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POJEZIERZE MAZURSKO-SUWALSKIE (4) 

Ryc. 19. Obraz  satelitarny i zasięg regionów  geografi cznych Pojezierza Mazursko-Suwalskiego (4).
Fig. 19. Satellite image and reach of geographical regions of Pojezierze Mazursko-Suwalskie [The Mazursko-Suwalskie Lake 
District] (4).
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Pojezierze Mazurskie (4.1)

Na południe od regionów Pobrzeża Warmińskiego 
ciągnie się strefa Poje zierzy Mazurskich. Poszczególne 
regiony na obrazie satelitarnym odznaczają się wystę-
powaniem ciemnych plam odpowiadających jeziorom 
oraz kompleksom leś nym.

POJEZIERZE POŁUDNIOWOMAZURSKIE (4.1.1). 
Obraz satelitarny regionu cechuje ciemnozielona, prawie 
czarna barwa odpowiadająca lasom porastającym piaski 
i żwiry wodnolodowcowe fazy pomor skiej zlodowacenia 
bałtyckiego oraz mułki, piaski i żwiry rzeczne tej samej 
fazy zlodowacenia. Jest tu wiele jezior, przeważnie ryn-
nowych. W rzeźbie dominuje równina sandrowa. Z utwo-
rami geologicznymi dobrze koreluje roz wój pokrywy gle-
bowej: spotyka się tu głównie gleby bielicowe i rdzawe 
we wschodniej części regionu oraz pseudobielicowe na 
zachód od jeziora Jeziorak. Charakter obrazu lasów jest 
typowy dla obszarów leśnych z intensywnie prowadzo-
nymi wyrębami. W obrębie lasów występują nieliczne, 
większe i mniejsze powierzchnie gruntów ornych, ściśle 
związane z zaleganiem glin zwałowych. Przykładem mo-
gą być wyspy gruntów ornych w okolicach miejscowości 
Butrymy, na zachód od Szczytna oraz w okolicy Wojnowa, 
gdzie można prześledzić na obrazie satelitarnym, jedną 
z linii postoju lądolodu.

Wody podziemne pojawiają się na znacznych obsza-
rach na głębokości 5-10 m, jednak na ogół głębokość ich 
występowania jest zmienna.

Wyodrębnienie regionu, o bardzo urozmaiconym 
przebiegu granicy, należy łączyć głównie ze sposo-
bem użyt kowania terenu, zajętego przede wszystkim 
przez lasy porastające wspomniane utwory piaszczysto-
żwirowe.

Powierzchnia regionu wynosi 4712,4 km2.

WZNIESIENIA OLSZTYNECKIE (4.1.2) położone są 
na południowym skra ju Pojezierzy Mazurskich. Jest tu 
stosunkowo niewiele jezior. Obszar zbudowany jest 
z płatów glin zwałowych tworzących rzeźbę wysoczyzny 
mo renowej falistej. Dominują gleby płowe i brunatne 
oraz odgórnie oglejone. Pomiędzy płatami wysoczyzn mo-
renowych spotyka się fragmenty zbudowane z utworów 
fluwioglacjalnych. Wyróżnienie jednostki wiąże się 
z występowa niem stosunkowo urodzajnych gleb i rolni-
czym użytkowaniem ziemi.

Powierzchnia regionu wynosi 220,4 km2.

POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE (4.1.3). Obraz sateli-
tarny regionu cechuje drobnoziarnista strukturą odpo-
wiadającą gruntom ornym, na tle której występują ciem-
ne plamy lasów i jezior.

Większość powierzchni regionu jest zbudowana z glin 
zwałowych, ich piaszczystych eluwiów i piasków z gła-
zami akumulacji lodowcowej, związa nych z fazą pomor-
ską głównego stadiału zlodowacenia bałtyckiego (północ-
nopolskiego). Towarzyszą im piaski i żwiry akumulacji 
rzecznolodowcowej.

Rzeźba w obrębie regionu jest dość urozmaicona. 
W północnej i zachod niej części dominuje wysoczyzna 
morenowa falista, a na południu wysoczyzna morenowa 
płaska. Znaczna część terenu ukształtowana jest jako 
równina sandrowa. Występują tu również równiny aku-
mulacji torfowiskowej i zastoiskowej.

Dominującym typem gleb są gleby brunatne właści-
we i brunatne wyłu gowane. Spotyka się tu również gle-
by płowe i pseudoglejowe, a na niewielkich powierzch-
niach gleby rdzawe i bielicowe.

Pierwszy poziom wód podziemnych występuje 
w dwóch przedziałach głę bokości: od 0 do 5 m i od 5 do 
20 m.

Obszar ten w większości użytkowany jest przez rol-
nictwo, ale również lasy zajmują spory odsetek gruntów. 
Wyodrębnia się także miasto Olsztyn (133,0 [158] tys. 
mieszkańców) – duży ośrodek przemysłowy z wielu za-
kładami produkującymi żywność, ponadto zakłady prze-
mysłu: gumowego, maszynowego, meblarskiego, mate-
riałów budowlanych, poligrafi cznego i odzieżowego. Jest 
to również duży węzeł kolejowy i drogowy. Olsztyn jest 
ośrodkiem administracyjnym, kulturalno-naukowym 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i turystycznym.

Kontur regionu nawiązuje do sposobu użytkowania 
ziemi i litologii.

Powierzchnia regionu liczy 681,7 km2.

POJEZIERZE SZCZYTNIAŃSKO-RYŃSKIE (4.1.4). 
Na obrazie satelitarnym region wyróżnia się zdecydowa-
ną przewagą jas nych odcieni barw: zielonej, niebieskiej, 
żółtej i różowej, na tle których wi doczne są, sporadycz-
nie, ciemniejsze plamki niewielkich powierzchni leśnych 
i jezior. We wschodniej części regionu występują większe 
plamy wielko obszarowych gospodarstw rolnych.

Specyfi czną cechą budowy geologicznej tego regionu 
jest obfi te występowanie piasków, żwirów, głazów i glin 
zwałowych związanych z akumulacją w strefi e czołowej 
stadiału głównego zlodowacenia bałtyckiego. Utwory te 
występują na tle glin zwałowych i ich piaszczystych elu-
wiów oraz piasków z głazami.

Na tych utworach rozwinął się zespół form wysoczy-
zny morenowej falistej.

Pokrywę glebową tworzą gleby brunatne właściwe, 
brunatne wyługowane, gleby płowe i pseudoglejowe.

Wody podziemne znajdują się na ogół na głębokości 
od 5 do 20 m.

Teren regionu prawie w całości użytkowany jest przez 
rolnictwo. We wschodniej części znaczną powierzchnię 
zajmują gospodarstwa wielko przestrzenne. Największą 
miejscowością jest Szczytno (23,0 [27,0] tys. mieszkań-
ców) – ośrodek turystyczny i przemysłowo-usługowy. 
Kontur regionu nawiązuje do sposobu użytkowania zie-
mi i litologii.

Powierzchnia regionu liczy 1209,8 km2.
 
POJEZIERZE MRĄGOWSKIE (4.1.5). Obraz sateli-

tarny regionu cha rakteryzują barwy: zielona, niebieska, 
różowa i żółta, oraz stosunkowo liczny udział ciemnych 
plam – lasów, a także jezior.
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Utworami dominującymi w budowie geologicznej jed-
nostki są gliny zwa łowe, ich piaszczyste eluwia i piaski 
z głazami akumulacji lodowcowej z po morskiej fazy zlo-
dowacenia bałtyckiego.

Rzeźba terenu ukształtowana jest jako wysoczyzna 
morenowa falista oraz jako równina sandrowa z wytopi-
skami.

Pokrywę glebową tworzą gleby płowe, brunatne wyłu-
gowane, pseudogle jowe oraz gleby brunatne właściwe.

Pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głę-
bokości od 5 do 20 m.

Obok przeważających tu terenów rolniczych, znaczny 
odsetek zajmują lasy.

Kontur jednostki nawiązuje do sposobu użytkowania 
ziemi i litologii.

Powierzchnia regionu liczy 425,5 km2.

KRAINA WIELKICH JEZIOR (4.1.6). Główną cechą 
obrazu tego regionu jest występowanie dużych ciemnych 
plam odpowiadających największym pol skim jeziorom 
polodowcowym. Na obrazie satelitarnym mają one czar-
ną bar wę. Pozostałą część powierzchni można scharak-
teryzować jako drobnoziar nistą oraz gruboziarnistą, na-
wiązujące do występujących w terenie gruntów ornych.

Rzeźba tej jednostki jest dość zróżnicowana. Znaczną 
część terenu zajmują wysoczyzny morenowe: falista oraz 
płaska, a także pagórki stref marginal nych. W północnej 
części jednostki liczne są wały moren akumulacyjnych. 
Występują tu również równiny zalewowe oraz akumu-
lacji jeziorno-torfowiskowej. Sporadycznie spotyka się 
niewielkie powierzchnie sandrowe.

Pokrywa glebowa jest dość jednolita. Są to głównie 
gleby brunatne właściwe oraz brunatne wyługowane, 
wytworzone na piaskach słabogliniastych i gliniastych 
oraz na glinach zwałowych.

Pierwszy poziom wód podziemnych występuje płytko 
– na głębokości od 0 do 2 m, miejscami do 5 m.

Powierzchnia regionu wynosi 1234,0 km2.

RÓWNINA OŚWIŃSKA (4.1.7), położona na północ-
ny zachód od Krainy Wielkich Jezior, jest niewielkim 
regionem o powierzchni 93,4 km2, którego kontur nawią-
zuje wyraźnie do występującej tu równiny akumulacji 
zastoiskowej oraz jeziora Oświn. W północnej części re-
gionu występują wały moren akumulacyjnych. Z gleb 
spotyka się tu gleby brunatne właściwe i wyługowane, 
a w dolinie rzeki Omęt oraz Kanału Mazurskiego gleby 
hydromorfi czne wytworzone z torfów i gytii.

Ziemia Suwalska (4.2)

POJEZIERZE SUWALSKIE (4.2.1) zbudowane jest 
z glin zwałowych. Licz ne są tu wały moren czołowych, 
moreny z wyciśnięcia, kemy, drumliny i ozy (Pietkiewicz, 
1928). Występuje również wiele jezior rynnowych, ukła-
dających się w wyraźne ciągi. Struktura obrazu tego re-
gionu jest na ogół jednolicie drobnoziarnista. Wiąże się 
to ze stosunkowo drobnymi formami rzeźby i dość jed-

nolitą budową litologiczną terenu. Podobny jest rodzaj 
materiału skalnego, był on jednak w różny sposób depo-
nowany. Niewiele jest tu większych dolin o dnach zaję-
tych przez łąki, a gdy już występują, to na obrazie MSS-5 
mają ciemny fototon, na obrazie MSS-7 jasny, a na kom-
pozycjach barwnych barwę czerwoną.

Do mozaikowatości rzeźby i litologii nawiązuje 
 również występowanie wód gruntowych, których głębo-
kość waha się od 0 do 20 m, a miejscami nawet poniżej 
20 m.

Wśród gleb dominują gleby brunatne właściwe i bru-
natne wyługowane, wytworzone z piasków i glin zwało-
wych. Zasięg powierzchniowy regionu dość dobrze odpo-
wiada rozprzestrzenieniu tych gleb, nawiązuje również 
do typu rolnictwa. Największą miejscowością są Suwałki 
(40,0 [67] tys. mieszkańców) – ośrodek usługowy, prze-
mysłowy i oświatowo-kulturalny, z zakładami produku-
jącymi meble, zakładami przemysłu spożywczego i pro-
dukcją materiałów budowlanych oraz wytwarzającymi 
wyroby elektrotechniczne.

Powierzchnia regionu wynosi 1849,8 km2.

POJEZIERZE EŁCKIE (4.2.2). Na zachód od linii: 
Jezioro Rejgrodzkie-Olecko-jezioro Rospuda obraz sate-
litarny ma strukturę różnoziamistą i grubo ziarnistą, 
w odróżnieniu od struktury drobnoziarnistej po wschod-
niej stronie tej linii. Wiąże się to z większym udziałem 
gospodarstw wielko przestrzennych (dawnych PGR-ów) 
po zachodniej stronie. W obrazie tej linii utrwalona jest 
również dawna granica polsko-niemiecka. Jest ona jed-
nocześnie wschodnią granicą regionu. Charaktery zuje 
się on dość licznym występowaniem małych i średnich 
jezior. Znaczna część powierzchni terenu zajęta jest 
przez lasy oraz wielkoobszarowe gospo darstwa rolne. 
Z miejscowości można wyróżnić Ełk (38,0 [55] tys. miesz-
kańców) – ośrodek przemysłowy (zakłady mięsne, chłod-
nia, mleczarnia, młyn, przetwórnia owoców i warzyw); 
ponadto zakłady elektrotechniki motoryzacyjnej, odzie-
żowe, roszarnia lnu, fabryka sklejek, wytwórnie prefa-
brykatów i składanych domów. 

Struktura obrazu, tworzona głównie przez elementy 
pokrycia terenu, na wiązuje do rzeźby, dla której charak-
terystyczne są liczne pagórki i zróżni cowanie litologicz-
ne. Na przykład na piaskach i żwirach wodnolodowco-
wych poszczególnych faz zlodowacenia bałtyckiego wy-
stępują lasy – bory świeże, natomiast na glinach zwało-
wych – lasy mieszane (Puszcza Borecka).

Powierzchnia regionu wynosi 1833,0 km2.

PAGÓRKI GRAJEWSKIE (4.2.3). Na południe od 
Pojezierza Ełckiego leży region o stosunkowo niewielkim 
udziale jezior. Cha rakter jego obrazu satelitarnego jest 
związany z licznie występującymi tu lasami, łąkami na 
torfowiskach, wypełniających dawne wytopiska. Więk-
szość terenu zajmuje wysoczyzna morenowa falista. Spo-
ra dycznie występują wały moren akumulacyjnych. 
Obszary porośnięte lasami – to równiny sandrowe.

Mozaikowatość gleb w obrębie regionu jest znaczna. 
Występują tu gleby brunatne właściwe, brunatne wyłu-
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gowane, gleby płowe, rdzawe, bielicowe i hydromorfi czne.
Wody gruntowe pojawiają się na ogół płytko – do 5 

m. Jedynie w obrębie wzniesień są to wody głębsze. Sieć 
hydrografi czna jest nieuporządkowana.

Powierzchnia regionu wynosi 610,0 km2.

PAGÓRKI AUGUSTOWSKO-RAJGRODZKIE (4.2.4). 
Jest to region o jednolitym fototonie i barwie obrazu oraz 
drobnoziarnistej strukturze. Obszar ten jest stosunkowo 
ubogi w jeziora. Zbudo wany jest głównie z glin zwało-

wych, tworzących wysoczyzny morenowe płaskie i fali-
ste. Na ich tle występują ciągi moren czołowych i moren 
martwego lodu zbudowane z glin, głazów, żwirów i pia-
sków. W południowej części terenu wyznaczają one za-
sięg fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego, a na 
pół nocy – zasięg faz poznańskiej i dobrzyńskiej (Kon-
dracki, 1972). Spotyka się tu również formy kemów zbu-
dowanych z piasków, mułków, iłów i żwirów. Liczne są 
holoceńskie równiny zalewowe i nadzalewowe, występu-
jące w miejs cach dawnych zastoisk i wytopisk.

Ryc. 20. Pojezierze Suwalskie (4.2.1). Krajobraz młodoglacjalny w okolicy jeziora Szejpiszki. Fot. CODGiK.
Fig. 20. Pojezierze Suwalskie [the Suwalskie Lake District] (4.2.1). Early glacial landscape within the vicinity of the Szejpiszki 
lake. Photo CODGiK.
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Region odznacza się występowaniem wód gruntowych 
na głębokości 2-5 m.

Również pokrywa glebowa cechuje się znaczną zwar-
tością i jednorodnością. Tworzą ją głównie gleby płowe, 
brunatne wyługowane i odgórnie oglejone oraz brunatne 
właściwe.

Urozmaicona rzeźba nie znajduje swego odbicia na 
obrazie satelitarnym. Ujednolicenie charakterystyk 
spektralnych związane jest zapewne głównie z dość jed-
norodną pokrywą glebową.

Powierzchni regionu wynosi 567,5 km2.

PUSZCZA AUGUSTOWSKA (4.2.5). Odrębny region 
tworzy Puszcza Augustowska. Pod względem geomorfo-
logicznym jest to równina sandrowa, urozmaicona licz-
nymi jeziorami wytopiskowymi (Wigry, jeziora augus-
towskie). Niemal cały obszar jednostki porośnięty jest 
lasami Puszczy Augus towskiej. Wśród drzewostanów 
przeważa sosna zajmująca 78% powierzchni (Mała en-
cyklopedia..., 1980). Reszta przypada na świerk, olszę, 

Ryc. 21. Pojezierze Ełckie (4.2.2). Krajobraz pojezierny z jeziorem Gołdapiwo, na północ od Kruklanek. Fot. CODGiK.
Fig. 21. Pojezierze Ełckie The Ełk Lake District] (4.2.2). Post lakeland landscape with the Gołdapiwo lake to the north of Kruklanki. 
Photo CODGiK.
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brzozę i dąb – stąd charakterystyczna ciemnoczerwono-
czarna barwa obrazu satelitarnego. Struktura powierzch-
ni leśnych wyróżnia się specyfi cznym drobno-prostokąt-
nym rysunkiem, co związane jest z intensywną eksplo-
atacją rosną cych tu lasów.

Gleby w obrębie całego regionu tworzą jednolitą po-
krywę gleb rdzawych i bielicowych wytworzonych z pia-
sków luźnych słabogliniastych i gliniastych.

Wody gruntowe występują na głębokości od 5 do 
10 m.

Powierzchnia regionu wynosi 1218,0 km2.

Ziemia Gołdapska (4.3)

Na wschód od Wielkich Jezior Mazurskich wyodręb-
nia się kilka regionów geografi cznych. Od obszarów po-
przednio omówionych różnią się one sto sunkowo niewiel-
ką jeziornością.

KRAINA WĘGORAPSKO-GOŁDAPSKA (4.3.1) 
Region budują głównie gliny zwałowe oraz iły. W jego 
obrębie wyróżnia się obszar zbudowany z iłów, mułków 
oraz piasków jezior nych i rzecznych. Powierzchnia ta 

Ryc. 22. Puszcza Augustowska (4.2.5). Południowa część jeziora Wigry z miejscowością Bryzgiel. Fot. CODGiK.
Figure 22. Puszcza Augustowska [the Augustów Virgin Forest] (4.2.5). Southern part of the Wigry lake with the village of Bryzgiel. 
Photo CODGiK.
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jest porośnięta lasami liściastymi, two rzącymi na obra-
zie satelitarnym wyraźną plamę. Pozostała powierzchnia 
ma strukturę drobnoziarnistą i jednolitą barwę.

Pod względem rzeźby jest to zwarty obszar wysoczy-
zny morenowej falistej. Południowy kontur regionu zbie-
ga się natomiast z wyraźnymi wałami moren strefy mar-
ginalnej. Wzmiankowane wyżej utwory ilasto-mułkowo-
piaszczyste budują równiny zalewowe oraz równiny aku-
mulacji zastoiskowej.

Wśród gleb dominują gleby brunatne, płowe i pseu-
doglejowe. Niewielkie powierzchnie zajęte są przez gleby 
hydromorfi czne, inicjalne, wytworzone na żwirach i pia-
skach oraz czarne i szare ziemie wytworzone z glin, iłów 
i utworów pyłowych.

Wody gruntowe występują przeważnie płytko, do 
2 m, a na południu, w obrębie wałów morenowych oraz 
na północy – do 5 m.

Wyróżnienie regionu nawiązuje więc do budowy geo-
logicznej i rzeźby rzu tujących na powstanie typów gleb, 
sprzyjających rozwojowi rolnictwa.

Region zajmuje powierz chnię 733,9 km2.

PUSZCZA BORECKA (4.3.2) Wyróżnienie tego regio-
nu wiąże się z rosnącymi tu lasami o przewadze drzewo-
stanów sosnowych ze znacznymi domieszkami świerka, 
dębu, grabu, lipy, brzozy, modrzewia i klonu. Na siedli-
skach bardziej żyznych dominują lasy mieszane – bór 
mieszany świeży i las świeży.

Pod względem rzeźby jest to teren silnie pofalowany, 
morenowo-wytopiskowy, o wzniesieniach dochodzących 
do 229 m n.p.m.

Na piaskach naglinowych i glinach zwałowych lek-
kich wytworzyła się zwarta pokrywa gleb płowych, bru-
natnych wyługowanych oraz pseudoglejowych.

Powierzchnia regionu wynosi 219,7 km2.

WZGÓRZA SZESKIE (4.3.3) Strukturę obrazu sate-
litarnego tego regionu cechuje gruboziarnistość. Głównym 
utworem powierzchniowym są gliny zwałowe. Występują 
tu licznie pagórki i wzgórza czołowomorenowe zbudowa-
ne z piasków, żwirów, głazów i glin. Jest to najwyżej 
wzniesiony obszar w obrębie pojezierzy mazurskich. 
Najwyższym punktem jest Szeska Góra (309 m n.p.m.). 
Deniwelacje dochodzą do 100 m.

Wśród gleb dominują gleby brunatne. Wody podziem-
ne występują głęboko – najczęściej poniżej 5 m, a nawet 
10 m.

Region zajmuje powierzchnię 312,8 km2.

PUSZCZA ROMINCKA (4.3.4). Wyróżnienie tego re-
gionu związane jest z kompleksem leśnym oraz charak-
terem rzeźby. Na żyznych siedliskach, na których daw-
niej rosły dęby, obecnie występują drzewostany sosno-
wo-świerkowe z domieszką grabu, dębu i klonu. W za-
głębieniach terenu pojawia się olsza. Pod względem 
rzeźby jest to teren moreny płaskiej, usianej pagórkami 
morenowymi. Występują tu gleby płowe, brunatne wy-
ługowane i pseudoglejowe, wytworzone z glin zwałowych 
średnich i ciężkich.

Powierzchnia regionu wynosi 135,4 km2.

Kurpie (4.4)

RÓWNINA KURPIOWSKA (4.4.1). Region ten ma 
zupełnie różny charakter obrazu satelitarnego niż jed-
nostki go otaczające. Obraz ten kształtują równolegle 
ułożone strefy ciemnobrunatnych plam odpowiadające 
lasom oraz występujące po między nimi powierzchnie 
o barwie czerwonej, związane z obniżeniami za jętymi 
przez łąki i mokradła towarzyszące dolinom rzecznym. 
Miejscami wy stępują drobnoziarniste czerwono-żółte 
plamy, będące obrazem gruntów ornych.

Pod względem morfogenetycznym jest to południowa 
część sandru leżącego na przedpolu Pojezierza Mazur-
skiego. Na tej piaszczystej równinie sandrowej – czasa-
mi z wychodniami utworów morenowych zlodowacenia 
środkowopolskiego – występują rozległe pola wydmowe, 
często ze współcześnie rozwi jającymi się procesami 
eolicznymi.

Równoległy charakter tekstury obrazu satelitarnego 
tego regionu nawią zuje do równoległego układu sieci hy-
drografi cznej, utworzonej przez takie rzeki jak Omulew, 
Rozoga, Szkwa i Pisa. Dolina tej ostatniej jest jed-
nocześnie wyraźną granicą fi zjografi czną, oddzielającą 
jednoznacznie Równinę Kurpiowską od Wysoczyzny 
Kolneńskiej. Wody gruntowe w dolinach wystę pują bar-
dzo płytko. Znaczna część terenu jest podmokła. Nato-
miast w obrębie grzęd oddzielających doliny, ze względu 
na ich zwydmienie, pierwszy poziom wód podziemnych 
znajduje się nieco głębiej, bo od 2 do 10 m, przy rocznym 
wahaniu poziomu tych wód dochodzącym do 6 m.

W dolinach występują gleby hydromorfi czne wytwo-
rzone z gytii i torfów, a miejscami mady ilaste, gliniaste 
i pylaste. Na obszarach międzydolinnych powszechne 
jest występowanie gleb rdzawych i bielicowych, wytwo-
rzonych z wodnolodowcowych piasków słabogliniastych 
i gliniastych.

Region ten może być przykładem jednoznacz nych 
związków między charakterem obrazu – jego fotomor-
fi cznością a poszcze gólnymi komponentami środowiska 
geografi cznego.

Jego powierzchnia wynosi 2674,5 km2.

WYSOCZYZNA RÓŻAŃSKO-KRASNOSIELECKA 
(4.4.2). Obraz satelitarny charakteryzuje plamista tek-
stura, której poszczególne składniki przybierają barwę 
ciemnoróżową wskazującą podmokłe obszary dolinne, 
czerwono-żółtą charakterystyczną dla gruntów ornych 
i ciemnobrunatną wskazującą na lasy. 

W budowie geologicznej główną rolę odgrywają pia-
ski akumulacji lodowcowej z głazami. Wśród nich na po-
łudniu regionu i na północy pojawiają się zwarte obsza-
ry zbudowane z piasków i żwirów ozów lub moren czo-
łowych. Obniżenia dolinne wypełniają głównie holoceń-
skie torfy.

Pod względem rzeźby, południowa cześć regionu 
ukształtowana jest jako zdenudowana wysoczyzna mo-
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renowa z okresu zlodowacenia środkowopolskigo, wzno-
sząca się na około 100 m n.p.m. W południowej jej części, 
w okolicach między Makowem Mazowieckim a Różanem, 
urozmaicają ją ciągi wałów morenowych, których po-
szczególne wzniesienia osiągają wysokość 152 m n.p.m. 
Występują tu również rozległe wytopiska z formami 
wtórnymi. Ku północy teren nieznacznie się wznosi 
i różni cuje pod względem morfogenetycznym. Obok nie-
wielkich powierzchni wysoczyznowych, powszechne sta-
ją się małe i duże formy kemowe oraz tarasy kemowe. 
Występują tu również wały moren spiętrzonych, ozy 
i równiny akumulacji torfowiskowej, a także fragmenty 
starych zdenudowanych równin sandrowych.

Pokrywę glebową tworzą głównie gleby rdzawe i bie-
licowe wytworzone z piasków.

Wody podziemne występują na ogół na głębokości od 
2 do 5 m. Szerokie obniżenia doliny Orzyca i jego dopły-

wów są częściowo zabagnione. W obrębie wzniesień mo-
renowych wody podziemne pojawiają się na głębokości 
poniżej 20 m.

Użytkowanie ziemi związane jest z rolnictwem oraz 
częściowo gospodarką leśną. Największą miejscowością 
jest Różan (2,5 [2,8] tys. mieszkańców), lokalny ośrodek 
usługowy.

Granice regionu nawiązują do użytkowania ziemi. 
Jest to region o charakterze przejściowym między obsza-
rami położonymi na zachód od doliny Orzyca i na wschód 
od niej. Tekstura obrazu, wynikająca z charakteru po-
krycia terenu, wskazuje na jego podobieństwo do obsza-
rów położonych na wschodzie, co wynika również z ro-
dzajów gleb. Natomiast budowa geologiczna i rzeźba są 
tu bardziej podobne do warunków środowiskowych pa-
nujących na zachód od tego terenu.

Powierzchnia regionu wynosi 1174,6 km2.




