabl. 10). Mała na ogół próchniczność wierzchnich warstw 
tych gleb wpływa na stosunkowo mniejszą — w porównaniu z glebami 
próchnicznymi — ogólną zawartość wszystkich składników pokarmowych 
roślin; należy jednak zwrócić uwagę, że w zwałowych piaskach gliniastych 
zawartość zarówno ogólnego potasu (6 — tabl. 12), jak i potasu rozpuszczal
nego w 20% HC1 może być znaczna w zależności przede wszystkim od 
ich składu mineralnego. Większa — w stosunku do piasków innego po
chodzenia — zawartość w piaskach zwałowych skaleni, zawierających 
potas, decyduje o większej zawartości w tych glebach nie tylko ogólnego 
potasu, ale i potasu łatwo przyswajalnego (oznaczonego metodą Egnera).

Zbadane gleby piaskowe gliniaste, wytworzone z piasków zwałowych, 
znajdujące się pod uprawą, wykazywały wyraźne cechy zbielicowania nie 
tylko pod względem morfologicznym, ale i chemicznym. Według podziału
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stosowanego w Polsce można by te gleby określić jako gleby kwaśne 
(pHKci — 4,6—5,5), rzadziej zaś jako lekko kwaśne (pHKci— 5,6—6,5).

W całym szeregu wypadków stwierdzono w zwałowych piaskach gli
niastych stosunkowo znaczne kwasowości wymienne (1—2 mg — równ. na 
100 g gleby) oraz małe stopnie nasycenia gleb zasadami w stosunku do 
pojemności sorpcyjnych wymiennych. W innych licznych wypadkach 
stwierdzono w zwałowych piaskach gliniastych mniejsze kwasowości wy
mienne, nie przekraczające 0,5 mg.-równ./lOO g gleby, co wiąże się 
z mniejszym stopniem ich zbielicowania w wyniku najczęściej racjonalnej 
uprawy i nawożenia, zarówno organicznego jak i mineralnego. Spostrze
żenia te, jak również i wyniki badań laboratoryjnych, pokrywają się 
w danym przypadku z obserwacjami i wynikami Prokoszewa.

Należałoby zwrócić specjalną uwagę, że wśród gleb piaskowych gli
niastych spotykamy silnie zbielicowane piaski zwałowe, wykazujące sto
sunkowo znaczną kwasotę wymienną. W tych wypadkach często nie sto
sunki wodne, a nadmierna kwasowość gleb jest główną przyczyną ich nie
urodzaj ności. Usunięcie kwasoty wymiennej w tych glebach, które osią
gamy przez racjonalne ich wapnowanie, stwarza dopiero odpowiednie 
warunki dla rozwoju pożytecznych bakterii, a między innymi i dla bak
terii brodawkowych, co decyduje o możliwości wprowadzenia na glebach 
mieszanek wieloletnich traw  i roślin motylkowych. Zwałowe piaski gli
niaste, a w szczególności zwałowe piaski gliniaste mocne (15—20% cz. spł.), 
odznaczają się w stosunku do zwałowych piasków słabo gliniastych 
większą nieco pojemnością sorpcyjną wymienną. Na większą pojemność 
sorpcyjną wymienną wpływa również większa zawartość frakcji pyłowej, 
co pokrywa się z wynikami doświadczeń Prokoszewa. Uwaga powyższa 
zostanie specjalnie podkreślona przy opisie wodnolodowcowych piasków 
pylastych, ponieważ wśród typowych piasków zwałowych stosunkowo 
rzadziej spotykamy piaski o zawartości frakcji pyłowej przekraczającej 
25%. Zwrócić należy jednak uwagę, że stosunkowo rzadziej spotykane 
utwory zwałowe pylaste zalegają najczęściej na utworach pyłowych, co 
wskazuje na przemieszanie w tym wypadku utworów akumulacji lodow
cowej ze starszymi utworami pyłowymi występującymi w podłożu moreny.

Stopnie nasycenia gleb zasadami w stosunku do pojemności sorpcyj
nych hydrolitycznych wahały się w tych glebach podobnie jak w zwało
wych piaskach słabo gliniastych w szerokich granicach w zależności od 
stopnia zbielicowania gleb oraz w zależności od rozwoju w nich procesu 
darniowego pod wpływem różnych zabiegów agrotechnicznych. W silnie 
zbielicowanych piaskach gliniastych (uprawnych) (np. profil 27) stopnie 

, nasycenia gleb zasadami w wierzchnich warstwach wahały się w granicach 
30—40%, podczas kiedy przekraczały one często 60% (6 — tabl. 10) w pia
skach gliniastych słabo zbielicowanych.
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Zawartość P 20 5 rozpuszczalnego w 20°/o HC1 w wierzchnich w ar
stwach tych gleb wahała się w granicach 0,07—0,09%, natomiast ilości 
łatwo przyswajalnego fosforu (oznaczanego metodą Egnera) wahały się 
w szerokich granicach 3—14 mg P 20 5 na 100 g gleby w zależności od 
odczynu gleb i ich kwasowości wymiennej oraz od stopnia nasycenia gleb 
zasadami (6 — tabl. 14). Powyższe cechy gleb są związane z jednej strony 
ze stopniem ich zbielicowania, z drugiej zaś strony ze stopniem ich kultury. 
Przy dużych kwasowościach wymiennych i odczynie silnie kwaśnym oraz 
przy jednoczesnym małym stopniu nasycenia gleb kationami zasadowymi 
w stosunku do pojemności sorpcyjnej wymiennej, stwierdzono na ogół 
małe ilości przyswajalnego fosforu; natomiast w innych przypadkach ilości 
te mogą być znaczne.

Zawartość potasu rozpuszczalnego w 20% HC1 wahała się w wierzch
nich warstwach tych gleb w granicach 0,08—0,1% K20  (6 — tabl. 12 i 13), 
przy czym ilości te zależą nie.tylko od zawartości próchnicy i nie tylko 
od składu mechanicznego, ale i od składu mineralnego piasków.

W silnie szkieletowych zwałowych piaskach gliniastych — w porówna
niu z wodnolodowcowymi piaskami pylastymi -tej samej grupy mecha
nicznej — zależność ta występuje szczególnie jaskrawo, a mianowicie 
ilości potasu rozpuszczalnego w 20% HCl nie tylko że są w wierzchnich 
warstwach piasków zwałowych nieraz dwukrotnie wyższe niż w wierzch
nich warstwach piasków wodnolodowcowych, ale często ilości te zwiększają 
się w głębszych warstwach w zależności od ich zasobności w glinokrze- 
miany, podczas kiedy w piaskach wodnolodowcowych ilości potasu w war
stwach leżących pod warstwami próchnicznymi raptownie zazwyczaj 
maleją.

W wierzchnich warstwach zwałowych piasków gliniastych stwierdzono 
również większą zawartość potasu łatwo przyswajalnego (oznaczonego 
metodą Egnera) niż w wierzchnich warstwach piasków wodnego pocho
dzenia tej samej grupy mechanicznej, niezależnie od ilości w nich frakcji 
pyłowej oraz od ilości próchnicy.

Zawartość wapnia (przeliczonego na CaO) rozpuszczalnego w 20% HC1 
wahała się w wierzchnich warstwach zbadanych gleb w granicach 0,08— 
0,15% CaO, natomiast zawartość magnezu (przeliczonego na MgO) roz
puszczalnego w 20% HC1 wahała się w wierzchnich warstwach zbadanych 
gleb w granicach 0,06—0,16% MgO (6 — tabl. 12 i 13).

Jak widzimy ilości zarówno wapnia, jak i magnezu zawarte w wierzch
nich warstwach zwałowych piasków gliniastych są zbliżone do ilości wap
nia i magnezu zawartych w wierzchnich warstwach zwałowych piasków 
słabo gliniastych.

Jeżeli chodzi o wartość rolniczą zbielicowanych gleb .piaskowych gli
niastych, wytworzonych z piasków zwałowych, to zgodnie z podziałem
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utworów na grupy mechaniczne według PTG wydzielić można zwałowe 
piaski gliniaste lekkie (10—15°/o cz. spł.) i zwałowe piaski gliniaste mocne 
(15—20% cz. spł.).

Obydwie podgrupy mechaniczne różnią się między sobą pod względem 
wartości rolniczej ze względu na skład mechaniczny, ale brać tu trzeba pod 
uwagę również ich skład mineralny i stosunki wodne związane z warun
kami klimatycznymi, ukształtowaniem powierzchni i budową profilową 
gleb.

Podobnie jak w piaskach słabo gliniastych — i w tej grupie piasków 
można również wyróżnić zwałowe piaski gliniaste podmokłe.

Wśród piasków gliniastych wydzielimy jako osobną odmianę piaski 
gliniaste podmokłe o poziomie wody gruntowej powyżej 70 cm (w okresie 
rozwoju roślin uprawnych) i oglejeniu na głębokości około 50 cm. Zwrócić 
należy uwagę, że w glebach piaskowych całkowitych podmokłość wywo
łana jest przede wszystkim ukształtowaniem terenu. W miejscach wyżej 
położonych piaski luźne ulegać mogą rozwydmieniu, w miejscach niżej 
położonych woda utrzym uje się stale na wysokim poziomie, a jeszcze 
niżej — w kotlino watvch zagłębieniach — ulegają piaski zabagnieniu.

Pod względem stanu uwilgotnienia gleb piaskowych zachodzi zasad
nicza różnica między piaskami słabo gliniastymi i luźnymi z jednej strony, 
a piaskami gliniastymi z drugiej.

Jeżeli wśród piasków słabo gliniastych i luźnych wydzielimy jako osobną 
odmianę piaski podmokłe, to pozostałe odmiany scharakteryzować możemy 
jako gleby stale za suche ze względu na zbyt szybką ich przepuszczalność, 
bardzo małą kapilarność oraz małą pojemność wodną; natomiast jeżeli 
wśród piasków gliniastych wyodrębnimy osobno piaski podmokłe, to w po
zostałych odmianach stosunki wodne mogą bardzo różnić się w zależności 
od składu mechanicznego poszczególnych warstw. Jeżeli w całym profilu 
glebowym — do 150 cm występuje piasek gliniasty mocny (15—20% cz. spł.), 
to mimo niskiego poziomu wody gruntowej stosunki wodne w tej 
glebie są bez porównania lepsze niż w wypadku kiedy piasek gliniasty 
występuje tylko do głębokości np. 80 cm, a poniżej mamy piasek luźny. 
W innych wypadkach większa domieszka frakcji pyłowej w poszczególnych 
warstwach piasku gliniastego, który występuje na całej głębokości profilu 
glebowego, decyduje o jego mniejszej przesiąkliwości, a większej kapilar- 
ności i większej pojemności wodnej.

Piaski gliniaste lekkie o zawartości 10—15% cz. spł. zwane są szczer- 
kami lekkimi, natomiast piaski gliniaste mocne o zawartości części spła- 
wialnych 15—20% — zwane są szezerkami mocnymi. Obydwie wyżej wy
mienione grupy mechaniczne piasków zwane są szezerkami, niezależnie 
od ich geologicznego pochodzenia.

8 Boczniki Gleboznawcze
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Zwałowe piaski gliniaste lekkie typu damiowo-bielicowego stanowią 
typowe gleby żytnio-ziemniaczane, zaliczane do klas IV-ej lub V-ej. Jeszcze 
raz należy podkreślić, że wartość rolnicza tych gleb w znacznym stopniu 
zależy od składu mechanicznego poszczególnych warstw. Zwałowe piaski 
gliniaste lekkie o jednolitym składzie piasku gliniastego w całym profilu» 
jeżeli nie są podmokłe, ale i nie za suche, stanowią gleby IV-ej klasy, 
na których uprawia się żyto, ziemniaki, łubiny, seradelę, koniczynę białą 
i na których w niższym położeniu terenu i przy racjonalnym nawożeniu 
udać się mogą owies, jęczmień i pszenica.

Jeżeli piasek słabo gliniasty występuje w profilu już na głębokości np. 
około 80 cm, to mimo że wierzchnią warstwę pewnej miąższości stanowić 
może piasek gliniasty lekki, będą to już gleby V klasy żytnio-łubinowe, 
na których ziemniaki w latach suchych mogą dawać słabsze plony.

Wartość rolnicza zwałowych piasków gliniastych mocnych (15—20°/o 
cz. spł.) typu darniowo-bielicowego o jednolitym składzie mechanicz
nym w całym profilu jest na ogół niedoceniana. Gleby te — w szczegól
ności o jednolitym składzie mechanicznym, występują u nas stosunkowo 
rzadziej na obszarach zarówno moreny dennej, jak i na obszarach moreny 
czołowej. Są to gleby najczęściej silnie i wyraźnie zbielicowane, ale w wy
padku jednolitego zwałowego piasku gliniastego mocnego w całym profilu, 
są to gleby, które wyróżniają się zarówno większą pojemnością wodną 
i większą kapilarnością, jak również i mniejszą przesiąkliwością w po
równaniu z piaskami gliniastymi lekkimi całkowitymi. Właściwości te 
decydują o wyraźnie lepszych stosunkach wodnych tych gleb, wyraża
jących się również nieco większą — w porównaniu z innymi piaskami — 
próchnicznością. Po odkwaszeniu gleby te dawać mogą niezłe plony jęcz
mienia, pszenicy, koniczyny oraz buraków pastewnych i stanowić będą 
gleby lekkie do uprawy lecz wydajne, które zaliczyć można do III klasy. 
W projekcie systemu klasyfikacyjnego gleb ornych należałoby tę odmianę 
zwałowych piasków gliniastych mocnych wyróżnić i umieścić w klasie III.

Jeżeli chodzi o możliwości polepszenia zwałowych piasków gliniastych, 
to ogólnie stwierdzić należy, że — w stosunku do możliwości polepszenia 
zwałowych piasków słabo gliniastych — są one bardziej realne, ponieważ 
fizyczne własności tych gleb są lepsze niż w piaskach słabo gliniastych 
i stosunkowo łatwiej je zmienić na jeszcze bardziej korzystne dla rozwoju 
wielu roślin uprawnych. W zwięźlejszych odmianach tych gleb i w lep
szych warunkach ich uwilgotnienia często nie stosunki wodne, a nadmierna 
ich kwasowość, wyrażająca się nie tylko odczynem, ale i stosunkowo 
znaczną kwasowością wymienną, są główną przyczyną obniżającą plony 
roślin uprawnych i utrudniającą wprowadzenie do płodozmianu mieszanek 
wieloletnich traw  z roślinami motylkowymi.
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Jak wskazują doświadczenia Prokoszewa, na glebach tych uzyskuje 
się stosunkowo łatwiej niż na glebach piaskowych słabo gliniastych pro
gresywne zwiększenie ich urodzajności po wprowadzeniu trawopolnego 
płodozmianu i przy łącznym stosowaniu na nich nawożenia mineralnego 
i organicznego. Jak  wynika również z doświadczeń Prokoszewa (15), na 
glebach piaskowych gliniastych typu darniowo-bielicowego, które wyróż
niają się dużą kwasowością, tylko przez racjonalne ich wapnowanie oraz 
stosowanie nawozów organicznych stwarzamy warunki możliwe dla roz
woju wieloletnich traw  i roślin motylkowych. Jednorazowe dawki wapna 
nie powinny na tych glebach przekraczać 15 q CaC03 na 1 ha (10). Na 
tych glebach należy również, jak w przypadku piasków słabo gliniastych, 
unikać stosowania takich nawozów mineralnych, które działają zakwa
szające, jak między innymi siarczan amonu, który nie działa jednak 
ujemnie przy zastosowaniu na tych glebach wapnowania (15).

Zwapnowanie silnie kwaśnych gleb piaskowych gliniastych zwiększa 
efektywność działania nawozów fosforowych, a w szczególności superfos- 
fatu (1 1 ).

B. P i a s k i  w o d n o l o d o w c o w e  c a ł k o w i t e

Wśród piasków wodnolodowcowych wydzielono warstwowane piaski 
osadzone w pobliżu czoła lodowca, zwane sandrowymi, które na zbadanych 
terenach wykazywały małe ilości frakcji pyłowej oraz piaski pylaste, w y
stępujące często w kompleksie z utworami pyłowymi wodnego pochodze
nia lub znajdujące się na ich przedpolu, ciągnąc się równoległym do nich 
pasem. Obszary występowania piasków sandrowych stanowią teren w y
bitnie płaski, natomiast utwory pyłowe wodnego pochodzenia, jak rów
nież wodnolodowcowe piaski pylaste występują albo lokalnie w obniże
niach terenowych, albo na większych wyrównanych działaniem wód te re
nach, opadających zazwyczaj łagodnie w kierunku ciągnącej się do nich 
równolegle doliny rzecznej (piaski wodnolodowcowe).

1. P i a s k i  s a n d r o w e  c a ł k o w i t e  ( 6  tabl. 2), (profile 55, 57, 
39, 95). Na zbadanych terenach ustalono obszary występowania piasków 
sandrowych na podstawie wydanych map geologicznych w sikali 1 : 300 000 
oraz roboczych map geologicznych w skali 1 : 100 000. Zbadane piaski san
drowe stanowiły najczęściej piaski luźne w całym profilu lub bardzo p ły t
kie piaski słabo gliniaste na piaskach luźnych.

Zbadane gleby wytworzone z piasków sandrowych zaliczono na tym  
terenie do typu darniowo-bielicowego; są one zazwyczaj kwaśne, mimo 
że bielicowanie nie zaznacza się w nich morfologicznie zbyt wyraźnie. 
Pod względem składu mechanicznego piaski sandrowe zawierają m ateriał 
przesortowany przez wody tających lodowców. Piaski osadzone bliżej
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czoła lodowca zawierają materiał grubszy — ze szkieletem, osadzone zaś 
nieco dalej czoła lodowca — posiadają m ateriał drobniejszy.

Zbadane gleby scharakteryzować można jako słabopróchniczne oraz 
kwaśne (pHKci 4,5—5 w górnych poziomach) ( 6  — tabl. 9).

W wierzchnich warstwach pojemność sorpcyjna wymienna wynosiła 
2—3 mg-równ./lOO g gleby, a kwasowość wymienna wahała się w granicach 
0,4—0,5 mg-równ./lOO g gleby. Stopień nasycenia gleb zasadami w sto
sunku do pojemności sorpcyjnej hydrolitycznej wahał się w granicach 
28—39% ( 6  — tabl. 9).

Wierzchnia warstwa zbadanego piasku (profil 39) zawierała następu
jące ilości rozpuszczalnych w 20% HC1 składników: PL,0rj—0,01%, K20  — 
0,03%, CaO—0,09%, MgO—0,07% ( 6  — tabl. 12).

Ilość P 2O5 oznaczonego metodą Egnera wynosiła w wierzchniej war
stwie profilu 39—2,3 mg/100 g gleby ( 6  — tabl. 16).

Odróżnienie piasków sandrowych od piasków staroaluwialnych i wy
dzielenie ich nastręcza często duże trudności, czego dowodem jest, że 
pewne obszary znaczone do niedawna na mapach geologicznych jako piaski 
sandrowTe, są obecnie określone jako piaski rzeczne starych tarasów aku
mulacyjnych (np. obszar kurpiowski). Trudności ustalenia w danym wy
padku pochodzenia geologicznego piasków wynikają stąd, że z jednej 
strony osady staroaluwialne przykryte bywają osadami wodnolodowco- 
wymi, z drugiej zaś strony na osadach fluwioglacjalnych mogła mieć 
miejsce akumulacja rzeczna.

Skład mechaniczny i mineralny orientują nas w znacznym stopniu 
o genezie geologicznej piasków. Piaski sandrowe są zazwyczaj bardziej 
szkieletowe i posiadają bogatszy skład mineralny od piasków rzecznych 
starych tarasów akumulacyjnych. Te ostatnie ulegają w daleko silniejszym 
stopniu rozwydmieniu niż piaski sandrowe, co np. zaznacza się bardzo 
wyraźnie na granicy województw warszawskiego i olsztyńskiego. Jeżeli 
chodzi o warunki dla rozwoju roślinności drzewiastej, łąkowej, jak również 
roślin uprawnych, to zależą one od całego szeregu czynników, a w pierw
szym rzędzie od stosunków wodnych. Na ogół jednak spotykamy na pia
skach sandrowych lasy sosnowe wyższej bonitacji niż na piaskach starych 
tarasów akumulacyjnych. Zarówno piaski sandrowe, jak i staroaluwialne 
z wyjątkiem piasków podmokłych, stanowią na ogół gleby za suche dla 
większości roślin uprawnych.

Mała pojemność wodna luźnych lub słabo gliniastych piasków sandro
wych, zbyt duża ich przesiąkliwość i mała kapilarność decydują o wadli
wych i żywiołowych stosunkach wodnych tych gleb. Klasyfikowane są one 
zazwyczaj do klas V—VI.

’Należałoby przeprowadzić u nas doświadczenia nad możliwością wpro
wadzenia trawopolnego płodozmianu na glebach wytworzonych z głębo
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kich piasków sandrowych słabo gliniastych z zasiewem mieszanek traw  
z motylkowymi — tak jak zaleca Prokoszew — bez rośliny ochronnej. 
Zwrócić jednak należy uwagę, że wieloletnie doświadczenia, które przy
tacza Prokoszew (15), były przeprowadzane w Solikamskiej stacji do
świadczalnej na piaskach fluwioglacjalnych, które jednak w głębszym pod
łożu zawierały glinę morenową.

Znaczna część zbadanych obszarów piasków sandrowych, a w szcze
gólności piasków sandrowych — luźnych, użytkowanych obecnie rolniczo, 
powinna być zalesiona.

2. W o d n o l o d o w c o w e  p i a s k i  p y  l a s t e  c a ł k o w i t e .  ( 6  — 
tabl. 3), (profile 25, 34, 37, 28, 33, 38). Należy na samym wstępie bardzo 
wyraźnie podkreślić, że piaski py laste o zawartości frakcji pyłowej 25— 
40% (wg PTG) spotykamy na zbadanych obszarach wśród piasków róż
nego pochodzenia geologicznego. Do wodnolodowcowych piasków pyla- 
stych zaliczono piaski osadzone przez wody topniejącego lodowca w miej
scach wolniejszego ich przepływu. Stwierdzono, że utwory te występują 
często na znaczniejszych obszarach w miejscach nieco wyżej położonych 
od miejsc występowania utworów pyłowych wodnego pochodzenia. Ponie
waż procesy objęte działaniem wód lodowcowych zaznaczają się najsil
niej w pobliżu większych dolin rzecznych, spotykamy często wzdłuż rzek 
na terenach morenowych wyrównanych działaniem wód roztopowych 
lodowca osady pyłowe wodnego pochodzenia, zalegające na glinie zwało
wej, na piaskach lub na innych utworach. Utwory pyłowe, a w szczegól
ności utwory drobnopyłowe związane być mogą z bardzo wolnym prze
pływem wód, a nawet z pewnego rodzaju zastoiskiem (np. utwory pyłowe 
położone na tzw. zastoiśku warszawskim), natomiast piaski py laste, po
łożone w większej odległości od doliny rzecznej, związane są z nieco 
szybszym niż w wypadku osadzania utworów pyłowych prądem wód 
lodowcowych. Należy również podkreślić, że zarówno utwory pyłowe 
wodnego pochodzenia jak i piaski py laste wodnego pochodzenia, mogą 
powstawać w różnych warunkach, i że miejsca ich występowania często 
nie są związane z miejscami spływu wód do większych rzek. Geneza tych 
utworów nie jest ostatecznie ustalona.

Jak już wyżej zaznaczono, na nizinach, które bezpośrednio przylegają 
do terenów pagórkowatych, mogą występować różne utwory deluwialne, 
wśród których można wyróżnić nie tylko utwory pyłowe, ale i piaski 
pylaste (6 ), stanowiące inną odmianę piasków wodnego pochodzenia.

Zbadane wodnolodowcowe piaski pylaste ( 6  — tabl. 3) zaliczyć można 
do różnych grup mechanicznych. Będą to więc piaski luźne, słabo gliniaste 
lub gliniaste. Wartość rolnicza gleb wytworzonych z wodnolodowcowych 
piasków pylastych zależy w znacznym stopniu od mniejszej lub większej 
ilości frakcji pyłowej, jak również i części spławialnych w poszczególnych
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warstwach profilów glebowych; należy więc zwracać uwagę czy są to 
gleby o jednolitym czy też o niejednolitym składzie mechanicznym profilu 
glebowego.

W glebach piaskowych wpływ frakcji pyłowej na ich właściwości 
wodne zaznacza się bardzo wyraźnie (15). Na stosunki wodne gleb piasko
wych wpływają nie tylko ukształtowanie powierzchni i głębokość zalega
nia podłoża, ale również w znacznym stopniu wpływa skład mechaniczny 
poszczególnych warstw  profilu glebowego. Nie tylko części spławialne, 
a wśród nich części koloidalne, ale również i części pyłowe zwiększają 
pojemność wodną gleb oraz wysokość kapilarnego podnoszenia się wody, 
a jednocześnie zmniejszają ich przepuszczalność (15 — tabl. 8  i 9).

Wpływ frakcji pyłowej na właściwości wodne gleb piaskowych zazna
cza się najbardziej jaskrawo w głębokich wodnolodowcowych piaskach 
pylastych luźnych, które mimo niskiego poziomu wody gruntowej stanowią 
pod względem rolniczym niezłe gleby żytnio-ziemniaczane (V klasa), jak 
również pod względem leśnym stanowią one dobre siedlisko dla sosny, 
podczas kiedy suche piaski luźne z małą ilością części pyłowych stanowią 
gleby słabo nadające się pod uprawę (12 — tabl. 3), (8 ).

Właściwości gleb piaskowych wytworzonych z wodnolodowcowych 
pylastych piasków gliniastych są już zbliżone do właściwości lżejszych 
odmian gleb pyłowych (III—IV klasa) (15).

Znaczna zawartość frakcji pyłowej (25—40%) w wodnolodowcowych 
piaskach pylastych decyduje o ich większej w porównaniu z piaskami nie- 
pylastymi pojemności wodnej, oraz większej kapilamości, natomiast 
znacznie mniejszej przesiąkalności (15).

Ponieważ na wyżej wyszczególnione właściwości wodne piasków 
wpływa nie tylko zawartość frakcji pyłowej, ale i zawartość części spła
wialnych, porównywać ze sobą można tylko te same grupy mechaniczne 
różnych pod względem pochodzenia geologicznego piasków. O mniejszej 
lub większej przesiąkliwości piasków decyduje również głębiej zalegające 
podłoże, które bywa mniej lub więcej przepuszczalne.

Zbadane leśne, jak również i uprawne gleby typu damiowo-bielico- 
wego, wytworzone z piasków wodnolodowcowych pylastych, okazały się 
słabo próchniczne oraz kwaśne (pHKci wahało się w wierzchnich w arst
wach 4,1—4,8) ( 6  — tabl. 8 ).

Kwasowość wymienna wahała się w granicach 0,1—1,3 mg-równ. na 
1 0 0  g gleby ( 6  — tabl. 8 ).

Stopień nasycenia gleb zasadami w stosunku do pojemności sorpcyjnej 
hydrolitycznej wahał się w  wierzchnich warstwach tych gleb w szerokich 
granicach 30—80% w zależności od kwasowości hydrolitycznej oraz od 
sumy zasorbowanych kationów o charakterze zasadowym ( 6  — tabl. 8 ).
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W wierzchnich warstwach wodnolodowcowych piasków pylastych zna
leziono następujące ilości rozpuszczalnych w 20% HC1 poszczególnych 
składników: P 2Os—0,03—0,06%, K20 —0,03—0,08%, CaO—0,08—0,4%
( 6  — tabl. 1 2 ).

Zasobność zbielicowanych piasków wodnolodowcowych pylastych 
w fosfor i w potas w formie łatwo dostępnej dla roślin, wahała się 
w wierzchnich warstwach gleb w granicach: 1,7—4,3 mg P 20 5 na 100 g 
gleby i 1 ,1 —4,2 mg K20  na 100 g gleby ( 6  — tabl. 16).

Z przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych wynika, że 
wartość rolnicza wodnolodowcowych piasków pylastych, chociaż bardzo 
różna w zależności od całokształtu warunków, znacznie jednak przewyższa 
wartość rolniczą wodnolodowcowych piasków niepylastych. Największą 
wartość rolniczą wykazują rzadziej spotykane wodnolodowcowe piaski 
pylasto-gliniaste o jednolitym składzie mechanicznym w całym profilu 
i nie wykazujące cech podmokłości. Na tego rodzaju glebach piaskowych 
udają się nie tylko żyto, łubiny, seradela i ziemniaki, ale również przy 
racjonalnym nawożeniu pszenica, jęczmień, buraki pastewne i koniczyny 
(III kl.).

Piaski pylasto-gliniaste wykazują z reguły większą pojemność sorp
cyjną wymienną od gliniastych piasków niepylastych.

Gleby wytworzone z wodnolodowcowych piasków pylasto-gliniastych 
o jednolitym składzie mechanicznym w całym profilu nie wykazują żywio
łowych stosunków wodnych, ponieważ odznaczają się — w stosunku do 
innych piasków — większą pojemnością wodną oraz znaczną kapilamością 
a mniejszą przesiąkliwością.

W przypadku, jeżeli wierzchnie warstwy tych gleb wykazują kwaśny 
odczyn oraz znaczną kwasotę wymienną, racjonalne ich zwapnowanie może 
radykalnie i stosunkowo szybko polepszyć ich właściwości, umożliwiając 
w ten sposób wprowadzenie na nich do płodozmianów mieszanek wielo
letnich traw  i roślin motylkowych oraz stosowanie poplonów.

C. P i a s k i  w o d n o l o d o w c o w e  n i e c a ł k o w i t e  n a  g l i n o w e .
( 6  — tabl. 1), (profile 36, 43)

Gleby piaskowe na glinie zwałowej, w odróżnieniu od spłaszczonych 
w wierzchnich warstwach gleb wytworzonych z gliny zwałowej, odzna
czają się pod względem morfologicznym raptownym, a nie stopniowym prze
chodzeniem wierzchnich warstw  piaszczystych w głębsze warstwy glinia
ste podłoża. W wielu przypadkach stwierdzenie genezy gleb piaskowych 
niecałkowitych nastręcza duże trudności i kryteria morfologiczne powinny 
być poparte wynikami badań laboratoryjnych, a w szczególności analizami 
składu mechanicznego oraz składu mineralnego.
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Na obszarach moreny zerodowanej działaniem wód lodowcowych wy
stępują utwory pyłowe lub piaski zawierające na różnej głębokości glinę 
zwałową. Jeżeli wody tworzą zastoiska, to w zagłębieniach terenowych ma 
miejsce akumulacja iłów, a w częściach przybrzeżnych mogą osadzać się 
na silnie zerodowanej morenie utwory pyłowe lub piaski. Piaski wodno- 
lodowcowe osadzone na glinie zwałowej odznaczają się materiałem prze
sortowanym, nie zawierającym głazów i prawie bezszkieletowym, oraz 
wyraźnie warstwowanym; od gliny podłoża oddzielone są często warstwą 
bruku (6) (np. profil 42). Piaski te związane są więc z działalnością wód 
roztopowych lodowca, które żłobiły w materiale zwałowym szerokie doliny.

Rys. 2. Profile gleb wytworzonych z piasków wodno-lodowcowych
a — typ gleby: darniowo-bielicowa gleba leśna (morfo
logicznie słabo, lecz głęboko zbielicowana) ; rodzaj 
gleby: piasek sandrowy; gatunek gleby: piasek słabo 
gliniasty na zalegającym płytko piasku luźnym; b — 
typ gleby: darniowo-bielicowa gleba uprawna (morfo
logicznie słabo, lecz głęboko zbielicowana) ; rodzaj 
gleby: piasek wodnolodowcowy pylasty; gatunek gleby: 
piasek słabo gliniasty, pylasty (w całym profilu): с — 
typ gleby: darniowo-bielicowa gleba uprawna (średnio 
zbielicowana); rodzaj gleby: wodnolodowcowy, pylasty 
piasek niecałkowity na głęboko zalegającej glinie zwa
łowej ; gatunek gleby: piasek gliniasty, pylasty na 

glinie lekkiej.

Na obszarach niezerodowanej moreny występują nie tylko zwatowe 
utwory całkowite, a więc gleby wytworzone z gliny zwałowej na miejscu, 
ale również lokalnie powstające piaski wodnolodowcowe naglinowe oraz 
piaski zwałowe naglinowe.

W odróżnieniu od piasków wodnolodowcowych naglmowych, tworzą
cych się na przedpolach moren czołowych na poziomach denudacyjnych, te 
piaski wodnolodowcowe naglinowe, które tworzą się w obrębie niezerodo
wanej moreny, są zwykle płytsze i mniej przesortowane. Piaski te różnią
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się jednak wyraźnie od spiaszczonych w wierzchnich warstwach gleb w y
tworzonych in situ  z glin zwałowych, ponieważ stanowią utwory w ar
stwowane i oddzielone są od gliny zwałowej wyraźną warstwą albo piasku, 
albo żwiru.

Wyżej wyszczególnione dwie zasadnicze odmiany wodnolodowcowych 
piasków naglinowych należy odróżniać od zwałowych piasków naglino- 
.wych, których powstanie wytłumaczyć można tylko oscylacją lodowca, 
cofającego się w pewnym okresie ku północy, a następnie po pewnym 
czasie posuwającego się znowu na południe. W ten sposób powstawały 
w pewnych miejscach niewarstwowane i silnie szkieletowe piaski zwałowe 
wytworzone in situ z gliny zwałowej, zalegające na glinie zwałowej tego 
samego zlodowcenia, ale nie związanej genetycznie z wierzchnimi w arst
wami zwałowymi. Piaski zwałowe na glinie zwałowej w odróżnieniu od 
gleb wytworzonych z gliny zwałowej, odznaczają się profilem, w którym 
wierzchnie warstwy przechodzą nie stopniowo, a raptownie w glinę pod
łoża.

Wśród zbadanych wodnolodowcowych piasków naglinowych wyróż
niamy szereg odmian różniących się pod względem wartości użytkowo- 
rol-niczej.

Najlepszą odmianę tych gleb stanowią piaski pylasto-gliniaste poło
żone na przepuszczalnej glinie zwałowej, występującej nie głębiej niż 
na 100 cm i nie potrzebujące drenowania. Są to gleby III klasy, (na których 
udają się nie tylko żyto i ziemniaki, ale przy racjonalnym nawożeniu —■ 
pszenica, jęczmień, buraki i koniczyny. Odmiana ta odznacza się w wierzch
nich warstwach — w stosunku do innych piasków — większą pojem
nością sorpcyjną, większą pojemnością wodną kapilarną, większą wy
sokością podnoszenia wody kapilarnie oraz znacznie mniejszą przesią- 
kliwością.

W zależności od stopnia zbielicowania tych gleb oraz od ich nawożenia, 
odznaczają się one w wierzchnich warstwach różnym odczynem oraz 
różną kwasowością wymienną.

W wodnolodowcowych piaskach gliniastych pylastych typu bielicowego 
stosunki wodne nie są żywiołowe, natomiast gleby te najczęściej odzna
czają się znaczną kwasowością potencjalną i dlatego wapnowanie ich 
stanowi podstawowy i radykalny zabieg, który stosunkowo szybko pole
psza ich właściwości przy jednoczesnym zastosowaniu innych zabiegów 
agrotechnicznych.

Słabszą od wyżej opisanej odmiany gleb piaskowych niecałkowitych 
stanowią wodnolodowcowe piaski słabo gliniaste zalegające na przepusz
czalnej glinie zwałowej, występującej na głębokości 50—100 cm. Są to 
gleby żytnio-ziemniaczane IV klasy.



122 Fr. Kuźnicki

Jeżeli przepuszczalna glina zwałowa leży jeszcze głębiej, a mianowicie 
na głębokości 100—150 cm, to takie piaski słabo gliniaste naglinowe zali
czamy do V klasy.

Znaczna część wodnolodowcowych piasków naglinowych odznacza się 
wysokim poziomem wody gruntowej, nieprzepuszczalną gliną zwałową 
i potrzebuje drenowania.

Podmokłe piaski naglinowe nadają się przede wszystkim pod mie
szanki, brukiew i kapustę i stanowią w zależności od stopnia ich podmo- 
kłości gleby klasy IV lub V. Po zmeliorowaniu tych gleb — co nie 
zawsze jest możliwe — przechodzą one do klasy III.

D. P i a s k i  r z e c z n e  s t a r y c h  t a r a s ó w  a k u m u l a c y j n y c h  
( 6  — tabl. 5) (profile, 61, 62, 30, 74, 80, 82, 71, 18, 7, 70, 3, 26, 23, 46, 69)

Gleby wytworzone z rzecznych piasków starych tarasów akumulacyj
nych wyróżniają się spośród innych gleb piaskowych między innymi 
swoim położeniem w pradolinach rzek. Wśród piasków starych tarasów 
akumulacyjnych spotykamy najczęściej piaski luźne lub słabo gliniaste, 
a stosunkowo rzadziej gliniaste. Piaski gliniaste lub piaski słabo gliniaste 
zazwyczaj są niejednolite pod względem składu mechanicznego. Często 
występują na tych terenach płytkie piaski słabo gliniaste na piaskach 
luźnych, które posiadają właściwości zbliżone do głębokich piasków luź
nych.

Skład mineralny rzecznych piasków starych tarasów akumulacyjnych 
jest znacznie uboższy — w porównaniu z piaskami zwałowymi — w skład
niki pokarmowe roślin. Grubsze frakcje zbadanych piasków starych ta ra
sów akumulacyjnych zawierały znaczne ilości osadowych minerałów żela- 
zistych, ziam  kwarcu, piaskowców, kwarcytów, a w stosunku do piasków 
zwałowych znacznie mniej skaleni oraz mniej drobnych fragmentów skał 
magmowych ( 6  —• tabl. 17).

W poszczególnych grupach mechanicznych spotykamy również piaski 
pylaste, wyróżniające się spośród innych piasków nieco lepszymi właści
wościami fizycznymi.

Charakterystyczną cechą rzecznych piasków starych tarasów akumula
cyjnych jest ich warstwowanie. Jeżeli w profilach gleb wytworzonych 
z rzecznych piasków starych tarasów akumulacyjnych w ystępują w ar
stewki pylaste lub gliniaste, to decydują one często o lepszych własno
ściach fizycznych tych piasków, a w szczególności o lepszym zatrzymywa
niu w nich wilgoci.

Wielką wagę do przewarstwień gliniastych w piaskach starych tarasów 
akumulacyjnych przywiązuje S. Wilenskij. Zdaniem jego przewarstwienia 
te decydują o utrzymywaniu się wody w wierzchnich warstwach gleby
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nawet w okresie posuchy, przyczyniając się w ten sposób do dobrego 
rozwoju roślinności drzewiastej jak również roślin uprawnych.

Znaczna część luźnych i suchych piasków rzecznych starych tarasów 
akumulacyjnych ulega rozwydmieniu.

Spośród darniowo-bielicowych gleb piaskowych, wytworzonych z rzecz
nych piasków starych tarasów akumulacyjnych, scharakteryzujemy jako 
najczęściej występujące na zbadanym terenie gleby wytworzone z pia-

sków luźnych i z płytkich piasków słabo gliniastych zalegających na pia
skach luźnych. Należy zwrócić uwagę, że na starych tarasach akumulacyj
nych występują również w obniżeniach terenowych gleby piaskowe typu 
bagiennego, które odznaczają się stałym lub okresowym nadmiernym uwil
gotnieniem i mniej lub więcej storfiałą próchnicą.

Jeszcze raz należy podkreślić, że wyżej wyszczególnione badania gle
bowe dotyczyły gleb piaskowych typu damiowo-bielicowego, natomiast 
nie dotyczyły gleb piaskowych typu bagiennego, gleb piaskowych typu 
brunatnego oraz czarnych ziem wytworzonych z piasków.

Wśród gleb piaskowych wytworzonych z piasków starych tarasów aku
mulacyjnych, zaliczonych do typu damiowo-bielicowego, wyróżnić można

Rys. 3. Profile gleb wytworzonych z piasków  
rzecznych starych tarasów akumulacyjnych.

a — typ gleby: darniowo-bielicowa gleba leśna (morfo
logicznie słabo, lecz głęboko zbielicowana) ; rodzaj 
gleby: piasek staroaluwialny; gatunek gleby: piasek 
luźny (w całym profilu); b — typ gleby: darniowo- 
bielicowa gleba leśna oglejona (średnio zbielicowana); 
rodzaj gleby: piasek staro-aluwialny; gatunek gleby: 
piasek słabo gliniasty; с — typ gleby: darniowo-bieli
cowa gleba uprawna (morfologicznie słabo, lecz głębo
ko zbielicowana); rodzaj gleby: piasek staroaluwialny; 
gatunek gleby: piasek słabo gliniasty na zalegającym  

średnio głęboko piasku luźnym.
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gleby piaskowe suche, wyróżniające się głębokim poziomem wody grun
towej oraz gleby piaskowe podmokłe o płytkim poziomie wody grunto
wej, ale, które nie wykazują jeszcze wyraźnych cech zabagnienia.

Na właściwości wodne, jak również na właściwości sorpcyjne piasków 
starych tarasów akumulacyjnych, znaczny wpływ wywiera skład mecha
niczny poszczególnych warstw.

Piaski luźne głębokie i piaski słabo gliniaste zalegające na piaskach 
luźnych odznaczają się na ogół zbyt dużą przepuszczalnością i małą kapi- 
lamością, jak również wykazują małą pojemność sorpcyjną.

Znaczniejsza domieszka (25—40%) frakcji pyłowej w poszczególnych 
warstwach wyżej wyszczególnionych piasków znacznie zwiększa ich po
jemność sorpcyjną. Jak wskazują badania W. N. Prokoszewa (15), piaski 
pylaste wykazują w stosunku do piasków niepylastych większą maksy
malną pojemność wodną, większą kapilamość, a jednocześnie nieco mniej
szą przesiąkliwość.

Spośród piasków starych tarasów akumulacyjnych, piaski pylaste sto
sunkowo rzadziej spotykane, wyróżniają się mniej żywiołowymi stosun
kami wodnymi, co wpływa na większą ich produkcyjność.

Zbadane gleby piaskowe wytworzone z piasków starych tarasów 
akumulacyjnych wykazały w wierzchnich warstwach odczyn kwaśny 
(pH Kci wahało się w szerokich granicach 4,05—6,00) ( 6  — tabl. 7).

Kwasowość wymienna w wierzchnich warstwach tych gleb wahała się 
w granicach 0,05—0,43 mg-równ./lOO g gleby ( 6  — tabl. 7).

Stopień nasycenia gleb zasadami w stosunku do pojemności sorpcyjnej 
hydrolitycznej wahał się w wierzchnich warstwach piasków starych tara
sów akumulacyjnych w bardzo szerokich granicach 38,4—85,5% w zależ
ności od kwasowości hydrolitycznej oraz od sumy kationów wymiennych 
o charakterze zasadowym.

Wierzchnie warstwy zbadanych gleb zawierały następujące ilości po
szczególnych składników rozpuszczalnych w 20% HC1: Fe20 3 —0,23— 
0,63%, CaO1—0,06%, MgO1—0,02%, P 20 5—0,03—0,07%, K 20 —0,02—
0,03% ( 6  — tabl. 12).

Ilości łatwo przyswajalnego fosforu i potasu (metodą Egnera) wynosiły 
w wierzchnich warstwach tych piasków 0,5—4,9 mg P 20 5 na 100 g gleby 
oraz 1.1—4,0 mg K 20/100 g gleby ( 6  — tabl. 15).

Znaczna większość gleb piaskowych wytworzonych z piasków starych 
tarasów akumulacyjnych nadaje się przede wszystkim pod zalesienie. 
W warunkach dostatecznego uwilgotnienia spotyka się na piaskach słabo 
gliniastych staroaluwialnych piękne bory sosnowe, jak również bory mie
szane z domieszką dębu. Znacznie gorsze siedlisko dla sosny stanowią

1 Na podstawie jednego profilu.
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piaski luźne staroaluwialne, które łatwo, jeżeli są suche, ulegają rozwyd- 
mieniu, w wypadku jednak ich lepszego uwilgotnienia oraz większej do
mieszki do materiału glebowego frakcji pyłowej — na glebach tych rów
nież spotykamy bory mieszane z podszytem liściastym.

Podmokłe piaski starych tarasów akumulacyjnych zawierają często 
w swoich profilach zbite warstwy rudawcowe. Na takich glebach naj
częściej wyraźnie zbielicowanych i odznaczających się warstwą akum ula
cyjną nieco storfiałą, sosna rośnie słabo ze względu na zbitą warstwę ru 
da wcową. Gleby te również słabo nadają się pod uprawę rolną, a w wy
padku użytkowania rolniczego, a w szczególności przy zakładaniu sadów, 
wymagają specjalnych zabiegów melioracyjnych (9).

W pradolinach rzek występują zazwyczaj znaczne obszary torfowisk 
niskich w pobliżu luźnych lub słabo gliniastych piasków. Możliwości po
lepszenia tych piasków przez zastosowanie na nich kompostów torfowych 
przy jednoczesnym ich wapnowaniu, są ze względu na bliskość pokładów 
torfowych bardziej opłacalne niż na innych terenach.

W przypadku rolniczego użytkowania zbielicowanych piasków starych 
tarasów akumulacyjnych — podobnie zresztą jak i innych piasków — należy 
podkreślić, że niezależnie od różnych zabiegów melioracyjnych, należy na 
nich równocześnie stosować nawozy zielone, które zwiększają własności 
regulujące tych gleb, zwiększają ich pojemność wodną, a jednocześnie 
obniżają w pewnym stopniu ich nadmierną kwasowość.

Zbadane słabo gliniaste piaski tarasów akumulacyjnych na piasku luź
nym stanowią gleby żytnio-łubinowe zaliczane często do klasy V, nato
miast luźne w całym profilu i suche piaski tarasów akumulacyjnych sta
nowią gleby klasy VI (9) (15), 'które powinny być zalesione, ponieważ nie 
pokryte roślinnością ulegają one bardzo szybko uruchomieniu, zagraża
jąc sąsiednim i często urodzajnym terenom.

10. WNIOSKI

1. Na podstawie wyników badań zestawionych w pierwszej części 
pracy (6 ), scharakteryzowano różne pod względem pochodzenia geologicz
nego rodzaje gleb piaskowych typu darniowo-bielicowego (piaski zwa
łowe, wodnolodowcowe i rzeczne starych tarasów akumulacyjnych).

2 . O właściwościach rolniczych wyodrębnionych rodzajów gleb pia
skowych można wnioskować dopiero na podstawie znajomości składu me
chanicznego poszczególnych warstw profilu glebowego oraz związanych 
z nim, jak również i z rzeźbą terenu stosunków wodnych.

3. Ocena gleb piaskowych, jako wadliwych pod względem własności 
fizycznych i odznaczających się w pierwszym rzędzie żywiołowością sto
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sunków wodnych, dotyczy nie wszystkich gatunków i odmian tych gleb.
4. Na specjalne wyróżnienie pod względem dodatnich właściwości rol

niczych zasługują następujące rodzaje gleb piaskowych typu darniowo- 
bielicowego; a) zwałowe piaski gliniaste całkowite o jednolitym w całym 
profilu składzie mechanicznym i b) wodnolodowcowe piaski pylasto- 
gliniaste całkowite i o jednolitym w całym profilu składzie mechanicznym 
lub niecałkowite na glinie zwałowej, zalegającej średnio głęboko (glina na 
głębokości 50—100 cm).

5. Znaczna domieszka frakcji pyłowej (25—40%) do materiału glebo
wego piasków zwiększa — jak stwierdzono na podstawie badań włas
nych — ich pojemność sorpcyjną, oraz zwiększa ich kapilarność — co 
stwierdzono na podstawie danych z literatury gleboznawczej.

6 . Wszelkiego rodzaju zabiegi agrotechniczne stosowane na glebach 
piaskowych w celu trwałego ich polepszenia, powinny iść w 'kierunku 
stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju w nich procesu darnio
wego.

7. Na pierwszy plan zabiegów, które należy stosować na suchych gle
bach piaskowych luźnych i słabo gliniastych typu darniowo-bielieowego, 
wysuwa się nawożenie tych gleb nawozami organicznymi, a w szczegól
ności stosowanie kompostów torfowych i nawozów zielonych. Na glebach 
tych należy również stosować ostrożnie wapnowanie, używając w małych 
dawkach nawozy wapniowe w postaci zmielonych wapieni i margli.

Należałoby doświadczalnie stwierdzić, w jakim stopniu można zwięk
szyć pojemność sorpcyjną i pojemność wodną tych gleb oraz zmniejszyć 
ich nadmierną przepuszczalność przez zastosowanie różnych i nie w każ
dych warunkach opłacalnych zabiegów melioracyjnych, jak glinowanie, 
marglowanie, a między innymi i przez głębokie (na 50—60 cm) wprowa
dzenie nawozów organicznych (4).

8 . Znaczna część gleb piaskowych gliniastych typu damiowo-bielico- 
wego, wytworzonych najczęściej ze zwałowych piasków, jak również 
z wodnolodowcowych piasków pylastych, odznacza się nie tylko dużą kwa
sowością czynną, ale i stosunkowo znaczną kwasowością wymienną. Gleby 
te, a w szczególności gleby piaskowe pylasto-gliniaste (15—20°/o cz. spł. 
i 25—40°/o cz. pył.), odznaczają się większą w stosunku do piasków słabo 
gliniastych pojemnością wodną kapilarną i na ogół większą próchnicz- 
nością. Usunięcie w tych glebach w pierwszym rzędzie kwasowości wy
miennej przez racjonalne ich wapnowanie, stworzyć może dopiero możliwe 
w arunki dla rozwoju mieszanek traw  z motylkowymi, a tym samym dla 
rozwoju procesu darniowego.

9. Znajomość pochodzenia geologicznego piasków ogromnie ułatwia 
właściwą ocenę wartości użytkowej gleb z nich wytworzonych, ponieważ
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skład mineralny i mechaniczny są charakterystyczne dla poszczególnych 
rodzajów piasków, a stosunki hydrologiczne, jak również i warunki klima
tyczne są różne dla poszczególnych obszarów występowania wyodrębnio
nych genetycznie piasków. W różnych jednostkach fizjograficznych spo
tykamy gleby piaskowe typu darniowo-bielicowego, różniące się między 
sobą często znacznie i zasadniczo, mimo nawet zbliżonego składu mecha
nicznego.
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ФРАНЦИШЕК КУЗЬНИЦКИ

О СВОЙСТВАХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ п о ч в ,  
ОБРАЗОВАВШИХСЯ НА ПЕСКАХ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ 
ПО СВОЕМУ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ

(Кафедра Почвоведения Т. Ш. C. X. в Варшаве и Отдел Почвоведения Им. О. У. и П.)

Р е з ю м е

Во второй части труда озагло вленного «О свойствах дерновопод
золистых почв образовавшихся на песках различающихся по своему 
геологическому происхождению» дана характеристика иследованных 
песчаных почв, основанная на аналитических данных изложенных 
в первой части труда (6 ).

Определены были морфологические некоторые физические 
и химические свойства и зависящая от них сельскохозяйственная 
пригодность выделенных видов и механических групп этих почв. 
Основываясь на классификации культурных дерново-подзолистых 
песчаных почв, подробно обоснованной в первой части труда, дано 
описание отдельных почв, образовавшихся на песках моренных, зан- 
дровых и речных песках старых акумулятивных террас. Для отдель
ных типов почв дано затем их характеристику на исследованные 
разрезы тех механических групп почв, которые были выделены на 
территориям картированных автором настоящей работы.

Из полученных результатов следует, что свойства почв и их 
хозяйственная пригодность определяются в значительной степени 
геологическим происхождением почвообразующих пород.
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F. KUŻNICKI

PROPERTIES OF MEADOW PODSOLIC SANDY SOILS FORMED 
FROM SANDS OF VARIED GEOLOGICAL ORIGIN

(Dept, of Soil Science S. G. G. W. and I. U. N. G. — Warsaw)

S u m m а г y
In the second part of the work under the tile ,,Properties of Meadow 

Podsolic Sandy Soils formed from sands of varied geological origin“ are 
characterized sandy soils on the basis of the analytical data contained in 
part first of the work.

Within the discerned kinds and mechanical groups of soils, the cha
racteristic related to the morphology of their physical — chemical pro
perties and the agricultural ones connected with them. Referring to the 
cultivable meadow podsolic sandy soils, the classification of which is ex
tensively treated in the part one of the work, the author characterizes 
soils developed from sands of glacial drift, fluvioglacial sands and 
river sands of the old accumulative terraces. Within each type of soil and 
with reference to the examined soil profile, there were next described 
such mechanical groups of soils as the author discerned and indicated on 
the map.

The conclusions are, that soils originated by sands are considerably 
influenced by the geological origin of the la tter and tha t this determines 
to a large extent their producing power.
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