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WSTĘP

Poważne znaczenie próchnicy glebowej dla żyzności gleby nie jest 
n ieste ty  połączone z przynajm niej dostateczną znajomością przestrzen
nego zróżnicowania jej zawartości w glebach k ra ju  lub większych ob
szarów, na przykład województwa. Do tego celu w ykorzystać można 
oznaczenia zawartości próchnicy w licznych profilach glebowych wyko
nane w swoim czasie przez stacje rolniczo-chemiczne, o czym świad
czyć może niniejsza publikacja.

Dzięki uprzejm ości kierow nictw a Stacji Chemiczno-Rolniczej w 
Szczecinie uzyskano w yniki oznaczeń zawartości próchnicy w 6333 pro
filach glebowych, wykonanych w latach 1960— 1975 m etodą Tiurina. 
Średnio na 1000 ha gruntów  ornych przypadło 12 profilów, czyli 1 pro
fil na 83 ha.

Po spraw dzeniu proporcjonalności liczby profilów do powierzchni 
gruntów  rolnych i jednostek glebowych w obrębie powiatów zestawio
no dla każdego z nich procentowy udział profilów glebowych w posz
czególnych klasach zasobności w próchnicę poziomów ornopróchniczych 
według następujących kry teriów  (tab. 1):

— bardzo słabo próchniczne < 0 ,5 %  próchnicy,
— słabo próchniczne 0,5— 1,5% próchnicy,
— średnio próchniczne 1,5—2,5% próchnicy,
— silnie próchniczne 2,5— 6,0% próchnicy,
— bardzo silnie próchniczne > 6 ,0 %  próchnicy.



T a b e l a  1

Zawartość próchnicy w poziomach ornych gleb woj. szczecińskiego w granicach z 1975 roku 
Humus content in arabie horizons of soils of the Szczecin province within the former borders (before 1975)

Powiaty
Counties

Powierzchnia 
gruntów ornych 

Area of 
arable soils 

ha

Liczba profilów 
Number of profiles

ogółem
total

na 1000 ha 
per 1000 ha

Procent profilów przypadających na klasy 
próchniczności 

Percent of soil profiles in humus content 
classes

<0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-6,0 > 6,0

Pyrzyce 60 859 793 13 1,9 45,1 24,8
i

7’4 0,8
Chojna 55 422 ! 938 17 1,9 68,1 25,5 4,3 0,2
Myślibórz 49 247 ! 564 j и 1,8 73,4 21Д 3,0 ~ °,7
Choszczno 48 336 1 696 14 3~6 82,0 1274 1,7 0,3
Gryfino 40 902 1 7 l8 15 1 2,4 80,4 12,6 3,6 1,0
Szczecin 19 495 280 14 j 2,1 45,0 3574 17,1 0,4
Stargard Szczeciński 64 926 j 838 13 ÖT5 58,6 35,9 4,6 0,5
Goleniów 21 778 189 9 1,1 27̂ 0 51,3 7,9 2,7
Nowogard 33 996 243 7 — 20,2 64,2 15,6 —
Gryfice 49 583 136 3 1,5 22,8 66,9 8,8 —
Kamień Pomorski +  
-f Świnoujście 32 299 392 12 1,7

i»
56,1 38,8 2,9 0,5

Łobez 46 793 531 11 0,7 34,5 60,3 4,5 —
Województwo 
Total for province

524136 6333

1

12 1,8 61,3 31,0 5,4 0,5
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Rye. 1. Zróżnicowanie powiatów według udziału w obrębie gruntów ornych, czar
nych ziem i murszów oraz profilów z zawartością próchnicy w poziomie ornopróch-

nicznym powyżej 1,5°/о
\

udział czarnych ziem i murszów: 1 — niski (2—5%), 2 — średni (6—9%), 3 — wysoki (15—28%); 
udział profilów o zawartości próchnicy powyżej 1,5%: 4 — bardzo niski (14—17%), 5 — niski 
(24—33%), 6 — średni (41—53%), 7 — wysoki (61—65%), 8 — bardzo wysoki (75—80%); liczby 
w ramce oznaczają w  kolejności: 1 — procent profilów o zawartości próchnicy powyżej 
1,5%, 2 — procent powierzchni zajmowanej przez czarne ziemie i mursze, 3 — równa się 
1 minus 2; i  — granice państwa, II — granice województw do 1975 r., III — granice powiatów

Eig. 1. Differentiation of particular counties in accordance with the share within  
arable soils: a — black earths and mucks, and Ъ — profiles with humus content 

of over 1.5Vо in the arable layer
share of black earths and muck soils: 1 — low  (2—5%), 2 — medium (6—9%), 3 —• high 
(19—28%); share of profiles with the humus content of over 1.5%: 4 — very low (14—17%, 
5 — low (24—33%), 6 — medium (41—53%), 7 — high (61—65%), 8 — very high (75—80%); numbers 
in frames denote successively: 1 — per cent of profiles w ith the humus content of over 
1.5%, 2 — per cent of area occupied by black earths and muck soils, 3 — equal to difference 

of 1—2; I — state boundaries, II — province boundaries, III — boundaries of counties
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Na ryc. 1 ukazano przestrzenne zróżnicowanie występowania gleb 
silniej próchnicznych ( >  1,5% próchnicy). Uwzględnienie na ryc. 1 da
nych, dotyczących udziału czarnych ziem i murszów, zaczerpniętych z 
publikacji W itka i innych [2], umożliwia ocenę próchniczności pozosta
łych gleb.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Г

%
Znikomy procent profilów glebowych wykazywał zawartość próch

nicy poniżej 0,5% (1,8%) lub powyżej 6%  (0,5%); w większości profi
lów (92,3%) zawartość próchnicy wynosiła 0,5— 2,5% (tab. 1). Tylko w  
obrębie pięciu dawnych powiatów procentowy udział profilów silnie 
próchnicznych, zaw ierających >  2,5% próchnicy, był bardzo wysoki. 
Należały tu  powiaty: szczeciński (17,5%), nowogardzki (15,6%), gole
niowski (10,6%), gryficki (8,8%) i pyrzycki (8,2%).

Zachodzi zasadnicza różnica w stopniu próchniczności gleb południo
wej i północnej części województwa (tab. 1). W części południowej (by
łe powiaty: Choszczno, Gryfino, Myślibórz, Chojna, Pyrzyce, S targard) 
przew ażają profile z dość m ałą zawartością próchnicy (0,5— 1,5%), gdy 
tymczasem  w części północnej (byłe powiaty: Nowogard, Gryfice, Ło
bez, Goleniów, z w yjątkiem  powiatów Kam ień-Świnoujście) przew aża
ją profile z dość dużą, jak na g run ty  orne, jej zawartością Ç> 1,5%). 
Zróżnicowanie to wiąże się z silniejszym  urzeźbieniem  części południo
wej, co sprzyja erozji wodnej, a w połączeniu z niższą ilością opadów i 
szybkim odpływem wód — z większą suchością gleb. Część północna — 
to obszary przeważnie płaskie, o utrudnionym  odpływie wód, silniej 
wilgotne i tym  samym zawierające więcej próchnicy.

W południowej części (ryc. 1) udział profilów zaw ierających powy
żej 1,5% próchnicy wynosi tylko 14— 41%, znikomą powierzchnię zaj
m ują tu  również czarne ziemie i m ursze, z w yjątkiem  powiatu pyrzyc- 
kiego (aż 23%) i w m niejszym  stopniu myśliborskiego (9%).. Część pół
nocna, z w yjątkiem  byłych powiatów Kam ień i Świnoujście, to obszar 
wysokiego udziału profilów gleb silnie próchnicznych (53— 80%), w tym  
na obszarze byłych powiatów Szczecin i Goleniów poważną rolę odgry
w ają czarne ziemie i m ursze (aż 28% na terenie szczecińskiego i 19% 
na obszarze goleniowskiego). Na obszarze byłych powiatów Nowogard, 
Łobez i Gryfice tę podwyższoną zawartość próchnicy w ykazują gleby 
pseudobielicowe odgórnie oglejone [1] oraz b runatne kwaśne i wyługo
wane (60—70% tych gleb).

Obszar byłych powiatów K am ień Pom orski i Świnoujście odznacza 
się nieco niższą liczbą profilów silnie próchnicznych (42%). Może się to 
wiązać z lepszym odpływem  wód z tego obszaru do Bałtyku, Zalewu 
Szczecińskiego, Dziwny i Świny i tym  samym  z m niejszym  nagrom a
dzeniem m aterii organicznej.
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW

— Masowe oznaczenia zawartości próchnicy w poziomach ornopróch- 
nicznych profilów gleb umożliwiają, po odpowiednim ich uporządkow a
niu i posegregowaniu, ocenę przestrzennego zróżnicowania jej zawartości.

— W przypadku obszaru woj. szczecińskiego w granicach do 1975 ro 
ku  ujaw nił się w yraźny i silny kontrast pomiędzy jego południową —  
słabo próchniczną, i północną — silnie próchnczną, częścią, uw arunkow a
ny  głównie czynnikami siedliskowymi.

— Pom niejszenie procentowego udziału profilów  silniej próchnicz- 
nych o procentow y udział czarnych ziem i m urszy umożliwia ocenę stop
n ia  próchniczności pozostałych gleb.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА 
В ОКУЛЬТУРЕННЫХ ПОЧВАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПОЛЬШИ

Кафедра экологии и охраны среды Сельскохозяйственной академии в Щецине

Резю ме

На основании проведенных в Агрохомической станции v в Щецине определений содер
жания гумуса в 6333 почвенных профилях, установлено участие почвенных профилей с опре
деленным содержанием гумуса в пахотно-гумусных горизонтах (табл. 1). В рис. 1 показы
вается участие более и менее гумусных почв, черных и муршевых почв в отдельных повятах 
воеводства Щецин в прежних границах (до 1975 г.) Такой подход позволил выявить четкий 
и значите льный контраст в этом отношении между слабо-гумусными почвами в южной 
части территории характеризующейся высшей засушливостью и более расчлененным рель
ефом местности и северной, плоской и более увлажненной частью указанной территории 
с почвами содержащими высшие количества гумуса. Такие данные являются ценной допол
нительной информацией, связанной с производственным потенциалом указанных почв.
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SPATIAL DIFFERENTATION OF THE HUMUS CONTENT IN ARABLE 
SOILS OF NORTH-WESTERN 

POLAND
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S u m m a r y

Of the basis of humus content determined in 6333 soil profiles (chemical analy
ses were performed by the Agricultural-Chemistry Station in Szczecin) the share of 
soil profiles in particular classes of the humus content in arable layer is presented.

In Fig. 1 sharei of soil profiles with higher or lower humus content as well as in 
black earths and muck soils of particular counties of the province of Szczecin w it
hin the former boundaries (before 1975) is shown.

Such a procedure created the possibility to express a distinct and clear contrast 
between the southern part of the area drier and stronger configurated with lower 
humus content in soil profiles, and the northern part more flat and wet — with hig
her humus content. These data are of a significant suplementary value connected 
with potential productivity of these soils.
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