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WSTĘP
W Polsce orsztyn spotykany jest w glebach bielicowych i bielicach, a więc
głównie na obszarach występowania piasków luźnych o różnej genezie, którym
towarzyszy roślinność borowa [Miklaszewski 1930; Kuźniar 1948; Rudnicki,
Strzelecki 1966; Prusinkiewicz 1961; Prusinkiewicz, Nory śkiewicz 1966; Prusin
kiewicz i in. 1980; Konecka-Betley 1982; Prusinkiewicz, Bednarek 1991].
Występowanie orsztynu w glebach piaszczystych Parku Krajobrazowego Lasy
Janowskie jest na ogół powszechne, a często związane z dość płytko występują
cym zwierciadłem wód gruntowych [Uziak i in. 1992]. Spostrzeżenia dokonane
na terenie badanego Parku są zbieżne z obserwacjami poczynionymi w innych
regionach Kotliny Sandomierskiej [Kuźniar 1948; Dobrzański, Piszczek 1948;
Uziak 1959; Uziak i in. 1971].
Celem pracy jest charakterystyka warunków występowania i budowy gleb z
orsztynem na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.

TEREN I METODA BADAŃ
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie to zwarty kompleks leśny o powierzchni
około 40 tys. ha zaliczany do Puszczy Solskiej. Puszcza Solska porasta Równinę
Biłgorajską, która stanowi integralną część Kotliny Sandomierskiej [Kondracki
1978; Wojtanowicz 1989/90]. Obszar Parku stanowi rozległą równinę, położoną
na wysokości od około 152 m n.p.m. w części południowo-zachodniej do około
230 m n.p.m. w części północno-wschodniej (rys. 1).
Na obszarze Parku występują przede wszystkim piaski i żwiry rzeczne, które
powstały w wyniku działalności rzek peryglacjalnych w czasie trwania zlodowa
cenia środkowopolskiego i bałtyckiego [Bielecka 1960]. Na badanym obszarze
spotyka się także gliny zwałowe zlodowacenia krakowskiego [Malinowski, Moj-

RYSUNEK 1. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, plan sytuacyjny
FIGURE 1. The Janów Forests Landscape Park - location plan

Wanmki występowania i morfologia gleb z orsztynem..

115

ski 1981]. W młodszym dryasie zaczęły się tu tworzyć utwory organiczne (torfy)
[Mamakowa 1962].
Zasadniczymi elementami rzeźby Parku są piaszczyste równiny akumulacyjne
przypominające terasy, sandry, stożki napływowe lub równiny proluwialne uro
zmaicone wydmami. Wydmy tworzyły się na tym obszarze od najstarszego dryasu
[Buraczyński, Wojtanowicz 1969]. Dominują tu wydmy niskie (do 3 m wysoko
ści), które w zachodniej części Równiny Biłgorajskiej stanowią około 80% wszy
stkich wydm [Buraczyński 1993]. Istotnym elementem rzeźby badanego obszaru
są także owalne zagłębienia terenu o charakterze mis deflacyjnych. Formy te na
ogół zajęte są przez bagna i torfowiska.
Średnia roczna temperatura powietrza na terenie Parku wynosi około 7,4°C, a
średnia roczna suma opadów atmosferycznych - od 600 do 650 mm [Kaszewski
i in. 1995].
Sieć hydrograficzna parku jest stosunkowo bogata. Głównym ciekiem wodnym
Parku jest rzeka Bukowa. Szczególną rolę w kształtowaniu gleb semihydrogenicznych i hydrogenicznych odgrywają tu na ogół płytko występujące wody grun
towe. Istotnym elementem hydrograficznym są liczne kanały melioracyjne, bagna
oraz stawy zlokalizowane głównie w zachodniej części Parku (rys. 1). Łącznie
wody zajmują około 3% powierzchni.
Lasy Janowskie w podziale D. Fijałkowskiego [1972] wchodzą w skład Rów
niny Puszczańskiej, gdzie dominują siedliska borowe. Do najbardziej pospolitych
typów siedliskowych lasu można zaliczyć: bór świeży, bór mieszany wilgotny,
bór mieszany bagienny, bór bagienny oraz las mieszany wilgotny.
Największą powierzchnię Parku zajmują gleby bielicowe (około 54%) wytwo
rzone z piasków luźnych i słabogliniastych [Uziaki in. 1992]. Gleby te występują
na terenie całego Parku. Około 14% powierzchni stanowią gleby rdzawe wystę
pujące głównie w obrębie wydm. Na uwagę zasługuje fakt, że około 25% powie
rzchni zajmują gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne, z których największy
udział przypada glebom glejowym, głejobielicowym i glejobielicom. Na gleby
torfowe łącznie z murszowymi i murszowatymi przypada około 8% powierzchni.
Dość powszechnie występują tu gleby z orsztynem.
Podczas prac terenowych zbadano 15 profili gleb z orsztynem (rys. 2). Niektóre
z nich przedstawiono w niniejszej pracy. W celu uchwycenia związku między
badanymi glebami a pozostałymi elementami środowiska przyrodniczego Parku,
wykonano 6 przekrojów niwelacyjno-geologiczno-glebowych o łącznej długości
1209 m. Dwa z nich ilustruje rysunek 3. Również w terenie określono barwę gleb
przy użyciu atlasu barw Standard Soil Color Charts [1967].
W celu charakterystyki dynamiki środowisk sedymentacyjnych, w których
tworzyły się skały macierzyste badanych gleb z orsztynem, wykorzystano wskaź
niki uziarnienia według Folka i Warda [1957]. Wymienione wskaźniki obliczono
przy użyciu programu komputerowego Tekstura [Prusinkiewicz, Proszek 1990].
Podstawą do obliczenia wskaźników uziarnienia był skład granulometryczny
oznaczony w wybranych próbkach glebowych metodą areometryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego.
Badane gleby z orsztynem reprezentują typ gleb bielicowych i bielic (rys. 4,
profile nr 26, 18, 5) oraz gleb glejobielicowych i glejobielic (rys. 4, profile nr 13
i 31) [Systematyka Gleb Polski 1989]. Dodatkowo w celach porównawczych
zbadano kilka profili gleb bielicoziemnych bez orsztynu. Badane gleby bez
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RYSUNEK 2. Lokalizacja miejsc prowadzonych badań: A - miejsce prowadzonych badań, I-VI
- numer przekroju niwelacyjno-geologiczno-glebowego, Ф - numer profilu gleby z orsztynem, 2
- numer profilu gleby bez orsztynu
FIGURE 2. Localization of the investigated sites: A - localization of the investigated sites; I-VI
- number of the topographic, geological and pedological section; Ф - number of soil profile with
orstein; 2 - number of the soil profile without orstein

orsztynu to gleby rdzawe (rys. 4, profil nr 30) oraz gleby bielicowe (rys. 4, profil
nr 2).

RYSUNEK 3. Przekrój III i IV: A - przekrój topograficzny: 1 - odkrywka glebowa, 2 - odwiert
glebowy, zwg - zwierciadło wód gruntowych. В - przekrój geologiczny: G1 - gleba, QWp - piaski
eoliczne w wydmach, QRp - piaski rzeczne. С - przekrój glebowy: O - poziom organiczny, A poziom próchniczny, АО - poziom przejściowy między poziomami A i O, Ees - poziom eluwialny,
AEes - poziom przejściowy między poziomami A i Ees, Box - scementowany poziom orsztynowy,
Bhfe - poziom iluwialny z akumulacją próchnicy i żelaza, Bfe - poziom iluwialny z akumulacją
żelaza, Bv - poziom rdzawy, BvC - poziom przejściowy między poziomami Bv i С, С - poziom
skały macierzystej, Cgg - oglejona skała macierzysta, CG - poziom przejściowy między poziomem
С i G, G - poziom glejowy
FIGURE 3. Section III and IV. A - topographie section: 1 - soil pit, 2 - soil wellbore, zwg - ground
water table. В - geological section: GL - soil, QWp - eolian sands in dunes, QRp - fluvial sands;
С - pedological section: О - raw humus horizon, A - humus horizon, AO - transitional horizon
between A and О horizons, Ees - elluvial horizon, AEes - transitional horizon between A and Ees
horizons, Box - cemented ortstein horizon, Bhfe - illuvial horizon with humus and iron, Bfe - illuvial
horizon with iron, Bv - rusty horizon, BvC - transitional horizon between Bv and С horizons, С parent rock, Cgg - gleyed parent rock, CG - transitional horizon between С and G horizons, G gley horizon
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Gleby bielicoziemne z orsztynem;
P o d z o l s o i l s wi t h or (s t e i n

Gleby g l e j o - b i e l i c o z i e m n e z orsztynem;
G l e y - p o d z o l s o i l s wi t h o r t s t e i n

G l e b y b i e l i c o z i e m n e b e z о r s z t y n u;
P o d z o l soi l s w i t h o u t о r ist ein

RYSUNEK 4 - podpis obok
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW WYSTĘPOWANIA
GLEB Z ORSZTYNEM
Warunki występowania gleb z orsztynem na obszarze Parku Krajobrazowego
Lasy Janowskie przedstawiono na rysunku 3. Gleby z orsztynem wytworzyły się
na ogół z piasków rzecznych, które budują plejstoceńskie terasy akumulacyjne.
Skałami macierzystymi gleb z orsztynem mogą być także piaski eoliczne. Skały
macierzyste gleb z orsztynem mimo różnej genezy wykazują podobne uziarnienie
(tab. 1). Są to piaski luźne z przewagą frakcji piasku średniego (0,5-0,25 mm) i
drobnego (0,25-0,10 mm), zawierające w przypadku piasków rzecznych do 7,5%
części szkieletowych. Charakteryzują się one przede wszystkim zbliżoną przecięt
ną średnicą ziaren oraz podobnym stopniem wysortowania (tab. 2). Może to
wskazywać na podobną dynamikę omawianych środowisk sedymentacyjnych, w
których tworzyły się skały macierzyste badanych gleb z orsztynem.
Gleby z orsztynem występują na wysokości od 184 do 221 m n.p.m. na ogół w
obrębie płaskich, względnie nisko położonych piaszczystych równin akumulacyj
nych lub też u podnóża wydm (rys. 3). Ich występowanie stwierdzono także w
miejscu, gdzie piaski rzeczne są podścielone gliną zwałową (rys. 2, profil nr 5).
W obrębie wyżej położonych form mikrorzeźby (stoki i grzbiety wydm) wystę
powały na ogół gleby bielicowe i rdzawe bez poziomów orsztynowych (rys. 3).
Suchy klimat glebowy panujący szczególnie w miejscach występowania gleb
rdzawych może wpływać na intensywność procesu bielicowania [Czępińska-Kamińska 1986].
Gleby z orsztynem miały na ogół przemy wno-podsiąkowy lub przemy wny typ
gospodarki wodnej. Przemywno-podsiąkowym typem gospodarki wodnej chara
kteryzowały się gleby glejobielicowe i glejobielice, w których profilu poziom wód
gruntowych występował na głębokości od 105 do 140 cm (rys. 3, 4). W glebach
bielicowych i bielicach z orsztynem dominował przemywny typ gospodarki
wodnej. Jednak okresowo gleby te (szczególnie w mokrych latach) mogą charaRYSUNEK 4. Morfologia badanych gleb: Of - podpoziom butwinowy, Oh - podpoziom epihumusowy, A - poziom próchniczny, AOh - poziom przejściowy między poziomami A i Oh, Ees poziom eluwialny, AEes - poziom przejściowy między poziomami A i Ees, B lo x - podpoziom
orsztynowy z próchnicą i półtoratlenkami, B2ox - podpoziom orsztynowy z półtoratlenkami i
próchnicą, B3oxgg - oglejony podpoziom orsztynowy, Bhfe - poziom iluwialny z próchnicą i
żelazem, Bfe - poziom iluwialny z żelazem, Bv - poziom rdzawy, BvC - poziom przejściowy
między poziomami Bv i С, С - poziom skały macierzystej, BfeC - poziom przejściowy między
poziomami Bfe i C, B2oxC poziom przejściowy między podpoziomem B2ox i poziomem C, Cgg
- oglejona skała macierzysta, G - poziom glejowy, CG - poziom przejściowy między poziomami
С i G, HCg i HIC - warstwy nieciągłości litologicznej, zwg - zwierciadło wód gruntowych.;
FIGURE 4. Morphology of investigated soils: Of - fermentation subhorizon, Oh - epihumus
subhorizon, A - humus horizon, AOh - transitional horizon between A and Oh horizons, Ees elluvial horizon, AEes - transitional horizon between A and Ees horizons, B lo x - ortstein
subhorizon with humus and sesquioxides, B2ox - ortstein subhorizon with sesquioxydes and
humus, B3oxgg - gleyed ortstein subhorizon, Bhfe - illuvial horizon with humus and iron, Bfe iluvial horizon with iron, В v - rusty horizon, BvC - transitional horizon between Bv and С horizons,
С - parent rock, Bfeć - transitional horizon between Bfe and С horizons, B2oxC - transitional
horizon between B2ox subhorizon and С horizon, Cgg - gleyed parent rock, G - gley horizon, CG
- transitional horizon between С and G horizons, HCg i IIIC - leyers of lithological discontinuity,
zwg - ground water table.

Nr
Profilu
Profile
No.

Poziom Głębokość
Horizon Depth
[cm]

Piaski rzeczne 18
С
31
CG
Piaski eoliczne 1
Cgg
26
с

Fluvial sands
138-148
100-110
Eolian sands
145-155
125-135

Zawartość frakcji [%] o śred. w mm - Fraction content [%] with dia in mm
>1,0 1,0-0,5
0,5-0,25
0,25-0,10
0,10-0,05
0,05-0,02
0,02-0,005

Gatunek
0,005-0,002 <0,002 gleby
Textural
class

3,0
7,5

10,5
11,2

60,0
33,4

27,5
41,2

1,0
11,2

0,0
1,0

0,0
0,0

1,0
1,0

0,0
1,0

pl
Pl

0,0
0,0

4,1
2,0

45,4
31,7

45,5
49,9

3,0
11,4

0,0
2,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,0
1,0

Pl
Pl
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pi - piaski luźne - loose sands
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TABELA 1. Uziarnienia wybranych skał macierzystych gleb z orsztynem
TABLE 1. Grain size distribution of selected parent material of ortstein soils
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TABELA 2. Wskaźniki uziarnienia skał macierzystych gleb z orsztynem (wg Folka i Warda [1957])
TABLE 2. Grain size distribution indices of parent material of ortstein soils according to Folk and
Ward [1957]
Nr Profilu Poziom
Profile No. Horizon

Głębokość Przeciętna średnica
Depth
ziaren
[cm]
Grain size mean Mz
mm
Ф

Piaski rzeczne - Fluvial sands
138-148
С
18
100-110
CG
31
Piaski eoliczne - Eolian sands
145-140
1
egg
125-135
с
26

Stopień
wysortowania
Sorting 8i

Skośność
Skewness
Ski

Kurtoza
Curtosis
KG

1,71
2,04

0,31
0,24

0,73
1,26

0,01
-0 ,0 6

1,32
1,20

2,08
2,47

0,24
0,18

0,69
0,90

0,13
0,16

1,01
1,08

kteryzować się przemy wno-podsiąkowym typem gospodarki wodnej, na co wska
zują ślady oglejenia w poziomach skały macierzystej (rys. 4).
Gleby z orsztynem stanowiły najczęściej siedlisko mało zwartego boru mie
szanego wilgotnego, boru mieszanego świeżego oraz boru świeżego.
Bór mieszany wilgotny (wariant umiarkowanie wilgotny) jest najczęściej
spotykanym typem siedliskowym lasu towarzyszącym glebom z orsztynem. Drze
wostan stanowią tu: sosna, brzoza i świerk. Podszyt tworzą: sosna, jodła, buk,
leszczyna, dąb, kruszyna i brzoza. W runie występują: widłoząb, borówka czarna,
borówka brusznica, trzęślica modra, płonnik strojny, wrzos zwyczajny, torfowiec
ostrolistny, gajnik lśniący, trzcinnik leśny, malina właściwa, bagno zwyczajne
oraz knotnik zwisły.
Bór mieszany świeży (wariant silnie świeży) występuje na glebach z orszty
nem, gdzie drzewostan stanowią: sosna, brzoza, świerk, olsza i dąb. Podszyt to:
jodła, sosna, brzoza, olsza, kruszyna, dąb i świerk. W runie występują: orlica
pospolita, trzęślica modra, bielistka sina, gajnik lśniący, bagno zwyczajne, borów
ka czarna, wrzos zwyczajny, borówka brusznica.
Bór świeży (wariant silnie świeży) stwierdzono na glebach z orsztynem, gdzie
drzewostan i podszyt stanowią: sosna i brzoza. W runie występują: wrzos zwy
czajny, borówka brusznica, borówka czarna i trzęślica modra.
Analiza wykonanych w terenie profili niwelacyjno-geologiczno-glebowych
pozwala stwierdzić, że głównymi czynnikami glebotwórczymi kształtującymi
badane gleby są: skała macierzysta, mikrorzeźba terenu decydująca o stopniu
uwilgotnienia gleb oraz szata roślinna. Wraz ze wzrostem uwilgotnienia wywoła
nym bliskim występowaniem zwierciadła wód gruntowych wzrasta stopień zbielicowania badanych gleb.

MORFOLOGIA GLEB Z ORSZTYNEM
Gleby z orsztynem różnią się budową od bardziej suchych gleb bez orsztynu
(rys. 4). Miąższość poziomu próchnicy nadkładowej O gleb z orsztynem docho
dziła do 13 cm. Jest to o tyle istotne, że kwaśna próchnica nadkładowa O jest nie
tylko źródłem bielicujących kwasów fulwowych, ale także poziomem zasobnym
w związki żelaza i glinu [Kuźnicki, Skłodowski 1969, 1970]. Wydaje się, że
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miąższe warstwy substancji organicznej o różnym stopniu rozkładu mogą wyka
zywać zdolność do zatrzymywania (retencji) wód opadowych, wywołując okre
sową anaerobiozę i uruchomienie związków Fe2+ z górnych poziomów gene
tycznych.
Miąższość poziomu eluwialnego Ees badanych gleb z orsztynem jest zróżni
cowana (od 5,0 do 39,0 cm) i na ogół większa w glebach glejo-bielicoziemnych.
Powstanie miąższych poziomów eluwialnych Ees wiąże się często z obecnością
miąższej warstwy próchnicy nadkładowej O, a także w niektórych przypadkach z
procesami odgórnego oglejenia wywołanego obecnością scementowanego pozio
mu iluwialnego [Uggla 1980]. Poziomy eluwialne Ees mają strukturę rozdzielnoziarnistą i barwę od jasnoszarej do jasnoszaro-brązowej (hue 5-10 YR, value 5-7,
chroma 1-2).
Badane poziomy orsztynowe Box są na ogół zróżnicowane na 2 lub 3 podpoziomy o łącznej miąższości od 9,0 do 85,0 cm. Są to poziomy o zróżnicowanym
stopniu scementowania, strukturze masywnej, barwie od brązowej do brązowoczarnej (hue 5-10 YR, value 2-4, chroma 2-6). W glebach glejo-bielicoziemnych
dolne podpoziomy orsztynowe B3oxgg (glejoiluwialne) pozostawały w zasięgu
oddziaływania wód gruntowych. Głębokość zalegania poziomów orsztynowych
na terenie Parku wahała się od 24,0 do 52,0 cm.
Należy podkreślić, że morfologia badanych gleb z orsztynem wskazuje na
znaczny stopień ich zbielicowania niezależnie od reprezentowanego typu. Świad
czą o tym następujące cechy budowy: znaczna miąższość poziomu eluwialnego
Ees oraz jego jasna barwa, ostry sposób przechodzenia poziomu eluwialnego Ees
w poziom orsztynowy (iluwialny) Box, znaczna na ogół miąższość poziomu
orsztynowego Box oraz jego zróżnicowanie na podpoziomy (Blox, B2ox, itd.),
intensywna barwa poziomu orsztynowego Box oraz jego scementowanie.

WNIOSKI
1. Badania przeprowadzone na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
wskazują, że gleby z orsztynem kształtowały się pod wpływem ubogiej skały
macierzystej oraz mikrorzeźby terenu mającej wpływ na stopień ich uwilgotnienia.
Ważnym czynnikiem glebotwórczym wspomnianych gleb jest także szata roślinna.
2. C e c h y m o r f o l o g i c z n e g l e b z o r s z t y n e m z w i ą z a n e s ą :
- z procesem intensywnego bielicowania wywołanym przesączaniem się wody
opadowej w głąb profilu oraz
- z oddziaływaniem dość płytko występującego zwierciadła wód gruntowych,
kiedy woda podsiąka ku górnym poziomom genetycznym.
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AND MORPHOLOGY OF ORTSTEIN SOILS
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SUMMARY
Common occurrence of ortstein soils in the Lasy Janowskie Landscape Park is
related to a relatively shallow ground water table. The investigated ortstein soils
mostly derived from Quaternary (Pleistocene) sands, river gravels and eolian
formations. They mainly occur within accumulation plains, located relatively low,
and at the dune base. In terms of typology they represent podzol soils and podzols
and gley-podzol soils and gley-podzols. They form habitates of moist mixed
coniferous forest, fresh mixed coniferous forest and fresh coniferous forest.
Morphological feactures of the investigated ortstein soils indicate their strong
podzolisation caused both by percolation of rainfall waters into soil profile and
action of shellow ground water table.
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