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Abstract: The aim o f the research was to interpret the texture o f Luvisols formed from silty loams o f the 
Middle Polish Glaciation, based on PN-R-040032 and Polish Society o f Soil Science (PTG) 2008 texture 
classifications and sedimentological parameters. The research was conducted on soil samples from Luvi- 
sol profiles located on the margin of the Głogowska Valley and the Trzebnicki Belt. The obtained results 
of grain size composition from areometric analysis show that the dominating fraction is silty loam, 
according to PN-R-04033, and silt loam, according to PTG 2008. The discrepancy in the results is caused 
by the differentiation of the content range o f the silt and clay fractions in the silt grain size group in the two 
classifications. According to the PTG 2008 classification, profiles I and II contain silty loam to the depth 
of 70 cm and loam to 120 cm. The silty loam horizon was found above loam, which could point to the 
lithological heterogeneity of the horizon. However, this is not consistent with the PN-R-04033 classifica
tion, according to which silty loam predominates in the majority o f the horizons. The obtained sedimen
tological parameters do not supply a clear explanation on the origin o f the diversity o f material within the 
profile.
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WSTĘP
Na masę mineralną gleb składają się ziarna o zróżnicowanej średnicy, które charakte

ryzują się różnym składem petrograficznym, a zatem i chemicznym. Wielkość cząstek 
oraz ich proporcje w glebie odgrywająważnąrolę, gdyż mająwpływ na wiele właściwości 
każdej gleby, a w szczególności na właściwości fizyczne, wodne i fizykochemiczne, a w 
konsekwencji na ich wartość użytkową [Uziak, Klimowicz 2000]. Analiza uziamienia,
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obok rozpoznania właściwości fizykochemicznych pozwala na przybliżenie genezy oraz 
wyjaśnienie procesów glebotwórczych kształtujących gleby danego regionu. Ma szczególne 
znaczenie w odniesieniu do gleb niejednorodnych genetycznie. Daje obraz ich genezy i 
wyjaśnia charakter procesów kształtujących profil glebowy [Dąbkowska-Naskręt, 
Jaworska 1997; Catt 1998]. Zróżnicowanie teksturalne w obrębie materiałów macierzystych 
gleb na ich powierzchniowe i podpo wierzchnio we warstwy lub poziomy jest powszechne 
we wszystkich strefach klimatycznych [Komisarek 2000]. Jest więc naturalne, że istniejące 
klasyfikacje uziamienia stale podlegająkrytycznej ocenie i nie słabnie poszukiwanie systemu 
uniwersalnego [Jaworska i in. 2001; Kabała, Marzec 2007].

Celem przeprowadzonych badań była interpretacja uziamienia gleb płowych wytwo
rzonych z pyłów naglinowych zlodowacenia środkowopolskiego, na podstawie kryteriów 
PN-R-040032 [1998] i PTG [2009] oraz wskaźników sedymentologicznych.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono na terenie Pradoliny Głogowskiej ukształtowanej podczas 
zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału Odry [Kondracki 2002]. Materiał badawczy 
stanowiły próbki glebowe pochodzące z profili gleb płowych użytkowanych rolniczo, z 
pięciu stanowisk położonych na pograniczu Pradoliny Głogowskiej i Wału Trzebnickiego 
[Kondracki 2002]. Do analiz pobrano próbki glebowe z każdego poziomu genetycznego i 
przeprowadzono następujące analizy: pH gleb metodąpotencjometryczną, węgiel organiczny 
wg Tiurina, kwasowość hydrolityczna metodą Kappena, zawartość węglanów metodą 
Scheiblera. Uziamienie oznaczono metodą areometryczną Bouyoucosa w modyfikacji 
Casagrande'a i Prószyńskiego. Frakcje piasku rozdzielono na podfrakcje metodą sitową 
na mokro. Interpretację wyników przeprowadzono wg kryteriów PN-R-040032 [1998] 
i PTG [2009] oraz wykorzystując wskaźniki sedymentologiczne wg programu „Siewca” 
[Firma BJB, 2004]. Ocenę morfologiczną podfrakcji piasku przeprowadzono pod 
mikroskopem i określono: charakter powierzchni (matowy, półmatowy, szklisty) oraz 
stopień obtoczenia wg trzystopniowej skali obróbki mechanicznej ziaren ( ziarna kanciaste, 
częściowo obtoczone, obtoczone).

WYNIKI I DYSKUSJA

Analizowane gleby płowe charakteryzowały się typowym dla tych gleb układem 
poziomów genetycznych: Ap - Eet - Bt - C. W budowie morfologicznej badanych profili, 
zwraca uwagę zróżnicowanie miąższości poziomów diagnostycznych (luvic 15-60 cm 
i argillic 35—120 cm), w poszczególnych profilach (tab. 2). Różnice miąższości w 
analizowanych glebach mogą świadczyć o zróżnicowanej intensywności procesu 
przemywania kształtującego badane gleby. Zawartość C organicznego była typowa dla 
gleb płowych i wynosiła w poziomach Ap od 6,6 do 13,0 g • kg-1. Odczyn badanych gleb 
był w zakresie od obojętnego do zasadowego, a wartości pH w większości próbek mieszczą 
się w granicach od pH w H O 7,33 do 8,84 oraz pH w KC1 od 6,98 do 8,22 (tab.l).

Wyniki uziamienia, uzyskane z analizy areometrycznej oraz z analizy sitowej wskazują 
na zróżnicowanie teksturalne analizowanych gleb. Zróżnicowanie to może wynikać z 
działania procesu glebotwórczego (lessivage), jak również wcześniejszej dyferencjacji 
litologicznej utworu mineralnego [Ślusarczyk 1966].
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TABELA 1. Właściwości fizykoche
miczne badanych gleb 
TABLE 1. Physical-chemical properties 
o f soils

Zawartość części szkieletowych (0  > 2 mm) 
jest zróżnicowana w obrębie profili. Największy 
udział tej frakcji stwierdzono w profilu I 
(Nielubia), gdzie wahał się w zakresie 15-34% 
oraz 13-35% w profilu II (Żukowice), co 
pozwala zaklasyfikować te profile do utworów 
średnio szkieletowych [PTG 2009]. W pozo
stałych profilach zawartość frakcji szkiele
towych nie przekroczyła 15%, co pozwala uznać 
je za utwory słabo szkieletowe [PTG 2009].
Wśród części ziemistych ( 0  < 2 mm) badanych 
gleb przeważały frakcje pyłowe ( 0 =  0,05- 
0,002 mm), a wśród nich dominuje podfrakcja 
pyłu grubego ( 0 =  0,02 -0,05 mm). Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku gleb 
użytkowanych rolniczo, gdyż gleby o przewadze 
frakcji pyłowej są lepsze do uprawy od gleb 
piaszczystych, ponieważ między ich cząstkami 
występują przestwory kapilarne. W kapilarach 
zatrzymywana jest woda, która ma zdolność 
poruszania się we wszystkich kierunkach, 
głównie podsiąka ona z poziom ów niżej 
położonych [Bednarek R. i in. 2004]. We 
wszystkich badanych profilach stwierdzono 
wyraźne wzbogacenie poziomów iluwialnych we 
frakcję iłu (tab. 2). We frakcji tej dominowała 
podfrakcja iłu drobnego (0<O,OOO2 mm), a 
stosunki jej zawartości w poziomach Bt do 
zawartości w poziomach Eet mieściły się w 
zakresie 1,41-2,43 (tab. 2). Stosunki zawartości 
iłu drobnego do zawartości iłu grubego w poziomach wzbogacenia większości badanych 
profili (wyjątek -  profile I i II) są wyższe niż w poziomach eluwialnych, co jest 
charakterystyczne dla poziomów argillic [Anderson 1987; Komisarek, Szałata 2008].

Uzyskane wyniki uziarnienia z analizy areometrycznej wykazały, że dominującą grupą 
granulometryczną w analizowanych profilach jest wg PN-R-04033 -  glina pylasta, 
natomiast wg PTG 2008 -  pył ilasty. Wynika to ze zróżnicowania przyjętych w obu 
klasyfikacjach zakresów zawartości frakcji pyłu i iłu dla grupy granulometrycznej pyłów. 
Według klasyfikacji PTG [2009] profile I i II zawierają do głębokości odpowiednio 
70 cm i 120 cm pył ilasty, który podścielony jest gliną zwykłą, co mogłoby wskazywać 
na cechy niejednorodności litologicznej. Nie jest to, jednak zgodne z klasyfikacją wg 
PN-R-04033, gdzie w większości poziomów występuje glina pylasta (tab. 2). W 
pozostałych profilach jest podobnie, jedynie w pojedynczych poziomach występuje 
zgodność klasyfikacyjna grup granulometrycznych (tab. 2). Przeprowadzona w terenie 
oraz powtórzona w laboratorium analiza organoleptyczna uziamienia w badanych profilach 
jest bliższa grupom granulometrycznym oznaczonym wg PTG [2009].

W celu wyjaśnienia jednorodności bądź niejednorodności litologicznej badanych gleb 
oraz warunków transportu i sedymentacji materiału macierzystego oraz przeobrażeń 
spowodowanych procesami glebotwórczymi (lessivage), które związane są z przemiesz-

Profil Poziom pH C-org.
Profile Horizon h 2o KC1 g ‘ kg"1

I Ap 7,55 7,22 13,0
Nielubia Eet 7,53 7,05 9,3

Btl 7,67 6,98 -

Bt2 7,84 7,12 -

C 8,01 7,30 -
II Ap 8,23 7,83 6,6
Żukowice Eet 8,55 8,22 5,9

Btl 8,34 7,75 -

Bt2 8,19 7,48 -

C 8,24 7,44 -
III Ap 7,33 6,07 18,1
Wierzcho- Eet 7,54 5,91 3,2
wice Bt 7,95 5,81 -

C l 8,14 6,58 -

C 8,16 6,62 -
IV Ap 7,53 6,89 7,2
Modła Eet 8,20 7,50 3,9

Bt 7,82 6,46 -

C 8,84 7,65 -
V Ap 8,19 7,49 1,2
Kurowice Eet 8,55 7,72 0,7

Bt 8,13 7,30 -

c 8,38 7,75 -
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TABELA 2. Skład granulo metryczny -  TABLE 2. Soil texture

Profil
Profile

Po
ziom
Hori
zon

Głębok.
Depth

Procentowa zawartość frakcji o średnicy [mm ] 
Percentage o f fraction in diameter [mm]

Grupa granulometr. 
Textural group

[cm] 2 -
0,1 o 

©
 

o

0,05-
0,02

0,02 - 
0,002

0,002-
0,0002

<0,0002 PTG 2008 PN-R-04033

I Ap 0-20 14 6 46 19 5 10 płi PB
Nielubia Eet 20-45 17 12 35 15 5 16 płi gpł

Btl 45-70 17 11 37 19 6 10 płi gpł
Bt2 70-95 22 7 36 17 5 13 gz gpł
C >95 15 12 40 21 5 7 p% pł

II Ap 0-15 12 15 37 17 7 12 płi gpł
Żukowice Eet 15-35 10 13 40 21 8 8 płi pfi

Btl 35-75 23 7 36 17 7 10 płi gpł
Bt2 75-120 16 11 41 19 8 5 płi płp
C >120 32 16 20 10 6 16 gz g

III Ap 0-20 19 16 35 15 5 10 płi pip
Wierzcho Ee 20-45 12 13 39 18 6 12 płi gpł
wice Bt 45-90 12 15 34 16 6 17 płi gpł

C l 90-100 82 3 5 2 2 6 Pg Pg
C >100 22 12 39 14 4 9 płi Pfc

IV Ap 0-30 59 7 17 6 2 9 gl gl
Modła Eet 30-60 37 11 27 12 3 10 gz g

Bt 60-100 18 10 35 16 4 17 płi gpł
C >100 11 13 40 20 5 11 płi płi

V Ap 0-25 15 20 33 13 5 14 gz gpł
Kurowice Eet 25-48 10 16 45 16 6 7 pi pip

Bt 48-90 14 11 35 17 6 17 płi gpł
C 90-150 14 12 46 14 4 10 płi pip

czaniem profilowym frakcji glebowych, przeprowadzono interpretację wyników na 
podstawie wskaźników uziamienia uzyskanych za pomocą programu komputerowego 
„Siewca” (tab. 3).

Przebieg krzywych kumulacyjnych określa stopień wysortowania osadów. Im bardziej 
poziomy jest przebieg krzywych, tym gorzej wysortowany jest analizowany osad. 
Świadczy to o znacznym udziale ziaren zróżnicowanych pod względem wielkości średnic. 
Przeciwnie, jeżeli przebieg krzywych jest stromy, wskazuje to na dobre wy sortowanie 
osadów [Mycielska-Dowgiałło, Rutkowski 1995; Zagórski 1996].

W profilu I (Nielubia) na podstawie wskaźników sedymentologicznych (tab. 3) 
stwierdzono bardzo dobre i dobre wysortowanie materiału (GSO). Skośność (GSK) ma 
znak dodatni, co oznacza, że w profilu dominuje frakcja drobna. Zbliżone wartości średniej 
średnicy ziarna (GSS) świadczą o jednakowej dynamice transportu osadu [Mycielska- 
Dowgiałło, Rutkowski 1995]. W profilu II (Żukowice) na podstawie wskaźników Folka 
i Warda stwierdzono bardzo dobre i dobre wysortowanie materiału (GSO). W profilu 
dominuje frakcja drobna, o czym świadczy dodatnia wartość skośności (GSK). Wartości 
średniej średnicy ziarna (GSS) rosną wraz z głębokością. W profilu III (Wierzchowice) 
występuje na głębokości 90 cm wstawka piasku gliniastego, co widoczne jest w wyraźnie 
wyższej wartości wskaźnika średniej średnicy ziarna (GSS). Wskaźnik wysortowania 
(GSO) jest wysoki i bardzo wysoki, co może świadczyć o małej zmienności dynamiki
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TABELA 3. Wskaźniki sedymentologiczne -  TABLE 3. Sedimentological parameters
Profil
Profile

Poziom
Horizon

Głębok.
Depth
[cm]

Średnia średnica 
ziaren GSS 
Mean diameter [mm]

Odchylenie 
standardowe GSO 
Standard deviation

Skośność
GSK
Skewness

Spłaszczenie 
(kurtoza) GSP 
Kurtosis

I Ap 0-20 0,112 0,390 1,419 4,345
Nie lubią Eet 20-45 0,076 0,304 1,159 3,280

Btl 45-70 0,089 0,407 1,210 4,873
Bt2 70-95 0,074 0,30 1,164 3,271
C >95 0,089 0,292 1,373 3,289

II Ap 0-15 0,081 0,406 0,979 5,565
Żukowice Eet 15-35 0,083 0,405 1,420 5,436

Btl 35-75 0,111 0,367 1,404 4,609
Bt2 75-120 0,170 0,319 1,780 4,271
C >120 0,093 0,286 1,359 3,313

III Ap 0-20 0,076 0,451 0,903 6,310
Wierze ho - Ee 20-45 0,057 0,486 1,064 6,723
wice Bt 45-90 0,056 0,519 1,620 9,080

C l 90-100 0,181 0,373 0,874 3,813
C >100 0,081 0,436 0,476 5,310

IV Ap 0-30 0,180 0,323 0,589 2,651
Modła Eet 30-60 0,103 0,342 -0,109 3,046

Bt 60-100 0,081 0,398 -0,342 6,030
C >100 0,065 0,485 0,860 7,717

V Ap 0-25 0,095 0,396 0,755 4,777
Kurowice Eet 25-48 0,062 0,501 1,620 8,373

Bt 48-90 0,072 0,482 1,798 7,791
C 90-150 0,066 0,508 0,994 7,618

transportu. Dodatnia wartość skośności (GSK) wskazuje na dominację frakcji drobnej w 
stosunku do frakcji o największej częstości w badanym profilu. Wartości średniej średnicy 
ziarna (GSS) rosną wraz z głębokością. W profilu IV (Modła) materiał jest dobrze i bardzo 
dobrze wysortowany (GSO). W profilu dominuje frakcja gruboziarnista, o czym świadczy 
ujemna wartość skośności (GSK). Wraz z głębokością maleją wartości średniej średnicy 
ziarna (GSS). W profilu V (Kurowice) na podstawie wskaźników sedymentologicznych 
stwierdzono bardzo dobre i dobre wysortowanie materiału (GSO). Skośność (GSK) ma 
znak dodatni, co oznaczą że w profilu dominuje frakcja drobna. Zbliżone wartości średniej 
średnicy ziarna (GSS) świadczą o jednakowej dynamice transportu osadu.

We wszystkich analizowanych próbkach stwierdzono bardzo dobre i dobre wysorto
wanie materiału (GSO -  0,29-0,52), co może wskazywać, że jego depozycja miała miejsce 
w warunkach sprzyjających segregacji. We wszystkich profilach dominowała frakcja 
drobna (dodatnia wartość GSK) z wyjątkim profilu IV. Wartości średniej średnicy ziarna 
w zakresie GSS od 0,056 do 0,180 mm pozwalają uznać te osady za średnioziamiste i 
świadczą o słabej dynamice sedymentacji.

W badanych próbkach glebowych przeprowadzono także mikroskopową ocenę 
morfologii frakcji piasku (tab. 4). Z oceny stopnia obtoczenia ziaren wynika, że w profilach 
I i II dominuje forma ziaren częściowo obtoczona i kanciasta, natomiast w pozostałych 
profilach zdecydowanie przeważa forma kanciasta, co świadczy o ich lodowcowym
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Profil
Profile

Poziom
Horizon

Frakcja
Fraction
[mm]

Morfologia ziam piasku 
Sand grain morphologie

Profil
Profile

Poziom
Horizon

Frakcja
Fraction
[mm]

Morfologia ziarn piasku 
Sand grain morphologie

I
Nielubia

Ap 0 ,5-1 ,0  
0,25-0 ,5  
0 ,1 -0 ,2

ziarna częściowoobtoczone, matowe(1) 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe (2) 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe

III
Wierz-
chowice

Ap 0,5-1 ,0  
0,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste 
ziarna kanciaste, szkliste

Eet 0 ,5 -1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe

Eet 0 ,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste

Btl 0 ,5 -1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe

Bt 0,5-1 ,0  
0,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste

Bt2 0,5 -1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna kanciaste, matowe (3)
ziarna kanciaste, matowe
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe

C 0,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste

C 0 ,5-1 ,0  
0,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe(4)

Cl 0 ,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe

II
Żukowice

Ap 0 ,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, matowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe

IV Modła Ap 0,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna obtoczone, półmatowe(6) 
ziarna obtoczone, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste

Eet 0 ,5 -1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, matowe 
ziarna kanciaste, matowe 
ziarna kanciaste, półmatowe

Eet 0 ,5 -1 ,0  
0,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste

Btl 0 ,5 -1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna kanciaste, matowe 
ziarna kanciaste, matowe 
ziarna kanciaste, matowe

Bt 0,5-1 ,0  
0,25-0 ,5  
0 ,1-0 ,25

ziarna obtoczone, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste

Bt2 0 ,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna kanciaste, matowe 
ziarna kanciaste, matowe 
ziarna kanciaste, półmatowe

C 0,5-1 ,0  
0,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe 
ziarna częściowoobtoczone, półmatowe

C 0,5-1 ,0  
0 ,25-0 ,5  
0,1-0 ,25

ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, półmatowe 
ziarna kanciaste, szkliste(5)

(1) częściowoobtoczone, matowe -  partially erratics matt; (2) częściowoobtoczone, półmatowe -  partially erratics semi gloss; 
(3) kanciaste, matowe -  angular matt; (4) kanciaste, półmatowe -  angular semi gloss; (5) kanciaste, szkliste -  angularvitreous; 
(6) obtoczone, półmatowe -  erratics semi gloss
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T A B E L A  4  cd . M orfo log ia  ziam  p iask u  
TA B L E 4 cont. Sand grain m orphology
Profil
Profile

P o z io m
H orizon

F rakcja  
Fraction  [mm]

M orfo log ia  ziarn p iasku*  
Sand grain m orphologie

V
K u row ice

A p 0 ,5 - 1 ,0  
0 ,2 5 - 0 ,5  

0 ,1 -0 ,2 5

ziarna k an ciaste , p ó łm atow e  
ziarna k an ciaste , szkliste  
ziarna k an ciaste, szkliste

Eet 0 ,5 - 1 ,0  
0 ,2 5 - 0 ,5  

0 ,1 -0 ,2 5

ziarna k an ciaste , m atow e  
ziarna k an ciaste , p ó łm atow e  
ziarna k an ciaste , szkliste

B t 0 ,5 - 1 ,0  
0 ,2 5 -0 ,5  

0 ,1 -0 ,2 5

ziarna k an ciaste , p ó łm atow e  
ziarna k an ciaste , p ó łm atow e  
ziarna k an ciaste , pó łm atow e

C 0 ,5 - 1 ,0  
0 ,2 5 - 0 ,5  

0 ,1 - 0 ,2 5

ziarna k an ciaste , pó łm atow e  
ziarna k an ciaste , szkliste  
ziarna k an ciaste , szkliste

* O bjaśnien ia w  tab. 4 a  — E xplanation in Table 4a

pochodzeniu. Na podstawie analizy mikroskopowej określono również charakter 
powierzchni ziaren piasku badanych próbek glebowych. Z analizy wynika, że w profilu 
II przeważają ziarna matowe i półmatowe, co może wskazywać na przewagę transportu 
eolicznego. W profilach: I, III i IV dominują ziarna półmatowe, natomiast w profilu V 
ziarna półmatowe oraz szkliste, co wskazuje na fluwialne pochodzenie materiału [Bednarek 
i in. 2004]. Ocena morfologii ziaren piasku w badanych profilach gleb płowych wskazuje, 
w większości próbek na jego pochodzenie fluwioglacjalne.

PODSUMOWANIE

Wyniki uziarnienia, uzyskane z analizy areometrycznej oraz z analizy sitowej, wskazują 
na zróżnicowanie teksturalne analizowanych gleb. Zawartość frakcji o średnicy ziaren 
> 2 mm pozwala zaklasyfikować badane gleby do utworów średnio i słabo szkieletowych. 
Wśród części ziemistych ( 0  < 2 mm) badanych gleb przeważały frakcje pyłowe 
( 0  =0,05-0,002 mm), a wśród nich dominuje podfrakcja pyłu grubego ( 0  = 0,02-0,05 
mm). We wszystkich badanych profilach stwierdzono wyraźne wzbogacenie poziomów 
iluwialnych we frakcję iłu. We frakcji tej dominowała podfrakcja iłu drobnego ( 0  <0,0002 
mm). Dominującą grupą granulometryczną w analizowanych profilach jest wg PN- 
R- 04033 -  glina pylasta, natomiast wg PTG [2009] -  pył ilasty, co wynika ze zróżnicowania 
przyjętych w obu klasyfikacjach zakresów zawartości frakcji pyłu i iłu dla grupy 
granulometrycznej pyłów. W odniesieniu do badanych próbek bardziej adekwatne wydają 
się kryteria wprowadzone przez PTG [2009]. Ocena organoleptyczna uziarnienia w 
badanych profilach jest bliższa grupom granulometrycznym oznaczonym wg PTG [2009]. 
Wskaźniki sedymentologiczne w poszczególnych profilach nie dają jednoznacznego 
wyjaśnienia, co do pochodzenia zróżnicowania materiału glebowego. Zróżnicowanie to 
należy głównie wiązać z procesem lessivage.
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