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WSTĘP

. Gleby o dużej zmienności przestrzennej stwarzają poważne problemy 
kartograficzne. Zdarza się bowiem, że przy niedostatecznym zagęszczeniu 
terenowych punktów badawczych trafiają one jedynie w płaty glebowe, 
które nie dominują powierzchniowo i nie są reprezentatywne dla badanego 
wycinka terenu. Nadaje się im na mapie bardzo przesadny zasięg, gubiąc 
jednocześnie w jej treści jednostki czasem najistotniejsze, często o zupełnie 
innym składzie mechanicznym, czy innej sekwencji w profilu glebowym.

Do gleb o dużej zmienności przestrzennej należą również czarne ziemie 
wytworzone z utworów morenowych. Przykładem tego są czarne ziemie 
wysoczyzny morenowej w okolicy Śremu, będące przedmiotem niniejszych 
badań. Celem ich było scharakteryzowanie ilościowe zmienności podstawowych 
cech morfologicznych profilu czarnych ziem właściwych i określenie, jaki 
ma ona wpływ na przedstawienie tych gleb na mapie. Ponadto oceniono, 
na ile czarno-białe zdjęcia lotnicze wykonane w podczerwieni mogą ułatwić 
kartograficzne rozdzielenie tych gleb na odpowiednie jednostki glebowe1.

CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA TERENU BADAŃ

Badane czarne ziemie leżą na Równinie Kościańskiej w obrębie wyso
czyzny morenowej płaskiej, rozpościerającej się na lewym brzegu Warty, 
na północny zachód od Śremu [8 ]. Wysoczyzna ta wznosi się tu średnio 
10-20 metrów ponad poziom terasy zalewowej Warty. Została ona uformo
wana w stadiale leszczyńskim zlodowacenia bałtyckiego. Współcześnie odwad
niana jest głównie kanałem Szymanowo-Grzybno, odprowadzającym wody 
do Warty. Większa jej część leży w granicach Kom binatu PG R Manieczki.
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Według mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 ООО czarne ziemie stanowią 
blisko połowę powierzchni wspomnianej wysoczyzny morenowej, tvyorząc 
kompleksy glebowe położone w rozległych jej obniżeniach [5]. Kompleksy 
te otaczają gleby płowe i brunatne wytworzone z gliny lekkiej, na której 
płytko zalegają piaski gliniaste lekkie oraz gleby powstałe z piasków gliniastych 
zalegających płytko na piaskach luźnych i słabo gliniastych.

Ryc. 1. Położenie analizowanych przekrojów gleboznawczych na tle wysoczyzny morenowej
I — kompleks czarnych ziem, Z — zbocza wysoczyzny, WO — wały ozowe, O—  O — oś wyznaczająca położenie profilu O

w poszczególnych przekrojach glebowych

Fig. 1. Situation of analyzed soil cross section against the background of moraine upland
1 — complex of black earths, Z — upland slope, WO  — esker ridges, О—  О — axis determining the О profile in particular

soil cross section

Badania czarnych ziem właściwych skoncentrowano w tym najrozleglej- 
szym obniżeniu omawianej wysoczyzny morenowej, wykorzystując do ich 
charakterystyki odsłonięte profile rowów wykonanych dla ułożenia w nich 
zbieraczy (ryc. 1).

METODY BADAŃ

Terenowe badania gleboznawcze wykonano we wrześniu 1981 roku. 
N a obszarze około 7 ha opisano ogółem 121 profilów glebowych odsłoniętych 
do 130 cm, położonych w 13 przekrojach (rowach drenarskich) o łącznej 
długości około 2,5 km. Profile te były usytuowane w przekrojach przeciętnie 
w odległości 22,5 m od siebie. Ich położenie wysokościowe ustalono niwela- 
torem. Z 12 profilów, reprezentatywnych dla analizowanych gleb, pobrano 
próbki do badań laboratoryjnych. Sprowadzały się one do oznaczenia:



Zmienność przestrzenna czarnych ziem kościeńskich 97

składu mechanicznego metodą aerometryczną, zawartości materii organicz
nej przez określenie strat przy żarzeniu w temperaturze 450°C, odczynu 
za pomocą pH-metru i zawartości węglanów metodą Scheiblera. Prócz tego 
określono barwę gleby powietrznie suchej za pomocą tablic Munsella.

N a zdjęciach lotniczych analizowano obraz badanych gleb. Zdjęcia wyko
nano 15 maja 1981 roku przed rozpoczęciem robót melioracyjnych, w okresie, 
gdy roślinność nie pokrywała jeszcze powierzchni pól. Wykorzystano negatywy 
formatu 23x23  cm, wykonane na filmie KODAK aerographic IR  2424 
kamerą RC - 8  o długości ogniskowej 152,34 mm, w przybliżonej skali 
1:7500. Położenie badanych przekrojów glebowych naznaczono na analizo
wanym negatywie zdjęcia lotniczego. Zdjęcie to wykonano po przeprowadzeniu 
prac melioracyjnych (w maju następnego roku). Pomiarów gęstości optycznej 
dokonano wzdłuż linii przekrojów. Mierzono ją  densytometrem G II Zeiss 
Jena przez szczelinę o średnicy 0,25 mm.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Z m i e n n o ś ć  cech  m o r f o l o g i c z n y c h .  Podstawowe cechy morfologiczne 
badanych gleb przedstawiono przykładowo na pięciu przekrojach glebowych, 
zaznaczając na nich zasięgi wyróżnionych poziomów genetycznych i składu 
mechanicznego (ryc. 2 ).

Stosując systematykę gleb Polski [7] 115 profilów spośród 121 sklasyfiko
wano jako czarne ziemie właściwe, odnotowując w nich typową dla nich 
sekwencję poziomów genetycznych Ap-A  ^C -C G . Tylko kilka profilów po
łożonych przy krawędzi obniżenia (21/0, 22/0, 22/1, 22/2 i 25/25) sklasy
fikowano jako czarne ziemie zdegradowane, wyróżniając w nich poziomy 
Ap-A X-B-CG . N a stoku obniżenia znajdowały się gleby płowe właściwe 
o sekwencji poziomów A p- A 3-B -C  (25/26 i 25/27). Symbolem A x opisano 
łącznie dwa występujące w tych glebach podpoziomy próchniczne A p i A 12.

W pracy tej ograniczono się tylko do przeanalizowania zmienności cech 
morfologicznych 115 profilów czarnych ziem właściwych położonych na 
obszarze 7 ha. Zmienność tę scharakteryzowano częstością występowania na 27 
głębokościach profilu tych gleb (od 0 do 130 cm) w odstępach co 5 cm 
poziomów A u A XC i CG (ryc. 3); dolnej granicy poziomu A x i górnej 
granicy poziomu CG (ryc. 4) oraz określonych utworów teksturalnych (ryc. 5).

Miąższość poziomu A x w czarnych ziemiach właściwych waha się w grani
cach od 20 do 80 cm. W opisanych profilach około 70% ma ten poziom 
o miąższości nie mniejszej niż 35 cm, w 60% dolna granica poziomu 
A x leży na głębokości od 30 do 40 cm, a w około 60% poziom przej
ściowy A XC położony jest na głębokości od 45 do 55 cm. Ogólnie ten 
ostatni wyróżnić można na głębokości od 20 do 90 cm. Poziom ĆG 
występuje zawsze poniżej 45 cm, a w około 70% przypadków na głębokości 
większej niż 65 cm.

Rocz. Gleb. — 7



Ryc. 2. Analizowane przekroje gleboznawcze
D . — czarne ziemie zdegradowane, A — gleby płowe właściwe, linia obrazująca średnie położenie terenu

Fig. 2. Soil cross sections under study
D . — degraded black earths, A — typical soils lessives, line demonstrating a medium situation of the area



98 J. Cierniewski

Rye. 3. Częstość występowania poziomów A t , A XÇ  i CG zależnie od głębokości profilu
czarnych ziem właściwych *

Fig. 3. Occurrence frequency of А 1ч А ХС  and CG  horizons depending on the profile
depth of typical black earths

Rye. 4. Częstość występowania dolnej granicy poziomu A x (a) i górnej granicy poziomu 
CG (b) w funkcji głębokości profilu czarnych ziem właściwych

Fig. 4. Occurrence frequency of lower limit of the A x {a) horizon and a top limit of the 
CG(b) horizon in the function of the profile depth of typical black earths

Analiza zmienności składu mechanicznego w funkcji głębokości profilów 
badanych gleb dowodzi, że w ponad 60% ich* wierzchnie warstwy do głębokości 
35 cm są zbudowane z gliny lekkiej i gliny lekkiej spiaszczonej. Glina 
lekka pylasta oraz piasek gliniasty mocny występują w poniżej 20% opisanych 
profilów. W przedziale głębokości od 35 do 50 cm znaczny udział ma 
piasek gliniasty mocny, który na głębokości 45-50 cm stwierdzono w ponad 
40% profilów. Poniżej głębokości 50 cm wzrasta wyraźnie udział gliny 
średniej pylastej, która już na głębokości 80 cm zaczyna dominować

Rocz. Gleb. — 7'
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Ryc. 5. Częstość występowania określonych utworów teksturalnych w funkcji głębokości
profilu czarnych ziem właściwych

Fig. 5. Occurrence frequency of definite textural formations in the function of the profile
depth of typical black earths

w budowie profilów, a na głębokościach większych od 100 cm występuje 
w ponad 70% profilów. W około 15% opisanych profilów glinę średnią 
pylastą uzupełnia w przedziale głębokości od 65 do 80 cm piasek gliniasty 
lekki, a głębiej, aż do 130 cm, piasek słabo gliniasty.

P r z e d s t a w i e n i e  k a r t o g r a f i c z n e .  Duża zmienność podstawowych cech 
morfologicznych profilu czarnych ziem właściwych stwarza trudności karto
graficzne przy wydzielaniu jednostek glebowych dokładnie charakteryzujących 
ich budowę, a jednocześnie zapewniających dostateczną „czystość” w obrębie 
konturów.

W niniejszej pracy przeanalizowano ogólny schemat opisu kartograficz
nego jednostek podtypu czarnych ziem właściwych (tab. 3). W wydzielonych 
jednostkach określono skład mechaniczny warstwy wierzchniej i wszystkich 
warstw głębiej położonych, jeśli ich miąższość była równa lub większa od 
25 cm. Jednocześnie określono głębokość ich zalegania według ogólnie 
stosowanych zasad w polskiej kartografii gleboznawczej.
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Ryc. 6. Kartograficzna charakterystyka wydzielonych jednostek
a — liczba profilów, b — liczba odcinków, с — średnia długość odcinków, d — sumaryczna długość odcinków

Fig. 6. Cartographic characteristics of the distinguished units
a — number of profiles, b —  number of segments, с — mean length of the segments, d  — total length of the segments

Pomimo pominięcia na przekrojach wszystkich mniejszych jednostek o 
długości odpowiadającej podstawowej jednostce kartograficznej (w niniejszych 
badaniach równej 20 m) i włączeniu ich do sąsiednich jednostek karto
graficznych, wśród czarnych ziem właściwych wydzielono 28 różnych jednostek 
kartograficznych. Liczba ta nie uwzględnia jednostek położonych na skrajach 
analizowanych przekrojów, gdyż nie można byłoby dla nich jednoznacznie 
określić długości zajmowanego odcinka przekroju. Faktycznie więc te 28 
jednostek wydzielono na długości około 2050 m przekrojów. W charakterys
tyce wydzielonych jednostek kartograficznych uwzględniono łączną długość
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Ryc. 7. Charakterystyka wydzielonych kartograficznych kompleksów
glebowych

a — ilość profilów, b — ilość odcinków, с — średnia długość odcinków, d  — całkowita długość
odcinków

Fig. 7. Characteristics of the distinguished cartographic soil complexes
a — number of profiles, b — number of segments, с — mean length of the segments, 

d  — total length of the segments

reprezentujących je odcinków, ilość opisanych w ich obrębie profilów oraz 
ich przeciętną długość (ryc. 6). Sporządzony diagram unaocznia, że -tylko 
6 wydzielonych jednostek reprezentowanych jest przez dwa i więcej odcinków. 
Największy udział spośród nich mają jednostki przedstawiające gleby wy
tworzone z gliny lekkiej, gliny lekkiej pylastej i gliny lekkiej spiaszczonej, 
zalegające wszystkie średnio głęboko ną glinie średniej pylastej (gl: gsp,



T ab ela  1

Charakterystyka dominujących gatunków glebowych 
Characteristics of the predominant soil species

' Nr 
przekroju 

profilu 
Cross- 

section  
profile 

No.

Poziom
genetyczny

Genetic
horizon

Głębokość
Depth

cm

Skład mechaniczny 
Cząstki gleby о 0  w mm 

Mechanical composition 
Soil particles of dia in mm

Materia
organiczna

Organic
matter

°//0

C aC 03
%

pH
Barwa 
suchej 
gleby 

Colour 
of dry 

soil

Symbol
gatunku
Species
symbol

1 1-0,1 0,1-0,02 <0,02
н 2о KCl

mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

21/2 A lp 0-30 3,6 33 21 46 3,0 2,8 8,2 7,8 lOYR 3/2 gs.gsp
A1C 10-40 3,3 61 15 24 1,3 1,2 8,3 7,8 2.5Y 5/3
CG 40-65 3,5 32 26 42 - 4,6 8,5 8,0 2.5Y 7/4
CGca 65—(130) 3,0 33 26 41 - 9,5 8,6 8,1 5Y 7/2

25/8 A lp 0-25 4,7 55 21 24 3,9 5,0 8,3 7,8 lOYR 3/1 glsigsp
A1C 25-30 3,3 61 15 24 1,4 2,6 8,5 8,1 2.5Y 5/3
CG 30-70 2,6 45 22 33 — 2,5 8,5 8,2 2.5Y 7/3
IICca 70-95 2,4 28 28 44 - 17,9 8,6 8,2 2.5Y 8/8
IllCGca 95—(i 30) 3,4 33 26 41 - 17,2 8,6 8,2 7.5Y 8/3

25/22 A lp 0-55 1,3 51 25 24 3,1 0 7,6 7,2 lOYR 3/2 gl-gsp
A1C 55-65 7,0 51 26 23 1,6 0,3 8,3 7,7 lOYR 5/2
CG 65-75 3,1 43 26 30 - 1,5 8,3 7,8 2.5Y 6/4
IICGca 75-115 4,1 34 25 41 — 6,3 8,5 7,9 2.5Y 7/3
IIICGca 1154130) 4,0 33 26 41 — 8,5 8,4 7,8 7.5Y 7/2

25/14 A lp 0-40 1,4 37 32 31 3,1 1,0 8,2 7,7 lOYR 3/2 glp-gsp
A1C 40-55 2,5 32 35 33 1,2 1,3 8,3 7,8 2.5Y 4/2
CG 55-70 8,1 28 42 30 — 6,5 8,6 8,1 2.5Y 7/4
IICGca 70-110 3,0 36 27 37 — 9,2 9,6 8,1 5Y 7/2
IIIGCca 110 -(130) 4,1 33 29 38 - 13,0 8,6 8,2 5Y 8/3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25/11 A lp (MO 4,2 47 26 27 3,7 4,3 8,2 7,8 10YR 3/2 glp:ps:gsp

A 1C 40-70 2,8 55 27 18 1,5 6,4 8,4 8,2 2.5Y 5/2
CG 70-95 зол 81 13 6 — 4,7 8,6 8,3 2.5Y 7/6
IICG 95-105 30,6 74 15 11 — 6,2 8,6 8,3 2.5Y 8/8
IIICGca 105—( 13Q) 4,1 33 29 38 — 14,2 8,6 8,3 7.5Y 8/3

25/16 A lp 0-70 1,0 60 23 17 3,0 0 7,9 7,4 10YR 3/2 pgm:pgl:gsp
A le 70-80 3,2 65 23 12 1,4 1,7 8,1 7,7 10YR 5/4
CG 80-100 11,0 81 13 6 - 5,0 8,5 7,9 2.5Y 7/4
IICG ca 100-(130) 4,8 38 26 36 - 17,2 8,6 8,0 7.5Y 7/3

25/18 A lp 0-45 1,5 52 27 21 2,9 0,8 7,9 7,5 10YR 4/3 gls:ps
A 1C 45-55 4,6 52 29 19 1,9 0,7 8,2 7,6 10YR 4/5
A 1C 55-70 6,4 58 24 18 1,5 0,7 8,3 7,7 10YR 6/8
CG 70-80 8,2 49 ' 17 24 — 0,8 8,3 7,7 2.5Y 6/8
IICG 80—(130) 20,6 84 10 6 - 1,3 8,4 8,1 2.5Y 7/8

gsp — medium silty loam gl — light loam
glp — light silty loam pgm — heavy loamy sand
gs — medium loam gls — light sandy loam
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glp : gsp i gis : gsp). Jednostki te łącznie zajmują blisko 50% długości 
analizowanych przekrojów. Przeciętna długość ich odcinków waha się w grani
cach 34-95 m, co w wymiarze powierzchniowym odpowiada 0,1-0,9 ha. 
Stosunkowo duży udział w badanych przekrojach mają również jednostki 
opisujące gleby wytworzone z gliny średniej, zalegające płytko na glinie 
średniej pylastej (gsgsp),  oraz z gliny lekkiej zalegającej średnio głęboko 
na piasku słabo gliniastym (gl:ps). Każda z nich zajmuje około 6 % długości 
przekrojów, tworząc przeciętnie przeszło 60-metrowe odcinki, a więc po
wierzchniowo płaty o areale około 0,4 ha. Omawiany diagram wskazuje 
ponadto, że na długości około 2050 m przekrojów wyróżniono aż 22 inne 
jednostki kartograficzne występujące w pojedynczych odcinkach. Ponieważ 
każde z nich ma niewielki udział przestrzenny, to przy generalizacji więk
szość z nich potraktować można jako „zanieczyszczenia” w stosunku do 
jednostek dominujących powierzchniowo.

Ze względu na podobieństwo pod względem składu mechanicznego ok
reślonych jednostek glebowych, pewne jednostki kartograficzne można łączyć 
w tzw. kompleksy kartograficzne.

Przedstawienie badanych gleb w formie takich kompleksów eliminuje 
9 następujących jednostek : gis :gsp :gl, gl pgm:gsp, gis :gs, gs pgm:gsp, pgm: 
gl:gsp, gls pgm:pl. gis :pgl :pl, gls ps i pgm:pl:ps, zajmujących łącznie około 
11% długości przekrojów i opisanych w 11 profilach (ryc. 7). Pozostałych 
19 jednostek kartograficznych, poza jedną, tj. gs gsp, połączono w 4 kom
pleksy kartograficzne, z których największy (glp, gl, gls):gsp zajmuje ponad 
połowę długości badanych przekrojów. W granice tego kompleksu wliczono 
łącznie 46 profilów spośród 85 uwzględnionych w tej analizie. Każdy z po
zostałych kompleksów zajmuje od 6  do 1 1  % długości opisanych przekrojów, 
a w ich granicach znalazło się od 3 do 5 opisanych profilów.

Z m i e n n o ś ć  p r z e s t r z e n n a  cech  m o r f o l o g i c z n y c h  na  t le  m ik ro -  
re l i efu .  Gleby w przedstawionych przekrojach znajdują się pomiędzy rzędnymi
78,8 a 81,0 m n.p.m. Czarnych ziem właściwych nie stwierdzono powyżej 
rzędnej 79,9 m n.p.m. Tak więc pod względem wysokości n.p.m. różnice 
pomiędzy badanymi glebami nie przekraczają 1 , 1  m.

Powierzchnia gleb we wszystkich przekrojach wykazuje spadek w kierunku 
zachodnim. Proste przedstawiające średnie położenie powierzchni terenu 
w opisanych profilach mają przeciętnie nachylenie 0,25%. Te profile, których 
powierzchnia znalazła się ponad wspomnianymi prostymi, uznano za znajdujące 
się na mikrowzniesieniach, natomiast te, które znalazły się pod nimi, zaliczono 
do położonych w mikroobniżeniach. Różnice poziomów wyznaczono z dok
ładnością ± 5  cm. W tak scharakteryzowanych profilach czarnych ziem 
właściwych szukano związków pomiędzy mikroreliefem a ich cechami m or
fologicznymi. Przeciętna miąższość poziomu próchnicznego A 1 i głębokość 
górnej granicy poziomu CG, a także skład mechaniczny wierzchnich warstw 
w profilach położonych na mikrowzniesieniach, na przyjętej płaszczyźnie



T ab ela  2

Niektóre cechy morfologiczne profilów glebowych na tle form mikroreliefu 
Some morphologic features of soil profiles against the background of microrelief forms

Liczba profilów glebowych o określonym 
składzie mechanicznym warstwy wierzchniowej 

Number of soil profiles with the definite 
mechanical composition in surface layer

Średnia 
miąższość 

poziomu А г 
Average

Średnia 
głębokość 

górnej granicy 
poziomu CG 

Average depth of 
top limit 

of the CG horizon 
cm

Liczba 
opisanych 
profilów 

Number of 
described 
profilespgm gls gl glp gs

thickness 
of horizon 

cm

wzniesienia
elevations

8
17

20
43

7
15

6
13

5
11

39 55 46

na płaszczyźnie 
on piane

4
20

6
30

7
35

3
15

0
0

41 55 20

obniżenia
depressions

5
10

17
35

19
39

7
14

1
2

41 55 49

Licznik: liczba należących do danej grupy mechanicznej
In the numerator: number of profiles belonging to the given mechanical compositidn .
Mianownik: % opisanej liczby profilów
In the denominator: % of the number of described profiles
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„O” oraz w mikroobniżeniach przeczą istnieniu istotnych związków pomiędzy 
tymi cechami analizowanych gleb a ich położeniem w mikroreliefie (tab. 2).

O d w z o r o w a n i e  z m i e n n o ś c i  p r z e s t r z e n n e j  na  z d j ę c i a c h  lo t 
n iczych .  Brak istotnych współzależności pomiędzy usytuowaniem wysokościo
wym i położeniem w mikroreliefie płatów czarnych ziem właściwych o różnej 
budowie powoduje duże trudności kartograficzne z prawidłowym rozdziele
niem odpowiednich jednostek glebowych. Trudności te starano się częściowo 
pokonać wykorzystując zdjęcia lotnicze wykonane w okresie, gdy gleby nie 
były pokryte roślinnością.

Analizowano współzależności pomiędzy gęstością optyczną negatywu zdjęcia 
lotniczego w punktach odpowiadających położeniu opisanych profilów a miąż
szością poziomu A u głębokością położenia górnej granicy poziomu CG 
oraz zawartością w warstwie wierzchniej materii organicznej, węglanu wapnia, 
frakcji piaszczystej i jasności jej barwy. Zależności te nie były jednoznaczne 
(tab. 3).

T ab ela  3

Współzależność pomiędzy gęstością optyczną zdjęcia lotniczego 
a niektórymi cechami morfologicznymi profilu glebowego 
Interrelations of optical density of an aerial photograph 

and some morphologic features of the soil profile

Liczba analizowanych Współczynnik Poziom
profilów Równanie regresji korelacji istotności

Number of analyzed Regression equation Correlation Significance
profiles coefficient level

115 D =  0,0002 MU; -1.526 0,086 0,35
115 D =  0,0002 Gcg -1.521 0,103 0,27

12* D =  -0 ,015  OM -1.564 -0 ,328 0,30
12* D =  0,003 Ca -1.511 0,185 0,5
12* D =  0,0017 Fp -1.429 0,329 0,33
12* D =  -0 ,015  J -1.544 -0 ,227 0,5

D — gęstość optyczna — optical density,
ЫА} — miąższość poziomu A x w cm — thickness of horizon in cm
G cg — głębokość górnej granicy poziomu CG w cm — depth of top limit of CG horizon in cm
OM — zawartość materii organicznej w % — organie matter content in %
Ca — zawartość węglanów w % — content of carbonates in %
Fp — zawartość frakcji piaszczastej w % — content of sandy fraction (1-0.1 mm) in %
J — jasność barwy powierzchni gleby — value of the soil surface colour_______________

Podobnie niejednoznaczne są związki pomiędzy wydzielonymi jednostkami 
kartograficznymi a ich gęstością optyczną (patrz przekroje na ryc. 2). 
Poziom fototonalny obrazu zdjęcia lotniczego nie sugeruje istnienia kon
kretnych jednostek glebowych.



T ab ela  4

Zgodność położenia granic jednostek kartograficznych ze zmiennością gęstości optycznej na zdjęciu lotniczym 
Conformity of situations of boundaries of cartographic units with the optical density variability on an aerial photograph

Liczba granic glebowych 
Number of soil boundaries Przesunięcie granic 

glebowych względem 
zmian gęstości optycznej 

Displacement of soil 
boundaries in 

relation to changes 
of optical density 

m

Nr przekroju 
Cross- 

- section 
No.

Liczba granic 
glebowych 

Number of soil 
boundaries

Liczba zmian 
gęstości optycznej 

Number of optical 
density changes

nie odzwierciedlonych 
w gęstości optycznej 

not reflected in 
optical density

dodatkowo sugerowanych 
przez zmianę 

gęstości optycznej 
additionally suggested by 

changes of optical 
density

13 2 3 0 1 5, 11
14 2 1 1 0 7,
15 2 2 0 0 3, 11

.16 4 4 0 _  0 6, 5, 1, 9
17 3 3 0 0 10, 5, 11
18 7 5 2 0 1, 4, 5, 7, 10
19 6 6 1 1 10, 1, 4, 0, 10
20 7 6 1 0 0, 0, 4, 2, 3, 12
21 4 5 0 1 5, 3, 8, 1
22 5 4 1 0 3, 10, 0, 11
23 1 1 0 0 8
24 2 6 0 4 8, 4
25 14 15 2 3 12, 7,.9, 1, 2, 1,

7, 1, 2, 18, 12, 9
59 61 8 10



108 J. Cierniewski

Wydaje się, że zdjęcia lotnicze są na ogół pomocne tylko w ustaleniu 
przebiegu granic między poszczególnymi jednostkami czarnych ziem właści
wych. Zróżnicowanie fototonalne obrazu czarnych ziem właściwych odwzoro
wuje bowiem tylko pewne, trudne do określenia zmiany w budowie profilu 
tych gleb.

Analizę zgodności jednostek kartograficznych ze zmiennością gęstości 
optycznej na filmie ułatwia generalizacja skokowa przebiegu gęstości optycznej 
wzdłuż badanych przekrojów (tab. 4).

Spośród 59 wydzielonych granic w badanych przekrojach tylko 8  nie 
znalazło swojego odzwierciedlenia w przebiegu wykresu gęstości optycznej. 
W 10 przypadkach nie było uzasadnienia, aby zróżnicowanie gęstości optycz
nej wydzielić w oddzielnych jednostkach kartograficznych. Stwierdzono po
nadto, że przesunięcie wydzielonych granic glebowych w stosunku do zróż
nicowania gęstości optycznej wynosi przeciętnie około 6  m.

DYSKUSJA

Badane gleby na tym niewielkim 7-hektarowym areale mają wyższą 
zawartość materii organicznej niż czarne ziemie błońsko-sochaczewskie [2 ], 
kujawskie [4, 5, 6 ], kaliskie [14] i wrocławskie [9]. Pod względem zawartości 
i rozkładu węglanu wapnia w profilu wykazują one podobieństwo do czar
nych ziemi wrocławskich [9].

Na podstawie kryteriów Soil Taxonomy czarne ziemie w okolicy Śremu 
zostały sklasyfikowane jako Typie Haplaąusolle. Te, których miąższość poziomu 
próchnicznego A x (Mollic) przekracza 70 cm, proponuje się ujmować w oddzielny 
podtyp czarnych ziem akumulacyjnych (Cumulic Haplaąusolle) [13].

Na mapie glebowo-rolniczej [15] badane gleby sklasyfikowano jako czarne 
ziemie wytworzone z piasku gliniastego mocnego, zalegającego płytko na glinie 
lekkiej, a więc za pomocą jednostki, która według przeprowadzonej analizy 
kartograficznej może tylko stanowić niewielką domieszkę do dominujących 
tu gleb, jakimi są gleby wytworzone z gliny lekkiej, gliny lekkiej py las tej 
i lekkiej spiaszczonej, zalegających średnio głęboko na glinie* średniej pylastej.

Rozbieżność między treścią wspomnianej mapy glebowo-rolniczej a wyni
kami niniejszej analizy kartograficznej świadczy dobitnie o potrzebie rozpo
czynania prac kartograficznych na tego rodzaju glebach od szczegółowych 
badań na powierzchni wzorcowej lub w przekrojach glebowych. Tylko takie 
szczegółowe badania umożliwiają bowiem wyrobienie sobie poglądu o prze
strzennej niejednorodności pokrywy glebowej w określonej skali opracowania 
kartograficznego. Uważa się, że przybliżona długość przekrojów glebowych 
niezbędna dla stwierdzenia na ich długości stu granic między jednostkami 
kartograficznymi dla map glebowych w skalach 1 : 1 0 0 0 , 1 : 1 0 0 0 0 , 1:25000



Zmienność przestrzenna czarnych ziem kościeńskich 109

i 1:100000 powinna wynosić odpowiednio 2, 15, 75 i 150 km [1]. Stwier
dzenie na badanym przekroju glebowym o długości 2050 m 59 granic między 
jednostkami kartograficznymi odpowiada wskaźnikowi około 3,5 km na 100 
granic jednostek glebowych. W artość ta na tle powyższych norm odpowiada 
skali opracowania kartograficznego około 1:4000.

Wyniki dotyczące odwzorowania zmienności przestrzennej analizowanych 
czarnych ziem właściwych na zdjęciach lotniczych potwierdzają pogląd
0 przydatności fotointerpretacji do kartografii gleboznawczej [3, 1 0 , 1 1 , 13]. 
Ustalenie granic między glebami płowymi a czarnymi ziemiami nie nastręcza 
trudności z uwagi na wyraźnie niższe usytuowanie w terenie tych ostatnich
1 znacznie ciemniejsze ich zabarwienie wskutek większej ilości materii orga
nicznej. Trudności kartograficzne pojawiają się jednak na niższym poziomie 
klasyfikacyjnym, przy oddzielaniu czarnych ziem zdegradowanych od czarnych 
ziem właściwych. Ich zróżnicowanie bowiem pod względem położenia wysoko
ściowego i zawartości materii organicznej nie jest już tak wyraźne.

WNIOSKI

N a podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
— Duża zmienność cech morfologicznych profilów czarnych ziem właści

wych pod względem miąższości poziomu próchnicznego, głębokości zalegania 
poziomów A tC i CG oraz składu mechanicznego powoduje, że w około
2 km przekroju, stosując kryteria PTG, wyróżniono 28 różnych jednostek 
glebowych. Tylko 6  spośród nich jest reprezentowana przez dwa i więcej 
odcinków o długości od 34 do 95 m (tj. od 0,1 do 0,9 ha). Dominującymi 
są tu jednostki czarnych ziem właściwych wytworzonych z gliny lekkiej, 
gliny lekkiej pylastej i lekkiej spiaszczonej, zalegające średnio głęboko na 
glinie średniej pylastej.

— Nie stwierdzono istotnych współzależności pomiędzy analizowanymi 
cechami morfologicznymi profilów badanych gleb a ich położeniem wysokościo
wym i położeniem w mikroreliefie.

— Zróżnicowanie fototonalne zdjęcia lotniczego w podczerwieni jest po
mocne w ustaleniu granic między poszczególnymi jednostkami czarnych 
ziem właściwych. Sugeruje ono tylko pewne, trudne do jednoznacznego 
określenia zmiany w budowie profilów tych gleb.
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E. ЦЕРНЕВСКИ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТИПИЧНЫХ ЧЁРНЫХ ЗЕМЕЛЬ ФРАГМЕНТА КОСЦЯНЬСКОЙ 
РАВНИНЫ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВЕННЫХ РАЗРЕЗОВ

Кафедра мелиоративного почведения Познаньской сельскохозяйственной академии

Р езю м е

В работе приводятся результаты количественных исследований изменчивости основ
ных морфологических признаков профиля типичных чёрных земель, расположенных на 
Косцяньской равнине в окрестности г. Сьрема. В анализе учитывается 121 описание 
почвенных профилей, расположенных вдоль 13 почвенных разрезов, длина которых 
составила 2,5 км. Результаты исследований показывают большую дифференциацию 
в строении этих почв относительно: мощности гумусного горизонта, глубокости гори
зонта А ХС  и Cg  и гранулометрического состава. Не констатированы существенные 
взаимосвязи между определёнными морфологическими признаками профиля исследо
ванных почв, а его высотным расположением и местоположением в микрорельефе. 
Доказано, что дифференциация фототона изображения типичных чёрных земель на 
инфракрасных снимках может помочь в определении границ между отдельными видами 
почв.
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SPATIAL VARIABILITY OF TYPICAL BLACK EARTHS 
OF A SEGMENT OF THE KOŚCIAN PLAIN DETERMINED ON 

THE BASIS OF SOIL CROSS SECTIONS

Department of Land Reclamation Pedology 
Agricultural University of Poznań

Sum m ary

Variability of basic morphological features of the profile of typical black earths situated 
on the Kościan plain in environs of Srem is characterized quantitatively. 121 described 
soil profiles situated along 13 cross sections of the total length of about 2.5 km were 
used in the investigations. The investigation results have proved a considerable differentiation 
in the structure of these soils with regard to the humus horizon thickness, depths of 
A XC  and Cg horizons and mechanical composition. No significant interrelations of different 
morphologic factors of profiles of the soils under study and their situation in the altitudes 
and in the microrelief have been proved. It has been found that the phototonal differentiation 
of the picture of typical black earths on infrared aerial photographs can be of use in 
determining the course of boundaries between their particular species.
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