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GLEBY HYDROGENICZNE LUBELSZCZYZNY

Lubelszczyzna jest obszarem, na którym stykają się dwie krainy geo
graficzne: pas Wyżyn Środkowopolskich z Krainą Wielkich Dolin. Ich 
odmienność fizjograficzna, geologiczna, hydrologiczna i glebowa znaj
duje swój wyraz w zróżnicowaniu wielu cech charakteryzujących doliny 
rzeczne oraz gleby hydrogeniczne na tym obszarze występujące.

Największa w ostatnim 35-leciu w Polsce inwestycja melioracyjna 
—  kanał Wieprz— Krzna —  spełnia jak gdyby rolę klamry łączącej w y
mienione dwie krainy geograficzne i stanowi drogę przerzutu wód z W y
żyny Lubelskiej na meliorowane, stosunkowo płaskie tereny Polesia 
Lubelskiego.

Występują znaczne różnice w gęstości i ukształtowaniu dolin rzecz
nych wyżynnej i niznnej części Lubelszczyzny. W części wyżynnej sieć 
wodna jest rzadka. Na przykład Roztocze wykazuje najmniejszą gęstość 
sieci wodnej w skali krajowej i łącznie z Wyżyną Lubelską teren ten 
określany jest jako obszar największych pustek wodnych [1]. Cieki 
o stałym przepływie występują tylko w najbardziej wciętych doli
nach [4]. Doliny rzeczne są bardzo wyraźnie uformowane, stosunkowo 
wąskie (50-800 m) głębokie. Rozwinięta jest też sieć cieków okresowych, 
której zagęszczenie dochodzi do 1-3 km na 1 km2. Występują tu też 
liczne obniżenia bezodpływowe, w których w okresach roztopów czy też 
intensywnych opadów deszczowych gromadzi się woda. Różnice pozio
mów dna dolin rzecznych oraz części wododziałowych wynoszą od kil
kunastu do kilkudziesięciu metrów, a niekiedy nawet ponad 100 m, 
jak w przypadku doliny Poru. Głębokie doliny wcięte w kredzie i w y
pełnione utworami czwartorzędowymi rozcinają horyzonty wodonośne 
które zasilają je wodami podziemnymi [2, 3]. Obserwacje wskazują, że 
na kształtowanie się gleb w omawianych dolinach poważny wpływ na 
usytuowanie zwierciadła wód podziemnych na poszczególnych odcinkach 
dolin rzecznych. Na odcinkach rzeki o charakterze drenującym, gdzie 
zwierciadło wody podziemnej obniża się w stronę koryta rzecznego i na
stępuje zasilanie doliny wodami podziemnymi, istnieją sprzyjające wa
runki do trwałego zabagnienia. Na odcinkach o charakterze infiltrują
cym istnieją tendencje do okresowego obsychania terenu.
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Niemały wpływ na pokrywę glebową w dolinach ma tworzenie się 
stożków napływowych u wylotu okresowych cieków, którymi spływa 
do doliny rzecznej erodowany ze zlewni materiał. Przykłady dolin rzek 
w części wyżynnej to Por, Wyżnica, Żółkiewka lub Wieprz (górny i środ
kowy odcinek do ujścia Bystrzycy).

W  części nizinnej Lubelszczyzny konsekwencją stosunków gelogicz- 
nych i hipsometrycznych jest płaskość terenu, rozległość obszarów pod
mokłych oraz duża gęstość sieci wodnej. Wyraźniejsze formy dolinne 
związane są tylko z większymi rzekami (Wieprz na odcinku poniżej 
ujścia Bystrzycy i Tyśmienica), pozostałe liczne doliny rzeczne są bar
dzo niewyraźnie zarysowane, a różnice wysokości między działami wod
nymi a dnem dolin w tym terenie są prawie niezauważalne.

Doliny rzeczne wyścielone są glebami hydrogenicznymi, czyli gle
bami o mineralnym, mineralno-organicznym i organicznym składzie, 
które powstały pod dominującym wpływem stałych lub okresowych w y
sokich stanów wody, oraz ich pochodnymi przekształconymi pod wpły
wem zmian warunków hydrologicznych zarówno naturalnych, jak w y
wołanych ingerencją człowieka [7]. Podkreślić przy tym należy, że ro
dzaj i skład odkładanych w dolinie utworów glebowych zależy wiele od 
kształtu doliny, kształtu jej zboczy, stosunków hydrogeologicznych i od 
rodzaju utworów glebowych wyścielających zlewnię.

Im węższe doliny, tym dynamiczniej przebiegają w nich procesy gle- 
botwórcze. Stąd też daje się zauważyć, że procesy glebotwórcze prze
biegające w dolinach rzek w części wyżynnej są bardziej dynamiczne 
niż w dolinach w części nizinnej Lubelszczyzny. Odbija się to na mor
fologii profilów glebowych w postaci swoistych cech, które utrwalone 
pozwalają odczytywać przebieg tych procesów. Zaznaczyć przy tym na
leży, że wykształcone w trakcie procesu glebotwórczego formy mogą 
w wyniku procesów ewolucyjnych przechodzić w inne, nowe, ale nie 
wracają z reguły do postaci wyjściowych. Można więc mówić o nieod
wracalności procesów ewolucyjnych w glebach hydrogenicznych.

W  dolinach części wyżynnej duży wpływ na przebieg procesów gle- 
botwórczych mają wody zalewowe. Istotną sprawą jest tu zarówno 
skład chemiczny wód spływających ze zlewni, jak również zawiesina, 
którą niosą. Badania wykazały [6], że rzeki W yżyny Lubelskiej pro
wadzą wody o wysokiej zawartości węglanów (200-400 mg CaC03/l 
wody). Tymczasem stwierdzono, że zawartość CaC03 w wodzie w ilości 
ponad 200 mg/l stwarza możliwości wytrącania się tego związku w po
staci szarobiałego nalotu na powierzchni zalewanych tymi wodami utwo
rów dolinowych oraz na roślinności. Wielokrotne wylewy występujące w 
ciągu dłuższego okresu powodują formowanie się wyraźnych warstw. 
Stąd też proces ten wyciska swoje piętno na glebach hydrogenicznych 
w dolinach rzek W yżyny Lubelskiej w postaci namuleń węglanowych.

Spotyka się w omawianych dolinach gleby zarówno mineralne, jak
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i mineralno-organiczne, zawierające w swych profilach różnej, niekiedy 
znacznej miąższości (kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu centy
metrów) wkładki lub warstwy węglanowe. W  wielu miejscach mamy 
•do czynienia z występowaniem gytii wapiennej.

Rzeki zbierające swe wody z dorzeczy mocno urzeźbionych, szcze
gólnie z pokrytych glebami lessowymi użytkowanymi rolniczo, niosą 
duże ilości zawiesiny, a osady odkładane przez wody zalewające doliny 
stanowią poważny element glebotwórczy. Przeprowadzone pod tym 
kątem kilkakrotne badanie w dolinie Huczwy wykazały, że wielkie 
wody spływające z uprawnych terenów urzeźbionego dorzecza odkła
dały w dolinie od kilkuset kilogramów do 17 ton suchej masy osadów 
na hektar. W  masie 17 ton mieściło się w przeliczeniu na hektar: 1,5 tony 
CaC03, około 260 kg K 20  i 30 kg P 20 5 oraz ponad 1,1 tony substancji 
organicznej [7].

Gleby napływowe —  mady (aluwialne i deluwialno-aluwialne) są 
typowymi glebami dolin rzecznych części wyżynnej Lubelszczyzny. 
Według szacunkowej oceny zajmują one około 40% obszaru dolin. W 
części nizinnej spotyka się również mady, ale na nieznacznych powierzch
niach. W  części wyżynnej dominują mady próchnicze średnie pyłowe. 
Powstały one w wyniku działania na obszarze dorzeczy erozji oraz pro
cesów deluwialno-aluwialnych na terenie dolin. W  budowie profilów 
tych gleb dominują pyły. W  warstwach powierzchniowych przeważa 
pył zwykły (lessowy). Mady te z reguły są odwapnione. Węglan wapnia 
podczas transportu cząsteczek, w postaci zawiesiny wodnej, zostaje roz
puszczony i oddzielony od głównej masy utworu. Odczyn w warstwach 
powierzchniowych mad jest zwykle zbliżony do obojętnego, natomiast 
w niżej leżących warstwach —  lekko kwaśny. Gęstość objętościowa pyłu 
zwykłego lub pyłu ilastego waha się średnio w granicach 1,30-1,40 g/cm3, 
w omawianych natomiast madach w wierzchnich warstwach gęstość 
objętościowa waha się w granicach 0,65-0,90 g/cm3, co pozostaje w związ
ku z ich próchniczością. W  warstwach niższych profilów w miarę zagłę
biania się gęstość objętościowa gleby wzrasta, jeśli maleje zawartość 
substancji organicznej. Gęstość objętościowa rzutuje na porowatość ogól
ną, która waha się w profilach tych gleb od około 67-75% w warstwach 
powierzchniowych do około 40% głębiej. Interesująco przedstawia się w 
utworach pyłowych porowatość zróżnicowana, a przede wszystkim za
wartość mezoporów (średnica 0,2-30 j-im), która w omawianych glebach 
stanowi w warstwach powierzchniowych około 22-37%, a niżej waha się 
w granicach 20-40%. Są to wartości wysokie, zważywszy, że utwory 
mineralne poza pyłowymi odznaczają się niższym udziałem mezoporów. 
Stąd też zalegające w dolinach śródlessowych mady o dużej przeważnie 
miąższości są zdolne wiązać znaczne ilości wody, która odcieka z nich 
leniwie ze względu na niską w tych utworach zawartość makroporów
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(średnica większa od 30 jim); w warstwach przypowierzchniowych w y
nosi ona około 8-15%, a głębiej kilka do kilkunastu procent.

Wśród mad średnich (o pyłowym składzie granulometrycznym) w y
stępują rozrzucone wyspowo mady ciężkie (o składzie granulometrycz
nym ilastym), które wytworzyły się w miejscach sprzyjających powol
nemu przepływowi wód niosących w postaci zawiesiny drobne cząstki 
mineralne, które mogły spokojnie sedymentować. W powierzchniowej 
warstwie mad ciężkich stwierdza się niekiedy drobne ilości węglanu 
wapnia, co wpływa również na ich odczyn, zwykle obojętny lub nawet 
lekko alkaliczny. Głębsze warstwy profilów mad ciężkich są zazwyczaj 
lekko kwaśne. Mady wykazują często znaczną próchniczność, co wpływa 
również na ich właściwości fizyczne, a więc niższą gęstość objętościową 
i zwiększoną porowatość ogólną. Porowatość zróżnicowana wskazuje na 
znaczną (30-35%) zawartość w tych glebach mikroporów (średnica 
mniejsza niż 0,2 [im), silnie wiążących wodę glebową, i małą zawartość 
makroporów. Mady ciężkie próchniczne płytkie bądź średniogłębokie 
są podścielone utworami pyłowymi, choć spotyka się również głębokie 
profile mad ciężkich.

Wśród omawianych mad w dolinach części wyżynnej Lubelszczyzny 
co najmniej połowa występuje na podłożu organicznym (na torfie, mule 
lub gytii). Są to zarówno mady płytkie, średniogłębokie, jak i głębokie. 
Właściwości tych mad układają się podobnie jak wyżej omówionych. 
Często jednak w profilach tych płytkich lub średniogłębokich mad 
obserwuje się wyraźne poziomy glejowe. Oglejenie to występuje szcze
gólnie wyraźnie w madach zasilanych wodą z dopływu bocznego.

Mady występujące nielicznie w dolinach rzek nizinnej części Lubel
szczyzny wykazują przeważnie lekki skład granulometryczny i drobne 
warstwowania. Najczęściej ich profile płytkie bądź średniopłytkie pod
ścielone są torfem lub mułem. W  profilach tych mad przeważnie nie 
stwierdza się zawartości węglanów, a odczyn ich jest słabo kwaśny lub 
kwaśny.

Wyższe tarasy szeregu dolin rzecznych zarówno wyżynnej, jak i ni
zinnej części Lubelszczyzny wyściełają czarne ziemie, z tym że skład 
granulometryczny czarnych ziem śródlessowych dolin jest siłą rzeczy 
pyłowy lub pyłowo-ilasty i właściwościami fizycznymi i niektórymi 
chemicznymi przypomina charakteryzowane wyżej mady. Czarne ziemie 
zwykle zawierają pewne ilości węglanu wapnia.

Czarne ziemie licznie występujące w rozległych dolinach nizinnej 
części Lubelszczyzny zajmują około 30% ich powierzchni. Wykształ
cone są bądź z piasków gliniastych i glin lekkich, całkowite lub średnio 
głębokie i płytkie na piaskach luźnych, bądź też z glin średnich i utwo
rów pyłowych wodnego pochodzenia, często podścielonych glinami lek
kimi albo piaskami słabo gliniastymi, a nawet luźnymi. Lokalnie na 
bardzo małych powierzchniach występują czarne ziemi wytworzone
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z gliny ciężkiej lub iłu, zwykle podścielone lżejszymi utworami. Odczyn 
czarnych ziem występujących w dolinach nizinnej części Lubelszczyzny 
jest najczęściej obojętny w warstwach przypowierzchniowych oraz lekko 
alkaliczny lub obojętny w głębszych częściach profilów glebowych.

Gleby glejowe zajmują w dolinach rzek części wyżynnej fragmenty 
peryferyjne przytarasowe, będące pod wpływem wód wysiąkających. Są 
one przeważnie wykształcone z utworów pyłowych ilastych i ilastych 
deluwialnych, często zawierają konkręcje węglanowe naniesione oraz. 
cieniutkie namulenia substancji organicznej, stanowiące wkładki w pro
filach stożków napływowych. Odczyn tych gleb jest słabo alkaliczny. 
Wśród fizycznych właściwości na uwagę zasługuje niski udział makro- 
porów w ogólnej porowatości, szczególnie w przypowierzchniowych war
stwach profilu glebowego, co tym samym przeważnie osłabia grawita
cyjny przepływ wody przez glebę, czyli tzw. odciekalność.

Gleby glejowe w dolinach nizinnej części Lubelszczyzny odznaczają 
się większym zróżnicowaniem pod względem uziarnienia. Znaczne po
wierzchnie zajmują tu gleby glejowe o pyłowym składzie granulome- 
trycznym, ale spotyka się również gleby gliniaste średnie. Odczyn tych 
gleb jest bardzo zróżnicowany, od kwaśnego do alkalicznego. Alkaliczne 
gleby glejowe zawierają węglan wapnia w ilościach od kilku do kilku
nastu procent. Właściwości fizyczne gleb glejowych ciężkich wskazują 
na ich słabą przepuszczalność uwarunkowaną niską zawartością makro- 
porów i mezoporów. Lżejsze gleby glejowe odznaczają się większą za
wartością mezoporów i makroporów, co znajduje wyraz w większej ich 
przepuszczalności.

Poważny udział wśród gleb hydrogenicznych Lubelszczyzny mają 
gleby wykształcone z utworów organicznych, a wśród nich przede wszy
stkim z torfów torfowisk niskich. W  dolinach rzecznych części wyżyn
nej utwory organiczne są bardziej niejednorodne, przeważnie nasycone 
węglanem wapnia, natomiast w części nizinnej spotykamy się z mniej
szą ich zmiennością.

Z punktu widzenia rodzaju torfu jako utworu macierzystego, wyróż
nianego w oparciu o stopień rozkładu i skład botaniczny, spotykamy na 
obszarze Lubelszczyzny zarówno torfy słabo rozłożone, a wśród nich 
głównie mechowiskowe (oznaczone symbolem Rj), jak też średnio roz
łożone szuwarowe i turzycowiskowe (R2) oraz silnie rozłożone szuwa
rowe i turzycowiskowe oraz stosunkowo rzadko olesowe (R3).

Słabo rozłożone torfy mechowiskowe odznaczają się gębczasto-włók- 
nistą strukturą. Ich gęstość objętościowa waha się w granicach 0,10- 
-0,15 g/cm3 w nizinnej części Lubelszczyzny, natomiast w wyżynnej, 
gdzie mamy do czynienia z udziałem namuleń mineralnych (głównie 
węglanów), gęstość objętościowa dochodzi do 0,30 g/cm3. Odbija się to 
również na porowatości ogólnej, która odpowiednio wynosi: 90-94% 
w części nizinnej i 85-92% w części wyżynnej. Torfy  te odznaczają się
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dużą zawartością makroporów (23-45%), z których woda łatwo odcieka, 
oraz stosunkowo małą zawartością mikroporów silnie wiążących wodę 
(9-17%).

Wspomniane właściwości fizyczne dotyczą utworów występujących 
na głębokości poniżej 25 cm, czyli poniżej warstwy korzeniowej. W  war
stwie powierzchniowej objętej procesem glebowym mamy do czynie
nia z utworami bardziej przeobrażonymi, co wyraża się wyższą gęstością 
objętościową gleby oraz zwiększonym udziałem mikroporów silnie wią
żących wodę i świadczy o wyższej humifikacji masy glebowej.

Analiza danych charakteryzujących omawiane utwory torfowe świad
czy, że zawartość węglanu wapnia nie zmienia w sposób wyraźny f i
zycznych właściwości porównywanych torfów z dolin rzecznych części 
wyżynnej i nizinnej. Różnią się natomiast odczynem. Gleby torfowe 
i murszowe zawierające węglan wapnia odznaczają się odczynem alka
licznym lub obojętnym, pozostałe przeważnie słabo kwaśnym lub obojęt
nym, niekiedy kwaśnym.

Wytworzone ze słabo rozłożonych torfów mechowiskowych gleby 
w  zależności od panującego w nich procesu oraz budowy profilu zali
czane są do słabo lub średnio zabagnianych ewentualnie słabo zmur
szałych.

Średnio rozłożone torfy turzycowiskowe i szuwarowe stanowią drugą 
licznie występującą grupę utworów organicznych, tworzących gleby 
w dolinach rzecznych Lubelszczyzny.

Podobnie jak poprzednio omówiono, utwory te w dolinach części w y
żynnej są najczęściej namulone węglanem wapnia. Związek ten, którego 
ilości w torfie są bardzo zróżnicowane (od ułamków procentu nawet do 
50%), występuje w formie warstewek, warstw lub gniazd. Postać w y
trąconego osadu przemawia za tym, że osadziły go wody zalewów po
wierzchniowych. Zawartość części mineralnych w tych torfach jest 
znaczna, najczęściej rzędu 30-60%, z tym że w torfach bezwęglano- 
wych spada czasami do 20-35%, a nawet niżej.

W dolinach części nizinnej występują torfy z reguły mniej namulo
ne, nie zawierające węglanów. Stopień namulenia omawianych gleb 
wpływa wyraźnie na ich gęstość objętościową i porowatość.

Ze średnio rozłożonych torfów turzycowiskowych i szuwarowych 
tworzą się w zależności od dominującego procesu glebotwórczego bądź 
średnio zabagniane gleby torfowe, bądź gleby murszowe o słabym, a nie
kiedy średnim stopniu zmurszenia.

Silnie rozłożone torfy szuwarowe i turzycowiskowe oraz sporadycz
nie występujące olesowe stanowią trzecią istotną grupę organicznych 
utworów glebowych w dolinach rzecznych Lubelszczyzny. W dolinach 
części wyżynnej daje się zauważyć pewna odmienność w porównaniu 
z właściwościami słabiej rozłożonych torfów. Na uwagę zasługuje brak 
lub mała ilość w tych utworach węglanu wapnia. Zawartość części mi
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neralnych w próbkach bez węglanu wapnia jest przeważnie rzędu kil- 
kunastu procent.

W  części nizinnej przeważnie brak jest namulenia w profilach gleb 
wytworzonych z takich utworów. Gęstość objętościowa oraz porowatość 
korelują z zawartością części mineralnych (w przypadku torfów nie za
mulonych). W  obrębie porowatości na uwagę zasługuje większa nieco 
objętość mikroporów, związana z wysokim stopniem humifikacji masy 
organicznej tych utworów.

Z silnie rozłożonych torfów, występujących przeważnie w postaci 
warstw przemieszanych z utworami średnio rozłożonymi lub utworami 
innego pochodzenia (jak gytia, namuły mineralne), powstały przeważ
nie w warunkach bagiennych gleby słabo zabagnione lub średnio za- 
bagnione, natomiast w warunkach panującego procesu murszenia —  
przeważnie gleby średnio zmurszałe. Na stosunkowo małych powierzch
niach spotyka się gleby silnie zmurszałe i to głównie wytworzone z sil
nie rozłożonego torfu olesowego.

W  dolinach rzecznych części wyżynnej proces bagienny panuje głów
nie w glebach organicznych będących pod działaniem wód wysiąkowych 
w rozszerzonych zakolach doliny. W  części nizinnej około dwu procent 
powierzchni gleb hydrogenicznych znajduje się pod wpływem procesu 
bagiennego; są to przeważnie gleby torfowe słabo i średnio zabagnione. 
W  dolinach rzecznych Lubelszczyzny w glebach organicznych powszech
nie panuje proces murszowy, przeważnie średnio zaawansowany. Z ja
wisko takie należy uznać za normalne, na większości bowiem gleb 
w dolinach Lubelszczyzny przeprowadzane były zabiegi zmierzające do 
uregulowania stosunków wodno-powietrznych.

Znaczne powierzchnie, głównie w dolinach północnej, nizinnej 
części Lubelszczyzny, zajmują gleby wytworzone z płytkich warstw or
ganicznych nie przekraczających 30 cm miąższości, zalegających na mi
neralnym podłożu, objęte procesem murszenia i zwane murszowo-mi- 
neralnymi. Właściwości tych gleb są bardzo zróżnicowane, uzależnione 
przede wszystkim od miąższości warstwy organicznej oraz od składu 
granulometrycznego mineralnego podłoża.

Pobieżny przegląd gleb hydrogenicznych Lubelszczyzny wskazuje na 
ich zróżnicowanie uzależnione od sposobu oddziaływania czynnika wod
nego. Należy jednak pamiętać, że w warunkach naturalnego krajobrazu 
omawiane gleby hydrogeniczne kształtują się w powiązaniu ze zbioro
wiskami roślinnymi bagiennymi, łąkowymi i leśnymi. Występujące 
w  dolinach rzecznych Lubelszczyzny gleby hydrogeniczne wykorzysty
wane są głównie pod użytki zielone ze względu na charakter siedlisk za
bezpieczających odpowiednią wilgotność gleby dla roślinności łąkowej. 
Racjonalne jednak zagospodarowanie gleb hydrogenicznych, bardzo zróż
nicowanych pod względem wilgotności, wymaga powszechnie wykony-



34 S. Zawadzki

wania odpowiednich zabiegów melioracyjnych, regulujących stosunki 
wodno-powietrzne w siedlisku i w glebie.

Należy chyba wyraźnie stwierdzić, że gleby hydrogeniczne rozpozna
ne są dotychczas słabiej niż gleby terenów położonych wyżej, zagospo
darowanych jako gunty orne. Znalazło to swój wyraz w treści map 
glebowo-rolniczych wykonanych w naszym kraju. Mapy te zawierają 
zbyt skąpy zasób informacji do planowania produkcji rolnej na obszarze 
występowania gleb hydrogenicznych, które w skali kraju stanowią około 
15% terenów rolniczych. Dotyczy to przede wszystkim programowania 
melioracji, które są niezbędnym elementem warunkującym intensyfi
kowanie produkcji rolnej na obszarze gleb hydrogenicznych.

W  ciągu minionych dziesięcioleci ukształtowała się w naszym kraju 
obszerna wiedza o glebach hydrogenicznych, umożliwiająca wyróżnianie 
1 szczegółową charakterystykę rodzajów gleb. W  ostatnich latach w Za
kładzie Przyrodniczych Podstaw Melioracji Instytutu Melioracji i Użyt
ków Zielonych opracowana została koncepcja tzw. kompleksów wilgot- 
nościowo-glebowych [5], według której następuje łączenie gleb o podob
nych właściwościach, rozpatrując je z punktu widzenia kształtowania 
się stosunków powietrzno-wodnych w warunkach produkcyjnych (po 
zmeliorowaniu). Następuje więc łączenie gleb podobnych w kompleksy 
reprezentujące na tyle zbliżone warunki siedliskowe, że może być dla 
nich przyjęty odpowiedni system melioracji, zagospodarowania i użyt
kowania. Idea jest taka, by kompleksy wilgotnościowo-glebowe wydzie
lane na obszarze gleb hydrogenicznych stanowiły odpowiednik komplek
sów przydatności rolniczej gleb gruntów ornych, reprezentowanych na 
mapach glebowo-rolniczych.

Nie miejsce tu na szczegółowe omówienie zasad wydzielania kom
pleksów wilgotnościowo-glebowych. Znają je specjaliści praktycy pra
cujący w Biurach Projektów Wodnych Melioracji z organizowanych dla 
nich szkoleń w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych. Koncepcja 
kompleksów wilgotnościowo-glebowych, opracowana dla gleb organicz
nych i sprawdzona na terenie Biebrzy i W izny [5], rozszerzona została 
ostatnio dla hydrogenicznych gleb mineralnych i mineralno-organicz- 
nych [8], a gleby hydrogeniczne Lubelszczyzny stanowią znakomity po
ligon wdrożeniowy dla praktycznego stosowania tej rozszerzonej kon
cepcji. Opracowano już kompleksy wilgotnościowo-glebowe dla rejonu 
Kanału Wieprz— Krzna obejmującego większość dolin nizinnej części 
Lubelszczyzny. W  oparciu o wydzielone kompleksy opracowano potrze
by nawodnień dla ponad stu obiektów melioracyjnych wyścielonych gle
bami hydrogenicznymi rejonu Kanału Wieprz— Krzna. Opracowanie to 
ma niezwykle ważne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem planować 
racjonalne gospodarowanie wodą w tym rejonie.

Opracowano również kompleksy wilgotnościowo-glebowe dla dwu



T a b e l a  1
Fizyczno-wodne właściwości ważniejszych gleb hydrole-r.icznych Lubelszczyzny. liolin;/ rzeK .v czvJ-3ci .rjr-yr.noj 

i’hysico-hydro logical propert ies  o f  аоше important hydroger.ic s o i l s  o f  the Lublin region 
River va l ley s  in the upland part o f  the region

Obiekt i  numer 
p ro f i lu  

Rodzaj gleby
Object and

Głębokość
pobrania

próby
Sampling

Gęstość
ob jętoś 

ciowa
Bulk

Porowatość
ogólna
Total

Porowatość zróżnicowana w % 
ob jętośc i  gleby  

D if f e re n t ia l  porosity in % 
o f  s o i l  volume

Zawartość wilgoci, v; vc ob jętośc i  
przy pF 

I.ioi.iture content in vo l .  % 
at pF

Przepuazczal-  
r.ość wodna 

cm/dobę
Water

p ro f i le  No, 
S o i l  kind

depth
cm

density
g/cm3

porosity
%

mikropory 
micro
pore a

mezopory 
тз зо
ре res

makropory 
macro
pore a

2,0 ?,7 3,0 4,2
permeability

cm/day

Por XXVIII 
Bagie nno-1 or fowa 
Bog-peat so i l  
Pt I I  aa

5-10
25-30

0,27
0,1G

37.5
92.6

22,5
9,5

48,5
38,0

16,5
45,1

71,0
47,5

49.5
29.5

42,0
?3,5

22,5
9,5

53,7
171,9

55-60 0,15 91,8 10,5 43,5 37,8 54,0 31,0 24,5 10,5 231,6

95-100 0,12 92,6 11,5 56,5 24,6 68,0' 36,0 23,0 11.5 84,3

Por XX
Murszowo-torfowa 
Muck-peat s o i l  
Mt I  bb

5-10
15-20
25-30

0,31 

0,35 
0 ,1 6

85,7
33,9
91,2

26.5
16.5
10.5

43.5
54.5
57.5

15,7
12,9
23,2

70,0
71,0
68,0

50.0
46.0 

39,0

43,5
36.0
31 .0

26.5
16.5
10.5

661,6
30,5

156,1

55-60 0,19 89,6 14,0 54,0 21,8 68,0 42,5 32,5 14,0 218,4
95-100 0,09 94,4 9,0 49,0 36,4 58,0 30,0 23,0 9,0 1204,4

Por X I I
Bagienno-torfowa  
Bog-peat s o i l  
Pt I I  cc

5-10
25-30
55-60

0,30
0,21
0,11

86,2
88,5
93,2

30,5
17.0
11.0

30.5 
58,0
52.5

16 ,2
13,5
29,7

70,0
75,0
63,5

55,0
55.5
40.5

47.5 
43,0
31.5

30,5
17.0
11.0

1044,2
1318,6

35,1
95-100 0 , -i з 92,0 17,0 09,0 26,0 66,0 44,5 34,5 17,0 89,5

Por X I I I
Mur s z owo-tor fowa 
Muck-peat s o i l  
Mt I I  cc

5-10
25-30
35-40

0,42
0,32
0,32

80,6
85,2
85,2

28,0

14,5

42.5 
43,0
55.5

10,2
12,7
15,2

70.5
72.5 
70,0

56.0
56.0 

50,0

57,5
45.0
34.0

28,0
24.5
14.5

39.4
23.5 

302,6

55-60 0,15 90,7 18,5 47,0 25,2 65,5 4 5,0 36,5 18,5 220,4
95-100 0,13 92,0 15 ; 5 49,5 27,0 05,0 46,0 36,5 15,5 326,5

Por IX
Mada średnia  
Medium a l l u v i a l  
s o i l

5-10
25-30
55-60

0,67 
1,42 

1,47

74,7 
46,4 

4 1,5

24.5 
9,0

22.5

37.0 

20,5
18.0

13,2
7,9
4,0

61.5
33.5
40.5

43.5
34.5 
36,0

42.5
29.5 
34,0

24.5 
9,0

22.5

190,1 
1288,0 

0,2
95-100 1,59 40,0 16,0 21,5 2,5 37,5 34,5 31,5 16,0 0,6

Por I
Czarna ziemia 
ciężka
Heavy black earth

5-10
25-30

1,20
1,20

54.7
54 Л

'22,'5 
22,0

21,5
23,0

10,7
9,7

44.0
45.0

38,0
39,5

36,0
36,5

22,5
22,0

145,0
45,6

55-ЬО 1,43 4b ,0 11,0 27,0 8,0 38,0 j4 ,5 29,0 11,0 55,9
95-100 1. 33 49,8 1 1,0 34,5 4,3 45,5 39,0 27,5 11,0 0,2

Por I I I
Glejowa ciężka 
Heavy gley s o i l

5-10
25-30

0,61 
cf,72

74,6
70,0

42,0
32,5

23,5
28,0

9,1
9,5

65.5
60.5

59,0
50,5

56,0
47,0

42,0
32,5

5.1
6.2

55-60 0,44 81,7' 19,0 44,0 18,7 63,0 45,5 36,5 19,0 2,1
75-80 0,73 70,6 12,0 45,0 13,6 57,0 41,0 30,0 12,0 16,7
95-100 0,14 92,3 11,5 53,0 27,8 64,5 40,0 31,5 11,5 57,9

Referat 
plenarny



T a b e l a  2 СО05
г izyczr .o-wodne w ła ś c iw o śc i  w ażn ie js zych  g le b  hydrogenicznych Lube lszczyzny  

D oliny  rzek  w c z ę ś c i  n iz in n e j  

P h y s i c o -h y d ro lo g i c a l  p r o p e r t i e s  o f  some important hydrogen ic  s o i l s  o f  the L ub l in  reg ion  

R ive r  v a l l e y s  in the low land part  o f  the r eg ion

Obiekt i  r.uaer 
p ro f  i l u

Rodza j g loby
O b ject  and 
p r o f i l e  No. 
Goi 1 kind

Głębokość
pobran ia

próby

Gam г/i i.ng

G ç s tosc  
obj-t to s - 
с. i  owa
Bulk

Porowatość
ogólna

Tota l

Porowatość  z ró in icowana  w vó 
o b j ę t o ś c i  g l e b y  

D i f f e r e n t i a l  p o r o s i t y  in  % 
o f  s o i l  volume

Zawartość  w i l g o c i  w л, o b j ę t o ś c i  
przy pF 

Moisture  content in  v o l .  % 
at pF

P r z e p u s z c z a l 
ność wodna 

cm/dobę 

Water
depth

cni

den s i ty  

Г/от

poroui ty •nikropor у 
mi c r o -  
pore s

r.ezopory  
so -  

pore я

makropory 
macro
pore 3

2,0 2,7 3,0 4,2
p e rm e a b i l i t y

cm/day

1 2 ł 4 5 b 7 8 9 10 11 1Ż

Krowie Bagno Ю 
B a g ie n n o - t o r f  owa

Krowie Bagno 10 
Bog-peat  30 i l  
Pt I I  aa

5-10

15-20
25-30

55-60

0,14

0,14

0 ,13
0,10

q l, 36 

91, 36 

91,98 

93,83

15.5

14.5 

13,0 

11 ,0

49.5  

57,0

60.5

53.5

26.4  

19,9

13.5 

24,3

65,0

71.5

73.5

69.5

44.5
48.0

54.0

47.5

35.0

37.0 

37,5
31.0

15.5

14.5 

13,0  

1 1 ,0

3011,2
6784,7

854,9
962,1

Piwonia Uhnin 203 
Murazowo-torfowa

Piwonia Uhnin 20 3 
Muck-peat s o i l  
Lit I  bb

5 -Ю

15-20
25-30
35-40

0,14

0 ,13
0,13

0,14

9 l , 96 

91,93

90, 16
91, 36

12.5

11.5 

21,0
19.5

5 l ,0  

54,5

5 3,5
6 3,0

23,5
26,0

15,7

18,9

63.5  

66,0
74.5

72.5

38,0
34.0

51.0
49.0

30.5

25.5

42.5

39.5

12.5

11.5 

21,0
19.5

287,0
312,8

29,2

43,0

55-60 0,11 9 3,21 15,0 53,0 20,2 73,0 42,5 33,0 15,0 99,4
75-30 0 ,13 91,93 17,5 56,5 18,0 74,0 47,5 38,5 17,5 243,2

Kanał S zó s te ck i  190 
Mur s zow o -1orfowa

Kanał GzÓ3t e ck i  190 
Muck-peat s o i l  
Mt I I I  cc

5-10

15-20

25-30
35-40

0 ,23  

0, ?5 

0,20 
0, 13

37,43
34,57

87,65

88,39

23,0
32.5 

27,0

25.5

42,0

31,0

4 3,0 

46,5

22,4
2 1 , 1
17,6

16,9

65,0 
6 3,5 

70,0  

72,0

43.0

54.0  

57,5
55.0

37.5 

50,0  

50,0
45.5

23,0

32.5  

27,0

25.5

73,1
118,8
244,5

299,3
55-60 0 ,19 88,27 24,5 49,5 14,3 74,0 6 1 , 0 50,0 24,5 313,9
75-80 0,21 87,04 20,0 50,5 16,5 70,5 49,0 42,5 20,0 19,9

?yśr. icr.ica  I I I  4 30 
Mu rszowo—rr.inp гг-. In :i 
średn ia
Tyśni\?r.ic?. I I I  4 30 
•Me diun nuc ’<-rr.ini:ra] 
p? at ii cil

2-7
10-15
2 5 - ;0 

40 -Î5  

5 5-CO

0,27
0,21
0.35

1 . л
1,42

85,24

87,03

9.V--7
50,57
46,42

27,0

27.5

22.5  

13,0

17.5

33.0  

4 3,5
49.0

23.0  

25,5

20,2 
16,0 
12,4 

4 ,6 
3,4

65,0
71.0  

71,5
46.0 
4 3,0

49.0

53.5

56.5
41.0

33.5

44.0

46.0

43.0

37.0

35.0

27.0

27.5

22.5
18.0
17.5

229.3  

112,9

134.4  

1,9  

0 ,3
75-iO 1,44 54,67 14,0 Г.0,5 5,2 40,5 36,5 34,0 14,0 1,4

S. 
Z

aw
ad

zk
i 

:



cd. t a b e l i  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Г i w о г. i  a -  P r z e w ł  о к a 5-10 0,»81 62,67 5,5 57,0 o,,2 62,5 32,0 13,5 5,5 19,4
1'hnin -  362 
:,:ur.ozo',vuta l e kka 15-20 0,,77 67,91 22,5 34,5 10,,9 57,0 41,5 36,0 22,5 8,6
Pr.vcnia-Przo włoka 25-30 1,,59 40,00 10,0 18,5 11.► 5’ 28,5 21,0 18,0 10,0 22,8

* muci'.j; uoil 35-40 1:.81 31,71 6,0 17,0 8,,7 23,0 18,0 15,0 6,0 8,4

:^bor-J:i -  3? 5-10 1 i,23 51,78 16,0 25,5 10,,3 41,5 34,0 30,0 16 ,0 26,9
G le ,io .va iol:l:a 45-50 1..41 44,72 9,5 20,5 14,,7 30,0 22,5 19,5 9,5 48,3
G ?ś-C:•ob-rr.ki -  37 î:o ~‘?5 1»31 31,71 10,0 14,0 7,,7 24,0 20,0 18,0 10,0 0,0
Licr.t Z l o y  so l i "i 10-1 'i 5 1.,35 30,20 9,0 15,5 5,,7 24,5 21,0 18,5 9,0 0,0

Gęś-C;r.eboraki 354 5-10 1., 2 6 50,59 21,0 25,0 4,,6 46,0 40,0 35,5 21,0 0,8
Cz.irnn ziemia py- 
lasta 15-20 1;, 1 0 56,87 27,5 22,0 7,,4 49,5 44,5 42,0 27,5 2,6

Ges-Czc-boraki 354 25-30 0;.36 62,35 21,0 29,5 11,,8 50,5 '39,5 34,5 21,0 8,6
Z i l t y black earth 35-40 1,54 41,09 11.5 22,0 8,,4 33,5 26,0 23,0 11.5 12,2

55-60 1,,60 39,63 8,0 26,0 5,,6 34,0 28,5 21,5 8,0 4,3

СО
-J

Referat 
plenarny
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T a b e l a  3
Zawartość substancji  organicznej oraz niektóre chemiczne właściwości  

ważniejszych gleb  hydrogenicznych Lubelszczyzny  
Doliny rzek w części wyżynnej 

Orgyjiie matter content end some cheaical properties of  important hydrogenic s o i l  

of  the Lublin region  
biver  v a l ley s  in the upland part of  the region

Obiekt i  nuier  
p ro f i lu  

Rodzaj gleby
Object and 
pro f i le  
Soil  icii:d

Głębokość
pobrania

próby
Sampling

depth
cm

Zawartość substancji  orga
nicznej oznaczona metodą 

Organic matter content de
termined by the method

Zawartość
СаС0 3

CaC0 3

pH oznaczone w 
pH determined in

h2o
BaCl2
KC1Tiurina  

of  Tyurin % of i
żarzenia  
ncandescen

ce %

content
%

Por XXVIII 5-10 47.8 14,6 7,5 7,0
Bagier.no- tcrfov.-a 
Bog-peat s e l l 25-30 - 46,4 45,1 7,6 7,5
Pt I I  aa 55-60 - 50,1 36,6 7,5 7.3

95-100 - 80,4 8,9 7,4 7.2

Por XX 5-10 _ 45,9 6,9 7,7 7,4
Mu r 9 z owo - t o r f  cxa 
Muck-peat эо! 1 15-20 - 38,4 0,0 7,0 6,6
Mt I  bb 25-30 - 75,0 0 ,0 6,5 6 ,0

55-60 - 6 1 , 6 19,9 7,6 7.3
55-100 - 89,8 0 ,0 7,1 6,7

Por XII 5-10 - 47,7 15,7 7,7 7.2
lagienno-torfowa 25-30 - 62,4 d,o 7,0 6,5
B og-D eat so i l  
Pt I I  cc 55-60 - 8 8 ,2 0 ,0 6 ,2 5.6

95-100 - 87,7 0 ,0 6 ,2 5.6

Poz X I I I 5-10 - 35,7 8 ,3 7,8 7,3
Mur esowc— t orfowa 25-30 - 45,4 1,7 7,4 6,8
Muck-peat so i l  
Mt I I  сс 35-40 - 31,0 28,1 8 ,0 7,5

55-60 - 80,1 0,0 6 ,1 5,9
95-100 - 88,6 0,0 6,0 5,6

Por I i 5-10 9,7 13,6 0,8 6,9 6,0
Mada średnia 25-30 2 , 0 2,9 0,0 6 ,2 6 ,2
Medium a l l u v i a l  
s o i l 55-60 0 , 2 1 . 8 0,0 6,5 6 , 1

45-100 0 , 1 1 . 2 0 ,0 6,3 6 ,2

Por I 5-10 2,9 5,6 5,6 7,3 7,0
Czarna ziemia 25-30 2,4 5,7 5,9 7.5 7,0
ciężka
Heavy black earth 35-60 0,6 2,5 2,8 7,7 7,4

95-100 1 . 1 3,3 3,2 7.5 7,2

Por I I I 5-10 9,4 15,5 3,2 7.4 7,2
Glejowa ciężka 25-30 7,0 11.9 3,6 7,3 7,1
Heavy g ley  e o i l 55-60 3,9 15,2 24,3 7,4 7,1

75-80 3,0 10,7 21,-8 7,6 7,2
95-100 - 73,1 3,0 7.0 6,3
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T a b e l a  4
Zawartość substancji organ icznej oraz niektóre chemiczne w łaściwości 

ważniejszych g leb  hydrogenicznych Lubelszczyzny  
Doliny rzek w częśc i n iz innej 

Organic matter content and some chemical p roperties o f important hydrogenic s o i l  
o f the Lublin  region  

River v a lle y s  in  the lowland part o f the region

Obiekt i  numer 
p ro f i lu  

Rodzaj gleby
Object and 
p ro f i le  No.
S o i l  kind

Głębokość
pobrania

próby
Sampling

depth

Zawartość substancji orga -  
n icznej oznaczona metodą 

Organie matter content de -  
termined by the method

T iurina  
o f Tyurin

żarzen ia  
o f incandescence 

%

Zawartość
CaC03

CaC03
content

%

pH oznaczone w 
pH determined in

KC1

Krowie Bagno 10 
Bagienno-torfowa  
Bog-peat s o i l  
Pt I I  aa

Piwonia Uhnin 203 
Llurszowo-torfowa 
Muck-peat s o i l  
Bit I  bb

Kanał Szóstecki 150 
Szóstecki canal 1S0 
Murszowo-torfowa 
Muck-peat s o i l  
Mt I I I  cc

Tyśaienica I I I  -  
Krasne 430 
Kurszowo-rrineraina  
śro'iT:ia
Medium nucli-nineral  
s o i l

Piwonia Przewłoka 
Uhr. in 36 2 
Murszowata lekka 
Light ku j  i i;  y  ücIL

Gęś-Czeberaki 37 
Glejowa lekka 
Light g ley  so i l

Gęś-Czeberaki 354 
Czarna z icn ia  py- 
las ta
S i l ty  black earth

5-10
15-20
25-30
55-60

5-10
15-20
25-30
35-40
55-60
75-00

5-10
15-20
25-30
35-40
55-60
75-30

2-7
10-15
25-30
40-45
55-60
75-GO

5-10
15-20
25-30
35-40

5-10 
45-50 

90-95 
110-115

5-10
15-20
25-30
35-40
55-60

1.1
0,7
0,4

12,0
О о 4*Гк
0,5

4.6 

0,8  

0,1 
0, 2

6,4
6.7 

7,1 
1,0 
0,8

82.4
83.5
91.7 
93,9

81,1

83,0

79.3
86.6
89.3
05.7

7S ,0
80.5
03.5 
85,0  

83,2  
81,1

72,0
81.4
29.8
2.5 
2,0

1.5

30,1
15,7

2 п 

1,0

9.6
5.7 
3,5
2 . 8

9.1
9,7
9.2 
2,0

1.3

6.4 

15,1
6,3
6.5

6,2 5,9
5,8 5,7
5,7 5,6
5,7 5,6

5,3 4,7
5,3 4,7
5,3 4,7
5,5 4,9
5,6 5,0
5,6 5,0

6,1 5,5
6,1 5,5
6,1 5,5
6,0 5,4
6,0 5,4
6,1 5,6

5,3 4,6
5,2 4,5
5,4 4,7
5,7 5,1
5,7 4,9
6,2 5,4

5,6 5,4
4,9 4,2

5,3 5,2
5,7 5,6

7,7 7,5
8,1 7,6
7,9 7,8
7,9 7,8

7,6 7,5
7,7 7,7
7,7 7,6

8,1 7,8
8,1 7,7
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T a b e l a  5

Skład granulometryczny warstw mineralnych w ważniejszych glebach  
hydrogenicznych Lubelszczyzny  

Doliny rzek w części wyżynnej 
Granulometric composition of mineral layers in some important hydrogenic s o i l s  

o f  the Lublin region  

River va l ley s  in the upland part of  the region

Obiekt i  numer 
p ro f i lu  

Rodzaj gleby  
Object and 
pro f i le  Ко. 
S o i l  kind

Głębokość
pobrania

próby
Sampling

depth
cm

Procentowa zawartość cząsteczek o średnicy w mm 
Percentual content o f  p a r t ic le s  o f  mm in dia

1-0,1

it- 
1Л

о 
о

 
о 

о

0 ,05-
0,02

0,02-
0,006

0,006-
0,002 <£0,002

Suma
«£0,02

Sum
-£.0,02

For IX 5-15 15 5 51 12 6 11 29

Mada średnia  
Medium a l l u v i a l  
s o i l

25-30
55-60
95-100

12
7
8

8
12
9

43
44 

37

23
18
19

7
4
6

7
15
21

37
37
46

Por I 5-10 17 8 23 26 11 15 52

Czarna ziemia 
ciężka
Heavy black earth

25-30
55-60
95-100

12
12
10

3
17
13

18
46
46

28
15
19

15
2
4

24
10
8

67
25
31

Por I I I 25-30 10 10 12 34 19 15 68

Glejowa ciężka  
Heavy gley s o i l

T a b e l a  6
Skład granulometryczny warstw mineralnych w ważniejszych glebach  

hydrogenicznych Lubelszczyzny  
Doliny rzek w części n iz innej  

Granulometric composition o f  mineral layers in some important hydrogenic s o i l s  
of  the Lublin region  

River va l ley s  in the lowland part of  the region

Obiekt i  numer 
pro f i lu  

Rodzaj gleby

Głębokość
pobrania

Procentowa zawartość cząsteczek o średnicy w mm 
Percentual content o f  p a r t ic le s  o f  mm in dia

Suma
<0 ,0 2

Sum
<0,02

Object and 
p ro f i le  No. 
S o i l  kind

Sampling
depth

cm
1-0,1

0 ,1 -
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,006

0,006-
0,002 <  0,002

Tyśnienica I I I  -  430
Murszowo-mineralna
średnia
Medium muck-mineral 
s o i l

40-45
55-60
75-80

20
17
15

8
11
12

29
32
32

21
20
20

6
5
6

16
15
15

43
40
41

Piwonia Przewłoka 
Uhnin -  362 
blurszowata lekka 
Light mucky s o i l

25-30

35-40

76

56

4

22

9

10

7

7

1

2

3

3

11

12

Gęś-Czeberaki -  37 
Glejowa lekka 
Light g ley s o i l

5-10
45-50
90-95

29
19
48

7
9

16

25
28
11

20
19
7

7 
10
8

12
15
10

39
44
25

110-115 49 14 11 8 4 14 26

Gęś-Czeberaki -  354 
Czarna ziemia średnia  
Medium black earth

5-10
15-20
25-30

44
44
45

7
8 

11

26
23
22

11
12
9

6
6
5

6
7
8

23
25
22

35-40 51 11 18 9 4 7 20
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przykładowych typowych dolin wyżynnej części Lubelszczyzny (Poru 
i Wyżnicy).

Właściwości fizyczno-wodne charakterystycznych profilów gleb hy
drogenicznych Lubelszczyzny przedstawiono w tabelach.
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С. ЗАВАДЗКИ  

ГИДРОГЕННЫЕ ПОЧВЫ  ЛЮ БЛИНСКОГО О К РУ ГА

Ре з юме

Люблинский округ является территорией, на которой соприкасаются две- 
географические области: полоса Центральнопольских возвышенностей с ни- 
змонностями (Краина Вельких Долин). И х зазличия физиографические, гео
логические, гидрологические и почвенные находят свое выражение в диффе
ренциации многих признаков, характеризующих речные долины и залегающие 
на этой территории гидрогенные почвы.

Гидрогенными почвами автор называет те почвы с минеральным, мине- 
рально-органическим и органическим составом, которые образовались под до- 
минующим влиянием устойчивых либо периодических высоких уровней воды, 
а также производные названных почв, преобразованные вследствие изменения 
гидрологических условий естественного характера, так и вызванного вмеша
тельством человека [7]. Следует отметить, что вид и состав отлагаемых в до
лине почвенных образований во многом зависит от формы долины, формы ее 
стоков, гидрологических соотношений и от вида почвенных образований, зале
гающих на водосборной площади. Чем более узкими являются долины, тем 
динамичнее протекают в них почвообразовательные процессы.

В долинах нагорной части Люблинского округа большое влияние на ход 
почвообразующих процессов оказывают поводковые воды. Весьма существенен 
здесь как химический состав вод, стекающих с водосборной площади, так и со
держащаяся в них взвесь. Часто залегают в этих долинах почвы, имеющие в
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своем профиле карбонатные прослойки либо слои. Во многих пунктах встре
чается известковая гиттия. На около 40% площади в речных долинах нагорной 
части Люблинского округа залегают речные аллювиальные почвы преимуще
ственно среднего механического состава (пылевые). По крайней мере половина 
этих почв подстелена органическими образованиями (торф, ил, гиттия). Не
многочисленные речные аллювиальные почвы, выступающие в низменной 
части Люблинского округа отличаются преимущественно легким гранулометри
ческим составом и мелкой слоистостью.

На более высоких террасах некоторых речных долин как нагорной, так и 
низменной части Люблинского округа залегают черные земли, причем грануло
метрический состав черных земель среди лессовых долин в силу обстоятельств 
является пылистым или пылисто-илистым и своими физическими и некоторы
ми химическими свойствами он напоминает речные аллювиальные почвы. Чер
ные земли, выступающие в широких долинах низменной части Люблинского 
округа занимают около 30% их поверхности. Преимущественно они отличаются 
легким или средним гранулометрическим составом и их реакция является по 
большей части нейтральной в поверхностных слоях и слабо щелочной или 
нейтральной в более глубоких частях почвенного профиля.

Заметную долю среди гидрогенных почв Люблинского округа составляют 
почвы развившиеся из органических образований, прежде всего из низинных 
торфов. В речных долинах нагорной части органические образования менее 
однородны, преимущественно насыщены карбонатом кальция, однако в ни
зменной части выступают торфы слабо заиленные и не содержат карбонатов. 
Степень заиления органических почв отчетливо сказывается на их объемном 
весе и пористости.

В речных долинах нагорной части болотный процесс господствует главным 
образом в органических почвах, находящихся под воздействием водостока в 
расширенных излучинах долины. В низменной части около 2% поверхности 
гидрогенных почв находится под влиянием болотного процесса —  это преиму
щественно торфяные почвы слабо и средне заболоченные. Повсеместно в реч
ных долинах Люблинского округа в органических почвах доминирует про
цесс муршеобразования, на значительном большинстве почв умеренно разви
тый. Такое явление следует считать нормальным поскольку на большинстве 
почв в долинах Люблинского округа были проведены мероприятия по регули
ровке водновоздушпого режима.

В отделении природных основ мелиорации Института мелиорации и зеле
ных угодий была разработана концепция т.наз. влажностно-почвенных ком
плексов [5], согласно которой объединяются почвы, имеющие сходные свойства, 
рассматривая их с точки зрения форхмирования воздушно-водных соотношений 
в производственных условиях (после мелиорации). Следовательно происходит 
группировка сходных почв по комплексам, представляющим настолько близ
кие условия местообитания, что для них может быть принята соответственная 
система мелиорации, освоения и пользования.

Концепция влажностно-почвенных комплексов разработанная для органи
ческих почв и проверенная на территории Бебжы и Визны [5], была расшире
на в последнее время для гидрогенпых минеральных и минерально-органи- 
ческих [8] почв, а гидрогенные почвы Люблинского округа являются замеча
тельным полигоном для практического использования этой расширенной кон
цепции.
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S. Z A W A D Z K I

HYDROGENIC SOILS OF THE LU B L IN  REGION

S u mma r y

In  the Lublin region two geographic zones border on each other: the zone of 
Medium Polish Uplands and the zone of Great Lowlands. Pheir physiographic, 
geological, hydrological and pedological separateness is expressed in the differen
tiation of many features characterizing river valleys and hydrogenic soils occur
ring on this territory.

As hydrogenic soils the author regards the soils with mud, mineral-organic 
and organic composition, which developed under predominant influence of per
manently or periodically high water levels and their derivatives transformed under 
influence of changes of hydrological conditions, bath natural and caused by the 
human activity [7]. It is to stress that the kind and composition of soil formations 
deposited in the valley depends to a considerable degree on the shape of the 
valley, kind of its slopes, hydrological conditions and kind of soil formations 
covering the catchment area. The narrower is the valey, the more dynamically 
are running in it soil-forming processes.

In valleys of the upland part of the Lublin region that are flood waters,
which affect significantly the course of soil-forming processes. Both chemical
composition of waters flow ing o ff the catchment area and suspended matter 
carried away by them are of importance here. Soils containing insertions or 
carbonated layers in their profiles occur often in these valleys. In many places 
calcareous gyttja is to be found. About 40°/o of river valleys situated among 
loess areas of the upland part of the Lublin region are occupied mostly by medium 
(silty) alluvial soils. A t least a half of the alluvial soitls lie on organic material 
(peat, mud or gyttja). A lluvia l soils occurring on few  areas in river valleys of 
the lowland part of the region distinguish themselves mostly by a light granulo
metric composition and fine stratification.

Upper terraces of many river valleys of both upland and lowland part o f the 
Lublin region are covered by blask earths, the granulometric composition of 
black earths among loesses being quite naturally silty or silty-clayey and 
approximating, with regard to physical and some chemical properties, alluvial 
soils. Black occurring in wide va^eys of the lowland part of the Lublin region 
occupy about 30°/o of their area. They distinguish themselves with light or medium 
granulometric composition, their reaction being, as a rule, neutral in superficial 
layers and light alkaline or neutral in deeper parts of the soil profiles.

A  considerable share in the area of hydrogenic soils of the Lublin region 
show soils developed from  organic formations, mostly of low  peats. Organic fo r
mations in river valleys of the upland part of the region are more diversified, 
mostly saturated with calcium carbonate, whereas in the lowland part of the 
region peats usually less silted, not containing carbonates, are to be found. The 
silting degree of organic soils affects distinctly their bulk density and porosity.

In  river valleys of the upland part of the region the bogging process predo
minates mostly in organic soils being under the effect of seepage waters in w ider 
meanders of the valley. In the lowland part of the region about 2% of the area 
of hydrogenic soils remain under the bogging process effect; they are mostly 
weakly or medium bogged peat soils. Generally, in organic soils of river valleys 
o f the Lublin region the mucking process of a medium intensity in most soils
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is running. This phenomenon should be regarded as normal, since in most soils, 
o f vail ays in the Lublin region measures aiming at the regulation of air-water 
relations were carried out.

In the Department of Natural Foundations of Land Reclamation, Institute for 
Land Reclamation and Grassland Farming, the concept of the so-called moisture- 
-soil complexes has been developed [5], according to which soils with similar
properties are joined together, and considered from the viewpoint of formation 
of air-water relations under production conditions (after reclamation). Thus, 
joining of similar soils into complexes takes place, representing approximate 
ecological conditions, what enables to apply an appropriate system of reclamation,, 
management and utilization.

The concept of moisture-soil complexes worked out for organic soils and
verified  on the area of the Biebrza and Wizna peat bogs [5] was enlarged
recently over hydrogenic mineral and mineral-organic sites [8]; hydrogenic soils 
of the Lublin region constitute in this case a perfect area for introduction of 
this widened concept into practice.
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