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WPROWADZENIE

Wielkopolska uważana jest powszechnie za krainę równinną, prawie 
płaską, słabo zaludnioną, posiadającą żyzne gleby i określana jest często 
mianem zielonego zagłębia. Jakkolwiek nie wszystkie te stwierdzenia są 
prawdziwe, to jest to na pewno region o wysokim poziomie produkcji 
rolnej, chociaż ma niezbyt korzystne warunki przyrodnicze. W ysoki po
ziom produkcji rolniczej jest w tym regionie m ożliwy przede wszystkim 
dzięki umiejętności wykorzystywania sił przyrody, a gleb w szczególno
ści, oraz gospodarskiego podejścia do pozornie mniej ważnych procesów 
technologicznych, z których składa się gospodarowanie. Nie byłoby to 
możliwe bez odpowiedniego przygotowania rolników nie tylko drogą sze
rokiego upowszechniania oświaty rolniczej, ale drogą wielowiekowej tra
dycji, podbudowanej wzorami gospodarowania w wielkoobszarowych, no
woczesnych w przeszłości gospodarstwach oraz już od X IX  wieku mądrą 
i skuteczną działalnością kółek rolniczych. Nie bez znaczenia w tym 
względzie może być silniejsze niż gdzie indziej przywiązanie rolników do 
ziemi, z której ich rugowano.

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia i wyjaśnie
nia genezy, ewolucji i właściwości gleb Niziny W ielkopolskiej, podsta
wowego i dobrze wykorzystanego warsztatu pracy rolnika.

NIZINA WIELKOPOLSKA JAKO REGION FIZJOGRAFICZNY

W edług K r y g o w s k i e g o  [8 ] Nizinę W ielkopolską ograniczają:
—  od zachodu południowy słubicki odcinek Odry,
—  od północy Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka,
—  od południa pas wyniesień —  Wzgórza Żarskie, Dałkowskie 

i Trzebnickie (Kocie GórvV
—  od południowego wschodu i wschodu Powyże Łódzkie (granica na
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tym odcinku nie jest określona żadnym elementem rzeźby).
Obszar tak określonej Niziny W ielkopolskiej wynosi nieco ponad 

38 000 km2.
Mimo że granice W ielkopolski ulegały w  ciągu dziejów  różnym prze

sunięciom, to sama nazwa Wielkopolska pozostawała w użyciu i określa
ła obszar województwa poznańskiego i Kujaw. Wchodząca w skład tak 
pojętej W ielkopolski Ziemia Lubuska stanowi obecnie samodzielny orga
nizm administracyjno-gospodarczy.

Zachodnie i środkowe obszary Niziny W ielkopolskiej odwadniane są 
przez dorzecze Odry, a jej wschodnia część —  przez dorzecze Wisły. 
Rzeki odznaczają się niskim przepływem w stosunku do średniej kra
jow ej, a wielkość spływu zimowego przekracza w  nich dwukrotnie spływ 
letni.

Nizina W ielkopolska leży między 14°10' a 19°39' długości wschodniej 
i między 51°10' a 53° 10' szerokości północnej, co odpowiada około 300 km 
rozciągłości równoleżnikowej i około 2 0 0  km południkowej [1 ].

Wyróżnia się ona swoistymi warunkami klimatycznymi, które W o -  
d z i c z k o  [14] charakteryzuje następująco: Kto latem przybywa do 
W ielkopolski z południa lub północy , tego uderza szary, przywiędły w y
gląd roślinności spalonej słońcem i suszą. Powodują to:

—  średnia roczna temperatura wynosząca 8,5°C,
—  suma rocznych opadów wynosząca około 500 mm na północno- 

-wschodnich i centralnych obszarach Niziny; w rejonach 'południowych 
i północno-zachodnich opady są większe, a ich maksimum przypada na 
Kocie Góry.

Wahania opadów są znaczne.. W  latach suchych wynoszą one niekie
dy mniej niż 40%  sumy opadów z lat wilgotnych.

Na Nizinie W ielkopolskiej ścierają się w pływ y klimatu oceanicznego 
i kontynentalnego. Przejawia się to wkraczaniem ociepleń od zachodu, 
skracaniem się przedwiośnia w kierunku wschodnim i opóźnionym na
dejściem zimy na zachodzie. W edług C z u b i ń s k i e g o  [3] wyraźnym 
dowodem wpływu klimatu kontynentalnego na tym obszarze jest zniko
ma ilość torfowisk przejściowych. Specyficzną cechą tych warunków są 
łagodne zazwyczaj zimy i niezbyt ciepłe okresy letnie z częstymi ochło- 
dzeniami.

Opady w granicach 500 mm nie zapewniają optymalnych warunków 
roślinom uprawnym, tym bardziej że są niekorzystnie rozłożone. Stosun
kowo suchy jest kwiecień, w maju i czerwcu występują często susze, 
a nasilenie opadów przypada na lipiec.

Przeważa zachodnia cyrkulacja т а з  powietrza. Okres wegetacyjny 
trwa około 215 dni, a okres w którym m ożliwe jest wykonanie prac po- 
lowych około 240 dni, a okres w którym możliwe jest wykonanie prac 
polowych około 240 dni, z przesunięciem ku zinre. Śnieg zalegający zw y
kle niezbyt grubą pokrywą, topniejącą zwykle kilkakrotnie w ciągu zimy,
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utrzymuje się łącznie przez około 45-60 dni. Ilość dni z pokrywą śnieżną 
wzrasta w kierunku południowym i wschodnim.

Roślinność mogła zasiedlać Nizinę Wielkopolską dopiero po ustąpie
niu lądolodu, to jest w postglacjale. W  ciągu tego okresu warunki kli
matyczne ulegały kilkakrotnym zmianom, co stwarzało możliwość im i
gracji różnych pod względem wymagań organizmów roślinnych i zwie
rzęcych. Inwazja ,,now ych” gatunków drzew trwała przez około 1 0  tys. 
lat. Około 2  tys. lat temu szata roślinna, będąca szatą leśną, ukształto
wała się ostatecznie i w zależności od warunków siedliskowych zróżnico
wała się na szereg zbiorowisk — od oligotroficznych borów do eutroficz
nych lasów łęgowych.

Na Nizinie W ielkopolskiej obok lasów występowały rozległe bagna. 
Wiadomości o tym spotyka się w różnych źródłach. Świadczą o tym 
również nazwy miejscowości, a także gleby mineralno-murszowe w yw o
dzące się z rozłożonych torfów. Najrozleglejsze obszary bagienne wystę
powały w Dolinie Obry. Według S u r o w i e c k i e g o  [4] nie miała ona 
w przeszłości koryta, a przy małym spadku jej wody rozlewały się i za
tapiały znaczne tereny. Rozległym obszarem bagiennym była także do
lina Noteci.

Wielkopolska, jak większość obszaru zachodniej i północnej Polski, 
leży w strefie, w której w przeszłości zachodziły przynajmniej trzykrotnie 
transgresje i regresje lądolodu oraz przemiany wywołane przez jego bu
dujące i niszczące siły. Zalegające w głębi form acje skał paleozoicznych 
wykazują istnienie rozłamów i platform tektonicznych o ogólnym prze
biegu z północnego zachodu na południowy wschód. Piętro mezozoiczne 
stanowią osady o miąższości przekraczającej 4 tys. m, a miąższość sa
m ych tylko osadów kredowych dochodzi do 2,6 tys. m. Osady mezozoicz
ne, w większości pochodzenia morskiego, podlegały także ruchom tekto
nicznym, które w ywołały powstanie jednostek tektonicznych o kierunku 
przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód. Należy do nich 
między innymi Wał Pomorsko-Kujawski. Ruchy te spowodowały piono
we przesunięcia platform i przemieszczenie permskich wysadów soli 
w formie pni, które przebiły całą miąższość mezozoiku (Inowrocław, W ap
no, Kłodawa). Piętro kenezoiczne tworzą tu osady trzeciorzędowe i czwar
torzędowe zalegające pokładem nie przekraczającym kilkuset metrów 
miąższości [1]. Najstarszym piętrem trzeciorzędu jest górny eocen. M or
skie osady oligocenu występują na obszarze całej Niziny W ielkopolskiej, 
przeważnie w postaci piasków glaukonitowych osiągających miąższość 
50-100 m [1 ]. Powierzchnia tych osadów jest rozmyta, a pokłady o naj
większej grubości występują w zagłębieniach. Śródlądowe osady mioceń
skie spotyka się również na całym obszarze niziny. Ich miąższość na w y
niesieniach sięga kilkunastu metrów, a w obniżeniach dochodzi do 2 0 0  m, 
przy czym najcharakterystyczniejszą skałą jest węgiel brunatny. Na du
żej powierzchni występują też iły plioceńskie, które zamykają serię osa



14 W. Dzięciołowski

dów trzeciorzędowych i stanowią strop powierzchni podczwartorzędowej. 
Iłów tych nie ma jedynie na północno-zachodnich, południowych i wscho
dnich rubieżach Niziny W ielkopolskiej. Iły plioceńskie są osadami śród
lądowego słodkowodnego zbiornika sedementacyjnego i noszą także na
zwę iłów poznańskich albo pstrych. Miąższość tych osadów przekracza 
z reguły 50 m, a niekiedy dochodzi do 150 m.

Na Nizinie W ielkopolskiej brak jest zupełnie glin zlodowacenia pod
laskiego, a gliny południowopolskie występują w postaci cienkiego po
kładu o charakterze reliktowym. Występują one wyłącznie w obniżeniach, 
co świadczy o tym, że uległy niemal całkowitemu zniszczeniu w czasie 
interglacjału wielkiego [9]. Całą Nizinę pokrywają natomiast osady zlo
dowacenia środkowopolskiego, stadiału trzebnickiego oraz północnopol- 
skiego, stadiałów leszczyńskiego i poznańskiego pokładem miąższości 
30-40 m, maksymalnie osiągającym 50 m [8 ]. W  bardzo nielicznych m iej
scach wydostają się na powierzchnię niewielkie zasięgi utworów mezo- 
zoicznyc.h i trzeciorzędowych.

Gliny zlodowacenia środkowopolskiego są na całym obszarze pod 
względem właściwości bardzo jednolite. Mają one skład mechaniczny glin 
średnich i tworzą dwudzielne pokłady pod względem zabarwienia. W  czę
ści stropowej do głębokości 3-8 m glina ma zabarwienie żółtobrunatne 
do rdzawobrunatnego z odcieniem jasnoszarym lub oliwkowym  [11]. Niż
sza część pokładu tej gliny jest zabarwiona na kolor ciemnoszary, a zmia
na zabarwienia jest nagła.

Na Nizinie Wielkopolskiej glina środkowopolska pokryta jest warstwą 
osadów zlodowacenia północnopolskiego nie przekraczającą 7 m grubości, 
pociętą przez wody tunelowe i szczelinowe, które wypełniały obniżenia 
osadami ablacyjnymi. Tak zwane błoto ablacyjne utworzyło w niektórych 
miejscach na glinie stadiału leszczyńskiego nadkład dochodzący nawet 
do kilku metrów grubości. W yróżnia się dwa typy moreny den n ej.— 
z pokrywą ablacyjną, czasem słabo wykształconą, lub bez niej.

PROCESY MORFOGENICZNE,
RZEŹBA POWIERZCHNI I SKAŁY MACIERZYSTE

Nizina Wielkopolska jest obszarem polodowcowym . Jej współczesna 
urozmaicona rzeźba jest wynikiem nakładania się w pływ ów  powierzchni 
przedczwartorzędowej i procesów m orfotwórczych, jakie zachodziły pod
czas poszczególnych glacjałów i interglacjałów. W pływ  rzeźby po
wierzchni przedczwartorzędowej widoczny jest współcześnie w górnych 
rysach orografii oraz w stosunkach wodnych [9]. Kolejne trangresje i re
gresje lądolodu deformowały częściowo i przekształcały morfologię Ni
żmy.

Powierzchnia podczwartorzędowa składa się z form wypukłych, w klę
słych oraz równin. Formy wklęsłe, jakimi są doliny, wykazują brak cią
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głości, co prawdopodobnie wiąże się z zaburzeniami glacitotektonicznymi 
[9]. W  plejstocenie miało miejsce odnawianie form i akumulacja lodow
cowa nie wyrównała obszaru.

Nizina Wielkopolska jest równiną, a żaden z wyniesionych jej punk
tów nie przekracza granicznej wysokości 300 m. W ysoczyzny morenowe, 
stanowiące większość obszaru, wynoszą się na wysokość 78-130 m n.p.m., 
a dna pradolin rzecznych rozcinających Nizinę mają wysokość od 11 do> 
110 m. Tylko nieliczne punkty wznoszą się na wysokość ponad 2 0 0  m. 
W ystępuje wyraźny spadek wysokości z południowego wschodu na pół
nocny zachód. Uwzględniając wysokość punktu najwyższego (284 m — 
Kobyla Góra) i najniżej położonego (11 m —  ujście Warty) sfalowanie 
obszaru wynosi 273 m [9]. Najistotniejsze, najintensywniejsze urzeźbie
nie występuje w części północnej, pojeziornej. Pagórkowate wyniesienia 
występują ponadto w zachodniej części Wielkopolski —  na Pojezierzu Lu
buskim, na północnym wschodzie —  na Pojezierzu Mogileńskim, oraz na

Rys. 1. Nizina Wielkopolska z podziałem na wysoczyzny (według Krygowskiego, 1S61) 
I — Wysoczyzna Żarska, I I — Ostańce Gubińskie, III — Wysoczyzna Zielonogórska, IV — Wyso
czyzna Leszczyńska, V — Wysoczyzna Kaliska, V I — Wysoczyzna Tureçka, VII — Wysoczyzna 
Lubuska, VIII — Wysoczyzna Poznańska, IX — Wysoczyzna Gnieźnieńska, X  — Wysoczyzna Ku
jawska, X I — Wysoczyzna Kłodawska; A — Pradolina Barycko-Głogowska, В — Pradolina War- 

szawsko-Berlińska, С — Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

The Wielkopolska Lowland in division into diluvial plateaus (after Krygowiski, 1961) 
I — Zary diluvial plateau, II — Gubin Restlings, III — Zielona Góra diluvial plateau, IV — 
Leszno diluvial plateau, V — Kalisz diluvial plateau, VI — Turek diluvial plateau, VII — Lu- 
busz diluvial plateau, VIII — Poznań diluvial plateau, IX — Gniezno diluvial plateau, X  — 
Kujawy diluvial plateau, XI — Kłodawa diluvial plateau; A — Barycz-Głogów ice-marginaL 

valley, в  — Warsaw-Berlin ice-marginal valley, С — Toruń-Eberswalde ice-marginal valley
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północy —  na zwydmionych terasach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej 
(rys. 1 ). Występowanie pagórków wiąże się z bezpośrednią akumulacją 
lodowcową — pagórki morenowe, wodnolodowcowe —  kemy i ozy, oraz 
eoliczną —  wydmy. Obszary o dużej ilości pagórków są równocześnie 
obszarami o największej liczbie zagłębień bezodpływowych. Powstały one 
w miejscach występowania brył martwego lodu (w wytopiskach) na 
obszarach akumulacji wodnolodowcowej lub w wyniku nierównomiernej 
akumulacji w miejscach, gdzie lód był silnie spękany. Mogły też one 
powstać wskutek deflacji i akumulacji eolicznej.

GŁÓWNE PROCESY GLEBOTWÓRCZE 
I CHARAKTER STRUKTURY POKRYWY GLEBOWEJ

Na polodowcowych obszarach Niziny W ielkopolskiej, jak przedsta
wiono wyżej, skały macierzyste gleb odznaczają się dużym stopniem 
zróżnicowania. Dotyczy to składu mechanicznego, złożenia, układu, stopnia 
obtoczenia ziarna i występowania całych systemów klinów mrozowych. 

. Zróżnicowanie ukształtowania powierzchni powodowało bezpośrednio po 
ustąpieniu lądolodu wyodrębnienie się obszarów auto- i hydrogenicznych. 
Dokonało się to jeszcze przed przejściem gleb przez stadium inicjalne, 
które część gleb przechodziła w warunkach hydrogenicznych.

G l e b y  b r u n a t n e .  Bezpośrednio po ustąpieniu lądolodu na osa
dach zwałowych, zawierających domieszkę węglanu wapnia, pod skąpą 
i niezróżnicowaną jeszcze roślinnością zbiorowisk krzaczasto-zielnych 
tworzyły się na wszystkich obszarach o autogenicznym typie stosunków 
wodnych pierwotne gleby brunatne. Węglan wapnia w tym czasie zawie
rały nawet piaski wydmowe, z których dopiero z czasem związek ten 
został wyługowany. Spełnione więc były  częściowo warunki do zaistnie
nia procesu brunatnienia. Później wskutek przemian w szacie roślin
nej wywołanych zmianami klimatycznymi rozpoczął się proces różnico
wania się pokrywy glebowej. O jego kierunku zadecydowały przede 
wszystkim charakter skały macierzystej i typ stosunków wodnych, umo
żliwiając w ramach ograniczeń warunkami klimatycznymi powstawanie 
dostosowanych do warunków siedliskowych zbiorowisk roślinności leśnej. 
Nowsze badania paleogeograficzne wskazują również na rolę czynnika 
historycznego.

Gleby brunatne występują zwykle na glinach m orenowych o lżej
szym składzie mechanicznym, zawierających najczęściej domieszkę części 
pyłowych. Gliny te są zasobne w węglan wapnia oraz odznaczają się 
dobrą przepuszczalnością wody. Kierunek procesu glebotwórczego, jakim 
jest brunatnienie, zdeterminowany jest przez przedstawione wyżej wła
ściwości skał macierzystych przy współudziale eutroficznego, wielogatun
kowego zespołu roślinności leśnej —  lasu liściastego. Ten układ stosun
ków odznacza się szybkim obiegiem składników. Współcześnie niewiele
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gleb brunatnych pozostało jeszcze pod roślinnością leśną, a większość 
tych z natury żyznych gleb zajęta została pod uprawy rolne.

Występowanie gleb brunatnych związane jest także z wyniesionymi 
położeniami. W ystępują one z reguły na wyniesieniach, zajmując szczyty 
lub łagodne spady. W drugim przypadku gleby brunatne wytworzone są 
najczęściej z piasków gliniastych naglinowych, czasem całkowitych. Pro
ces brunatnienia zachodzi również na młodych stosunkowo osadach alu- 
wialnych, na których proces akumulacji rzecznej jest przerwany drogą 
naturalną lub sztuczną.

Na Nizinie W ielkopolskiej występują gleby brunatne właściwe, w y
ługowane i kwaśne. Jednak wobec braku szerszych badań nad tymi gle
bami nie można się wypowiadać odnośnie do nakładających się na proces 
brunatnienia innych procesów glebotwórczych.

W ystępujące tu gleby brunatne trzeba podzielić przynajmniej na dwie 
kategorie. Pierwsza kształtuje się w warunkach zbliżonych do natural
nych, choć też zakłóconych przez człowieka. Druga obejm uje gleby bru
natne przekształcone drastycznie podczas zabiegów uprawowych i denu
dacji w  wyniku bezpośredniej i daleko posuniętej ingerencji człowieka 
w proces glebotwórczy. Kategoria druga obejm uje właściwie gleby „bru- 
natnopodobne” , to jest gleby należące pierwotnie do innych typów, które 
upodobniły się morfologicznie i pod względem właściwości do gleb bru
natnych po naruszeniu budowy profilowej, głównie orkami. Na omawia
nym obszarze będą to najczęściej gleby płowe i niektóre gleby opadowo- 
glejowe, a nawet gleby brunatne w miejscach szczególnie narażonych na 
procesy erozyjne, którymi najczęściej są małe obszarowo wyniesienia. 
Podczas tych przemian poziom Bt gleb płowych lub poziom Bg gleb opa- 
dow oglejow ych ,,zajm uje” miejsce poziomu brunatnienia (В) gleb bru
natnych, a w glebach brunatnych „ogławianych” procesy te naruszają 
nawet poziom brunatnienia. Do tej kategorii należałoby też zaliczyć gle
by brunatne powstałe drogą przekształcenia się czarnych ziem. Proces 
ten, znany jako degradacja czarnych ziem, rozpoczyna się po odwodnie
niu, które zapoczątkowuje przemiany polegające na obniżeniu się zawar
tości próchnicy i zaniku cech oglejenia, a czasem pojawienia się poziomu 
przejściowego BC. Jeśli zmiany w tym kierunku są ciągłe, dochodzi do 
ustalenia stadium gleb brunatnych. Cechą charakterystyczną tych gleb 
jest występowanie w miejscach obniżonych lub w dolnej części połogich 
stoków. Często gleby te sąsiadują z glebami płowymi, a na południu Ni
ziny W ielkopolskiej występują w płytkich staroglacjalnych obniżeniach 
z glebami opadowo-glejowym i.

G l e b y  p ł o w e .  Proces płowienia i występowania gleb płowych 
związany jest z położeniami równinnymi i dwuczłonowymi skałami ma
cierzystymi, w których skały łatwiej przepuszczalne dla wody zalegają 
na mniej przepuszczalnych. Te dwuczłonowe skały występują najczęściej 
w obszarze przykrycia glin morenowych pokrywą ablacyjną.
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Nie można też wykluczyć różnicowania się składu mechanicznego skał 
w wyniku działania procesów peryglacjalnych, jak i późniejszych proce
sów glebotwórczych i deluwialnych. Gleby płowe wyróżniają się swoisty
mi właściwościami wodnymi. W pływa na to równinny charakter po
wierzchni i słaba przepuszczalność skał macierzystych.

Pod względem przydatności rolniczej gleby płowe Niziny W ielkopol
skiej są glebami o średnim stopniu żyzności, lecz po uregulowaniu sto
sunków wodnych i przy właściwej uprawie i nawożeniu zalicza się je  do 
dobrych gleb uprawnych —  IHb i IVa klasy bonitacyjnej. Gleby płowe 
zajmują duże przestrzenie i liczą się w pokrywie glebowej Niziny W iel
kopolskiej, szczególnie na Równinie Kościańskiej i Opalenickiej. M niej
sze ich zasięgi występują przede wszystkim na obszarze zlodowacenia 
północnopolskiego.

G l e b y  b i e l i c o z i e m n e .  Występowanie gleb bielicoziemnych 
związane jest z osadami piaszczystymi. Na omawianym obszarze wystę
pują wszystkie trzy podtypy gleb bielicoziemnych, jednak gleby rdzawe 
i bielice zajmują większe powierzchnie niż gleby bielico we.

Na rozległych obszarach piasków sandrowych przeważają gleby rdza
we. Na zwydmionych w znacznej części obszarach piasków pradolino- 
wych i dolinowych, a także na wydmach, występują bielice o słabym lub 
średnim stopniu rozwoju profilu. Gleby bielicowe zajmują najmniejszy 
obszar i nie odgrywają poważniejszej roli w pokrywie glebowej Niziny 
Wielkopolskiej.

Zagadnienie genezy gleb rdzawych występujących na tym obszarze 
nie jest w pełni wyjaśnione, a tłumaczenie jej wyłącznie bądź przede 
wszystkim wpływami czynników peryglacjalnych, ściślej wietrzeniem 
w warunkach peryglacjalnych, nie wydaje się wystarczające. M orfolo
gicznie gleby te są zbliżone do gleb brunatnych, natomiast właściwościa
mi chemicznymi nawiązują do gleb bielico w y ch. Gleby rdzawe wymaga
ją dalszych badań z zakresu genezy, ewolucji i pozycji wiekowej w po
krywie glebowej.

Wszystkie prawie piaski o zubożonym składzie mineralogicznym przez 
wietrzenie i procesy sortowania w środowisku wodnym, czy eolicznym, 
a więc piaski teras pradolinnych i dolin rzecznych, znajdują się pod 
wpływem  procesu bielicowania. Proces ten zachodzi na Nizinie W ielko
polskiej pod roślinnością borową, a bielice wykazują średni i słaby sto
pień rozwoju procesu. Do wytworzenia się zbitego poziomu rudawcowego 
dochodzi niezmiernie rzadko. Największe obszary tych gleb występują 
w północnej części Niziny W ielkopolskiej, na zwydm ionych terasach Pra- 
doliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Bielice występują na tym obszarze za
równo na wyniesieniach, jak i równinach i obniżeniach, które stanowią 
najczęściej niecki deflacyjne.

Gleby bielicoziemne, ze względu na niski stopień żyzności w stosunku
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do roślin uprawnych, pozostały w przeważającej większości pod roślin
nością leśną.

G l e b y  o p a d o w o g l e j o w e .  G leby te występują na obszarach, 
które wyróżniają się:

—  zwięzłymi skałami macierzystymi, co najmniej o składzie mecha
nicznym glin średnich,

—  równinną lub bardzo lekko sfalowaną rzeźbą powierzchni,
—  opadami wyższymi od średnich dla Niziny W ielkopolskiej.
Na obszarach o lekko pofalowanej powierzchni gleby opadow oglejo

we występują w miejscach wyniesionych, łącznie z wododziałami. W yni
kiem takiego usytuowania oraz wpływu zwięzłej, słabo dla wody prze
puszczalnej skały macierzystej, spiaszczenia górnej części profilu 
najprawdopodobniej pod wpływem  procesów peryglacjalnych, są opa- 
dowoglejowe stosunki wodne panujące w tych glebach. Stosunki te 
cechuje duża zmienność sezonowa objawiająca się przesyceniem górnej 
części profilu wodą po roztopach i po długotrwałych opadach oraz jej 
przesuszeniem w okresie jesiennym. Są to gleby autogeniczne, pozosta
jące wyłącznie pod wpływem  wód opadowych. Poziom zalegania wód 
gruntowych na obszarach gliniastych występuje niekiedy nawet na głę
bokości kilkudziesięciu metrów. W świetle warunków tworzenia się gleb 
opadowoglejowych dyskusyjną jest ich pozycja w Systematyce Gleb Pol
ski i łączenie ich w jedną klasę z glebami gruntowoglejowym i. W  Kla
syfikacji Gleb Leśnych gleby te włączono do działu gleb hydrogeni- 
cznych.

Gleby opadowoglejowe na Nizinie W ielkopolskiej pokryte były  lasami 
liściastymi typu grądów acidofilnych. Pod tą roślinnością gleby te mają 
następującą budowę morfologiczną:

—  poziom A 0 o zmiennej miąższości i z zaznaczającym się podziałem 
na podpoziomy A 0L i A 0FH miąższości 2-5 cm;

—  poziom А г miąższości 5-10 cm o zawartości próchnicy nawet do 
30%  (próchnica typu m ull-moder); poziom akum ulacyjno-próchniczny 
przechodzi stopniowo w poziom g (oglejenia opadowowodnego), który 
z reguły wykazuje spiaszczenie w stosunku do skały macierzystej. Po
ziom ten przechodzi w słabo morfologicznie zaznaczony poziom Bg w y 
kształcony w  postaci plam i zawierający często konkrecje żelaziste.

Skała macierzysta wykazuje z reguły marmurkowate oglejenie, a nie
kiedy pojawiają się w niej pionowe sine zacieki, przejmujące czasem 
formę klinów na tle rdzawo-brunatnego zabarwienia strefy utlenionej. 
Woda gruntowa występuje zawsze poza zasięgiem profilu.

Gleby opadowoglejowe występują liczącym się zasięgiem na Równi
nie Koźmińskiej i innych obszarach w zasięgu zlodowacenia środkowo
polskiego. Sąsiadują one z zajmującymi znacznie mniejsze powierzchnie 
czarnymi ziemiami, które spotyka się w  staroglacjalnych i często płasko
dennych obniżeniach.
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Odznaczające się specyficznymi właściwościami gleby te wydzielił 
T e r l i k o w s k i  [12] jako oddzielną jednostkę i nazwał je „glebami 
typu krotoszyńskiego” . Gleby te niejednokrotnie zaliczane były  do gleb 
płowych, szczególnie bezpośrednio po wyodrębnieniu tego typu w Polsce, 
a więc w latach pięćdziesiątych.

Gleby opadowoglejowe, pozostające w użytkowaniu rolniczym, są dre
nowane i poddawane intensywnym zabiegom agrotechnicznym. Wskutek 
tych zabiegów, a przede wszystkim odwodnienia, czarne ziemie sąsiadu
jące z glebami opadowoglej owymi przeszły po większej części w  gleby 
brunatne. Natomiast same gleby opadowoglejowe, w których orka objęła 
cały poziom oglejenia odgórnego upodobniły się do gleb brunatnych, za
chowując cechy marmurkowatego oglejenia poziomu skały macierzystej,

G l e b y  h y d r o g e n i c z n e .  Warunki hydrogeniczne, m orfologicz
ne i litologiczne Niziny W ielkopolskiej umożliwiły wytworzenie się na 
dużych obszarach gleb hydrogenicznych. W ystępują one we wszystkich 
typach ukształtowania powierzchni. Na równinach tworzą zwarte zasięgi, 
natomiast na obszarach o urozmaiconej rzeźbie występują w obniżeniach 
lub w  dolnych partiach połogich stoków. W śród gleb hydrogenicznych 
występują gleby z klasy gleb pobagiennych —  czarne ziemie i gleby mur
szowe, a z klasy gleb bagiennych —  gleby torfowe wytworzone w więk
szej części z torfowisk niskich i częściowo przejściowych. Z klasy gleb 
zabagnianych niewielkie 'powierzchnie zajmują gleby gruntowoglejowe, 
które występują małymi zasięgami. Również gleby napływowe nie zaj
mują dużych powierzchni i tylko niewielki ich procent stanowią gleby 
uprawne. Dotyczy to przede wszystkim mad rzecznych, bowiem gleby 
deluwialne, tworzące małe zasięgi w dolnych częściach stoków, zaliczane 
są do innych typów, np. do czarnych ziem („deluw ialnych” ).

W obszarach obniżonych, o decydującym  wpływie czynnika hydro- 
genicznego, form owały się więc różne gleby, wśród których szczególną 
pozycję zajmują czarne ziemie i gleby mineralno-murszowe. Pierwsze 
z nich występują na zasobnych w węglany glinach i przy mniejszych 
sezonowych wahaniach lustra wody, a drugie na ubogich piaskach, przy 
dużych wahaniach lustra wód glebowo-gruntowych.

C z a r n e  z i e m i e .  Czarne ziemie na Nizinie W ielkopolskiej zajmu
ją duży obszar. W ystępują zwartymi zasięgami na W ysoczyznach: Po
znańskiej —  Równina Szamotulska, Gnieźnieńskiej —  Równina W rzesiń- 
ska, K u jaw skie j— Równina Inowrocławska. W ystępują również na ob
szarze całej Niziny, lecz już mniejszymi zasięgami, zajmując obniżenia 
i dolne partie połogich spadów. W  tych położeniach często występują na 
skałach dwuczłonowych, często deluwialnych, o składzie mechanicznym 
warstwy wierzchniej, odpowiadającej grupie piasku gliniastego lekkiego. 
Ta odmiana czarnych ziem sąsiaduje najczęściej z glebami płowymi i, jak 
podaje M a r g o w s k i  [10], takie gleby po odwodnieniu W ysoczyzny 
Kościańskiej przekształciły się w gleby płowe.
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Najistotniejsze warunki występowania czarnych ziem na Nizinie W iel
kopolskiej można określić następująco:

—  gliniasta skała macierzysta zasobna w  węglany,
—  wysoki i mało zmienny stan wody glebo wo-gr unto we j, w pływ ają

cy  na powstanie procesu oglejenia gruntowego,
—  roślinność leśna typu grądu niskiego lub roślinność zielna typu 

bagiennego.
Czarne ziemie są najbardziej żyznymi glebami na tym obszarze i sto

sunkowo wcześnie i prawie w całości przekształcone zostały w gleby 
uprawne.

Na Nizinie W ielkopolskiej czarne ziemie występują w dwóch podty- 
pach: czarne ziemie właściwe i zdegradowane. Proces degradacji zachodzi 
tu powszechnie i choć nie można wykluczyć, iż w określonych miejscach 
przebiega on wskutek zmian naturalnych, to w  większości przypadków 
wywołany jest przez działalność człowieka. Ingerencja człowieka w sto
sunki wodne prowadzi do degradacji przejawiającej się obniżeniem za
wartości próchnicy, zaniku struktury gruzełkowatej oraz cech oglejenia. 
W konsekwencji czarne ziemie przechodzą drogą ewolucji w  gleby bru
natne. Proces ten postępuje względnie szybko.

Czarne ziemie są dość labilnym stadium procesu glebotwórczego, 
a pewnym tego dowodem może być ujawniająca się pod wpływem  upra
wy dwudzielność poziomu akumulacyjno-próchnicznego i dość szybki 
spadek zawartości próchnicy. Dalszym dowodem jest szybki zanik cech 
oglejenia i formowanie się poziomu przejściowego BC.

G l e b y  m i n e r a l n o - m u r s z o w e .  Na stosunkowo dużych obsza
rach, choć znacznie mniejszych niż czarne ziemie, występują na Nizinie 
W ielkopolskiej gleby mineralno-murszowe, na przykład na równinach 
zastoiskowych —  Równinie Nowotomyskiej i Tureckiej. Poza tym w y
stępują one małymi zasięgami, a warunki ich powstawania są następujące:

—  piaszczysta skała macierzysta,
—  poziom wód glebo w o-gr unto wy ch charakteryzujący się dużymi 

wahaniami.
Często występują wąskim pasem wokół jezior, stanowiącym przejście 

od gleb organicznych do mineralnych. W  okresach maksymalnej w il
gotności poziom wód glebowo-gruntowych obejm uje w tych glebach po
ziom akumulacyjno-próchniczny. Wahania lustra w ody na przestrzeni 
roku przekraczają zwykle 1  m. Rozmieszczenie tych gleb w  terenie przy
pomina rozmieszczenie czarnych ziem, występują bowiem również w ob
niżeniach.

Gleby mineralno-murszowe powstają dwoma drogami: bezpośrednio 
w wyniku przemian materii organicznej w określonych warunkach, oraz 
przez murszenie płytkich torfów  zalegających na piaszczystym podłożu. 
Gleby powstałe pierwszym sposobem występują zwykle na piaszczystych 
równinach, przeważnie charakteru zastoiskowego. Gleby drugiej grupy
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zajmują najczęściej niewielkie obniżenia, a jeszcze częściej okalają tor
fowiska.

Roślinnością współtworzącą te gleby w warunkach naturalnych są 
najczęściej lasy olszowe przy dużym udziale roślinności zielnej. Poziom 
Ai tych gleb sięga zwykle 15-25 cm i ma dość jednolity charakter. W for
mowaniu się tego poziomu, szczególnie w miejscach nie pokrytych roślin
nością leśną, a przede wszystkim w miejscach zamienionych w łąki 
i pastwiska, dużą rolę należy przypisać kretom, których działalność prze
jawia się w tych glebach najintensywniej. Bezpośrednio pod poziomem 
Ai bardzo często występują wkładki, a niekiedy warstwy wapna łąko
wego lub rudy darniowej.

W śród gleb mineralno-murszowych mają duży udział gleby antropo
geniczne, powstałe wskutek odwodnienia i uprawy mechanicznej przy 
stosowaniu głębokiej orki, podczas której pogłębiony został poziom A u 
obejmując wkładki wapna łąkowego, rudy darniowej i oczywiście piasz
czystej skały macierzystej.

Skomplikowana morfologia i litologia osadów lodow cow ych na Ni
zinie W ielkopolskiej powstała w rezultacie oddziaływania złożonych 
procesów skałotwórczych na przestrzeni dziejów skorupy ziemskiej. 
Z przedstawionych wyżej warunków wynika, że pokrywa glebowa, ściśle 
nawiązująca do charakteru skał i położenia w rzeźbie, wykazuje duże 
zróżnicowanie. Stąd też wynikają duże trudności w analizie przestrzen
nego występowania gleb w rozbiciu na jednostki taksonomiczne. Prze
chodząc od poszczególnych jednostek glebowych, do ujmowania ich jako 
pewnej całości —  struktury pokrywy g leb ow e j— oddajem y lepiej cha
rakter wzajemnych zależności gleb. To nowoczesne, geograficzno-glebo- 
znawcze podejście definiowane jest przez F r i d l a n d a  [5] następująco: 
Związki pomiędzy komponentami struktury (jednostkami) zachodzą w w y 
niku przemieszczania się wód powierzchniowych, glebowych i grunto
w ych, w procesie przemieszczania się mas glebow o-gruntow ych (glebo- 
wo-skalnych), w warunkach normalnej i przyspieszonej erozji i akumu
lacji, a także w procesach krioturbacji, soliflukcji i innych. Największe 
znaczenie ma przemieszczanie się wody i rozpuszczalnych w niej zwią
zków, jako najważniejszy mechanizm łączenia kom ponentów struktury 
pokryw y glebowej.

Takie podejście do gleb jako do pewnej całości, rzeczywiście istnieją
cej w  krajobrazie, daje możliwość ujrzenia związków ekologicznych 
i zmian warunków wodnych po odwodnieniu.

Pod dominującym wpływem  m igrujących wód poszczególne kompo
nenty (struktury pokrywy glebowej) związane są z mezoreliefem. Związki 
te chrakteryzują się przemieszaniem substancji wynoszonych z gleb po
łożonych na bardziej wyniesionych elementach rzeźby, do gleb położo
nych w obniżeniach. Komponenty związane z mikroreliefem (co często 
występuje w obrębie gleb hydrogenicznych) charakteryzują się odw ro
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tnym kierunkiem ruchu substancji, a mianowicie od gleb położonych w 
obniżeniach do gleb występujących na mikrowyniesieniach [5]. Ten ruch 
w yw ołuje nasilenie parowania z mikrowyniesień, czego wynikiem jest 
wspomniany kierunek ruchu. Zjawisko to komplikują sezonowe zmiany 
warunków w cdnych i cieplnych gleb, a także poszczególne fazy rozwoju 
roślinności.

Procesy przemieszczania wód i substancji od jednych komponentów 
do drugich zachodzą także w strukturach pokrywy glebowej nie związa
nych z określonymi elementami reliefu [5]. Wymiana składników i ener
gii niekoniecznie musi być „napędzana” różnicami wysokości elementów 
rzeźby czy wahaniami lustra wód lub siłami ewapotranspiracji. Ważnym 
czynnikiem uruchamiającym ten proces może być układ warstw w utwo
rach warstwowanych, a także gradient lustra wód gruntowych. Jak w i
dać, przemieszczanie wód i składników zależy bezpośrednio od dwóch 
czynników: przyciągania ziemskiego i ewapotranspiracji, a właściwie ener
gii słonecznej.

Związki te z racji skomplikowanej morfologii i litologii, stosunków 
hydrologicznych i występowania mozaiki gleb nabierają na Nizinie W iel
kopolskiej szczególnego znaczenia.

Tak więc związki polegające na wymianie substancji (wody, związków 
mineralnych i organicznych wchodzących w skład gleby), a równocześnie 
na przepływie energii zachodzą w licznych, jeśli nie wszystkich struktu
rach. W przypadku Niziny W ielkopolskiej, podobnie jak na innych obsza
rach polodowcowych, występują także zależności, które można zaliczyć 
do wymiany masy mineralnej już podczas akumulacji lodowcowej, które 
mieszczą się w kategorii om ówionych wyżej zjawisk. Segregacja doko
nująca się podczas deglacjacji rozluźniła częściowo te związki.

Czynnikiem, który na szeroką skalę uruchamia wymianę między po
szczególnymi komponentami struktury pokrywy glebowej, jest człowiek 
ze swoją działalnością gospodarczą. W pływ  ten przejawia się w urucha
mianiu denudacji, a niekiedy nawet erozji i w regulowaniu obiegu masy 
organicznej. Ta ostatnia wyprodukowana w większej ilości na żyźniej- 
szych glebach w  ramach nawożenia obornikiem zasila często gleby mniej 
żyzne. Dodatkowym istotnym czynnikiem jest skład chemiczny tej masy 
określany przez możliwość uprawy bardziej wymagających gatunków. 
Również wprowadzanie do gleby nawozów mineralnych w ilościach prze
kraczających pojemność sorpcyjną gleb i bezpośrednie zapotrzebowanie 
roślin ułatwia, czy intensyfikuje przepływ substancji między poszczegól
nymi komponentami struktury pokrywy glebowej. Odnosi się to zarówno 
do jonów  pobieranych przez rośliny, jak i do związków, które stanowią 
balast.

ANTROPOGENIZACJA GLEB
Człowiek na Nizinie W ielkopolskiej pojawił się w holocenie, a jego 

ingerencja stale się nasila. Na podstawie istniejących źródeł można
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przyjąć, że zmiany, zachodzące w  krajobrazie od neolitu do XIII wieku 
nie naruszyły w większym stopniu równowagi biologicznej. Pola uprawne 
tworzyły wówczas śródleśne polany, na których warunki ekologiczne 
pozostawały pod bezpośrednim wpływem  otaczającego lasu. Udokumen
towane wylesianie Niziny W ielkopolskiej na rzecz osadnictwa rolniczego 
rozpoczęło się w X IV  wieku [2]. Osadnictwo koncentrowało się głównie 
w pobliżu dolin Warty i Noteci. Na dalszy spadek lesistości duży wpływ 
wywarła kolonializacja „olęderska” , obejm ująca zarówno tereny bagniste, 
jak i suche —  piaszczyste [4]. Lesistość na omawianym obszarze przed
stawiała się według dostępnych źródeł [2, 4] następująco: X IV  w. —  50,5%, 
X V I w. — 40,9%, XVIII w. — 30,8%, 1838 r . - 1918 r. — 20,0%, 1918- 
-1939 r. — 17,0%, 1945-1970 r. —  23,3%, od roku 1970 lesistość wzrasta 
i ma docelowo osiągać 28,0%; aktualnie wynosi około 27%.

Znaczne zmniejszenie się powierzchni lasów miało m iejsce we wschod
niej części Niziny W ielkopolskiej w  X IX  wieku, po uwłaszczeniu chło
pów w dawnym zaborze rosyjskim.

Wyraźne zmiany środowiska zachodzą na Nizinie W ielkopolskiej od 
około 600 lat i w miarę rozwoju gospodarczego nasilają się, zmieniając 
równocześnie swój charakter.

Człowiek karczował lasy w celu uzyskania możliwie żyznych gleb 
pod pola uprawne. Na Nizinie W ielkopolskiej najczęściej były to lasy 
liściaste typu grądów lub lasy mieszane. W  wyniku tego wylesienia do 
dziś dotrwały zaledwie resztki tych lasów i to najczęściej w miejscach 
nieprzydatnych dla rolnictwa ze względu na konfigurację —  strome zbo
cza dolin rzecznych i rynien jeziornych, lub silnie urzeźbione obszary 
moren czołowych. Powierzchnia lasów liściastych zmniejszała się dalej 
i na obszarach objętych gospodarką leśną. Drzewostany liściaste zastępo
wano bowiem łatwiejszymi do odnowienia i produkującymi wszechstron
niej wykorzystywany materiał —  drzewostanami sosnowymi.

Stopniowo wcześnie rozpoczęto na Nizinie W ielkopolskiej regulację 
rzek. Miała ona na celu poprawienie jakości siana i wysokości jego zbio
rów z łąk zalewanych przez wody powodziowe [4]. Podobne cele miało 
odwodnienie kanałami mokradeł i bagien. Obszary te jednak przemienia
ne w początkowo wydajne łąki zmieniały się z czasem w nienajlepsze 
pastwiska [4]. Odwodnienia terenów zabagnionych wykonywane były na 
większą skalę już w X IV  wieku, po sprowadzeniu kolonistów holender
skich. Regulację W arty rozpoczęto na przełomie XVIII i X IX  wieku, 
przy czym intensyfikacja tych prac nastąpiła w połowie X IX  w.

Zarówno dewastacja lasów, jak i osuszanie obszarów bagiennych przy
czyniło się do zmniejszenia wilgotności powietrza. Nie bez wpływu były 
tu melioracje pól uprawnych, których nasilenie przypadło na ostatnie 
dwudziestolecie ubiegłego wieku, kiedy zaczęły powstawać liczne spółki 
melioracyjne. W latach 1875-1910 zmeliorowano 85 984 ha [4].

Jednym ze zjawisk towarzyszących działalności człowieka było ustę-
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powanie, a nawet wymieranie dużej ilości gatunków roślin i zwierząt, 
które nie m ogły się przystosować do zmienionych warunków. Na ich 
miejsce pojawiły się gatunki obce, charakteryzujące się większą plasty
cznością ekologiczną. Najbardziej zagrożone były rośliny wrażliwsze na 
brak dostatecznej ilości wody. Stałe i trwające nadal pogarszanie się sto
sunków wilgotnościowych spowodowało kurczenie się zasięgów roślin 
atlantyckich, odznaczających się większymi wymaganiami pod tym wzglę
dem. Jako jeden z przykładów można przytoczyć rozmieszczenie buka, 
którego wschodnia granica cofnęła się na zachód. Susza i inne zmiany 
warunków klimatycznych, jak podaje W o d z i c z k o  [14], wywołują 
płonność niektórych gatunków roślin, co bezpośrednio prowadzi do w y
kluczenia możliwości ich reprodukcji.

Wśród czynników umożliwiających otrzymywanie wysokich plonów 
roślin uprawnych na Nizinie W ielkopolskiej czołowe miejsce zajmuje 
stosowanie wysokich dawek nawozów mineralnych i stosowanie środków 
ochrony roślin. Skutki tych zabiegów nie są jeszcze w pełni rozpoznane, 
jednak muszą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu w pływ ów  inge
rencji człowieka na glebę, tym bardziej że są to w pływ y wielostronne.

Już w pierwszym dziesięcioleciu X X  wieku zaobserwowano zmiany 
w stosunkach wodnych na Nizinie W ielkopolskiej. Pierwotnie dość boga
te w  opady lata stawały się coraz bardziej suche, a w okresach zimo
wych zaczęła się zmniejszać ilość śniegu. Zaobserwowano także zmienność 
stosunków termicznych. Dawniej pogodne jesienie i przedwiośnia zmie
niały się coraz częściej w okresy słoty. Pogarszanie się klimatu zauwa
żono około roku 1890 [14]. Zmiany te wystąpiły w związku z regulacją 
rzek, osuszaniem bagien, dewastacją lasów i innych zbiorowisk roślin
nych oraz melioracją pól; zostały one określone mianem stepowienia 
Wielkopolski.

Nizina Wielkopolska pod wpływem  intensywnej ingerencji człowieka 
nie przeszła w  step, o czym świadczy możliwość powrotu form acji drze
wiastej, z momentem zaprzestania uprawy roli. Stale powtarzane zabiegi 
gospodarcze pozwoliły jednak na ekspansję stepowych gatunków roślin 
i zwierząt. Sprzyjał temu zwiększony dopływ  promieniowania słoneczne
go po usunięciu roślinności drzewiastej i wywołane nim zmiany bilansu 
termicznego i wodnego. Człowiek czynnie uczestniczył w stepowieniu,, 
ponieważ wprowadził szereg gatunków „stepow ych” , wśród których na 
pierwszym miejscu należy wymienić zboża.

Zmiany klimatyczne, a przede wszystkim działalność człowieka do
prowadziły do odchylenia kierunku procesu glebotwórczego na od dawna 
i intensywnie zagospodarowanej Nizinie W ielkopolskiej, w innym jednak 
stopniu dla gleb autogenicznych i hydrogenicznych. Gleby litogeniczne, 
jak już wspomniano, odgrywają tylko niewielką rolę. Jednak w wyniku 
gospodarczej działalności człowieka pojawiają się one coraz liczniej, szcze
gólnie w  rejonach odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego w okoli-
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cach Konina i Turka. Czas trwania stadium litogenicznego usiłuje się 
dz-ś skracać zabiegami rekultywacyjnym i, co jest dalszym nasileniem 
antropogenizac j i.

Niszczenie naturalnej pokrywy roślinnej i wprowadzenie roślin upra
wnych na Nizinie W ielkopolskiej przebiegało podobnie jak w innych 
regionach kraju. Natomiast uprawa roli odbiegała sposobem i intensyw
nością od uprawy na obszarach sąsiednich. Duży udział gospodarstw w iel
koobszarowych, nastawionych już w średniowieczu na intensywną upra
wę zbóż, a od X IX  wieku na uprawę roślin okopowych z burakiem 
cukrowym włącznie, intensyfikował zarówno uprawę mechaniczną, jak 
i nawożenie. Stale rosnący areał uprawy buraka cukrowego, rośliny w y
magającej stosowania szczególnie głębokich orek i wysokiego nawożenia, 
był jednym  z ważniejszych czynników antropogenizacji. Zjawiska te 
osiągnęły kulminację z chwilą zastosowania pługów parowych, które były 
używane dość powszechnie do roku 1939. Innym stosowanym nagminnie 
na Nizinie W ielkopolskiej zabiegiem, mającym duży wpływ  na poziom 
akumulacyjno-próchniczny, było włókowanie. Łączne oddziaływanie tych 
zabiegów prowadziło do wyraźnej denudacji niewielkich form i spłyca
nia małych zagłębień. Proces denudacyjny wywierał liczący się wpływ 
na kształtowanie się profilu i właściwości gleb uprawnych, a nawet m or
fologii powierzchni. Ostatnio proces ten doceniany jest w geomorfologii. 
K a r c z e w s k i  [7] proponuje traktować działalność rolniczą na równi 
z innymi procesami morfologicznym i ze względu na bezpośrednie zakłó
cenie równowagi geomorfologicznej. W takim ujęciu zabiegi uprawowe 
są czynnikami wpływającym i lokalnie na zahamowanie procesu glebo- 
twórczego, a niekiedy na zmianę jego kierunku.

W ykonywanie na Nizinie W ielkopolskiej melioracji, nastawionych do- 
tycnczas wyłącznie na odwodnienie, oraz wysoki poziom nawożenia do
pełniają obrazu przekształcenia gleb autcgenicznych, ich właściwości 
fizycznych i chem icznych.. W wyniku tych przekształceń gleby te zatra
ciły w większości pierwotną budowę i nabyły szereg nowych właściwości.

Daleko większym zmianom uległy gleby hydrogeniczne. Przyczyniło 
się do tego odwodnienie siecią rowów otwartych przede wszystkim uży
tków zielonych oraz szeroko i od dawna stosowane drenowanie. Wskutek 
obniżenia poziomu wód gruntowo-glebowych w glebach tych zaszły da
leko idące zmiany wyrażające się obniżeniem zawartości próchnicy, za
nikiem cech oglejenia w górnej, a często i środkowej części profilu. 
Zmiany te zaszły we wszystkich typach gleb wytworzonych na podłożu 
mineralnym.

W glebach organicznych wskutek odwodnienia wystąpił powszechnie 
proces murszenia torfów  i przechodzenia torfów  płytkich w gleby mine- 
ralno-murszowe. Przy zbyt dużym odwodnieniu nastąpiła w niektórych 
przypadkach nieodwracalna degradacja gleb torfowych. Zjawiska po
wyższe zachodziły na szeroką skalę między innymi w dolinie Toruńsko-
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-Eberswaldzkiej, zagospodarowanej z nastawieniem na utrzymanie że- 
glowności uregulowanej Noteci.

Gleby leśne Niziny W ielkopolskiej również wykazują przekształcenia 
antropogeniczne. Spowodowane zostały one zarówno przeprowadzanymi 
w lasach, jak i na sąsiednich polach odwodnieniami i zaburzeniami rów 
nowagi wywołanym i przez gospodarkę leśną. W wyniku zabiegów gospo
darczych doszło do powstania przeważnie jednogatunkowych drzewostanów 
i rozszerzenia udziału sosny.

Tak więc gleby Niziny W ielkopolskiej uległy pod wpływem  gospo
darczej działalności człowieka daleko idącym zmianom. W wielu przy
padkach doszło do tak daleko posuniętej zmiany m orfologii profilu gle
bowego i właściwości gleb, iż w yłoniły się trudności przy ustalaniu ich 
przynależności systematycznej. Największe zmiany wystąpiły wśród 
uprawnych gleb hydrogenicznych, a najmniejsze w glebach leśnych.

W  ostatnich latach ingerencja człowieka w siedliska leśne uległa zna
cznemu nasileniu. Przykładem może być stosowanie pełnej głębokiej orki 
i wysokich dawek nawozów mineralnych na glebach wytworzonych z pia
sków, a także nawożenie gleb leśnych za pomocą samolotów. Jak do
tychczas zabiegi te wykonuje się bez określenia potrzeb zróżnicowanych 
gatunkowo, wiekowo i siedliskowo drzewostanów i bez dających się 
w pełni przewidzieć skutków ekologicznych. Przy odnawianiu drzewo
stanów dębowych na ciężkich glebach opadowoglejowych, w  trudnych 
do odnowienia warunkach, stosuje się obecnie kopanie rowków do głę
bokości 40 cm i takiej samej szerokości [6 ]. Z wyrzuconej gleby sypie 
się grobelki, na których sadzi się sadzonki dębu. Zabezpiecza się je  w ten 
sposób przed wpływem  sezonowej nadmiernej wilgotności gleby i od 
konkurencji roślinności zielnej. Jest to również intensywny rodzaj inge
rencji w budowę profilową i właściwości gleby. Należy podkreślić, że 
tak przygotowana gleba podlega intensywnym, choć mało widocznym 
ruchom denudacyjnym, przemieszczaniu materii organicznej i zmianie 
rytmu przemian biochemicznych.

Ponieważ w pływ y czynnika antropogenicznego zapoczątkowane, jak 
się ocenia, w neolicie i nasilające się aż do chwili obecnej doprowadziły 
do daleko idących zmian, przeto wszystkie gleby Niziny Wielkopolskiej 
należałoby traktować już jako gleby antropogeniczne. Na dowód można 
przytoczyć przeobrażenia, jakie zaszły w czarnych ziemiach.

Istotne, choć innego charakteru, zmiany zachodzą w glebach autoge- 
nicznych. Wspomniano o nich przy omawianiu gleb Niziny W ielkopol
skiej.

W ynikiem intensywnej ingerencji człowieka, szczególnie wśród gleb 
uprawnych, jest wyrównanie właściwości poziomu akum ulacyjno-próch- 
nicznego nawet pod względem odczynu. Jakkolwiek odkwaszenie gleb 
wywołane stosowaniem wapnowania nie jest przecież trwałe, to stany
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równowagi lub przewagi jonów  OH, występujące choćby okresowo i pod 
tym względem upodabniają gleby uprawne do siebie.

Mimo iż w każdym przypadku celem  stosowanych zabiegów było po
prawienie właściwości gleb, skutki okazywały się nie zawsze zamierzone. 
Źródłami tego kierunku zmian były albo błędy w rozeznaniu wpływu 
zabiegu, co często miało miejsce w przeszłości, bądź osiągnięcie barier 
ekologicznych. Bariery te pojawiły się w ostatnich latach z dużą wyra
zistością. Pierwszą z nich jest pogorszenie się stosunków wodnych, które 
z kolei wpływają na poziom nawożenia mineralnego w sensie możliwości 
wykorzystania przez rośliny zastosowanych nawozów. Bariera ta ujawni
ła się ostatnio podczas suchych lat. Inną barierą jest spadek zawartości 
próchnicy w glebach. Zjawisko to łączy się bezpośrednio z pogorszeniem 
się stosunków wodnych i z ograniczeniem skali nawożenia obornikiem 
i nawozami zielonymi oraz ze zmianowaniem odchodzącym często od ra
cjonalnego płodozmianu. Zawartość próchnicy wpływa szczególnie na 
właściwości wodne gleb, przeto w pływ y obu tych barier ekologicznych 
nakładają się. Innym zjawiskiem, które może stać się kolejną barierą 
ekologiczną, jest zasolenie wód gruntowych. Oznaki lego zjawiska są już 
sygnalizowane. Inną z kolei barierą, która ujawniła się już na Nizinie 
Wielkopolskiej, jest niedobór magnezu, i to szczególnie na glebach lżej
szych i kwaśnych [13].

Daleko zaawansowany proces antropogeniczny gleb Niziny W ielko
polskiej jest procesem nasilającym się. Problemem, który musi być roz
wiązany w najbliższej przyszłości, są stosunki wodne. Poprawa ich musi 
iść drogą zagospodarowania spływów powierzchniowych i zastosowania 
nawodnień. Zabiegi te będą siłą rzeczy dalszym krokiem na drodze do 
antropogenizacji gleb.

Antropogenizacja prowadzi w założeniu do podniesienia żyzności glebr 
do poprawienia ich kultury i produktywności. W  wielu jednak przypad
kach sztuczne podniesienie żyzności w yw ołuje degradację, która oznacza 

naruszenie równowagi między wypadkową oddziaływania czynników 
glebo twórczych a stosunkami wodnymi i zawartością substancji orga
nicznej wyrażającej stan energetyczny gleb. Najlepiej dokumentuje te 
procesy na Nizinie W ielkopolskiej degradacja czarnych ziem.

Naturalny rozwój gleb w przyszłości i przekształcenia, jakie zaszły 
w nich pod wpływem  antropogenizacji na Nizinie W ielkopolskiej, przed
stawia w sposób schematyczny rys. 2 .

Jako podstawowy czynnik determinujący rozwój genetyczny gleb w y
różniono obszary: auto- i hydrogeniczny jako obszary warunków w il
gotnościowych i zarazem troficznych, w  jakich kształtowały się gleby. 
Rozwój gleb przedstawiono w  nawiązaniu do skały macierzystej.

Gleby antropogeniczne na obszarze Niziny W ielkopolskiej w większo
ści przypadków nie są jeszcze kulturoziemami, chociaż niektóre z nich
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osiągnęły już taki stopień zmian. Jako przykład posłużyć mogą gleby 
mineralno-murszowe Równiny Nowotomyskiej.
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в . ЗИЕНЦИОЛОВСКИ

ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ПОЧВЫ ВЕЛЬКОПОЛЬСКОЙ
НИЗИНЫ

Институт почвоведения и агрохимии, Сельскохозяйственная академия
в Познани

Р е з ю м е

Низина Велькопольска это территория отличающаяся высокой сельско
хозяйственной продукцией хотя не имеет благоприятных для нее условий. Ска
зывается здесь последствие климатических отношений а особенно недостаточ
ного количества и неблагоприятного распределения атмосферных осадков. Не
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которое влияние оказывает тоже профильная и поверхностная дифференциа
ция почвенных свойств, обязанная изменчивости и разнообразию материнских 
пород.

Низина Велькопольска простирается на территории двух оледенений — 
центральнопольского и севернопольского, которые различаются по индивиду
альным свойствам. На их особенностях оставляет свой отпечаток облик четвер
тичной поверхности, масса и динамика материкового ледника, различия в про
текавши процессов аккумуляции и образования форм второстепенного сначения, 
а также превращений во время ледникового таяния. Деглациация шла фрош- 
та'льно либо широкой полосой. Почеосбразующие процессы на этих террито
риях являются на столько сложными, что есть обоснование говорить о плей
стоценовом политенезисе осадочных пород.

В результате сохранения следов четвертичного рельефа Низина Велько
польска представляет собой равнину с наклоном в северно-западном направле
нии, выявляющей мягкие волнообразные поднятия пересекаемые системой по
нижений.

Материнские породы почв почти в 90% плейстоценового происхождения 
и мишь 10°/о площади занимают голосеновые породы —  речные отложения 
и торфяники. Существенной чертой структуры почв на этой территории явля
ется их изменчивость составляющая сложную мозаику типов, видов и разно
видностей почв. Мозаичность почв является последствием разнообразия ма
теринских псрод и условий авто- и гидрогенных (формированных под влия
нием рельефа местности), а также неодинаковых темпов протекания почвообра
зовательных процессов. Взаимозависимс'сти формируются для большей части 
территории под влиянием транспорта воды и соединений, а тем самым протока 
знергии от выше расположенных пунктов и понижениям. Противоположный 
тип зависимостей, характеризующийся движением воды от понижений к вы
пуклостям имеет лишь локальное значение. В обрабатываемых почвах эти про
цессы подвергались еще ограничению выравнивающими микрорельеф 'агротех
ническими мероприятиями. Фактором нарушающим и сглаживающим зависи
мости между отдельными структурными единицами почвенного покрова явля
ется деятельность человека. Почвы Низины Велькопольской относительно дав
но пользуемые сельским хозяйством, подвергались антропогенной эволюции. 
Способствовала она унифицированию свойств и общей деградации почв неиз
бежно приводящей к понижению их плодородия. Имеется здесь в виду иссу
шение и понижение содержания перегноя и микроэлементов даже до крайного 
дефицита. Генетические зависимости и пути превращений обрабатываемых 
почв Низины Велькопольской представлены схематическим образом в табели.

Развитие растительности в послеледниковом периоде на Низине Велько
польской продвигалось от инициальной стадии., развития, протекающей в усло
виях периглациальной тундры, через стадию ассоциаций растительности кустар
никово-травянистой до первично недифференцированных сообществ лесной ра
стительности. Леса постепенно подвергались дифференцированию и обогаще
нию „новыми“ видами деревьев в течении дальнейших 8-10 тысяч лет. В на
чале постглациэльного периода обособились зоны условий авто- и гидрогеншых. 
Уже в этих дифференцированных условиях почвы проходили фазы инициаль
ного развития. Среди автогенных почв сформировались буроземные почвы 
(бурые ржавые, подзолистые и подзолы) залегали на меньших площадях, кроме 
того образовались •ссадочно-глеевые почвы обычно не зачисляемые в нашей 
классификации к этой группе. Выступлемие с са.дач но-клеевых почв связано 
с более тяжелым механическим составом, ра/внинньгм рельефом местности 
и чрезвычайно переменчивыми в течение года условиями водного режима, фор-
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мир ованного под влиянием вышеназванных факторов. Гидрогенные почвы пред
ставлены прежде всего черными землями и 'минерально-муршевыми почвами, 
которые образовались в понижениях грунта на различных материнских поро
дах и при разных условиях водного режима. Торфяные почвы, в главном ни
зинных торфяников образовались прежде всего в последствии зарастания вод
ных бассейнов и долинных понижений. Под влиянием глубокой вспашки, вы
сокого уроЕня минерального удобрения и осушительной мелиорации, в почвах 
Низины Велькопольской появились признаки деградирования. Обнаружились 
тоже экологические барьеры препятствующие дальнейшему повышению расте
ниеводческой продукции. Причина кроется в ухудшении водного режима, в па
дении содержания гумуса и в дефиците магния интенсивно пользуемых легких 
почв. Проблемом требующим решения в первую очередь является недостаток 
влаги, которую необходимо будет пополнить путем накопления поверхностных 
вод и путем орошения.

При современном положении все п о ч е ы  этой территории следует зачислить 
к антропогенным.

W. DZIĘCIOŁOWSKI

SOIL-FORMING BIOTOPE AND SOILS OF THE WIELKOPOLSKA LOWLAND

Department of Soil Science and Agricultural Chemistry,
Agricultural University of Pozjnań

S u m m a r y

The Wielkopolska Lowland, although being a region of high agricultural pro
duction, has not especially favourable natural conditions for this production. It 
results from climatic conditions, and particularly from an insatisfactory height 
and unfavourable distribution of atmospheric precipitations and a considerable 
percentage of sandy soils. A certain influence exert also soil profile differences 
and spatial differentiation cf soil properties originating from variability and di
versity of the parent material.

The Wielkopolska Lowland covers the area of two glaciations, viz. of Riss 
and Würm, which distinguish themselves by individual features. The respective 
particularities are connected with the character of the pre-quaternery earth surface, 
mass and dynamics of continetal glacier, the differences in the course of accumula
tion and melting processes as well as with the soil-forming processes occurring 
in the marginal zone during the glacier recession. The deglaciation occurred 
frontally or covered a wide zone. The rock-forming processes in the areas in 
question were so complicated that they might be referred to as the pleistocenic 
p;lygenesis of sedimentary rocks.

As a result of preservation of the pre-quaternary earth surface features, the 
Wielkopolska Lowland is a fiat territory inclined towards NW and criss-crossed 
by a system of depressions, resulting in undulation of the area surface.

The parent material is in almost 90% of pleistocene origin, being only in 
about 10% of holocene origin (river deposits and peats).

An essential feature of soils in that area is a considerable variability of the 
soil structure, manifesting itself as a mosaic of particular types, classes and groups, 
formed in consequence of diversity of the' parent material, auto- and hydrogenic 
conditions (due to the area topography) as well as of a different rate of progress 
of soil-forming processes.
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Mutual relationships of most areas are forming »under the effect of displacement 
of water and nutrients, and consequently of energy flow from elevated places to 
depressions. An opposite type of the relationship, characterizing itself by the wa
ter flow from depressions to micro-elevations, is limited to a local range, bn arable 
soils the above processes were still limited by cultivation measures, smoothing 
the micro-topography. A factor disturbing and levelling the character of depen
dence among particular 'structural units of the soil cover is the human activity. 
The soils of the Wielkopolska Upland, taken relatively early in cultivation, under
went an anthropogenic evolution. It led to a unification of soil properties and to 
a general degradation of soils, resulting in an inevitable decrease of their fertility. 
An overdradnage, a reduction of the content of humus and trace elements, even 
below the deficiency limits, took place. Genetical relationships and trends in arable 
soil changes in the Wielkopolska Upland are presented in the graph (Table).

The vegetation development in 'the post-glacial period on the Wielkopolska 
Upland advanced from an initial stage occurring under conditions of the peri- 
glacial tundra through the stage of shrub and rebaceous vegetation to initially 
non-differentiated forest communities. Forests became gradually differentiated and 
enriched in ’’new” species of trees throughout consecutive 8-10 thousand years. 
At the beginning of the post-glacial period zones of auto- and hydrogénic con
ditions were formed. Soils passed under the above differentiated conditions their 
initial development stages. Among autogenic soils, brown soils, soils lessivés, brown 
podzolic soils, podzolic soils and podzols on smaller occurrence areas as well as 
pseudogley soils developed, the latter, however, being assigned to hydrogenic soils 
in the Polish classification system. The occurrence of pseudogley soils is connected 
with a hevier texture, flat surface and extremely changeable moisture conditions 
in the course of year, forming under the influence of the above features. Hydro- 
genic soils are represented, first of all, by black earths and mineral-mucky soils, 
developed in depressions on various parent materials under different moisture 
conditions. Peat soils developed mostly as a result of overgrowing of lakes and 
depressions in valleys. Under the influence of deep ploughing, high mineral ferti
lization level and drainage of soils of the Wielkopolska Uplant, degradation symp
toms appeared. Ecological barriers limiting distinctly further progress in the crop 
production appeared as -well. The above implies a deterioration of moisture con
ditions, a reduction of the huimus content and a deficiency of magnesium in inten
sively cultivated soils. The problem to -be solved in the first place is the moisture 
deficiency, which might be eliminated by accumulation of surface waters and irri
gation.

At the present state of changes all the soils of the area in question should 
be regarded as anthropogenic.
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