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Abstract: Vertical and spatial variability o f grain-size distribution in Luvisols developed from loess in 
south-western Poland was characterized with reference to the new classification o f soil texture introduced 
recently by the Polish Society o f Soil Science. Analysis o f textural and sedimentological indexes, as well 
as statistical data clustering was made on ca. 100 profiles o f arable and forest soils. In general, the studied 
soils have the texture o f silty loam (coarser in upper horizons and finer in the lower ones) and the content 
of the silt fraction as high as 63-74%  with apparent domination o f the coarse silt subfraction (0.05-0.02  
mm). The mean content o f the clay fraction increases from 5% in horizon A up to 19.5% in horizon Bt, 
what fulfills the key requirements o f the diagnostic argic horizon of the reference soil units o f Luvisols 
and Albeluvisols in the WRB classification. Spatial (regional) diversity o f the grain-size distribution is 
reflected in the studied soils in an apparently stronger translocation of the clay fraction from the surface 
horizons A and E to the textural horizon Bt in the soils o f the relatively colder and more humid foreland o f 
the Sudety Mountains as compared to the soils o f the somewhat warmer and drier northern part o f the 
region -  Trzebnickie and Dałkowskie Hills.
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WSTĘP

Wbrew rozpowszechnionym jeszcze do niedawna opiniom, gleby o pyłowym uziamieniu 
są dość częste na obszarze Polski południowo-zachodniej. Na podstawie numerycznej 
mapy glebowo-rolniczej [Stuczyński 2005], powierzchnię gleb o uziamieniu pyłowym 
(gatunki/rodzaje: less zwykły, less ilasty, pył zwykły i pył ilasty, z pominięciem utworów 
aluwialnych) do głębokości przynajmniej 50 cm można oszacować w województwie 
dolnośląskim na co najmniej 390 tysięcy hektarów, czyli około 20% ogólnego areału 
użytków rolnych (rys.l). W zdecydowanej większości są to gleby płowe, niekiedy jednak 
o zerodowanej („ogłowionej”) górnej części profilu, toteż na mapie glebowo-rolniczej 
nierzadko wykazywane są jako gleby brunatne [Stuczyński 2005].
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RYSUNEK 1. Występowanie gleb o uziamieniu pyłowym (z pominięciem utworów aluwialnych) 
w województwie dolnośląskim (opracowanie własne na podstawie numerycznej mapy glebowo-rolniczej 
[Stuczyński 2004])

FIGURE 1. Distribution of silt-loamy textured soils (excluding alluvial sediments) in the Lower Silesia 
region (author's drawings based on numerical soil-agricultural map [Stuczyński 2004])

Odrębnym i nadal dyskusyjnym zagadnieniem jest geneza pokryw pyłowych [Jary i 
in. 2002; Rokicki 1952]. Tylko nieduża część dolnośląskich pyłów ma na mapie glebowo- 
rolniczej uznane pochodzenie eoliczne, natomiast większość zaliczana jest do enigma
tycznych „pyłów pochodzenia wodnego”. Tymczasem według współczesnych geomor
fologów, obszar Polski południowo-zachodniej leży niemal w centrum pasa lessowego 
ciągnącego się od Rosji, przez Ukrainę do północnej Francji [Jary i in. 2002]. Na Dolnym 
Śląsku wyróżnia się na ogół dwa typy pokryw pyłowych: pokrywy lessowe o miąższości 
2-3 m, zróżnicowane litostratygraficznie w profilu pionowym i mające specyficzną 
morfologię powierzchni oraz płytkie, zazwyczaj bezwęglanowe pokrywy pyłowe (od 0,3 
do 2 m), często z domieszkami piasku lub grubszych odłamków z podłoża i niezróżni- 
cowane stratygraficznie. Pyły „płytkie” występują w pobliżu płatów „typowo” lessowych 
lub wręcz w ich obrębie, co przemawia za ich wspólną genezą. Liczne płaty płytkich 
pokryw eolicznych uległy przekształceniu (krioturbacji, procesom stokowym, wyługo
waniu węglanów itd.) jeszcze w warunkach peryglacjalnych lub w okresie holoceńskim, 
co zatarło niektóre ich cechy „lessowe” i przekształciło je w utwory „lessopochodne” 
(zwane także utworami „lessopodobnymi”). Kida i Jary [2004] przypominająjednak, że 
eoliczne pochodzenie płytkich pokrywowych osadów pylastych zalegających między



54. C. Kabała, M. Marzec

Masywem Ślęży a Wzgórzami Trzebnickimi było postulowane już przez Ortha w roku 
1872, a więc na kilka lat przed powszechnym uznaniem eolicznej teorii genezy lessów 
Richthofena.

Gleby wytworzone z lessów i utworów lessopochodnych na Dolnym Śląsku były 
przedmiotem badań m.in. Borkowskiego [1966], Chodaka [1980], Kowalkowskiego 
[1966], Licznara i Drozda [1988]. Klasyfikacja uziamienia gleb pyłowych już od lat 50. 
ubiegłego wieku wzbudza kontrowersje [Borkowski 1960; Borowiec 1961; Drzymała, 
Mocek 2004; Kabała, Marzec 2007]. Rejestrowano problemy wynikające zarówno z 
przesunięcia górnej granicy frakcji pyłowej na najdrobniejszy piasek, jak i z włączenia 
drobniejszych frakcji pyłowych do tzw. części spławialnych, co w obydwu przypadkach 
powodowało rozbieżności między spodziewanymi a rzeczywistymi właściwościami 
wodnymi niektórych gleb i ich wartością bonitacyjną. Wprowadzenie nowej klasyfikacji 
uziamienia gleb [PTG 2009] realizuje postulat objęcia nazwą „frakcja pyłowa” wszystkich 
klas ziarnowych, które są tak identyfikowane w podziałach międzynarodowych, porządkuje 
relację między grupami granulometrycznymi pyłów i iłów, ale równocześnie rodzi pytanie 
o wpływ tych zmian na nazewnictwo gatunków gleb pyłowych w Polsce.

Wśród gleb wytworzonych z pyłów, najważniejszą grupę (ze względu na użytkowany 
areał) stanowią gleby płowe. Toteż celem podjętych prac była: (1) charakterystyka 
profilowego zróżnicowania składu granulometrycznego gleb płowych wytworzonych z 
pyłów Polski południowo-zachodniej, (2) wskazanie zmian w nomenklaturze uziamienia 
gleb pyłowych po wprowadzeniu nowej Klasyfikacji Uziamienia Gleb według PTG [2009], 
a także (3) analiza przestrzennego zróżnicowania uziamienia gleb płowych na analizowanym 
obszarze.

OBEKT BADAŃ I METODYKA

Analizą objęto około 100 profili gleb płowych (Luvisoli i Albeluvisoli według klasyfikacji 
WRB [Klasyfikacja Zasobów... 2009]) scharakteryzowanych w trakcie (1) prac 
siedliskowych prowadzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 
Brzegu w latach 2004-2009 oraz (2) różnych projektów badawczych realizowanych 
przez Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu w latach 2001-2009 na obszarze województw dolnośląskiego i opolskiego. 
Do analizy porównawczej wykorzystano profile, w których uziamienie pyłowe stwierdzono 
przynajmniej w poziomach A, Eet oraz Bt, i do głębokości co najmniej 70-80 cm. Przy 
obliczaniu wskaźników statystycznych pominięto nie-pyłowe warstwy podłoża 
wietrzeniowego, glacjalnego lub fluwioglacjalnego, mające uziamienie piasków lub glin.

Procentowy udział frakcji granulometrycznych oznaczono:
-  metodą sitową, na sucho -  w odniesieniu do części szkieletowych >2,0 mm i na 

mokro -  w odniesieniu do frakcji 2,0-0,1 mm oraz
-  metodą areometryczną dla frakcji <0,1 mm.

Próbki dyspergowano przy użyciu mieszadła mechanicznego, na zimno, w zawiesinie 
wodnej z dodatkiem heksametafosforanu sodu i węglanu sodu, zgodnie z normami BN- 
76/9180-06 oraz PN-R-04032. Nazwy grup granulometrycznych określono wg normy 
BN-78/9180-11 oraz klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego [2009].

W celu przeprowadzenia analizy profilowej i przestrzennej zmienności uziamienia 
obliczono średnie (arytmetyczne) zawartości poszczególnych frakcji granulometrycznych, 
ogólnie w całym zbiorze badanych próbek i w rozbiciu na poziomy genetyczne, a także w 
rozbiciu na pięć subregionów geograficznych, z których pochodzi większość



Profilowe i przestrzenne zróżnicowanie uziamienia gleb płowych... z lessów 55

analizowanych profili: (od zachodu) Pogórze Izerskie, Wzgórza Dałkowskie, Wzgórza 
Trzebnickie, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Płaskowyż Głubczycki. Analizę 
regionalnego zróżnicowania/podobieństwa składu granulometrycznego gleb wykonano 
metodą analizy skupień -  aglomeracji danych, której algorytm opierał się na obliczeniach 
odległości euklidesowej między przypadkami oraz na metodzie pojedynczego wiązania 
między zmiennymi (skupieniami). Graficzną ilustracją wyników analizy sądendrogramy 
(rys. 2 i 3). Obliczenia statystyczne i analizę skupień wykonano z użyciem pakietu Statistica 
9.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA).

Dla uzyskania porównywalności z wynikami badań geomorfologicznych obliczono 
wybrane standardowe wskaźniki sedymentologiczne według Folka i Warda [1957]: 
Mq -  średnią graficzną, ó 1 -  odchylenie standardowe (graficzne), Sk -  skośność 
(graficzną) i KQ -  kurtozę graficzną (po przekształceniu danych metrycznych na skalę 
phi). Na podstawie średnich graficznych obliczono przeciętną średnicę cząstek glebowych 
(„średnie uziamienie”) w poszczególnych poziomach genetycznych, co było podstawą 
do analizy skupień przestrzennych.

Średnie uziamienie w profilu glebowym 
Mean particle-size along soil profile

RYSUNEK 2. Graficzna analiza (dendrogram) przestrzennego zróżnicowania przeciętnej średnicy cząstek 
w glebach płowych wytworzonych z lessów (łącznie dla całych profili glebowych w skali phi)

FIGURE 2. Regional associations (dendrogram) o f mean soil particle diameter in Luvisols developed from 
loess (data for whole soil profiles, basing on phi scale)
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RYSUNEK 3. Graficzna analiza (dendrogram) przestrzennego zróżnicowania proporcji pyłu grubego 
(0,05-0,02 mm) do pyłu „średniego” (0,02-0,005 mm) w glebach płowych wytworzonych z lessów

FIGURE 3. Regional associations (dendrogram) of coarse silt (0.05-0.02 mm) to „medium” silt (0 .02- 
0.005 mm) ratio in Luvisols developed from loess

Ze względu na ograniczenia techniczne, w niniejszym opracowaniu zamieszczono 
dane źródłowe oraz wartości podstawowych wskaźników jedynie dla pięciu profili 
reprezentatywnych dla wyróżnionych subregionów geograficznych oraz syntetyczne 
tabelaryczne i graficzne podsumowanie wyników analizy statystycznej całego zbioru 
danych.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Charakterystyka składu granulometrycznego
W składzie granulometrycznym analizowanych gleb płowych dominującą frakcją 

granulometryczną jest frakcja pyłowa (0,05-0,002 mm), której przeciętna zawartość 
oscyluje w granicach 65-70% (tab. 3). Podfrakcja pyłu grubego (0,05-0,02 mm), 
nazywana niekiedy „frakcją lessową”, stanowi około 37^0%  części ziemistych, co jest 
wartością typową dla lessów Polski [Jary 2007]. Udział tej frakcji jest mało zróżnicowany 
na analizowanym obszarze, zarówno w obrębie profili glebowych (tab. 3), jak i



TABELA 1. Skład granulo metryczny reprezentatywnych profili gleb płowych wytworzonych z lessu w południowo-zachodniej Polsce
TABLE 1. Particle-size distribution in profiles o f  typical Luvisols developed from loess in south-western Poland

Poziom
Horizon

Głębok.
Depth

Procentowy udział frakcji granulometrycznych (średnice w  mm) 
Particie-size (diameter in mm) distribution (in percent)

U ziarnie nie wg -  Texture 
according to [PTG 2009]

lUziarnienie wg -  Texture 
jaccording to BN 1978

[cm] > 2 2-1 1-0,5 0,5- 0 ,25- 0,1- 0,05- 0,02- 0,005- <0,002 2-0 ,05 0,05- <0,002 grupa |1- 0,1- <0,02 grupa
0,25 0,1 0,05 0,02 0,005 0,002 0,002 jclass 10,1 0,02 class

Region: Pogórze Izerskie -  Izerskie Foreland; lokalizacja profilu -  site locality: Bogatynia

Ap 0-18 0 0 1 1 3 19 30 26 8 12 24 64 12 pyg 5 49 46 płi
EB 18-49 0 0 1 1 1 23 28 25 7 14 26 60 14 pyi 3 51 46 płi
Btg 49-65 0 0 1 1 1 13 31 27 7 19 16 65 19 pyi 3 44 53 ip
Bt 65-100 0 0 1 2 1 19 35 20 3 19 23 58 19 pyi 4 54 42 płi
BtC 100-130 0 0 0 1 2 12 41 23 5 16 15 69 16 pyi 3 53 44 płi

Region: Wzgórza Dałkowskie - Dałkowskie Hills, lokalizacja profilu -  site locality: Głogów

Ap 0-26 0 0 1 3 3 14 38 25 8 8 21 71 8 pyg 7 52 41 płi
Eet 26-45 0 0 1 2 2 10 40 26 6 13 15 72 13 pyi 5 50 45 płi
Btl 45-60 0 0 1 1 4 7 37 23 5 24 11 65 24 pyi 4 44 52 ip
Bt2 60-75 0 0 2 3 8 10 36 20 3 21 20 59 21 pyi 9 46 44 płi
BtC 75-95 0 0 2 7 1 15 35 13 4 16 32 52 16 pyi 17 50 33 Płg
C 95-135 0 0 1 6 1 16 38 14 2 12 34 54 12 pyg 18 54 28 Płg
Region: Wzgórza Trzebnickie - Trzebnickie Hills, lokalizacja profilu -  site locality: Machnice

Ap 0-15 0 0 0 0,5 1,5 21 38 !125 2 12 23 65 12 pyg |2 59 39 Pł
Eet 15-45 0 0 0 0,5 0,5 16 44 124 4 11 17 72 11 pyg 11 60 39 płi
Bt 45-75 0 0 0 0,5 0,5 14 36 |24 5 20 15 65 20 pyi !i* 50 49 płi
BtC 75-110 0 0 0 1 1 19 37 18 6 18 21 61 18 pyi |12 56 42 płi
C 110-150 0 0 0 1 2 24 45 14 2 12 27 61 12 pyg j|3 69 28 Płg
Region: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Niemczańsko-Strzelińskie Hills; lokalizacja profilu - site locality: Henryków

A 0-9 0 0 0 1 3 39 33 17 4 3 43 54 3 pyg 4 72 24 Płg
Eet 9-23 0 0 0 1 2 23 38 21 5 10 26 64 10 pyg 3 61 36 płi
Bt 23-75 0 0 0 0 0 28 33 14 5 20 28 52 20 pyi 0 61 39 płi
C 75-150 0 0 0 0 0 18 38 23 4 17 18 65 17 pyi 0 56 44 płi

Region: Płaskowyż Głubczycki -- Głubczycki Plateau, lokalizacja profilu -  site locality: Racibórz

Ap 0-30 0 0 0 0 2 7 46 28 10 7 9 84 7 pyg 2 53 45 płi
Eet 30-47 0 0 0 0 1 8 46 27 10 8 9 83 8 pyg 1 54 45 płi
EB 47-65 0 0 0 0 1 7 41 26 7 18 8 74 18 pyi 1 48 51 ip
Bt 65-105 0 0 0 0 1 8 43 19 5 24 9 67 24 pyi 1 51 48 płi
BtC 105-150 0 0 0 0 1 7 44 22 7 19 8 73 19 pyi 1 51 48 płi

Objaśnienia: pyg, płg -  pył gliniasty, pyi, płi -  pył ilasty, ip -  ił pylasty. Explanation: classes o f  PTG 2008 system: pyg -  silt loam (<12% o f  clay fraction), 
pyi -  silt loam (>12% o f  clay), classes o f  BN 1978 system: płg -  loamy silt, płi -  clayey silt, ip -  silty clay

Profilowe 
i przestrzenne 

zróżnicowanie 
uziarnienia 

gleb 
płowych... z 

lessów 
57
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TABELA 2. Wybrane wskaźniki sedymentologiczne (wg Folka i Warda [1957]) 
w reprezentatywnych profilach gleb płowych wytworzonych z lessu 
w południowo-zachodniej Polsce

TABLE 2. Selected sedimento logical indices (according to Folk and Ward [1957]) 
in profiles o f  typical Luvisols developed from loess in south-western Poland
Poziom
Florizon

Głębok.
Depth

M g Sk Przeciętna średnica cząstek 
Mean particie diameter

[cm] phi [mm]
Region: Pogórze Izerskie -  Izerskie Foreland;lokalizacj;a profilu - site locality: Bogatynia
Ap 0-18 5,90 2,00 0,31 1,08 0,017
EB 18-49 6,03 2,16 0,39 0,94 0,015
Btg 49-65 6,40 2,15 0,38 0,82 0,012
Bt 65-100 6,23 2,29 0,51 0,97 0,013
BtC 100-130 15,97 1,89 0,42 1,14 0,016
Region: Wzgórza Dałkowskie -  Dałkowskie Hills, lokalizacja profilu -  site locality: Głogów

Ap 0-26 5,60 1,82 0,33 1,31 0,021
Eet 26-45 5,97 1,97 0,3 1,19 0,016
Btl 45-60 6,57 2,22 0.42 1,31 0 .0 1 1
Bt2 60-75 6,33 2,58 0,31 1,19 0,012
BtC 75-95 6,03 2,73 0,04 1,48 0,015
C 95-135 4,90 2,12 0,16 1,62 0,033
Region: Wzgórza Trzebnickie -  Trzebnickie Hills, lokalizacja profilu -  site locality: Machnice
Ap 0-15 '5,43 1,63 0,35 1,37 0,023
Eet 15-45 15,53 1,65 0,41 1,32 0,022
Bt 45-75 6,50 2,13 0,48 0,95 0,011
BtC 75-110 6,17 2,20 0,52 0,93 0,014
C 110-150 5,23 1,60 0,54 1,67 0,027
Region: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Niemczańsko-Strzelińskie Hills ;
lokalizacja profilu -  site locality: Henryków
A 0-9 4,83 1,36 0,46 1,20 0,035
Eet 9-23 5,43 1,79 0,37 1,21 0.023
Bt 23-75 6,13 2,29 0,59 0,79 0,014
C 75-150 6,23 2,15 0,46 1,09 0,013
Region: Płaskowyż Głubczycki- Głubczycki Plateau,
lokalizacja profilu -  site locality: Racibórz
Ap 0-30 5,83 1,55 0,36 1,10 0,018
Eet 30-47 5,87 1,58 0,38 1,09 0,017
EB 47-65 6,50 2,01 0,48 0,93 0,013
Bt 65-105 6,52 2,13 0,56 0,58 0,011
BtC 105-150 6,51 2,04 0,52 0,93 0,012
Objaśnienia: MQ -  średnia graficzna, ó -  odchylenie standardowe graficzne, Sk -  skośność 
graficzna, K Q -  kurtoza graficzna; Explanation: MQ -  graphic mean, ó { -  inclusive graphic 
standard deviation, Sk -  inclusive graphic skewness, K G -  graphic kurtosis

wyróżnionych subregionów, co przejawia się brakiem istotnych statystycznie różnic między 
średnimi (na poziomie p<0,05). Zdecydowanie bardziej zróżnicowany jest udział podfrakcji 
pyłowej 0,02-0,005 mm (często wyodrębnianej w glebach wytworzonych z lessów), 
wahający się w przedziale od 12 do 30%, przy średniej zawartości około 25%. Natomiast 
niewielki jest ilościowy udział najdrobniejszej podfrakcji pyłowej (0,005-0,002 mm), 
tworzącej od 2 do 10% części ziemistych. Na ogół nieco więcej pyłu drobnego jest w 
poziomach najbardziej powierzchniowych A i Eet niż w poziomach głębszych (tab. 1 i 3).



Profilowe i przestrzenne zróżnicowanie uziarnienia gleb płowych... z lessów 59

TABELA 3. Średnie zawartości frakcji granulometrycznych oraz proporcja podfrakcji pyłu w  
profilach gleb płowych wytworzonych z lessu w południowo-zachodniej Polsce 
TABLE 3. Mean content o f  particle-size fractions and ratio o f  silt subfractions 
in profiles o f  Luvisols developed from loess in south-western Poland
Poziom gleby 
Soil horizon

Udział frakcji granulometrycznych (w procentach) 
Particie-size distribution (in percent)

Wskaźnik -  Ratio 
0 ,05 -0 .02  mm

i ł -  clay 
<0,002 m

pył ogółem  
total silt
0 ,05 -0 ,002  mm

pył gruby 
coarse silt 
0 ,05 -0 ,02  mm

pył "średni" 
"Medium" silt 
0 ,02 -0 ,005  mm

0,02-0 ,005  mm

A 5,0 70,4 40,9 24,8 0,62
E 9,8 73,5 39,0 28,2 0,58
Bt 19,4 65,9 36,2 24,5 0,60
BC 16,0 63,0 37,1 20,3 0,65
C 15,5 67,3 38,3 24,2 0,61
Średnia ogólna 
General mean

12,9 69,2 38,5 25,3 0,61

Może to być interpretowane nie tylko jako pierwotny efekt sedymentologiczny, ale też 
jako skutek procesów posedymentacyjnych, na przykład wietrzenia in situ lub selektyw
nego wymywania frakcji najdrobniejszych. Najsilniej w profilach badanych gleb różnicuje 
się zawartość frakcji ilastej (<0,002 mm). Przy średniej ogólnej około 13%, przeciętny 
udział frakcji ilastej w poziomach A wynosi około 5% i stopniowo rośnie w głąb profilu, 
osiągając maksimum w poziomie Bt -  około 19,5% (tab. 3). Różnice w zawartości iłu w 
indywidualnych profilach glebowych mogą być zarówno znacznie większe niż w 
omówionym modelu -  ponad sześciokrotne (tab. 1, profil Henryków), jak i zdecydowanie 
mniejsze -  niespełna dwukrotne (tab. 1, profil Bogatynia). Jednak we wszystkich 
analizowanych profilach spełnione były kryteria ilościowe dla poziomu diagnostycznego 
argic i jednostek referencyjnych Luvisols lub Albehmsols klasyfikacji WRB [Klasyfikacja 
Zasobów... 2009]. Udział frakcji grubszych -  piaskowych i szkieletowych -  jest w glebach 
pyłowych całkowitych z reguły niewielki. Gleby te są często praktycznie bezszkieletowe 
i nie zawierają frakcji piasku bardzo grubego, grubego, a niekiedy również i średniego 
(tab. 1). Zawartość piasku drobnego na ogół nie przekracza 3%, choć w niektórych 
glebach może sięgać 10%. Podfrakcja piasku bardzo drobnego (0,1-0,05 mm) zaliczana 
w poprzednich klasyfikacjach do pyłów buduje 15-20% części ziemistych. Jednak na 
niektórych obszarach (Płaskowyż Głubczycki) jej udział może spadać znacznie poniżej 
10%, podczas gdy na innych (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie) może rosnąć nawet 
do 40% w warstwach powierzchniowych. W płytkich glebach pyłowych na podłożu 
fluwioglacjalnym, a szczególnie na podłożu wietrzeniowym, szkieletowość profilu oraz 
procentowa zawartość frakcji piaskowych mogą być znacznie wyższe wskutek 
wymarzania grubszych odłamków z podłoża lub mieszającego działania procesów sto
kowych i erozyjnych. Szczególnie na Pogórzu Izerskim oraz Kaczawskim występują 
gleby o wyraźnie pyłowym uziamieniu frakcji ziemistych oraz 25-50% i większej 
(objętościowej) zawartości odłamków szkieletu w głębszych warstwach profilu (w 
poziomach Bt i C). Z reguły jednak, spłycaniu się warstwy pyłowej i wzrostowi ilości 
frakcji grubszych towarzyszy zmniejszenie pionowych różnic w zawartości frakcji ilastej 
i zacieranie się odrębności poziomu teksturalnego Bt [Kabała i in. 2000].
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Analiza wskaźników sedymentologicznych według Folka i Warda [1957] generalnie 
potwierdza regionalne uogólnienia Kidy i Jarego [2004]. Analizowane gleby pyłowe 
zbudowane są z utworów -  pod względem sedymentologicznym -  relatywnie słabo 
wysortowanych (wartości graficznego odchylenia standardowego ó } ponad 1), ale 
mających wyraźnie unimodalny charakter rozkładu uziamienia, na co wskazują wysokie 
wartości kurtozy KG (na ogół ponad 1,0). Niższe wartości kurtozy, nawet poniżej 0,7 
występują w poziomach iluwialnych, co odzwierciedla wmycie iłu i narastanie bimodalności 
rozkładu uziamienia (tab. 2). Przy wyraźnej dominacji podfrakcji pyłu grubego i braku 
grubszych frakcji piaskowych, analizowane utwory wykazują silną pozytywną skośność 
(wartości Skpowyżej 3,0), szczególnie w poziomach zawierających więcej frakcji ilastej. 
Profilowe wahania wskaźnika skośności odzwierciedlają translokację iłu koloidalnego, 
typową dla gleb płowych (tab. 2). Przeciętna średnica cząstek mineralnych, obliczona na 
podstawie średniej graficznej M , przyjmuje wartości od 0,011 do 0,020 mm i potwierdza 
wybitnie pyłowy charakter analizowanych utworów. Przeciętna średnica cząstek jest 
wyraźnie najniższa w poziomach Bt (nawet 0,011 mm), co bez wątpienia jest skutkiem 
wmycia frakcji najdrobniejszej -  ilastej. Różnice przeciętnej średnicy cząstek w poziomach 
A, E i Bt nie są jednak tak duże, jak w przypadku różnic procentowego udziału frakcji 
ilastej. W glebach zawierających ponad 20% frakcji piasku bardzo drobnego, przeciętna 
średnica cząstek glebowych jest wyraźnie wyższa niż w pozostałych glebach pyłowych 
i osiąga nawet 0,030-0,035 mm (tab. 2).

Nazewnictwo grup granulometrycznych
Nazwy grup granulometrycznych ustalone zarówno na podstawie normy BN-78/ 

9180-11,jakinowej klasyfikacji według PTG [2009] identyfikują ogólnie pyłowy charakter 
analizowanych gleb (tab. 1). Jednakże zgodnie z normą BN-78/9180-11, ponad 80% 
wszystkich analizowanych próbek glebowych ma uziamienie pyłu ilastego, co w wielu 
przypadkach nie odzwierciedla rozpoznania terenowego (organoleptycznego). W ponad 
50% profili poziom Bt (lub przynajmniej jego górna część) ma uziamienie iłu pylastego. 
Nomenklatura grup granulometrycznych oparta na udziale części spławialnych słabo 
odzwierciedla profilowe zróżnicowanie uziamienia wynikające z translokacji frakcji ilastej, 
gdyż nie odróżnia uziamienia poziomów powierzchniowych A i E od najgłębszych 
poziomów BC i C, na ogół zasobniejszych we frakcję ilastą (tab. 1). Jednak najbardziej 
niepożądanym skutkiem stosowania tej klasyfikacji jest pojawianie się nazwy „ił pylasty” 
w poziomach Bt, a nawet w niektórych poziomach A i Eet. W terminologii nauk o ziemi 
„ił” jest osadem jeziornym lub morskim, rzadziej rezydualnym (wietrzeniowym), natomiast 
nigdy eolicznym. Pojawianie się tego określenia w profilu gleby lessowej może powodować 
błędną interpretację genezy utworu, w tym domniemanie jego „wodnego pochodzenia” 
[Rokicki 1952], jak miało to miejsce przy powszechnej klasyfikacji bonitacyjnej. Na potrzeby 
map glebowo-rolniczych, szeroko wykorzystywanych nie tylko przez gleboznawców, 
lecz również geografów i planistów, wprowadzono pojęcie „less ilasty”, określające raczej 
rodzaj niż gatunek gleby, ale pozwalające „zatuszować” niedociągnięcia klasyfikacji 
uziamienia gleb pyłowych.

Podział uziamienia gleb według PTG [2009] identyfikuje grupę granulometryczną na 
podstawie zawartości inaczej zdefiniowanej frakcji pyłowej (0,05-0,002 mm) oraz 
rzeczywistej frakcji ilastej <0,002 mm. Jednak w przypadku analizowanych gleb płowych, 
w niemal 70% analizowanych próbek ostateczna nazwa grupy granulometrycznej pozostaje 
niezmieniona (odpowiednio pył gliniasty lub pył ilasty). Jest to generalnie zgodne z
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oczekiwaniami twórców klasyfikacji odzwierciedlonymi w Aneksie nr 2 do podziału 
uziamienia [PTG 2009], to jest w tabeli „korelacyjnej”. Wprowadzenie nowego podziału 
uziamienia nie powoduje więc konieczności zasadniczej rewizji ustalonego już nazewnictwa 
grup granulometrycznych analizowanych gleb płowych wytworzonych z lessów. 
Wyraźniejsze różnice występująprzede wszystkim w górnej części profili tych gleb. Według 
klasyfikacji PTG [2009] w ponad 90% analizowanych profili w poziomie próchnicznym A 
i w ponad 70% profili w poziomie Eet występuje uziamienie pyłu gliniastego (czego ilustracją 
jest uziamienie typowych profili zamieszczone w tabeli 1). W około 5-6% poziomów A i E 
stwierdzono uziamienie pyłu zwykłego, zawierającego ponad 80% frakcji pyłowej. Natomiast 
w zdecydowanej większości poziomów Bt oraz głębiej zalegających poziomów BC i C 
stwierdzono uziamienie pyłu ilastego. W żadnej analizowanej glebie płowej nie wykazano 
grupy granulometrycznej iłu (według podziału PTG [2009]).

Podsumowując, nowa klasyfikacja uziamienia gleb według PTG [2009] lepiej niż norma 
BN-78/9180-11 odzwierciedla wybitnie pyłowy charakter uziamienia analizowanych gleb 
płowych, podkreśla dwudzielność profilu glebowego (pyły gliniaste na pyłach ilastych) 
wynikającąz procesu translokacji frakcji ilastej oraz wyklucza użycie określenia „ił pylasty” 
w profilach gleb wytworzonych z utworów lessowych i lessopochodnych.

Przestrzenne zróżnicowanie uziamienia gleb
Zdaniem geomorfologów zajmujących się lessami południowo-zachodniej Polski nie 

ma wyrazistych prawidłowości w przestrzennym zróżnicowaniu uziamienia lessów [Jary 
2007; Kida i Jary 2004]. Jednak opinia ta dotyczy całych profili lessowych o miąższości 
nawet kilku metrów, a nie ich warstw powierzchniowych, objętych procesami glebotwór- 
czymi. Analiza przestrzennych prawidłowości w uziamieniu gleb płowych jest bardzo 
utrudniona przez fakt profilowego zróżnicowania udziału poszczególnych frakcji, co jest 
naturalną cechą tych gleb. Jak wcześniej sygnalizowano, nie ma istotnych różnic na 
poziomie grup/podgrup granulometrycznych, gdyż na całym obszarze dominują pyły 
gliniaste w poziomach powierzchniowych oraz pyły ilaste w poziomach głębszych (tab. 
1). Więcej informacji wnosi analiza zawartości i profilowego rozmieszczenia kluczowych 
frakcji -  iłowych i pyłowych.

Nie znaleziono istotnych statystycznie prawidłowości w zawartości frakcji pyłowej 
(ogólnie) lub podfrakcji pyłu grubego i drobnego mierzonych wartościami bezwzględnymi, 
zarówno w ujęciu profilowym, jak i przestrzennym. Jedynie w części gleb płowych na 
Wale Trzebnickim (Wzgórza Dałkowskie i Trzebnickie) stwierdzono wyraźne (i istotne 
pod względem statystycznym) zmniejszanie się udziału podfrakcji 0,02-0,005 mm wraz 
z głębokością w profilu glebowym (tab. 1). Udział tej podfrakcji jest ogólnie bardziej 
zróżnicowany niż frakcji pyłu grubego (tab. 3). W związku z tym podjęto próbę oceny na 
podstawie wskaźnika względnego -  proporcji pyłu grubego do pyłu „średniego”, to jest 
dwóch najważniejszych frakcji „lessowych”. Wskaźnik ten oscyluje generalnie wokół 
wartości 0,6 i odzwierciedla przewagę podfrakcji pyłu grubego. W ujęciu profilowym 
różnicuje się dość wyraźnie pomiędzy poziomami genetycznymi, ale przypadkowo (tab.
3). Jednak ten „przypadkowy” układ profilowy powtarza się na niektórych obszarach 
(tab. 4), co wychwyciła statystyczna analiza skupień (rys. 3). Na dendrogramie 
jednoznacznie można zidentyfikować podobieństwo gleb Wzgórz Dałkowskich i 
Trzebnickich, położonych w północnej części regionu oraz odrębność gleb Wzgórz 
Niemczańsko-Strzelińskich położonych w centralnej części regionu (rys. 3).
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Zawartość frakcji ilastej <0,002 mm w materiale macierzystym jest najwyższa w 
glebach Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, gdzie sięga 18%, podczas gdy na pozostałych 
obszarach waha się w przedziale (wartości średnich) od 12 do 14,5% (tab. 4). Z kolei w 
poziomach powierzchniowych A i E wyraźnie mniejsze ilości iłu stwierdzono w glebach 
Pogórza Izerskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego (w granicach 4-9,5%) niż Wzgórz 
Trzebnickich i Dałkowskich (w granicach 9,3-12%). Zastrzec należy, że porównanie 
poziomów powierzchniowych obarczone jest pewnym błędem (a przynajmniej ryzykiem 
błędu) wynikającym z różnego stopnia ich zerodowania (ogłowienia). Jednak opisana 
wyżej prawidłowość ma też odzwierciedlenie w poziomach Bt -  nieco więcej iłu 
stwierdzono w glebach Wzgórz Dałkowskich, Trzebnickich i Niemczańsko-Strzelińskich 
niż w glebach położonego bardziej na południe Pogórza Izerskiego i Płaskowyżu 
Głubczyckiego (tab. 4). Podsumowując, choć substrat glebowy -  pył eoliczny -  nie 
różnił się wyraźnie pod kątem zawartości frakcji ilastej, to współcześnie obserwować 
można różnicujące działanie procesu płowienia -  silniej przemyte są gleby płowe położone 
w południowej części regionu (na Pogórzu Izerskim i na Płaskowyżu Głubczyckim) niż 
gleby płowe występujące w północnej części regionu na Wale Trzebnickim. Różnice te 
można wytłumaczyć większą wilgotnością klimatu na Przedgórzu Sudeckim oraz 
intensywniejszym przemywaniem profilu glebowego. W pewnym stopniu znajduje to też 
potwierdzenie w większej częstości oglejenia opadowego w profilach gleb płowych 
Przedgórza Sudeckiego [Kabała i in. 2000].

TABELA 4. Średnie procentowe zawartości frakcji ilastej (<0,002 mm) i średnie proporcje 
zawartości podfrakcji pyłu grubego (0 ,05 -0 ,02  mm) do pyłu "średniego" (0 ,02 -0 ,005  mm) 
w poziomach genetycznych gleb płowych wytworzonych z lessu 
w południowo-zachodniej Polsce
TABLE 4. Mean percentage content o f  clay fraction (<0.002 mm) and mean ratios o f  coarse 
silt (0 .05 -0 .02  mm) to "medium" silt (0 .02 -0 .005  mm) in soil horizons o f  Luvisols developed 
from loess in south-western Poland
Poziom Kraina geograficzna -  Geographical subregion
genet. Pogórze Wzgórza Wzgórza Wzgórza Płaskowyż
Soil Izerskie Dałkowskie Trzebnickie N iemczańsko - S trze lińskie Głubczycki
horizon Izerskie Dałkowskie Trzebnickie N iemczańsko- Strzelińskie Głubczycki

Foreland Hills Hills Hills Plateau
Średnie procentowe zawartości frakcji ilastej (<0,002 mm)
Mean percentage content o f  clay fraction (<0.002 mm)
A 7,7 9,3 11,9 4,4 4,0
E 9,5 11,3 11,5 10,4 8,4
Bt 18,2 21,0 20,5 21,5 17,8
BC 15,1 15,2 18,2 19,7 17,1
C 13,5 12,1 12,3 17,9 14,3
Średnie proporcje zawartości podfrakcji pyłu grubego (0 ,0 5 -0 ,0 2  mm) do pyłu "średniego" 
(0 ,02 -0 ,005  mm)
Mean ratios o f coarse silt (0 .05 -0 .02  mm) to "medium" silt (0 .02 -0 .005  mm)
A 0,55 0,63 0,60 0,62 0,68
E 0,57 0,62 0,61 0,57 0,64
Bt 0,61 0,62 0,58 0,59 0,66
BC 0,64 0,69 0,67 0,62 0,65
C 0,51 0,66 0,71 0,64 0,68
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Do bardzo podobnych wniosków prowadzi statystyczna analiza skupień (rys. 2) oparta 
na przeciętnej średnicy cząstek glebowych liczonej metodą Falka i Warda [1957]. 
Wyodrębnić można 3 obszary o zbliżonym składzie granulometrycznym gleb (z 
uwzględnieniem zróżnicowania w profilu glebowym): obszar południowy Pogórza 
Izerskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego, obszar środkowy Wzgórz Niemczańsko- 
Strzelińskich oraz obszar północny Wzgórz Trzebnickich i Dałkowskich (Wału 
Trzebnickiego). Wyodrębnienie trzech regionów wynika po części z pierwotnych różnic 
litologicznych substratu pyłowego, szczególnie w przypadku gleb na Wzgórzach 
Niemczańsko-Strzelińskich, które zawierająnieco więcej iłu oraz wyraźnie więcej podfrakcji 
piasku bardzo drobnego niż pozostałe gleby. Ale też bez wątpienia ma to związek z 
holoceńskim przemyciem iłu koloidalnego (procesem płowienia) różnicującym uziamienie 
warstw powierzchniowych do głębokości 70-100 cm.

WNIOSKI
1. Gleby płowe wytworzone z utworów lessowych i lessopochodnych Polski południo- 

wo-zachodniej mają na ogół uziamienie (zgodnie z klasyfikacją według PTG z 2009 
roku) pyłu gliniastego na pyle ilastym, przy zawartości frakcji pyłowej w granicach 
63-74%, zdominowanej przez podfrakcję pyłu grubego.

2. Przeciętna zawartość frakcji ilastej rośnie z 5% w poziomie A do 19,5% w poziomie 
Bt, dzięki czemu spełnione są kluczowe kryteria poziomu diagnostycznego argic jed
nostek referencyjnych Luvisols oraz Albeluvisols w klasyfikacji WRB.

3. Przestrzenne zróżnicowanie składu granulometrycznego gleb płowych przejawia się 
w wyraźnie większej translokacji iłu z poziomów powierzchniowych A i E do pozio
mu teksturalnego Bt w glebach Przedgórza Sudeckiego w porównaniu z glebami 
północnej części regionu Wzgórz Trzebnickich i Dałkowskich.

LITERATURA
BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., KABAŁA C. (tłum. i red.) 2009: Klasyfikacja Zasobów Glebowych 

Świata 2006, aktualizacja 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, update 2007. FAO, ISRIC, 
ISSS. Edycja polska Wyd. Nauk. UMK, Toruń: 1-145.

BORKOWSKI J. 1960: Kryteria podziału utworów pyłowych i pylastych. Zesz. Nauk. AR Wrocław 29, Rolnic
two  10: 119-126.

BORKOWSKI J. 1966: Gleby brunatne Sudetów. Zesz. Kom. Zagosp. Ziem Górskich PAN 12: 29-93. 
BOROWIEC S. 1961: Projekt uzupełnienia podziału utworów pyłowych. Rocz. Glebozn. 10, 1: 173-178. 
CHODAK T. 1980: Badania nad właściwościami oraz składem mineralnym gleb wytworzonych z lessu Dolnego 

Śląska. Zesz. Nauk. AR Wroclaw 21: 1-49.
DRZYMAŁA S., MOCEK A. 2004: Uziam ienie różnych gleb Polski w świetle klasyfikacji PTG, PN-R- 

04033 i USDA. Rocz. Glebozn. 55, 1: 107-115.
FOLK R. L., WARD W. C. 1957: Brazos River Bar: A study in the significance o f grain size parameters.

J. Sedim entary P etro logy  27: 3 -27 .
JARY Z. 2007: Zapis zmian klimatu w gómoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w 

zachodniej części Ukrainy. Rozpr. Nauk. IGiRR UWr 1: 1-136.
JARY Z., KIDA J., ŚNIHUR M. 2002: Lessy i osady lessopochodne w południowo-zachodniej Polsce. Czasop.

Geograficzne  73, 1-2: 63 -100 .
KABAŁA C., MARZEC M. 2007: Niektóre konsekwencje zmiany klasyfikacji uziarnienia gleb. Rocz. G le

bozn. 58, 1/2: 33—44.
KABAŁA C., SZERSZEŃ L., KARCZEWSKA A., BOGACZ A., BARTOSZEWSKA-SZOPKA K. 2000: Cha

rakterystyka procesów glebowych w  zróżnicowanych warunkach biogeoekologicznych Dolnego Śląska. 
Spraw, z grantu KBN, maszynopis, Akademia Rolnicza, Wrocław: 158 ss.



M . C. Kabała, M. Marzec

KIDA J., JARY Z. 2004: Występowanie oraz główne cechy lessów i osadów lessopochodnych na terenie Polski 
SW. Mat. IV  Seminarium Lessowego, IGiRR UWr: 57-62.

KOWALKOWSKI A. 1966: Główne kierunki rozwoju gleb w warunkach środowiska m orfogenetycznego  
Wzgórz Dałkowskich. Rocz. Glebozn. 16, 2: 357-411.

LICZNAR M., DROZD J. 1988: Wpływ rzeźby terenu na zmiany właściwości szarych gleb leśnych Płaskowyżu 
Głubczyckiego w wyniku erozji. Rocz. Glebozn. 39, 4: 35-56.

PTG 2009: Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych -  PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16. 
ROKICKI J. 1952: Warunki występowania utworów pyłowych i lessów na Dolnym Śląsku. Annales UMCS, B 

5: 53 -9 5 .
STUCZYŃSKI T. 2004: Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25000 dla województwa dolnośląskiego 

opracowana na podstawie analogowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25000 wraz z aktualizacją. IUNG, 
numeryczna baza danych + maszynopis Puławy: 1-204.

Dr hab. Cezary Kabała
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska,
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53,
E-mail: cezary. kabala@up. wroc.pl


