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RYSZARD  TU RSK I

W P Ł Y W  W ARUNKÓ W  PRZYRODNICZYCH 
N A  GOSPODARKĘ RO LNĄ LU BELSZCZYZNY

Instytut Gleboznawstwa i Chemii Rolnej A R  w  Lublinie

Lubelszczyzną nazywa się potocznie wyżynną krainę leżącą między 
Wisłą a Bugiem i przylegające doń, od północy, fragmenty Niżu Pol
skiego, a od południa —  Obniżenia Podkarpackiego. Nazwa Lubelszczyz
na jest pojęciem umownym odnoszącym się do obszarów leżących na 
pograniczu ziem lechickich i ruskich, niejednolitych fizjograficznie, geo
logicznie, glebowo, zróżnicowanych w przeszłości etnicznie, o historycz
nie zmiennym podporządkowaniu politycznym.

Rubież Lubelszczyzny do dzisiaj praktycznie pozostaje płynna. Obszar 
jej ukształtował się z grubsza pod koniec panowania Piastów i utrwalił 
się za Jagiellonów, gdy ku utworzonemu w 1474 r. województwu lubel
skiemu, z centrum w Lublinie, największym na wschód od W isły ośrod
ku miejskim Korony, poczęły politycznie i gospodarczo ciążyć:

—  Ziemia Chełmska, formalnie należąca do woj. ruskiego,

—  Ziemia Bełżska,
—  fragmenty woj. ruskiego w okolicach Tarnogrodu,
—  powiat brzeski wchodzący w skład Wielkiego Księstwa L itew 

skiego.
Obszar Lubelszczyzny posiada oblicze typowej krainy przejściowej. 

Ujawnia się to głównie w cechach klimatu, jak i biocenozie. Nawet tak 
stabilny składnik środowiska geograficznego, jak tektonika i morfolo
gia terenu, potwierdzają powyższą konkluzję. W  skład Lubelszczyzny 
wchodzi w zasadzie w całości jedynie Wyżyna Lubelska obwiedziona 
fragmentami krain otaczających. Są to, operując pojęciem prowincji 
w ujęciu Kondrackiego, północny fragment Kotliny Sandomierskiej, 
Wyżyna Zachodnio-Wołyńska i Polesie (zachodnie) oraz wschodnia 
część podprowincji zwanej przez tego autora Niziną Południowopodla- 
ską. Przyjmując podział Kondrackiego, dyskusyjne wydaje się włącze
nie w skład Polesia Pagórków Chełmskich, które, jak podaje sam twór
ca podziału, typem krajobrazu są zbliżone do W yżyny Lubelskiej. Po
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nieważ wiele innych cech upodobnia je również do tej krainy, w ni
niejszym opracowaniu będą one omawiane w jej obrębie, jak to czyni 
wielu geografów ośrodka lubelskiego.

Lubelszczyznę przecina granica dzieląca Europę na dwie główne jed
nostki strukturalne: platformę wschodnioeuropejską oraz bardzo skom
plikowany w budowie obszar o przewadze struktur fałdowych, od kale- 
noidów po alpinidy. Tektonika nie ma jednak decydującego wpływu na 
współczesne oblicze interesującego nas obszaru. Tektonicznego bowiem 
pochodzenia jest jedynie południowa krawędź Wyżyny, szczególnie 
•eksponowana na odcinku bezpośredniego styku Kotliny Sandomierskiej 
z Roztoczem. Być może dalekim refleksem starych, bardzo zniszczonych 
struktur fałdowych jest również równoleżnikowe rozcięcie osadów kredy 
podkreślone na współczesnej powierzchni biegiem dolin niektórych cie
ków Lubelszczyzny. Przyczyna braku zdecydowanego wpływu tektoniki 
na aktualne oblicze Lubelszczyzny tkwi w tym, że np. najbardziej 
eksponowana część platformy wschodnioeuropejskiej w obrębie Wynie
sienia Sławatycz tkwi ok. 500 m pod współczesną powierzchnią topo
graficzną Lubelszczyzny, a jeszcze głębiej znajdują się obszary starych 
fałdowań na południowy zachód od wspomnianej granicy podziału Euro
py. Na współczesne oblicze Lubelszczyzny, typ rzeźby, a co najbardziej 
interesuje gleboznawcę, na ■ rozkład skał macierzystych decydujący 
wpływ wywarły:

—  sedymentacja mezozoicznych osadów, przede wszystkim kredy,
—  sedymentacja osadów trzeciorzędu,
—  sedymentacja kenozoicznych skał, głównie pleistocenu, mająca 

podstawowy wpływ na oblicze współczesnej powierzchni topograficznej.
Osady kredy stanowią trzon W yżyny Lubelskiej i Zachodnio-Wołyń- 

skiej, marginalnie jedynie wychodząc na obszary otaczające, głównie po
łudnie Polesia. W zachodniej części W yżyny Lubelskiej i na Roztoczu 
występują one w postaci opok, a na pozostałym wspomnianym obszarze 
w postaci miękkich margli oraz kredy piszącej. Z tymi ostatnimi ska
łami zetknąć się można również w padołowych czy kotlinowych częściach 
W yżyny Lubelskiej. Na ewolucję stropu kredy miały decydujący wpływ 
wietrzenie i procesy peneplenizacyjne przedczwartorzędowe oraz plej- 
stoceńskie. Ślady zniszczeń przedczwartorzędowych słabo zachowane na 
współczesnej powierzchni topograficznej wyraźniejsze są na obszarze 
miękkich skał kredy. Im można przypisać znaczną część form kraso
wych oraz przynajmniej .niektóre „czerwone” gliny, być może zacho
wane w zaciszach morfologicznych kory wietrzeniowe, jak na to wska
zywałby skład minerałów ciężkich. Decydujące dla stropu kredy były 
procesy związane z plejstocenem. Sprzyjał temu fakt, że Wyżyna Lu
belska była raz tylko pokryta osadami zlodowacenia krakowskiego 
(Mindel), spod którego osadów względnie szybko strop kredy został 
odsłonięty w partiach między dolinowych. Był on więc poddany presji
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czynników związanych z warunkami peryglacjalnymi zarówno podczas 
zlodowacenia środkowopolskiego (Riss), jak i bałtyckiego (Würm). Dzia
łalność wspomnianych czynników przejawiała się głównie w dezinte
gracji mechanicznej stropu kredy, jak i jej odwapnieniu. Siadem plej- 
stoceńskiego zwietrzenia kredy jest jej odwapniony rumosz, szczególnie 
dobrze zachowany in situ na obszarze zalegania opok (zachodnia część 
W yżyny Lubelskiej i Roztocza).

Fragmenty W yżyny z kredą na powierzchni przedstawiają sobą na 
obszarach międzydolinowych i na wzniesieniach pagórkowate tereny 
o długich połogich zboczach słabiej lub bardziej rozcięte siecią suchych 
dolnek (strefy opok) lub równiny falisto-pagórkowate (miękkie margle, 
kreda pisząca). Na tych ostatnich spotyka się do dziś widoczne piękne 
formy krasowe.

Osady trzeciorzędu mają dziś niewielki wpływ na rzeźbę i gleby 
Lubelszczyzny. Transgresje mórz trzeciorzędowych pokrywały znaczne 
obszary Lubelszczyzny, jednakże ich osady uległy prawie całkowitej 
likwidacji, głównie w plejstocenie. Ich resztki zachowały się na W yży
nie Lubelskiej i Roztoczu w postaci wyspowych pagórków-świadków 
o charakterystycznych formach stoliw. Szczególne ich zagęszczenie na 
obszarze Pagórów Chełmskich wywarło określony wpływ na skład kor 
zwietrzelinowych. Odznaczają się one znaczną domieszką skał trzecio
rzędowych rozwleczonych wskutek ruchów masowych i -erozji po zbo
czach, a często i w dolinach czy formach kotlinowych. Występowanie 
trzeciorzędu nie zmienia typu rzeźby opisywanych obszarów.

Pewien wpływ, szczególnie na właściwości wodne gleby, wywierają 
csady trzeciorzędu w Kotlinie Sandomierskiej na Płaskowyżu Tar.no- 
grodzkim. Sedymentowane w postaci iłów i zalegające płytko są przy
czyną kształtowania się gleb tego terenu pod przemożnym wpływem 
czynnika hydrologicznego.

Oblicze wyżynnej części Lubelszczyzny pokrytej lessem o większej 
miąższości jest diametralnie różne od oblicza terenów wyżej opisanych. 
W  klasyfikacji morfologicznej obszary te mieszczą się w grupie tere
nów pagórkowych, ale charakteryzują się silnym urzeźbieniem i wyraź
nie gęstszą siecią dolin suchych, z reguły holoceńskich rozcięć erozyj
nych. Szczególnie silne rozczłonkowanie terenu występuje na Roztoczu 
Zachodnim, zachodnim fragmencie Płaskowyżu Nałęczowskiego i za
chodniej części Działów Grabowieckich.

W  północnej i południowej części Lubelszczyzny (Równina Puszczań
ska), położonych poza obszarem wyżynnym, dominującą rolę w kształ
towaniu krajobrazu odegrały procesy akumulacji glacjalnej i fluwiogla- 
cjalnej.

Obszary północne pokryła akumulacja wspomnianych osadów zwią
zanych ze zlodowaceniem środkowopolskim (Riss). Osady sedymentacji 
lodowcowej zostały stosunkowo szybko speneplenizowane, jako że już
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stadial Warty wspomnianego zlodowacenia nie objął omawianego tere
nu. Stąd obszar ten, mimo że był strefą marginalną lodowca, z reguły 
o żywszej rzeźbie, posiada w obrębie Niziny Południowopodlaskiej i na 
Polesiu (Garb Włodawski) zaledwie charakter równin falistych lub co 
najwyżej falisto-pagórkowatych.

Zdecydowanie na obszarze Polesia, a częściowo i Niziny Południo- 
wo-Podlaskiej przeważają denudacyjne płaskie równiny zbudowane z 
materiału akumulacji lodowcowej, a często są to akumulacyjne (tera- 
sowe) płaskie równiny osadów rzecznych, wocLno-lodowcowych i jezior
nych, w tym głównie na Polesiu —  torfowych.

Opisany typ budowy przeważa na skrawkach Kotliny Sandomier
skiej zaliczonej do Lubelszczyzny. Terrasowe piaski Równiny Puszczań
skiej są jedynie bardziej zwydmione niż analogiczne w północnych re
gionach. Charakter równiny falistej Płaskowyżu Tarnogrodzkiego jest 
bardziej wynikiem trzeciorzędowych pokryw iłowych niż zróżnicowa
niem miąższości zupełnie płytkch i zdenudowanych osadów zlodowace
nia krakowskiego.

Jak wynika z przedstawionego przeglądu morfologii Lubelszczyzny, 
jej rzeźba, poza strefą wyżyn, nie jest utrudnieniem w prowadzeniu go
spodarki rolnej. Również na terenie wyżynnym na obszarach pozbawio
nych mięższej pokrywy lessowej, z pominięciem niektórych stref przy- 
krawędziowych jednostek fizjograficznych niższego rzędu, rzeźba nie 
ma niekorzystnego wpływu na gospodarkę rolną.

Czynnik morfologiczny zdecydowanie określa charakter gospodarki 
rolnej w części wyżynnej pokrytej głębszymi osadami lessu, jak rów
nież w „oknach” kredy odsłaniającej się bezpośrednio na współczesnej 
powierzchni topograficznej w obrębie wszystkich bardziej eksponowa
nych krawędzi jednostek fizjograficznych niższego rzędu.

Zasadnicze rysy rzeźby terenu, jak przedstawiono to w jej charakte
rystyce, wykształciły się przede wszystkim w plejstocenie. Można więc 
przyjąć, że formowanie się gleb, najbardziej wierzchniej warstwy po
kryw zwietrzelinowych, nastąpiło już pod koniec plejstocenu po zaha
mowaniu żywych procesów denudacyjnych i erozyjnych stoków. Sądzę, 
że za taki okres można warunkowo uznać koniec późnego glacjału, ale 
z pewnością dopiero holocen, nie ma bowiem na aktualnej powierzchni 
topograficznej pewnych dowodów występowania gleb wcześniejszych 
od holoceńskich. Najstarsze gleby nie miałyby więcej niż około 8000 lat, 
a pokrywa glebowa Lubelszczyzny byłaby efektem interakcji holoceń- 
skiego klimatu, związanej z nim roślinności i antropogenezy rozpoczętej 
około 1000 lat i nasilającej się w zasadzie od X IV  wieku.

Generalnie postglacjał na interesującym nas terenie odznacza się 
klimatem typu umiarkowanego, w różnych jednakże odmianach zmie
niających się we wcześniejszych fazach, na które dzielimy opisywaną 
epokę. Zmienność polegała przede wszystkim na nasilających się lub
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zanikających oznakach kontynentalizmu. Oznaki jego wystąpiły pod 
preboreału, trwały przez boreał, by ponownie wystąpić pod kioniec sub- 
boreału. To przemieszanie elementów meteorologicznych, charaktery
stycznych dla klimatu umiarkowanego atlantyckiego i .kontynentalne
go, 'zachowało się na obszarze Lubelszczyzny do dziś, o czym między 
innymi świadczy izoamplituda 22 °C przecinająca Lubelszczyznę, z od
chyleniami prawie z północy na południe. Pozostawało to określone 
piętno na biocenozie, decydującym czynniku glebotwórczym. Jest pewne, 
że na większości badanego obszaru dominującą rolę odgrywały for
macje leśne —  tajgi i lasu mieszanego. Można przyjąć jako pewnik, że 
rola tych formacji była dominująca w nizinnych częściach Lubelszczyz
ny. Jest niewątpliwe, że drugim decydującym zespołem na tym obsza
rze była formacja zespołów bagiennych —  podstawy narastania torfo
wisk, których część swą genezą sięga plejstocenu. Znaczenia tej for
macji nie możina lekceważyć również w dolinach południowo-wschod
niej wyżynnej części Lubelszczyzny.

Nie ma powodów wątpić o przewadze roślinności leśnej również 
w części wyżynnej Lubelszczyzny. Jedynie w niektórych fazach na
stępowała niewielka zmiana w udziale niektórych gatunków piętra 
drzew, jak i w podszyciu. Pojawiało się więcej gatunków ciepłolub
nych, jak leszczyna i dąb, który był uzupełniany lub nawet czasami zdo
minowany przez takie gatunki, jak grab, buk ,czy lipa. Większość paleo
botaników sugeruje wkraczanie na interesujący nas teren zespołów leś- 
no-stepowych czy nawet stepowych. Szafer wręcz zalicza część obsza
rów Lubelszczyzny do geobotanicznej Prowincji Pannońsko-Pontyjskiej. 
Uznaje przez to nawet dominację zespołów stepowych na południowo- 
-wschodnich, leżących wT granicach Polskich, skrawkach W yżyny Wo
łyńskiej. Maruszczak, jak i inni badacze, lokalizują konkretniej zespo
ły leśno-stepowe w morfologii terenu. Wspomniany autor pisze, że w po
łudniowo-wschodniej części, przedstawionego obszaru woj. lubelskiego 
w starych granicach występowały lokalnie, szczególnie ma zboczach 
eksponowanych ku południowi, płaty leśno-stepowe.

Nie ma wyraźnych pcdstaw by sądzić, niezależnie od nasilających 
się oznak kontynentalizmu, że płaty tej roślinności wkraczały na wierz
chowiny, może z wyłączeniem odsłonięć miękkich, wapnistych osadów 
kredy.

W  dotychczasowych dyskusjach gleboznawczych o czynnikach ma
jących wpływ na kształtowanie się procesów glebotwórczych Lubelsz
czyzny nie doceniana była rola czynnika hydrologicznego. Rola jego 
w przeszłości musiała być ogromna, głównie na terenie północnej Lu
belszczyzny i na obszarze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, jeżeli do dzisiaj 
są to regiony, gdzie lustro wody zalega bardzo płytko lub płytko. Mnie
manie to potwierdza analiza zalegania toïfôw  w Lubslszczyźnie. Anali
zując występowanie torfowisk na opisywanym terenie stwierdzić można,
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że glebotwórczego czynnika wodnego nie można lekceważyć i na obsza
rach wyżynnych, a głównie w połudiowo-wschodniej części pasa wyżyn 
(Wyżyna Wołyńska).

Jak wynika z analizy historycznej, rozwój torfowisk trwał na inte
resującym nas terenie praktycznie aż do czasów historycznych nieza
leżnie od fazy klimatycznej holocenu i to nawet w fazach uznanych za 
okresy nasilającego się kontynentalizmu. Rozpoczęty w preboreale pro
ces narastania torfowisk często sięgających swą genezą plejstocenu, 
trwa przez cały boreał. Pojaw iły się wówczas nawet liczne nowe ogniska 
zabagnień. Jak oddziaływało to na otaczające tereny, nie trzeba spe
cjalnie tłumaczyć. Należy jednak podkreślić, że na obszarach lessowych 
oddziaływanie czynnika hydrologicznego mogło ujawnić się bardzo w y
soko w stosunku do den dolin, w związku ze znaną dobrą podsiąkli- 
wością lessów. Wspomniany proces kontynuowany jest w fazie atlan
tyckiej, obserwuje się bowiem wyraźne podniesienie dna dolin i pozio
mu wód gruntowych w tej najdłuższej, a optymalnej dla holocenu fazie 
klimatycznej. Po niej, niezależnie od wahań klimatycznych, obserwu
jemy tendencję kurczenia się powierzchni torfowisk, czy to z przyczyn 
naturalnych, czy wkraczania na widownię czynnika antropogenicznego.

Przedstawiona w ogromnym skrócie ewolucja naturalnych czynni
ków glebotwórczych w holocenie, pozwala wyrobić sobie pogląd na cha
rakter procesów typologicznych kształtujących gleby Lubelszczyzny. Do
minującymi niewątpliwie były tu procesy związane z formacją leśną.

Procesy kształtujące gleby z klasy bielicoziemnych dominowały na 
obszarach lżejszych osadów polodowcowych, pozbawionych CaC03 i za
sad w kompleksie sorpcyjnym. Są to tereny północnej niżowej części 
Lubelszczyzny i puszczańskiego skrawka Kotliny Sandomierskiej. Zwie- 
trzeliny, na których rozwinęły się wymienione gleby, odznaczały się 
obok wspomnianych cech dobrym naturalnym drenażem.

Gleby brunatnoziemne dominowały na obszarach osadów lessowych, 
pokryw lessowatych i pyłów pochodzenia wodnego o dobrym wewnę
trznym drenażu i bogatych w zasady, z przewagą gleb brunatnych na 
obszarach lessowych oraz przewagą płowych na pozostałym terenie.

Znaczne połacie, szczególnie północnej niżowej części Lubelszczyz
ny oraz na Płaskowyżu Tarnogrodzkim w Kotlinie Sandomierskiej zaj
mują gleby objęte pojęciem gleb hydrogenicznych. Są to:

—  zabagniane gleby gruntowo i opadowoglejowe, szczególnie na ob
szarze odgórnie spiaszczonych glin zwałowych części Polesia i Niziny 
Południowopodlaskiej oraz pyłowe gleby Płaskowyżu Tarnogrodzkiego,

—  kompleks gleb bagiennych i pobagiennych rozprzestrzeniony 
głównie na wspomnianym wyżej terenie z wyłączeniem Płaskowyżu 
Tarnogrodzkiego.

Drobniejsze powierzchnie na terenie Lubelszczyzny zajmują gleby 
czarnoziemne, wapniowcowe oraz napływowe. Te ostatnie skupione są
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głównie w dolinach Wisły, Bugu i Wieprza. Prócz wymienionych gleb 
spotykane są jeszcze:

—  gleby czarnoziemne na Wyżynie Zachodniowołyńskiej i spora
dycznie na Wyżynie Lubelskiej. Geneza ich, według poglądów autora 
niniejszego opracowania, nie jest do dziś ustalona i wymaga dalszych 
wnikliwych studiów.

—  gleby wapniowcowe w ,,oknach” kredy na obszarze Pagórów 
Chełmskich, Polesia, W yżyny Zachodniowołyńskiej, Wyżyny Lubelskiej 
z Roztoczem. Na obszarze występowania tych gleb daje się zauważyć 
charakterystyczne zróżnicowanie przestrzenne związane z czynnikiem 
litologicznym. Obszary miękkich margli lub kredy piszącej są pokryte 
rędzinami czarnoziemnymi, a obszary nie odwapnionych opo»k i odpor
niejszych na wietrzenie margli —  rędzinami właściwymi. Na terenach, 
gdzie zachowały się odwapnione kory wietrzeniowe, spotykamy rędziny 
rzekome —  pararędziny. Jest to głównie Roztocze.

Gleby Lubelszczyzny, analizując ich wykorzystanie w przeszłości 
i aktualny poziom gospodarki, można uznać za słabo zantropogenizo- 
wane. Proces ten przejawiał się dotychczas głównie w zmianach iloś
ciowych polegających na zamianie sposobu użytkowania. Podstawową 
formą przeobrażenia antropogenicznego gleb Lubelszczyzny było proste 
przejście z 'korzystania z siedlisk naturalnych do ich zagospodarowa
nia rolniczego. Podkreśla to stopień wylesiania Lubelszczyzny. Według 
Maruszczaka w roku 1000 lesistość Lubelszczyzny wahała się w grani
cach 85-90%, a w roku 1970 już tylko nieznacznie przekraczała 20%. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że obszary gleb najlepszych stanowią 
dziś prawie bezleśne tereny. Wylesienie było efektem znacznego prze
ludnienia wsi i ekstensywnej gospodarki. Poszukiwanie każdego kawałka 
ziemi nadającego się do uprawy w warunkach silnego rozdrobnienia 
gospodarstw spowodowało, że realizując ten najprostszy typ przeobra
żenia środowiska rustykalnego naruszono granicę rolno-leśną.

W  pole uprawne został przekształcony stosunkowo mniejszy procent 
użytków zielonych, co jest zrozumiałe, gdyż ten typ antropogenizacji 
wymagał melioracji wodnych, przedsięwzięć kosztownych i na Lubel- 
szczyźnie do lat pięćdziesiątych nie spopularyzowanych. Tym niemniej 
również i na obszarach tego typu użytków rolnych doszło do niepo
trzebnych przekształceń łąk w grunty orne, co było często zawodne z 
powodu nadmiernej wilgotności, regulowanej tylko przez przyrodę. 
Z bardzo ostrożnych ocen wynika, że w regionie powinno nastąpić przy
wrócenie gospodarki względnie naturalnej na około 9,0% powierzchni 
użytków rolnych w woj. chełmskim, 9,0% w woj. bialskopodlaskim, 
6% w woj. lubelskim, 3,5% w woj. zamojskim. Są to przede wszystkim 
grunty orne klas bonitacyjnych V I i V I RZ.

Stosunkowo mało ziemi odeszło na cele pozarolnicze, co świadczy 
o słabej industrializacji i słabo rozbudowanej infrastrukturze regionu.
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Nadrabianie tych zaległości w ostatnich latach nie zawsze jest zgodne 
z ochroną często najlepszych gleb, podstaw owego ogniwa produkcji rol
niczej w naturalnym środowisku.

Gleby regionu lubelskiego charakteryzuje znaczna rozpiętość war
tości i przydatności rolniczej.

Najwyższy wskaźnik bonitacji i przydatności rolniczej gleb ma woj. 
zamojskie (57,6 i 64,5), a zbliżony woj. lubelskie (58,7 i 60,6). Przedsta
wione wskaźniki sytuują obydwa województwa znacznie powyżej śred
niej 'krajowej (47,2 i 50,2). ,Niższe są wskaźniki dla pozostałych w oje
wództw i wynoszą: dla <woj. Biała Podlaska —  41,4 i 46,3 oraz dla woj. 
Chełm —  45,6 i 55,8.

Po uwzględnieniu innych waloryzujących rolniczą przestrzeń pro
dukcyjną elementów (agroklimat, warunki wodne, rzeźba terenu) w y
mienione województwa według wielkości wskaźnika jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej znajdują się w kraju:

—  zamojskie —  na 4 miejscu, wskaźnik 78,3,
—  lubelskie —  na 5 miejscu, wskaźnik 77,9,

—  chełmskie —  na 18 miejscu, wskaźnik 68,4,

— bialskopodlaskie —  na 28 miejscu, wskaźnik 61,4.

Wysoka pozycja w skali kraju rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
woj. zamojskiego wynika głównie z jakości jego gleb, która według 
wskaźnika przydatności rolniczej znajduje się również na 4 miejscu 
w kraju.

Przydatność gleb bardzo wyraźnie wpływa również na pozycję woj. 
chełmskiego, które pod tym względem stoi na 14 miejscu w kraju.

W przypadku pozostałych województw, a przede wszystkim bialsko
podlaskiego, przydatność gleb dla celów rolniczych ma znacznie mniej
szy wpływ na wskaźniki rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Biorąc pod 
uwagę tylko przydatność gleb, woj. Biała Podlaska zajmuje bowiem 
aż 42 miejsce w kraju.

Obecny klimat Lubelszczyzny, jak wspomniano przy okazji omawia
nia jego zmian w przeszłości, można scharakteryzować jako przejścio
wy, kształtowany przez zmienny w swym zasięgu napływ mas powie
trza o charakterze oceanicznym lub kontynentalnym. W Lubelszczyź- 
nie ze względu na jej położenie daje się okresowo wyraźnie zauważyć 
więks-za dominacja wpływów kontynentalnych niż w innych regionach 
naszego kraju. Mimo kształtowania pogody i klimatu przez z natury 
niestabilne w obszarach przejściowych masy powietrza, na obszarze 
Lubelszczyzny obserwuje się wyraźny regionalizm niektórych elemen
tów meteorologicznych.

Obszar nizinny Lubelszczyzny, a więc całe woj. Biała Podlaska i pół
nocny skraj woj. lubelskiego i chełmskiego mają najniższą bonitację
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klimatyczną, poniżej 10 punktów w  skali przyjętej przez IUNG do 
opracowań kartograficznych.

Na najniższą bonitację klimatyczną tego regionu składa się, przy 
niewielkim zróżnicowaniu rozkładu temperatur, przede wszystkim naj
mniejsza w  całej Lubelszczyźnie roczna suma opadów, o czym decyduje 
w okresie wegetacyjnym minimum w kwietniu oraz słabiej zaznaczone 
we wrześniu.

Na szczególnie niską bonitację -klimatu woj. Biała Podlaska nie bez 
wpływu jest i najkrótszy w Lubelszczyźnie okres wegetacyjny.

Obszar wyżyn ma warunki klimatyczne względnie wyrównane, z 
wyłączeniem może fragmentów Roztocza, wyjątkowo śnieżnego w swej 
części południowo-wschodniej i odznaczającego się maksimum opado
wym w  Lubelszczyźnie. Dość niekorzystne dla wegetacji są późnowio- 
senne i wczesno jesienne przymrozki w centrum W yżyny Lubelskiej.

Stosunkowo sprzyjające warunki klimatyczne dla rolnictwa wystę
pują na Powiślu i w Kotlinie Sandomierskiej, wchodzącej w skład Lu
belszczyzny.

Wybitnie .nieuregulowane stosunki wodne ma północna niżowa część 
Lubelszczyzny oraz Płaskowyż Tarnogrodzki. Stosunki wodne można 
uznać za drugą z podstawowych przyczyn niskiej bonitacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej woj. Biała' Podlaska. Na obszarze tym w y
stępuje paradoks hydrologiczny. Jest to obszar bardzo płytkiego i płyt
kiego występowania wód gruntowych, stąd większość gleb, jak już 
wspomniano, ma jaskrawe oznaki hydrogenzy (oglejenia, zatorfienia). 
Na obszarze tym wskutek monotonnej, o bardzo małych spadkach rzeź
bie terenu spotykamy się z przynajmniej okresowym nadmiarem wód. 
Jest to przede wszystkim okres roztopów wiosennych.

Jednocześnie regułą jest, szczególnie w latach suchszych, że już 
wczesnym latem, a głównie latem i jesienią występują trwałe niedobo
ry wody i znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych.

Z tego względu ogromne znaczenie na tym obszarze posiadają in
westycje melioracyjne, zapoczątkowane budową kanału Wieprz-Krzna. 
Północna i północno-wschodnia niżowa część woj. lubelskiego jest rów
nież narażona na deficyty wody mimo równie płytkiego występowania 
wód wgłębnych.

Obszar względnych niedoborów wody, przy .podownym układzie wód 
wgłębnych, występuje na terenie Polesia wchodzącego w  obręb woj. 
Chełmskiego i na Płaskowyżu Tarnogrodzkim (woj. zamojskie).

Względne .niedobory wody występują również w pasie wyżyn. Do
tyczy to szczególnie Pagórów Chełmskich i północnej oraz północno- 
-wschodniej przykrawędziowej strefy W yżyny Lubelskiej, jak i wschod- 
nej części W yżyny Wołyńskiej. Jest to efekt głębokiego zalegania wód, 
czasami poniżej 40 m, i skutkiem tego Ъгаки podsiąkania w profilach
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gleb. Przy nieuzupełnianiu zapasów wody ,z opadów uprawy w tym 
obszarze często są narażone na suszę, szczególnie w późniejszym okresie 
sezonu wegetacyjnego. W strefie tej niebanalny wpływ na układ sto
sunków wodnych ma trudność magazynowania w glebach wód roztopo
wych i opadowych wskutek większych spadków terenu. Szczególnie 
obserwuje się to na obszarze lessów głębokich.

Pozostałe części W yżyny Lubelskiej oraz Roztocza, a nawet pusz
czańskiej części Kotliny Sandomierskiej są obszarami z nadwyżkami 
wodnymi. Jest to efekt rozkładu opadów w sezonie wegetacyjnym, jak 
i sumy rocznej opadów. Urzeźbienie bowiem i budowa geologiczna, poza 
Kotliną Sandomierską, są podobne jak w Дппусп częściach Wyżyny, a nie 
sprzyjają uzupełnieniu braków wody w glebie z zapasów wgłębnych.

Rzeźba terenu, jak wspomniano przy omawianiu warunków jej 
kształtowania, nie stanowi podstawowego problemu na przeważających 
połaciach Lubelszczyzny. Świadczy o tym bonitacja rzeźby, średnio ko
rzystna jedynie dla woj. zamojskiego. W pływ na to ma występowanie 
na znacznej części terenu głębokich lessów. O nieutrudniającej gospo
darkę rolną rzeźbie terenu można w zasadzie w pełni mówić przy pra
widłowych urządzeniach rolnych i właściwym rozmieszczeniu pól zgod
nie z rzeźbą terenu. Może to być zachowane jedynie przy określonym 
typie struktury agrarnej.

Lubelszczyzna, jak rzadko która dzielnica kraju, odznacza się w y
bitnym rozdrobnieniem gospodarki rolnej. Może to być podstawą pow
stawania wręcz intuicyjnie prawidłowych urządzeń rolnych. Znamy 
takie przypadki. Najczęściej jednak w myśl prymitywnie pojętej spra
wiedliwości jest to przyczyna złego wkomponowania się szachownicy 
pól w krajobraz, nawet podczas przeprowadzanych prac regulacyjnych, 
jak np. komasacji gruntów. Stąd też w pasie wyżyn potencjalna możli
wość pogorszenia wpływu rzeźby terenu na gospodarkę rolną jest olbrzy

mia.
Podsumowując przedstawione refleksje na temat wpływu warunków 

przyrodniczych na gospodarkę rolną Lubelszczyzny można stwierdzić, że 
jest to region o znacznie zróżnicowanych możliwościach produkcyjnych 
z powodów glebowych, specyficznego układu stosunków wodnych, mor
fologii terenu, a nawet klimatycznych.

To powoduje, że na omawianym obszarze spotyka się sprzyjające wa
runki uprawy roślin specjalnych, takich jak chmiel, pewne odmiany ty 
toniu nie udające się gdzie indziej i innych. W  produkcji buraków cu
krowych Lubelszczyzna, a głównie jej część wyżynna, zajmuje czołowe 
miejsce w kraju. Warunki przyrodnicze są jednocześnie przyczyną, że 
w podstawowej produkcji zbóż istnieją znaczne kłopoty rejonizacyjne. 
Głównie w odniesieniu do pszenicy, która wymaga dostosowań odmia
nowych, w różnorodności swej nie spotykanej w innych rejonach Polski.



Referat plenarny 25-

L IT E R A T U R A

[1] B o r o w i e c  J.: Czarnoziemy Polski. UMCS Lublin, 1965-1967.
[2J C h a ł u b i ń s k a  A., W i l g  a t  T.: Podział fizjograficzny woj. lubelskiego.. 

Przewodnik V  Ogólnopolskiego Zjazdu PTG , Lublin 1954 r.
[3] D o b r z a ń s k i  B., T u r s k i  R.: Rędziny kredowe W yżyny Lubelskiej.. 

Rocz. Nauk roi. Ser. F, Warszawa 1972.
[4] D o b r z a ń s k i  B. i in.: Przydatność rolnicza gleb Polski Wschodniej. Rocz. 

Nauk roi. Ser. D, Warszawa 1976.
[5] J a h n A.: Wyżyna Lubelska, Warszawa 1956.
[61 K o n d r a c k i  J.: Geografia fizyczna Polski. PW N, Warszawa 1978.
[7] Mapa gleb Polski w  podziałce 1 : 300 000, arkusze Lublin, Zamość, Radom,. 

Kielce.
[8] M a r u s z c z a k  H.: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w  czasach pra

historycznych. Dzieje Lubelszczyzny t. 1, PW N, Warszawa 1974.
[9] M a r u s z c z a k  H.: W yżyny Lubelsko-Wołyńskie. Geomorfologia Polski t. 1,. 

Warszawa 1972.
[10] M o j s k i  J. E.: Nizina Podlaska. Geomorfologia Polski t. 2, Warszawa 1972. 
[111 N a  k o n i e c z n y  S.: Holoceńska morfogeneza W yżyny Lubelskiej. UMCS^ 

Lublin 1967.
[12] Polesie Lubelskie. Praca zbiorowa pod red. T. Wilgata, Lublin 1963.
[13] Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w  liczbach. Praca zbiorowa pod red.. 

T. Witka, suplement, Puławy 1975.
[14] S z a f e r  W.: Podstawy geobotanicznego podziału Polski. Szata roślinna Po l

ski, t. 2, Warszawa 1959.
[15] S r  od  o ń A.: Zarys historycznego rozwoju szaty roślinnej Polski w późnym 

glacjale i postglacjale. Szata roślinna Polski, t. 2, Warszawa 1959.
[16] W ojewództwo lubelskie. Rejonizacja produkcji rolniczej, z. 2, PW RN, Lu 

blin 1972.
[17] Z i e m n i c k i  S.: Melioracje przeciwerozyjne. PW RiL, Warszawa 1968.

Р. ТУРС К И

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫ Х УСЛОВИЙ Н А  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ЛЮ БЛИНСКОГО
ВОЕВОДСТВА

Институт почвоведения и агрохимии,
Сельскохозяйственная академия в Люблине

Ре з юме

На земледелие Люблинского воеводства, как вытекает из анализа рельефа 
территории, формирование типографической поверхности, растительного по
крова, климатических условий и связанной с ними эволюции почвенного по
крова оказывает влияние:

—  в возвышенной части Люблинского воеводства рольеф в результате 
отсутствия правильных планов благоустройства, повсеместное появление про
цессов эрозии на почвах преимущественно высокого бонитета. В восточной час
ти воеводства ограничивающим фактором являются тоже периодически вы
ступающие дефициты влаги;

— в низинной части этого воеводства —  неналаженный водный режим и
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почвы относительно невысокого бонитета;
—  на всей площади Люблинского воеводства по причинам независящим от 

природных явлений, сильное, ограничивающее прогресс влияние оказывает 
дробление хозяйств и повсеместное отсутствие хороших планов благоустрой
ства.

R. TURSK I

EFFECT OF N A T U R A L  CONDITIONS ON FAR M IN G  IN  THE LU B L IN  REGION

Institute of Soil Science and Agricultural 
Chemistry, Agricultural University of Lublin

S u m m a r y
Farming in the Lublin region is influenced, as it is evident from  the analysis 

•of area surface relief, area topography formation, plant cover, climatic conditions 
as well as o f soil cover connected therewith, by the follow ing factors:

— in the upland part of the region — by the area surface relie f and the 
overall occurrence of erosion phenomena of high-bonitation soils due to a lack 
of suitable area management plans. In the eastern part also periodical water 
deficiencies constitute a lim iting factor;

—  in the lowland part of the region — by a complete lack of the regulation 
of water conditions and the occurrence of soils of relatively low  bonitation;

—  in the whole area of the Lublin region the factor lim iting the advance of 
farming is ajso a . considerable comminution of farms and an overall lack of 
suitable area management plans.
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