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ZYGMUNT OCZOŚ

KOMPLEKSY GLEBOWO-ROLNICZE POWIATU KOZIENICKIEGO
NA MAPIE

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy

Mapa kompleksów glebowo-rolniczych powiatu kozienickiego została 
wykonana w ramach prac metodycznych, zmierzających do wykorzystania 
materiałów klasyfikacyjnych dla celów kartografii gleboznawczej.

M ateriałem wyjściowym były tu więc mapy klasyfikacyjne (w skali 
1 : 5000) wraz z dokumentacją.

Powiat Kozienicki leży w widłach Pilicy i Wisły, toteż granice wschod
nia, północna i północno-zachodnia mają charakter naturalny. Południowa 
i zachodnia granica powiatu nie mają natomiast charakteru przyrodnicze
go, lecz wyznaczone są administracyjnie.

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu jest północno- 
-wschodnia część omawianego obszaru, pokrywająca się z doliną Wisły, 
która to zdecydowała o podziale na dwa regiony fizjograficzne:

— region doliny Wisły,
— region płaskowyżu plejstoceńskiego.
Region pierwszy ciągnie się wzdłuż Wisły; jego szerokość waha się od 

0,5 do 10 km. Jest on zbudowany z utworów aluwialnych i ma ukształto
wanie wybitnie płaskie. Różnice poziomów są tu bardzo małe, bo osiągają 
najwyżej ok. 3 m. Jedynie w części północnej spotkać można pewne nie
wielkie wzniesienia w postaci nadrzecznych wydm piaskowych.

Region płaskowyżu plejstoceńskiego przylega bezpośrednio do regionu 
doliny Wisły, zajmując południowo-zachodnią część powiatu. Przejście 
regionu pierwszego do drugiego jest wyraźnie zaznaczone, szczególnie 
w południowej części obszaru, przez krawędź, która osiąga miejscami wy
sokość 40 m. Region ten zbudowany jest z utworów zwałowych i wodno- 
lodowcowych, a ukształtowanie jego powierzchni jest typowe dla obsza
rów moreny dennej.
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Omówione regiony różnią się wyraźnie zarówno pod względem genezy, 
jak też przydatności rolniczej gleby. W regionie doliny Wisły występują 
wszystkie gatunki aluwiów, począwszy od piasków rzecznych do mad bar
dzo ciężkich. Toteż przydatność rolnicza tych gleb jest różna.

Wyróżniono tu następujące kompleksy glebowo-rolnicze (podane w in
strukcji do opracowania map glebowo-rolniczych):

— kompleks 1 — pszenny bardzo dobry: 
mady średnie całkowite;

— kompleks 2 — pszenny dobry: 
mady średnie całkowite, 
mady średnie średnio głębokie, 
mady ciężkie;

— kompleks 3 — pszenny wadliwy:
mady średnie płytkie, okresowo za suche;

— kompleks 4 — żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry, czyli 
pszenno-żytni:

mady lekkie całkowite;
— kompleks 5 — żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry: 

mady lekkie całkowite,
mady lekkie średnio głębokie;

— kompleks 6 — żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby: 
mady lekkie płytkie,
mady bardzo lekkie całkowite;

— kompleks 7 — żytni (żytnio-łubinowy) najsłabszy: 
mady bardzo lekkie niecałkowite;

— kompleks 8 — zbożowo-pastewny mocny: 
mady bardzo ciężkie, okresowo za wilgotne, 
mady ciężkie, okresowo za wilgotne, 
mady średnie, okresowo za wilgotne;

— kompleks 9 — zbożowo-pastewny słaby: 
mady lekkie, okresowo podmokłe, 
mady bardzo lekkie, okresowo podmokłe, 
piaski murszowate, okresowo podmokłe.

Największy procent powierzchni gruntów ornych zajmują mady śred
nie i lekkie o właściwych stosunkach wodnych. Dlatego przewagę stano
wią tu kompleksy 1, 2 i 4.

W ramach użytków zielonych wyróżniono następujące kompleksy:
— kompleks lz — użytki zielone bardzo dobre i dobre:
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mady ciężkie, 
mady średnie;

— kompleks 2z — użytki zielone średnie: 
mady bardzo ciężkie,
mady ciężkie, 
mady średnie, 
torfy niskie;

— kompleks 3z — użytki zielone słabe i bardzo słabe: 
torfy,
gleby murszowate.

Region płaskowyżu plejstoceńskiego obejmuje przeważnie gleby słab
sze typu bielicowego, przy czym ilość kompleksów glebowo-rolniczych jest 
tu znacznie mniejsza niż w regionie doliny Wisły:

— kompleks 4 — żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry, czyli 
pszennno-ży tni :

gleby bielicowe, rzadziej brunatne, lekkie,
gleby piaskowe gliniaste mocne, płytkie i średnio głębokie na glinie;

— kompleks 5 — żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry: 
gleby piaskowe gliniaste lekkie całkowite,
gleby piaskowe gliniaste lekkie płytkie i średnio głębokie na glinie;

— kompleks 6 — żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby: 
gleby piaskowe słabo gliniaste całkowite, 
gleby piaskowe słabo gliniaste naglinowe.

— kompleks 7 — żytni (żytnio-łubinowy) najsłabszy: 
gleby piaskowe luźne całkowite.

Gleby piaskowe luźne całkowite i zbyt suche wyróżniono jako gleby 
rolniczo nieprzydatne, nadające się pod zalesienie;

— kompleks 8 — zbożowo-pastewny mocny: 
gleby lekkie okresowo podmokłe,
gleby piaskowe gliniaste mocne naglinowe, okresowo podmokłe;

— kompleks 9 — zbożowo-pastewny słaby:
gleby piaskowe słabo gliniaste, okresowo podmokłe,
gleby piaskowe słabo gliniaste na pyłach, okresowo podmokłe,
gleby murszowate, okresowo podmokłe.

W ramach użytków zielonych wyróżniono:
— kompleks 2z — użytki zielone średnie: 

gleby mułowo-torfowe,
gleby murszowate na podłożu mineralnym;

— kompleks 3z — użytki zielone słabe i bardzo słabe: 
gleby torfowe,
gleby mułowo-torfowe,
gleby murszowate na podłożu mineralnym.
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W wyniku opracowania stwierdzono, że m ateriały klasyfikacyjne ze
brane w latach 1956—1958 mogą być przydatne do wstępnej redakcji map 
gleboznawczo-rolniczych, ale wartość ich jest bardzo różnorodna. Opra
cowanie wstępne wymaga stosunkowo dużego nakładu prac polowych, 
które korygować muszą niedociągnięcia dokumentacji klasyfikacyjnej. 
Oceniając przydatność materiałów klasyfikacyjnych pod kątem widzenia 
opracowań kartograficznych stwierdzamy jednak, że są one pomocne przy 
redakcji map glebowo-rolniczych nawet wtedy, gdy zostały zgromadzo
ne w początkowych latach akcji klasyfikacyjnej, kiedy poziom personelu 
klasyfikacyjnego był jeszcze stosunkowo niski.
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АГРОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПОЧВ КОЗЕНИЦКОГО УЕЗДА
НА КАРТЕ

Институт Агротехники Удобрения и Почвоведения, Пулавы

Р е з юме

В сообщении изложено содержание почвенно-сельскохозяйственной карты 
Козеницкого уезда составленной в порядке методических работ, которых задача 
заключалась в оценке возможностей использования почвенно-бонитировочной 
документации для составления почвенных карт по рациональному использова
нию земель. Площадь уезда была разделена на две физиографические единицы, 
которые охарактеризированы относительно сочетаний почв по их пригодности 
и возделыванию сельскохозяйственных растений. В итоге работ установлено, 
что пригодность почвенно-бонитировочной документации для составления поч
венных карт по использованию земель следует оценить положительно.

Z. OCZOS

AGRICULTURAL SOIL COMPLEXES OF KOZIENICE DISTRICT
ON MAP

Institu te of Soil Science and P lant C ultivation, P u ław y  

S u m m a r y

Author gives information on the contents of the agricultural soil map for Ko
zienice district, constructed in the frame of a systematic working program whose 
aim is to evaluate the suitability and proper utilization of the present soil 
classification material for compilation of soil maps. The district area was divided 
in two physiographic units whose particular soil complexes are discussed under the 
angle of their agricultural utility. Author arives at the conclusion that the usefulness 
of the available soil classification material for preparation of agricultural maps is 
fairly high, even as regards the material collected in the first years of land clas
sification.


