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Den fasta marken det tryggaste du har
fasta marken av lera, sand och gungfly,
pinnmo, lössjord, mylla med mullvadsgångar r.
Den fasta marken med dess nät av vattenådror,
hälleberget fullt av sprickor och f6rkastningsbranter f
lavan som stelnat efter det sista vulkanutbrottet.
Trygg och bredbent stå på fasta marken,
det tryggaste du har.
Refdar Ekner

INLEDN!NG
Jorden är människornas och djurens gemensamma resurs som måste vårdas och
lämnas Bver till nya generationer,

att dessa ocksA kan leva av den och

fl en möjlighet att befria sig frän dagens svält.
Varje mInniska har I genomsnitt nAgot mindre in ett halvt hektar åkermark

för sin försörjning.
verkligheten är det naturligtvis sA att mAnga människor inte äger någon jord a·'ls. medan några äger stora områden. Tabell 1
visar markanvändningen I olika delar av världen .
.Tab~. ~1arkanvändnlng

(milj. ha) och befolkning 1 tropiska områden.
Källa: Sanchez (1976)

Total
land-

Odlad
areal

areal

Odlad
areal
% av
taL

Ängs~

Skog

mark
och
val

Befolkning
(mi lj .)

Odlad
areal
per
capita

j

l

Trop i ska Ame r l ka
II
Il

Totalt

Mr! ka
Asien och
05 ti nd, öarna

tropikerna

He l a vår lden

Tropikerna, % av
värl den

282
652

914

239

166

5
8

571

275

256

27

21

412

956

1683

83

2212

931

--------.------~---~---

4826
13392

503
1424

36

35

10

955

1470

0,34

1t

3001

3647

0,41

32

40

Meningarna är delade i frågan om hur många människor jorden kan föda, och
flera försök har gjorts att beräkna fram hur stora arealer som fortfarande
är outnyttjade. Oavsett vad man kommer fram till innebär nyodling och omlIggning av produktionen mycket stora ansträngningar, vilka inte kan Istad
kommas utan verkliga ekonomiska och politiska förändringa •.
NedanstAende jämförelse mellan redan odlad mark och totala arealen som Ir
möjlig att odla har saxats ur Sclentlfic American (September 1976).
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Flg. 1. Odlad jord och odlingsbar Jord i världen.
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DEFINIT!ONER OCH BASBEGREPP
Markens funktioner är viktiga i samspelet med växter och klimat. Den skall:
te åt växtens rötter
tillgodose växtens behov av näringsämnen
innehålla ti lIräckI igt med vatten och syre för växtrötterna
ha goda bearbetningsegenskaper.

ge stöd och

Flera faktorer har inverkan pA markens möjligheter att uppfylla dessa krav.
J eke, J?åver~a .J.ak!2r e r.
Markens bildningssätt och ursprungliga egenskaper.

Påverkbara faktorer
1. Markens fysikaliska egenskaper
(påverkas av) dränering
!:levett!! i ng
jordbearbetning
2. Markens kemiska egenskaper
(påverkas av) växtnäring
industriella utslUpp m.m.
Jorden används Inte bara som jordbruks- och skogsmark utan kan också vara rävara till byggnadsmaterial, utgBra grund fBr bostäder~ rekreationsanläggningar, dammbyggnader osv. DärfBr är det mycket viktigt att känna till de egenskaper som kännetecknar 01 i ka jordar,
l!fu1.t:a v j k t i go .Eegr~fP.
Marken är den del av jordskorpan som direkt ber5rs av atmosfären och dir vlxterna kan ha sitt fäste,

Jord är det lösa material som vilar på berggrunden.
Marken bestAr av faljande fyra huvuddelar:
1.

~nlskl.J!1.!'l.~erial

som utgörs av olika mineralpartiklar och bergartsfrag-

ment.
som består av ~en~~_humu~ ~ förmultnade växt- och
djurdelar~ ~ "" döda men ännu inte förml.dtnade rester av högre växter,
samt markens mikroflora och mikrofauna.
3. Markvattnet som är en utspädd lösning av salter. Det starkast bundna vattnet finns
en tunn vHtskehlnna runt smA mlneral- och humuspartiklar (kolloider).
4. Markluften som fyller markens grövre hAlrum och vanligen Ir mättad med

2.

Or9~nisk~.material

vattenånga,

4

Porvoly'~

är den volym melJan Jordpartiklarna som upptas av markvatten och

markluft.

}extut:en är markens mekaniska sammansättning. i svensk marklära delas finjorden (mindre än 2 mm diameter) l fyra storleksklasser: sand, mo, mjäla och
ler. I tropisk marklära delas flnjorden vanligen l tre storleksklasser:
Sand

0,06-2,0 mm diam.

Silt

O~002-0,06 mm
II

CJay

Denna indelning tillämpas

diam
II

den s.k. texturtriangeln (fig. 2).

Flg. 2. Standarduppdelning av texturtriangeln.
Lermineral eller sekundära mineral Hr extremt små «0,002 mm), skivllknande
silikatkristaller sammansatta I skikt. Det finns tre viktiga typer av

lermine~

ral i tropiska jordar:
Kaolinit är den enklaste typen och mest vanliga. Den är näringsfattig och
sväl ler inte vid vattenti l1sats (1: l~mlnei'al).
Illlt innehåller ett skikt mer än kaolinit och kan hålla flat metalljoner
16st bundna till sin yta. Den är särskilt rik pi kalium (2:1-mineral).
~o,!tmorillo!!J.! är också ett 2:1-mlneral och kan binda mycket vatten varigenom
leran sväljer. Den kan också binda betydligt mer näring än de två 6vriga. men
kan vara svAr att bearbeta pA gtund av sina krympnlngs- och svällningsegenskaper •
Med

struk~

avses de enskilda jordpartiklarnas Inbördes lagring och

hopfog~

nlng. Orsakerna till olika strukturer kan vara många, t.ex. humusinnehåll

t
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markpartIklarnas storlek och uppbyggnad, fuktlghetsf6rhAllanden, bearbetning
etc, Sandjord har en utpräglad

~-lk()r~5tr~kty.r

medan lerjord som odlas ovan-

för grundvattenytan bi ldar en mer eller mindre stabl J _~~at.s!.ruk,tur.

luftfylld pDr

EN J{E LHORN 8iRU/{TUR

AGG REGATSTRUKTUR

Fig. 3. Markens struktur.
Aggregatstrukturen ger jorden en mängd goda egenskaper som växten kan dra
nytta av:

l

God genomluftning
God vattenupptagande förmåga

J

stor porvolym

Underlättande av bearbetningen
Liten avdunstning
God vatten- och värmehushAl1ning

Stabila aggregat bildas i jordar med hög kolloidhalt (ler och mullämnen) och
gott kalktillstånd,
~a~Jonb'tt_e~s.kaE.a.<:ltet.

'" mängden utbytbara katjoner (i miiliekvivalenter/100 g

jord) •
~asmätt~?~ra~ ~

andelen metallkatjoner av totala antalet utbytbara katjo-

ne r (%).

JordmAn • den del av jorden som har påverkats av klimatet, växtr6tter, mIkroflora och mikrofauna.
Ofta används IIjord ll och Iljordar"

samma betyde l se som jordmån.

6
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NATURLIG JORDMÅN
Fig. 4. Odlingens inverkan på jordmånen.
JOROMANS81LDANDE FAKTORER
1. Modermaterial (bergart från vi lken jorden utvecklats)

2, Vittringsgrad
3. Klimat (nuvarande och tidigare inom området)
4. Topografi
5. Vegetation och djurliv
6. Organismer I marken
7. Människan
Modermaterial
Denna faktor är den viktigaste vid jordmånsblJdningen.
Några viktiga egenskaper:
Hårdhet
Partikelstorlek
Sammansättning

jDrJm&n
mark

-- J.
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a.

2e~e~t!r~ lo~d~r.

Jordarna är utvecklade i material som är detsamma som
underliggande berg, Sedentär innebär att det från berget vittrade materialet inte har förflyttats utan legat kvar i ett Jöst lager vari jordmånen
bildats.

b. ~oJ.l~!YlaJ.a_J2.r~a!:.. ,Jordmater i a let har rört 51 g nedför s l uttn i ngen p.g. a.

tyngdkraften (rasmateriaj).
c. ~lJ.uyi~l~ lo!:.d~r. Transport och avsättning har skett i och längs vattendrag.
d. ~e~Jls1a_j2ria!:.. Materialet har transporterats med vinden.
Be r ga..ill!:.
Dessa kan vara av tre slag: urberg, sedimentära och metamorfa bergarter.
~r~e!:.g~t

delas efter siJikatinnehållet i:

sura bergarter
intermediära bergarter
basiska bergarter
ultrabasiska bergarter

. > 66 % s i l i ka t

52-66 %

II

45-52 %

II

<45 %.

II

Viktigare bergartstyper
rhyolit, felsit, granit
porfyrlt, dionit, andesit
basalt. dalerit, gabbro
peridot, serpentin

.?e2.i!!!e.!!.t!r~E.e!:.g~r.!e!.

Skiffrar, sandsten, kalksten
~ela!!!o!:.f~E.eLg~rle!:.

kan vara omformade urberg eller sediment och blandningar
av dessa: skiffrar, gnejser. phyl1lt m.fl.
Berggrunden i de tropiska länderna har ingen enhetlig karaktär.

Tropiska Amerika: Anderna är en ganska ung bergskedja som främst består av
vulkaniskt material. På höjder över 4800 m är glaciärer vanliga. Trots att
bergen Inte upptar så stor del av kontinenten är befolkningstätheten stor i
höglandsområdena. Guyana- och Brasilienplatåerna har ett äldre ursprung och
är eroderade i två eller tre plan. Amazonbäckenet begränsas av de två områdena. Dess jordar härstammar från material som sköljts ner från Anderna. Paranabäckenet är rikt på basaltavlagringar. Karibiska öarna består främst av kalksten eller vulkaniska bergarter.
Tropiska Afrika: Denna kontinent är den mest enhetliga. både geologiskt och
topografiskt. Veckade bergskedjor finns endast längst i norr och längst i söder, utanför de egentliga tropikerna. Den övriga delen av Afrika består aven
enda urbergsplatå, vilken till två tredjedelar är täckt av sediment. Den kris~
tallina berggrunden innehåller främst granit, metaforiskt glimmer och gnejs.
Vittring och erosion är långt

framskriden~

På en del stillen har vulkanutbrott

8

frän prekambrisk tid fram till vAra dagar f6rändrat landskapsbi Iden. Rlf t
Valley delar platAn frAn D6da havet I norr till Zambeslfloden l s6der.
Den äldsta berggrunden kan man finna I öst och l vIst parallellt med kusten
(prekambrisk tid). Sahara och västkusten, vilka en gång varit täckta av havet,
är de enda omrAdena med marina avlagringar. SedimentHra avlagringar kan man
däremot finna 6ver ett stort område. De har främst samlats i mellersta Niger,
Tchad, Zaire, Sudan och Kalaharlöknen.
,Tr,oeisl\8. Asio,n.: Indiska halvön består av ett landområde av mycket hög ålder,
Vulkaniskt material täcker centrala Indien med basalt. Sydöstasien däremot
består aven kombination av bergskedjor och risproducerande floddalar. De sedimentära avlagringarna är ständigt utsatta för periodiska Hversvämningar.
De delar av Australien som tillhör tropikerna har stora likheter med den Afrikanska urbergsplatån.
D'Moore

(1956) har jämfört de tre tropiska världsdelarna

i geologiskt hän-

seende. Han menar att tropiska Amerika har en fördelaktigare geologisk historia än tropiska Afrika, eftersom Anderna utgör en konstant källa till nytt
material. En liknande sltuation finner man i Gangesområdet i norra Indien,
vi iken får ständiga sedimentti 11 skott från Himalayas berg. Däremot har tropiska
Amerika en större andel sura jordar än tropiska Afrika. De afrikanska jordarna
påverkas nämligen I stor utsträckning av vindtransporterat material frln Sahara.
yittringsgra<!
Vittring är ett sammanfattande begrepp f5r sönderfall av mineral och bergarter
genom direkt eller indirekt verkan av temperatur, luft/vatten och organiskt
lIv.
Omväxlande upphettning och nedkylning är ett exempel på

iy.!i~ali.!k

vittring.

Då koldioxid i atmosfären löses i regndropparna bi 1das kolsyra. vilket - trots
att denna syra är mycket svag" ger upphov ti 11 en avsevärd
U~!a~nlnQ

av näringsämnen och andra beståndsdelar
av kombinationen vittring-nederbörd.

ke!!!i~k

vittring.

jorden är en viktig följd

Fig.

lågland

Kust- och

500 100011500

eog. mi les

~

o

Efter KalpagA (1976).

5. Geologisk-topografisk karta över tropikerna.
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NAgra vanliga mineral och dess vittring:

ökad vittringsbenägenhet

lollv!n
ka le i LIm-fä 1tspat
pyroxener och hornblände
natrium-flltspat
biotit
kalium-fältspat
muskovlt
kvarts

Vittringen av granit, som är den vanligaste bergarten, kan tas som
exempel. Den innehåller kvarts t fältspat och antingen glimmer eller hornblände.
Fältspaten vittrar f5rst. Kalium, natrium och kalcium lakas ut och aluminium
och kisel bildar kaolin. Den mindre vittringsbenägna glimmern och den mycket
motståndskraftiga kvartsen ligger kvar inbäddad i den vid vittringen bildade
leran.
~rberg.

Sedimentära och metaf119~arter. Sedimentära bergarter har I'edan passerat
en vittringscykel och kan därf5r i andra cykeln ge upphov till jordar som är
fattiga på näringsämnen. En sandsten som ursprung} igen består av enbart kvartssand ger följaktligen en matjord med lågt näringsinnehåll.
Metamorfa bergarter kan beroende på om nytt bergmaterial finns inblandat vara
mera godartade underlag för jordmånsbildning.

En stor del av jordarna i tropiska områden är extremt gamla, dvs. vittringen
är mycket långt gången. Alla baser är utlakade och t.o.m~ de vittringsbara
mineralerna saknas. Å andra sidan finns det också unga jordmånstyper (t.ex.
vulkaniska) där jordmånsbildningen knappast b5rjat. I de humida tropikerna där
jordmånsbildningen pågår kontinuerligt. kan jordarna ändras på kort tid. I
arida områden härskar det omvända förhållandet. Ofta kan man här inte påvisa
några förändringar i marken ens efter flera lO-tal Ar.
Kl imat

Denna faktor har tillsammans med geologiskt ursprung (modermaterial) den
största betydelsen för jordmAnsbildningen. Den Inverkar dels direkt och dels
indirekt genom sitt inflytande pI växter och djur.
Man kan indela tropikerna l fem klimatiska huvudtyper:
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Efter Kalpage (1976).
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1. !k,y.~~o.rialt klimat: Rikligt med regn över hela året med två markerade
nederb6rdstoppar, hög och jämn temperatur samt hög relativ luftfuktighet.

2. Tr,oeis,kt

~limat:

Äret indelas i en regnperiod och en torrperiod. Mindre

nederbördsmängder 6n l det ekv. klimatet; tämligen jämn temperatur.

3. Monsunklimat: Detta liknar tropiskt klimat men har tre årstider: en kallare
med liten nederbörd, en torrperiod och en regnperiod.

4.

ökenklim!~: Mycket varmt och torrt klimat.

5. Höglandskl i,pa.t: Temperaturen minskar och nederbörden ökar med stigande höjd
över havet.
Temperatur, nederbörd, instrålnlng t luftfuktighet och vind är de viktigaste

klimatfaktorerna.
A. T.eIJ1Re.rat~.r

o

I tropikerna har markvattnet i genomsnitt en temperatur pi +2S C, dvs ca lSoC

högre än i centrala och norra Europa. Jorden har också en högre temperatur.
Resultatet av detta blir en mycket högre vittringsbenägenhet, eftersom
de kemiska processernas hastighet fördubblas med varje lOoe ökning av marktemperaturen
si l ikatets 16s1 ighet är åtitiaggr så stor vid +2SoC som vid +10 o C
den hydrolytiska styrkan av markvätskan är mycket högre
vattnets jonisering är 4 ggr högre
mindre koldioxid (C0 ) löses i vattnet
2
markvattnet har en lägre viskositet och därför tränger det fortare och
djupare ner i jorden.
Temperaturen påverkar också vattenhalten i jorden genom att evapotranspirationen (llavduns tn i ngenII f rån mark, växter och dju r) ökar. Vi d samma nederbördsmängd kommer därför humiditeten att minska mer ju varmare området är.

B. Nederbörd
Detta är den mest betydande klimatologiska faktorn, vilken för tropikernas del
i mycket högre grad än kyla-värme bestämmer vegetationsperiodens längd. Den
årliga nederb5rden varierar från 0-10.000 mm i de tropiska områdena; den högsta
siffran gäller för breddgraderna närmast ekvatorn.
od l i ngssynpunkt är (1) !!eie.!:b.2.r~e!ls_v~r1.a1i.9.n, (2) ~e.9.nE.e.!:i od!:..n2.1å.!].9i,
(3) ~alt~n~ala~s~n (skillnaden mellan årlig nederbörd och årlig avdunstning)

Ur

och (4) !!e,ier.b§.rie.!].s_illt!:..n2.,ij.e.!, av intresse.
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Topografin som jordmänsbildande faktor verkar dels direkt genom bergssidornas
lutning (rasbenägenhet,

eroslon~

vittring), dels Indirekt med sin inverkan på

klimat. nederb8rd och grundvattennivå.
Vi kan studera några typiska horisonter pI ett par olika profiler l landskapet

(fig. 7) och därmed rnf8ra ett nytt begrepp: c,stena, vilket innebär en följd
av jordtyper längs en sluttning.
Vegetation och djurl ly.

Vegetationen som jordmånsbildande faktor har i sig inte så stor betydelse.
Det är främst tillförseln av organisk substans som är viktig, och dessutom
kanväxtligheten skydda Jorden från häftiga regn. solljus och vindar.
En kraftig vegetation som t.ex. de tropiska regnskogarna kan synas vara ett
tecken på en väldig produktionsförmåga hos jorden. Men detta är en illusion.
När djungeln huggs bort störs balansen mellan jord och växtlighet och marken
utlakas mycket snabbt på sitt Innehåll av näringsämnen,

OrganiSm!F I marken
Bakterier, svampar, maskar, Insekter, termiter, m.fl. av mikrofloran och mikrofaunan har flera funktioner i marken:
1, Mekanisk sönderdelning av växtoch djurrester.
2. Omfördelning av mindre jordpartiklar från lägre horisonter till högre.

3. Mineral isering, dvs. frigörelse av näringsämnen.

4. Genomluftning.
5. Fixering av luftens kväve.
Människan
All odling av mark påverkar naturligtvis jordens egenskaper och näringsinnehåll. Men även andra mänskl iga påfund som
och

avloppsutsjäpp~

runtom i världen

~

vägar~

byggnader, dammar,

industri<~

skogsavverkning, bränder - och även de krig som härjat
har starkt och på mycket kort tid förändrat markegenska-

perna. Öknen breder ut sig p.g.a. överbetning och alltför kraftig exploate-

14

fxempeb granHber9grund
Zon!: stru.ktwlös rödbru.n
sandy c.lay

Zen fl: (jus

stev!i9
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granitblock

Zonlll: vittrat tLrtu;fg
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Havet

Konvex lutnin9

Konkav Lutning

Str8mfira

~

Fig. 7. Topografins inverkan pI JordmAnsbildningen.

Efter Kaipage (1976).
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ring.
Men också motsatta strävanden görs, och väldigt mycket är möjligt att göra
som skulle kunna bevara och skydda jorden.

HAR FÄRGEN PÅ JORDEN NÅGOT SAMBAND MED DESS EGENSKAPER?
Nej) inte direkt. Det finns gula och röda jordar med exakt samma brukningsegenskaper. Färgen är inte desto mindre ett så tydligt kännetecken för att
skilja olika jordtyper åt, att den ändå används i klassificering och beskrivning av olika profiler. I boken "Physical Geography" (4th ed., 1975) av
N. Strahler, finns ett uppslag med färgbilder som visar färgvariationerna
mycket bra.
Röda, gulröda och gula färger orsakas främst av järnföreningar i lerfraktIonen. De vanligaste järnoxiderna i jord är (uppställda efter ökad hydratiseri ng):
magnetit
hemat i t
amorfa järnoxider
goethit
lepidocrocit
limoni t
hydratiserade amorfa
oxider

Fe 04

3
Fe Z0
3
Fe 20
3
FeOOH (= Fe 0 xH 0)
Z 3 2
FeOOH
FeOOHxH 20
Fe(OH}3 xH 20

svart
röd
röd
gul el. gulbrun
orange-brun
gu l e l. gu 1brun
gulaktig

Färgen påverkas till stor del av det topografiska läget, dvs. dräneringsförhållandena. En sluttningsjord som 1 igger i en sämre dräneringssituation
har en hög fuktighetsgrad. Detta medför att järnet till viss del är hydratiserat och jorden får en gul eller brun färg.
Platåjordar som är väldränerade får rödbruna, ibland helt röda färger av
järninnehål Jet.
SvämJord!rna i dalbottnarna kan vara tidvis vattendränkta och befinna sig
under reducerande förhållanden. Jordfärgen ä~ här blågrå, gröngrå-neutralgrå
och är ett resultat av gleibildningsprocessen.
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JORDMÄNSBILDANDE PROCESSER
1,

Processer där _!sllmat_~~ dominerar (kl imatogena)
A. Humida regioner:
ferralisering (laterlserlng)
podsolering
B. Semlarida och arlda regioner:
salinisering (salt- och kalkanrikning)

I I.

Processer där va tnet dominerar (hydromorfa)
gleiblldning

II!, Processer där topogra"~ i n domi nerar (topogena)

IV.

Processer där ber.9arten dominerar (11 togena)
1. Montmori 110nl tiskt grundmaterial (vertisoler)
2. Vulkanisk aska (andosoler)

3. Kalksten (rendzina jordar)
4. Lösliga salter (halomorfiska jordar)

Fig. 8. Vattnets och näringsämnenas rörelser i marken under jordmAnsbildninger
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KLASSIFICERING AV TROPISKA JORDAR
I~etenskapsmän

som I vanliga fall är f6rnuftiga och balanserade uppfar sig

helt annorlunda nlr detta ämne diskuteras!' Mulcahy and Humphries (1967).

En strävan vid kartering och namngivning av jordar har varit att finna ett
generellt system, liknande

Linn~s

system far växter, vari nya varianter av

jordar som upptäcks logiskt kan inplaceras.
Under den successiva utvecklingen av jordmAnsläran som skett under de senaste
hundra Aren har man naturligt nog varit tvungen att kontinuerligt sitta benämningar på funna jordtyper och gruppera dessa i system. Far de tre språkområdena ryska.
samma jordtyp.

franska~

engelska har ofta skapats olika benämning på en och
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Från de som i första hand har intresse av markdata Lex. jordbruk, skogsbruk
och samhä 11 sp 'I anerare fral'flförs krav på karter i ng som ger besked om o l i ka jordars praktiska användning. Namnsättnlng och egenskapsbeskrivning bör ge besked om t.ex. odlingsvärde. Man finner i litteraturen flera förenklade jordmånsnamn

och system I detta syfte. Under det senaste årtiondet har man un-

der ledning av FAO sökt finna ett grovt världsomspännande system och att forma en IlWor 1d So il t1 ap".
Alltefter språkområde och klimatområde kommer dock även framgent olika system
att tillämpas. För huvudsystemen finns kodifieringar och alltså möjligheter
till överföringar.
Olika klassifikationsmetoder
1. Genetisk klassifikation
a) inre profilegenskaper

b) jordmänsbildande processer
e) jordmånsbildande yttre faktorer
2. Klassificering efter nyttighetsprincipen
a) brukbarhet, genomsläpplighet, erosionsbenägenhet
b) lämplighet för odling (maskindrift m.m.)
De olika system som utarbetats är främst:
1. Det ryska (USSR)
2. Förenta Staternas

(US 1938; 7th approximation)

3. Det franska (ORSTOM)

4. FAO-systemet
Det finns ocksA flera mindre, t.ex. det belgiska (INEAC) och det kanadensiska
(eSse). Dessutom har en jordartskarta över Afrika publ icerats (1964) av Com-

mission for Technical Co-operation in Africa (CCTA).
Young har

sin bok I'Tropical Solls and So11 $urveyli (1976) gjort vad han

kallar en naturlig Indelning, vilken grundar sig pA vanliga, kända benämningar
på jordarna. Denna kommer att följas här,
Enligt Young kan jordarna uppdelas i fyra huvudtyper:
1. Pedalfer: Starkt vittrade jordar l de humida tropikerna som har mycket god

genomsläpplighet. De har lågt pH, en stor del av de utbytbara baserna är utlakade. de Innehåller varken karbonater eller salter I någon större utsträck-
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nlng och visar Inga tendenser till gleibildnlng.
2. Pedokaler: Basisk reaktion (h6gt pH) med Innehåll av karbonater och salter.
---~-..,,-

~

De finns oftast inom semi-arlda och arlda områden.

3.

~.Ldro]11orfa jord~r.:

Den natur! !ga dräneringen ~ir låg och jordarna domineras

av märkt grå melerade leror eller av torv,

Alluviala Jordac hänf6rs ocksA till denna grupp, dA dessa sedimentära avlagringar ofta också är dåligt dränerade, åtminstone periodvis.

4. ,S.teniga och_g,runda,~c!.<;I!': Detta är förmodligen den vanligaste jordtypen
i tropikerna. Vad det gäller finare material kan denna grupp hänföras till
pedalfer eller pedokaler. Eftersom terrängens utseende är helt dominerat av
klippor, sten och annat gr6vre material kan det ändå vara riktigt att dessa
jordar behandlas som en särskild huvudtyp.
De fyra grupperna motsvarar några av de vanligaste jordmAnsbildande processerna.
PedaJferna utmärks aven kraftig nedsköljning av nederbörd genom markprofilen,
vilket orsakar utlakning av salter, karbonater och utbytbara baser.
För de flesta pedokalerna däremot 6verstiger evapotranspirationen nederbördsmängden, åtminstone stora deJar av året. Det ansamlas därför salter och'baser
j marken.
Hydromorfa och alluviala jordar har bildats som ett resultat av högt grundvattenstånd och/eller sedimentation.
De steniga och grunda jordarna är av två olika typer: För det första Jordar'
i vilka vittringsprocessen gått mycket långt; och där erosionen lämnat kvar

sten och klippor som är svårvittrade. För det andra har vI också en grupp av
Jordar som ännu ej vittrat alls - dessa kommer alltså så småningom att förändras.

20

JordkJassifikation enligt Young (1976)
.io.!:cl~å.!lslF~P.e. ~ J_~e.L .Jp.c.d!!2å.!l~J: l i'!5~

ferrogena jordar
utlakade ferrallitlska jordar
Ii
v i ttrade
ferrisoJer
eutroflska bruna jordar
humida ferrallitlska jordar
humida ferrlsoler

Pedalfer: latosoler

tropiska podsoJer

And ra peda 1 fe r

Il

If

höglandsområden
lågJandsområden

andosoler
arenosoter

vertisoler

Pedokaler: Vertisoler
Kalclmorfa jordar

rendzi na jordar
bruna kalcimorfa jordar
slerozemlska jordar
grå och röda ökenjordar
grusiga ökenjordar
kajkartade jordar
gipsjordar

Halomorfa jordar

solonchaker
soJonetzer
soloder

Hydromorfa och alluviala
jordar:

91e i jordar

organiska jordar
alluviala jordar
sura sulfat jordar
lipad i "jordar (sumpr r sjordar)
11 toso le r

Grunda och steniga jordar:

regosoler

Ekvatorn

Pedålfer:
Latosoler och
andra pedalfer

.,
EJ

Verti soler
Fig. 9. De viktigaste jordtyperna

Kalcimorfa och
ökenjordar
Bergsjordar
Hydromorfa och
alluviala jordar

o
l

500 1000 15()O

l.!

I

eoC!. mi les

tropikerna.
Efter Kalpage (1976).
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PedaJfer

Latosoler
Det är ur
soler.

m~nga

synpunkter bekvÄmt att ha en

s~

bred jordmänsgrupp som lato-

Inom denna faller de flesta r(:ida och qula jocdar inom tropikerna.

FC1--

ralisering med lateritbildning ;jr en dominerande j()rdm~1nsb;ldande process i
lCltosolerna. Det har skrivits fner on, 1atertt ;i!l Ofn n:Jqon annan .aspekt av tr() ....

piska jor-dar.

I den nyare tropiska markHirdrl har l;;;teritbeqn.:ppet för·U; in i

ett stCSrre sGlmrnanhanq och <:Jetts mindre proportioner.
Laterit är förhånlndder' i marken, besd'lende av sekullcmra ji:irnfonnationer.
Huvudsakl igen ingår järnet i föreningar som goethit. hematit och amorfa järnox; der.

Utmärkande egenskaper är den r6dbruna färgen,

tämligen hag densitet och inne-

hAll av sekundärt aluminiuni. Utbytbara baser och humus saknas.
J\ndra namn på late'·'t ~ir järnkonkretioner (eng. ironston(,,) eller plinthit
(ny benamning som utgår fd)n 7th approximation, USDA).

Bi ldningsprocessen är oftast ett resultat av grundvattnets höjning och sänkning, vi lket ger en gradvis påspädning av oxiderat järn far varje torrläggning av marker;. S.3dana f{Srändringar av grundvattennivån förekommer mycket of-

tare i tropiska och subtropiska omrjden med sina
perioder än l vårt kl imat. Här har vi

men även

v~ra

jordar kan man träffa

avgr~nsade

regn- och

torr-

istället en mefa Kontinueri ig utlakning,
p~ järnkonkr8tioner av ganska avsevärda

storlekar.
Topografin och andra jordmånsbiidande faktorer spelar givetvis också in vid
lateritens bildning, vilket visas

laterit

dagen

fjeno:ns i ppri ngs"

,..

50

In

·.,·-·----'--··~-I

I 10
l

l
skiffer

skiffer'lik laterit

Fig. 10, Latr"ritbjldnin~~,

Källa: Young (1976,

ni

s '-.. ;:.--.:: •• ~.~ ....,..":-

Fig. 11. Jordar med lateritbildningar.
Efter Kalpage (1976).

Fer rogena jordar
K-l i ma_t och ,Beografisk

ut~r~dnin[:

AV~F·~insade

regnperioder-torrperioder med

nederbörd pä 500-1200 mm/år. Nägon temperaturvariation f6rekomner; dock sällan kant. Jordarna förekommer i savannområdena, ofta på sur eller Interme-

diär berggrund. Vanliga i trop[ska-. subtropiska- och medelhavsområdena.
JordlY~ånsbl !dnin95:n:

Dekarbonatisering (utlakning av karbonater frän jordens ytskikt).
Vittring och utlakning under regnperioden.
Ferrallisering. (I samband med utlakningen anrikas kaoliniter. vi lka kittas samman mycket starkt av järnet till mikroaggregat. Samtidigt sänks pH
och även kiselsyran utlakas.)
Bildning av hydratiserad järnoxid som under torrper!oden dehydratlseras och
kristalliseras tl Il rHd hematit. Fe 20 (rubefactionJ.
J
ArgilJering (fina lerpartiklar skaljs från ytskiktet ner i B-horisonten).
Erosion
La te r i tb i j dn i n9

Karakteristiskt
-_

fBr .jorden:
En ganska grund
jord med tydlig horisontbi ldning.
.
.
Hög proportion vittringsbart mineral (silikater). Lermineralen som ingår är
..............,.--.-

både kao 1 i n i t och i Il i 1:. 8asmättnadsgrad och katjonbyteskapae i tet ä r mede 1goda. RÖd-rödgul färg.
~-~}:'ste~;

Ferrlc luvlso'ls.

,"nara

ben~imningar:

Fersiallitic soils, terra

rossa.
Brukning~~n2ka!?er:

Medelgoda egenskaper, då niiringsinnehållet är tillfreds-

ställande. Fosfatinnehållet kan vara en begränsande faktor. dA det haga järninnehållet orsakar fixering av ämnet.

H~g

erosionsrisk.
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(Utlakade ferrallitiska jordar
tVittrade

II

II

iE9.: Hög-mycke t h()Sj nede rböl'd, höga mark tempe, aturer hela äret. Jordarna finns på böljande. läglänta områden nära ekvatorn

I< l i ma t och

8~?.J:'!!:.~t i sk~~)(edn

på starkt nedvittr<,d bergqfund.

__

Jordmånsbildningen:
.•
.....
Intensiv, kontinuerlig silikatvittring.
._~

~

Kraftig utlakninq av baser och silikater. Kvar blir ansamlade seskvi-

oxider (Fe20~. AJ?O~ m.fl .) .
Anriknin~J

.J

-.'

avl:l-·mineral (kaolinit),

Snabb nedbrytning av organiskt material.
Lated tbi ldning,
Karakteristiskt för iorden: Mycket djup, homogen, porös,

-~~-----~----

genofllsn~ppli9

jord

med liten andel vittringsbara mineral. Kaolinit 5verväger i Jerfraktionen.

Let-partik"larna 2)r omgivna aven licementerad" järnrik hinna. Jorden har låg
katjonbyteskapacitet och basmättnadsgrad och

l~gt

humusinnehäll. Tämligen

resistent mot erosion. Röd färg.
FAO-systemet: Ferralsols. Andra benämningar: Lateritiska jordar, kaolisoler,
------'""-._terra rossa.
Brukn1ngsegenskaper: Utlakningsjordarna har relativt goda fysikaliska egen-

skaper med god struktur och genomluftning. Hög fuktighet året om ger stora
möjligheter för odling av perenna (fleråriga) växter. Utlakningen av näringsämnen och omsättningen av organiskt material blir emellertid mycket högt efter r6jning av regnskogen, vilket kan ge brist på praktiskt taget alla

n~

ringsämnen. Jorden är resistent mot erosion, särskilt om flerAriga grödor odlas - gärna r kombination med kvävefixerande leguminoser.
De vittrade ferraJlitiska jordarna ger dålig jordbruksmark, dA näringsinnehållet är mycket lågt. B-hol-isonten lir ofta så kompakt att rötterna inte kan

tränga igenom. Dessa jordar används nästan enbart inom traditionellt svedjejordbruk, vilket troligen ocksA är en ekologiskt riktig odlingsform.

(Farriso]er
tEutrofa bruna jordar

1Sl!.TE.!.

och~L~fisk

utbn:::dnl!}ji: Tämligen höga nederbördsmängder, ofta med

regnskogsvegetation. Jordarna finns på begränsade arealer utspridda 5ver det
tropiska ornddeL
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Jordm~nsbildningen:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ lc!................

Basisk-ultrabasisk berggrund.
Topografin ofta sluttande.
M~ttligt

vittrat modermaterial.

Eutrofiska bruna jordar f~r en jordmAn med regelbunden aggregatstruktur
(beroende på det montmorillonitlska lerinnehäl let och dess svällning
och krympning).
Karakteristiskt
----_.
--

f Hr jorden: Ferrlsoler innehåller mest kaolinitiskt material,
,

..

"

medan eutrofiska bruna jordar innehåller en stor andel montmorl Ilonlt. Basmättnadsgrad och katjonbyteskapacitet är medelgoda-goda. Struktur och genom-

släpplighet är goda, och humusinnehållet är relativt högt. Relativt motståndskraftiga mot erosion. Brungula. rödbruna och bruna färger.
FAO-systemet: Aystric ntt0501s, eutric n1t05015.
Bruknings~Jlenskaper:

Ferrfsoler och eutrofiska bruna jordar tillhör de mest

produktiva tropiska jordarna. Med en riktig jordbruksteknik skulle de ge mycket goda skördar. Jordarna har god struktur, hög fuktighetshalt och gott näringstiJlstånd, vl Iket alltsammans är verkl igt goda förutsättningar för jordbruk. Tyvärr används de idag I monokulturer med en produktion lAngt under vad

de skulle kunna ge.
(Humida ferrallitiska jordar
I

lHumi da ferri so l er
Klima!:.oc~.o91~i!sk ut_~c:::.9nin9:

Höglandskilmat med kraftig nederbi5rd

( >1250 mm) och rätt lAga temperaturer. Evapotranspirationen är låg. Dessa
jordar är inte 55 vanliga och de Sr utspridda över hela det tropiska omrSdet
(t.ex. etiopiska högplatån med basalt-lavaberggl"und).
JordmAns~ildningen:

Granitisk eller basisk berggrund.
Relativt läg vittringsgrad - grunda profiler.
Stark utlakning.
Eroslon .

.!S:!::.akterls.ti,skt fC?r2rden: Hl)gt humusinnehåll. En hög genomsläpplighet ger
låg basmättnadsgrad och
FAO-sy~temet:

l~gt

pH. Röd-rödbrun färg.

Humle ferralsols, humle nlt0501s.
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.srukning:?.egen~kal~.~!::
j

Jordarna ä'r sura, grunda och starkt utlakade. Kväve finns

rege l t j 11 ri:lck l i gt, men dä remot d r det van J! Sit med fosfor" och ka l i umunder-

skott. Erosfonsrisken måste kontrolleras med terrasser pä sluttningarna. De
grundaste och suraste jordarna går inte att odla, men en del områden passar
bra för perenna grödor som tål lågt pH.
~n~r~ .Ee,~al.f~r

f Tropiska

podsoler

höglandsområden

lTroplska podsoler

låglandsområden

Kl imat och"5J~o9rafisk ,l:ltbredt~fl.: Höglands-' respektive låglandskl imat. Regnskogar med täml i gen höga nederbördsmängder jämnt förde lade under året. Dessa

jordar utgör en mycket liten del av de tropiska jordarna; ofta med s.k.
klimaxvegetation. De finns t.ex.

p~ Borneo, Malackahalvön,

norra Australien

och i Amazonområdet.
.Jordmånsb L.I dL! i ngei].:
Sandstens- eller skifferberggrund.
Sm~ mängder amorfa järnoxider kittar sig fast vid mineralpartiklarna och
ger upphov ti 11 jordens rödaktiga färg,

Ansamling av

r~humus

och längsam nedbrytning av denna.

Utlakning av seskvioxider och baser.
Karakteristiskt fBr jorden: Mycket

l~gt

pH - ner till 3,0. Råhumusandelen är

stor. Mycket genomsläpplig jord med en gråvit ()vre horisont (A-horisont) och
en mörkbrun. tunn B-horisont.

FAO-systemet: Alblc arenosols, podzols.
Brukningsegenskae~r:

Vanligen olämpliga för jordbruk. De används

svedjebruk

och skogsbruk.
Andoso'ler
Klimat och geo9xafisk uthrednl.ng: Oftast tropiskt regnskogsklimat nära ekva-

torn, men jordarna förekommer ända upp till polartrakterna. De finns på äldre
och yngre vulkaniska öar och områden. ! uopikerna kan man ta som exempel

Ostindien, Ecuador, El Salvador och spridda områden i Östafrika.
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JordmAnsbi ....ldningen:

--....,.~~..---

~~-~-~

Modermaterial vulkanisk aska (domierande jordmänsbiidande faktor) inneh~Jlande en stor andel amorfa mineralkolloider.
Silikater lakas ut frän ytskiktet och anrikas pä större djup.
Vittringsprocesserna nyss påbörjade.
Karakteristiskt för

orden: En porös, aggregerad jord med

]~g

volymvikt och

högt humusinnehån (5-20 %). Högt sihlnnehb1iL Relativt hög basmättnadsgrad
och katjonbyteskapacitet och normalt pH. Mörkt gråbrun-svart jord i de övre
skikten.

~!:!.~'21r2..9,.~~gen~.~~..r:.:

Vanligen mycket

~Joda

teten med både små och stora porer ger en
god

vattenh~111ande

Näringsinneh~l1!et

jordbruksjordar. Den höga porosi~lod

genomsläpp'iighet och samtidigt

förmå9i3, vilket gör andosolernalärnpade för bevattning.
är utmärkt och kan förnyas hela tiden fjenorn vi ttring. Fos-

forti llgången kan ibland orsaka problem, dA detta ämne kan fixeras i marken.
Krävande grödor som sockerr?)r eller tobak passar bra på dessa jordar.
{\re nosa l e r

Dessa jordar har egenskaper som i mycket liknar de ferrogena jordarna. men
de vllen- på en grund med mycket stort sandinnehåll , Dessa ger en utpräglad

enkelkornstruktur och lågt humusinnehå"ll, De förekommer ofta i Öknar'i'dS gränstrakter och är därigenom utsatta fBr avsevärda erosionsrisker. Färg: GuJ-gul-

Pedokaler
Ve r t i 5 () ] e r

Kl

lITIet och geograf..L5k utbr~~dr~.LI2.9.: Varmt med

växlande regn- och torrperioder

på lågt. liggande savannområden. Vanliga 1 m~lI'1ga tropiska och subtropiska länder. främst

j

indien. Austr;:dien och SudarL

Jordmänsbildnlnqen:
-~"'-'.-

Svällning-krympning under regn- respektive torrperioder fär ti 11 resultat:
"self-mulching'l och I!churning l l • Under t.orrtlde.n bildas, till följd av den

kraftiga krympningen, små (ca 3 mm) ag9regat på joi'"dytan. Dessa I'mlni"aggregat fal ler ner i sprickorna (upp tfl I 5 cm breda) och därigenom fäs
en unik mekanisk blandning av jorden. Under regnperioden pressas nämligen
jord upp till ytan igen p.g.a. de stora tryck som uppstår. Resultat: en
" na turlig H jordbearbetniil9·
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Slickensidebildning: Vid de h6ga svällnlngstrycken ger de Bvre jordlagren
, r: ~ 8 r".} crn.i\ .
,
"
,o "
','
'l . ,
I
1" I
. , ) .~ ?'- nO -- 6 o o vin
. .....
t:Jlj--·
'<l!Ka
Gen
(J{;t at ~das t}ianl<':.1 g. ~G'y·tor \5. icc(enSicJes
kel mot rnarkytan i profilen.
f

Gi'igaYfonm3tlon (flg. 12): r'larkytan deformeras till ett smi3kulligc utseende
ti II ffJljd av uppressnlnqen av underl Jg9ande j ()fti under'

regnp(~.rioden~

Kankarbildning: Vertisoler är kalkrika och typiskt är därför en horisont
med kalkkrustor, (kankarJ.
Karakteristiskt för

orden: f-k\9 (montmorlllonitisk) ler'halt ger en kompakt

jord rned hög vo1ymvikt och 'iåg gcnomsläppHgheL pH 119ger tärnligen högt och
basmättnadsgrad och katjonbyteskapacitet är höga. Kraftig sprickbildning under
torrperioden. Gilgairelief. Grå, gråbrun eller svart färg, vilket Inte beror
på extremt hGga humushalter utan pA den intima blandningen av humus och ler.

Humusen är absorberad på lerpartikelytorna.

(1)

(3)

Poröst

sediment

Fig. 12. Bildning av lismågropig 1i gllgalrel!ef .

.Brukni,ngse9:'"'~:~~e.er: Till fördelarna hör niidngsvärdet, högt pH och god vatten' ~ormaga.
F "~
D' essutom ar
"' vertlsolerna
.',
j
' ..
,.
otta
JeJagna
pa~ svaga sluttningar
ha• l 'lande
som väl iärnpar sig

f{:.i(

meki'misel-at jordbi"uk" Nen jorden har också allvarliga

nackdelar: ! vått tillstånd Jir den plastisk och k'ietlg; i toer ti llstånd rnycket härd och svärbrukad. Jorden

~r

kompakt och jordpackningsrisken stor. R6t-

terna har sv.3rt att tränga net- i den grovt

kan lätt skadas av sprickbildningarna.

rA

strukturer~~(k:

Jorden.

Rottri~darna

slätmark är risken stor f6r 6versväm-

ningar p.g.a. deniåga qenomsläqgllghc,;ten, och redan vid

svagd

iutningar b'lir

erosionen stark. Saltanrikning kan ocksä orsaka problem i torrare omrAden.
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Med noggrann planering av odlingen - bevattning, dränering, erosionskontroll.
rätt växtf61jd, upprätth511ande av humusinnehället ffi.m. - kan vertisolerna
vara mycket produktiva.

Man

bör dock vara medveten om de stora riskerna när

man i nvestera r i en nnyckfLll! H jord av denna typ.

Rendzinajordar

---

Klimat ......................
och ~~.
geografisk
utbredninq: Variationerna är mycket stora bAde vad 931. ,,--~----_.ler temperatur och nederb5rd. Jordarna finns främst inom gräsmarks- och savannområden.
Jordmånsbildninqen:
._._-----""'-Kalkstens- och gipsberggrund.
Endast A- och C-horisonter utvecklas, det övre lagret med ett h6gt humusi nnehå 11 •

Karakteristiskt för jorden: H6gt humusinnehäll och h5gt kalcIumkarbonatInne-

håll. Den har en lAg vittringsgrad och neutralt-basiskt pH. Brunt, m5rkgrätt-

svart ytskikt; djupare i profilen finns ljust gulgrått kalkrikt material.

Brul~~i ngsegens~1ee

r: Rend:d najordar

~:i

r re] at i vt goda Jordbruksjordar som i ne-

derbördsrika omrAden passar till bomulls-. majs- och vallodlingar. Risk för
vinderosion.
Bruna kalcimorfa jordar
Klimat och ~eogra0.k utbr~rl!,n9: Semiarida stäpp-savannomrSden med 300-500

fl'l.'11

nederbörd.
,Jo r.d~nån5.b i l dn; nge~:

Modermaterial: sand eller sura bergarter
Anrikning av kalciumkarbonat (ofta i form av konkretioner) på ett djup av
50'~200

cm.

K<~rakteri~~.ti_skt fi5L.J2.rd~.:

Enkelkornsu-uktur med t'clatIvt U1gt humusinnehåll

men medelgott näringsinnehAI I. pH 7.0·8,0; kalciumkarbonatrikt. Brun färg .
.EAQ.:.~yst~:!!l.!::l:

jordar.

Xerosols p.p., kraznozems p.p. Andra benämningar: senliarida bruna
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ofta används til I betesmark.
Med bevattning kan denna näringsrika jord ge bra produktion. Den sandiga texturen och däliga vattenhåliande förm5gan är de största problemen. Fin sand är
att föredra framför grövre partiklar.
Jo,"den är tillt<kkligt genomsläpplig för att saltanrikning på ytan skall kunna

undvikas, och den innehåller ti liräcki igt med humus (vilken också kan höjas
under bevattnlng).

.

(

S I erozemer
..,
•• '
•
d
. ; Grao ocr;• ,"ooa
okenJor
;Elr
lGrusiga ökenjordar
I

I

Klimat

o~h ~,eogl-afisk

utD.red_nir:.9.: Nederbörd mindre än 400 mm/år. öken och

halvöken inom tropiska och subtropiska områdena

~

en areal som täcker 20-30 %

av jordens landyta.
JordmAnsbildningen:

övre jordlagret fuktigt endast kortare perioder.
l~ngsam

kemisk vittring.

F'ysikalisk vittring.

OmfBrdelning och anrikning av karbonater

jorden.

Vj nde ros lon .
.~arakteriytiskt

fÖl~-1~:

.,

Mycket lågt hUlllusinnehkll1 men tämligen gott na'""

rlngstillst~nd p.g.a. den rinqa utlaknlnqen. Ofta stort inslaq av sten, grus

och sandigt materia) med kalkkrustor. Färgen varierar.

FAO-systeme~:

Xerosols, yermosols. Andra benämningar; Arida

Brukn.ingseg~nsk~;

jordar~

sierozems.

Vattnet år den viktigaste begränsande faktorn. Närings-

innehållet kan vara ndativt gott utom vad gäller fosfor, men humusinnehåJlet

är alltfBr lågt. Skall jorden bevattnas måste humusandelen 6kas. Risken för
saltanrikning i ytan är också stor, vilket gör att det oftast Inte är ekonomiskt realistiskt att satsa på dessa jordar.

(Kalkartade Jordar

1
'-

Gipsjordar

Klimat

_ _ _ _och
_

aeoqrafisk
Semlarlda och adda områden med låg nederc__
_ _ utbredning:
.......

.........,2"-~

~

~~_"'

~_~

börd. Vanliga i Mellanöstern.
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Jordmti~~sbJ..Ldn i~.!2:

Ackumulering el",! kalciumkarbonat och gips i profi len. ofta tf 11 förhårdnade
bildningar som är ogenomträngliga för rötterna.
Karakteristiskt för

orden: Kalkstens- respektive gipskonkretioner och högt pH.

Fosfor och mikronäringsämnen fixeras i jorden. Ljusa färger.
FAO-sxstemet: Calcic xerosols, calcic yermosols, gypsic xerosols, gypsic
yermosols.

Brukningsegens_~~er:

UlmpJiga för bevattning om de kombineras med ordentliga

dräner-ingssystem. Fosforgöds11ng är nödvändig. Växttyper som tål högt pH bör
odlas, t.ex. alfalfa.

_

-

t

s

.

_

~

Ha 1amorfa lordar
........

___

Solonchaker
$olonetzer

Soloder
Klimat oc::_h Qeog!,aL~sk_!:!lJ:E_edning.: L

Låglandsomr,~den i

Ma~

arida regioner. 2.

rina sedimentomräden. Läg nedeib6rd och höga dagstemperaturer.
Jordrnånsbi ldni ngen:
Hög evapotranspiration och kapillär upptransport av vatten.
Anrikning i ytan av kalciumkarbonat. kalciumsulfat, natriumklorid, natriumsulfat och magnesiumsulfat.

Sallnlserlng (saltanrikning) främst i dalsänkor där grundvattenytan stAr
högt.

Karakteristiskt för jorden:

----~_.-

Solonehaker: Dessa kallas även vita alkalijordar och innehåller stora mängder

klorider. sulfater. nitrater, karbonater och blkarbonater av natrium, kalium,
kalcium och rnagnesium. Natriumklorid f()rekommer i riklig mängd. En tunn. grå
saltkrusta på ytan täcker det underliggande, fint aggregerade ytskiktet

j

vil-

ket i sin tur täcker ett underliggande 165t, saltrikt material. Texturen är
likartad genom hela prof['!en. Salthaiten är öfta störst på ca 1/2 m djup.
Solont;.~~l.:

Här finns inte

,:;å

mycket fria salter; natrIumkarbonat dominerar

.helt. Jordprofilen karakteriseras av ett mörkt, härt lager av prismatisk struktur. överlagrat aven tunn, sandig A-horisont. Strukturen är med andra ord
mycket besvärlig med stark sammanpacknio9; små porer och Ulg genomSläpplighet:.

pH är extremt högt: 8,5-10,0.

~1ed

hjälp av gips och en kombination av bevatt'~
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ning och dränering kan jorden användas för jordbruksändamAI.
Soloder: Vid en förbättrad dränerings- och utJakningssituation kan 5010netzerna omformas till soloder. en halomarfisk jord med ett ljust, surt ytskikt
och en m8rkt brun B-horisont. Den sistnämnda karakteriseras främst aven kompakt kolumnstruktur.

Stora floder, som exempelvis Nilen och indus, är f6rutsättningen för de bevattningssystem som har funni ts - och ännu firms - i de torra ökenartade
(arida) omrAdena. SA småningom drabbas sådana bevattningsprojekt av tvA allvarliga negativa effekter: Salinisering och höjd grundvattennIvA.
Det bevattnade omr,1det förlorar mycket vatten genom den kraftiga evapotranspirationen. Salter lösta i bevattningsvattnet stannar kvar i jorden och ökar
ständigt i koncentration (salinlsering). När salthalten i jorden når upp till
nivån där växterna inte klarar sig längre kan jorden inte mer användas för
jordbruk. Saliniseringen kan hejdas genom att man sköljer ner salterna med
ett överskott av vatten. Ner vatten

~3n

vad växterna behöver måste all tså an-

viindas.
Detta sa'! thal tiga överskottsvatten kan 1 sin tur orsaka problem om det når

qrundvattnet, eftersom en del joner - Lex. nitrater - kan förgifta vattnet.
Nät-

stora mängder vatten sKöljes genom jorden kan också grundvattennivån höjas

efter hand" så att omradet ti 11 slut bi i r vattensjukt och omöj! igt att odla
upp. Dessutom kan en höjning av grundvattennivån ge ökad kapillär stigning och

därmed ökad salinisering.
En av de största moderna bevattningsprojekten som drabbats hArt av salinisering och grundvattenhöjning ligger 1nom Indusbäckenet i Västpakistan. Där har
grundvattnet höjts .30 cm/år. med en årlig utökning av den berörda arealen på

20.000-40.000 ha (Strahler, Physical Geography. 4th ed. 1975).

Eifmat_?ch fJeografisk ut?re~: Ca 10 % av totala arealen i regnskogs- och

savannomrAden. De finns främst i sumpmarker och 8versvämningsdrabbade floddalar.

4

f' , .•

J d
_~~anS.H
Idnl ng_~:

H5gt

grundvattenst~nd.

Ansamling av joner som lakats ut frän h5gre liggande delar pä sluttningen.
Ytskikt med en blandning av organiskt material och mineral, ofta en stor

Clndel1er.
Undre skiktet består av gyttJelera eller sandig lera som utsätts f6r en
permanent anaerob (syrefattig) vittring.
,!Sarakteristlskt ~~den: Låg genomsl~ipplighet och hög grundvattenyta. Humus-

innehållet är högt, liksom katjonbyteskapacitet och basmättnadsgrad. Av detta
följer att näringslnnehål let är h6gt även vad gäller fosfor och kalium. Dvre
skikten är svagt sura, med en mera neutral reaktion djupare ner i horisonten.
Gra-blå färg.

FAO-systemet: Gleysols.
Brukn l ng.segenskaper: Jorden kan med förde l användas för betesdj u r och federproduktion~

om den sköts rätt. Nädngsinnehållet är högt och om vattnet kan

dräneras undan kan man även odla Lex. oljepalm. Ofta används gleiområdena
tiil risodling (sumpris), vilket sorn bekant kräver god vattentillgång.

Klimat: ad! Qe0J!!afis~~tbrednirl(l; Jordtypen

;)1'

inte så vanlig i tropiska om-

råden. Den förekommer där jorden rner permanent står under vatten.

-.Jordm&nsbiJdningen:
Torv bestAende enbart av arg. material eller
~

.9..yttja bestående aven blandning av rnineralpartiklar {främst ler} och arg.
mater1 al.

Karakteristiskt för Jorden: Enligt FAO-klassifikationen minst 20 % arg, materaial.
Fj\O-2.l.~.2..~;

Histasals. Andra ben3mningar: (eng.) peat and muck soi Js.

Brukning5.e~J.S:'E";~:

Det är ofta alltför kostsamt att dränera jordarn,L I det

varma och torra tropiska klimatet oxideras jordarna snabbt och det sker en
stark krympning och sättning av jorden. Vid kusten kan sura sulfat jordar ut-

bildas och mikroelementbrist uppstär.
PA en del ställen kan organiska Jordar användas till intensiv grönsaksodling.

_K1i ..rnat~~~o9rafis~ut!?rr::..9ni!2lF

Flodstr~.lnder,

8 % av

Bver hela världen. Dessa jordar utg6r ca

garr.ma! sjÖbotten och kuster
de tropiska

jordarna och f5re-

kommer fri~mst I /l.sien. De iiI' "9~~.al~, dvs. klirnc'tet har inte den huvudsakliga
inverkan p;'3 jordln[~nsbildnlnqen, utan det är mooer(ilaterial och vatrenmättnad

som ger de karakteristiska egenskaperna.
Jordm~nsbildninqen:

--------~-!,(.-

Sedimentation.

Oxidation och karbonatnedbrytning.
Gleibildning

.
Gyttjebildning

"')

J

•.

.

forekommer lOkalt

Karakteristiskt rör jorden: Alluv'lala jordar varierar mycket både i textur

,------'"

och näringsinnehäll. De bildas där terrängen är platt och är därför särskilt

lämpade för bevattning och sumprisodling. De har vanligen lågt pH och lAgt
naturl igt näringsinnehAIl, men det sistnämnda kan variera mycket. Inneh511et
av material som är ofullständigt vittrat är relativt stort. Oftast kan man

inte se nägon speciell horisontbildning.
FAO-systemet: Fluvlsols .
.Bruklii~skal?~.r: Med lämplig bevattning har jorden goda
tropiska områden, Den har mest använts till

kan

m~nga

förutsättningar

risodling, men med rätt skötsel

andra grödor ocks5 odlas. Erosionsrisken är 1 iten och bevattnIngs-

möjligheterna goda.

~~t oc~eoJlrafi5k l~tbred1iinj).:

Sulfat jordarna förekommer 11ksOffl de andra

hydromorfa jordarna Inom vattensjuka

omr~den.

ofta vid bräckvattenomrAden med

mangrovevegetation.

JordmAnsbildninqen:

----------------~

Sed imentat i on.

H5gt ler- och gyttjeinnehAJ1.
K<Jrakteristi~,kt
för jorden:
....._~._---.-.~---

_._-----~--

.

Lag genomsläopilqhet.
pH omkring
.

5 vid högt vatten-

stAnd t 2,0-3.5 när vattnet dräneras bort. Mörkgrå-mörkbrun fSrg med en typisk
under! iggande melerad lera (cat-clay).

34

f!"O-systemet: Thionic fluvisois. A.ndra benämningar: cat-clays.

hjälp av kalkning. Jordarna används till sumprisodling, då surheten kan kringgås genom högt vattenstånd. Ofta kan dessi:! cat-clays 1nnehtdla giftiga mängder
järn,

aluminium och även mangan.

N~ringsinneh&1

och de fysikaliska egenskaperna är

let i övrigt är i regel lågt

d~liga.

Jordar under sumprisodling (oadi soils)

--------------~-----

Sumpris odlas mest på alluvia!a och andra passande hydromorfa jordar, rnen

även latosoler, vertisoler och andosoler bevattnas och används till denna odling. Arealen kan beräknas till ca 100 milj. ha, av vilka 85 % finns i Asien.
Karakteristiskt f ÖI- padi är en tjock biågrå reducerad horisont med en underliggande brunaktig oxiderad horisont. Mellan dessa horisonter kan man finna
ett lager med järnkonkretioner.
Det öve,sta tunna skiktet av jorden är också oxiderat genom att det Itsuglt
åt s19 11 syre från vattnet. Därför finner man även strax under detta ett tunt,

förhårdnat järnskikt.

sU!VI PRi SODlING
...

I
---+~-------~red~cgrad-'~4'~==============
f'lO r (s t.')f1 t

1m

=:---____--:::-::-____

, /I

~jarn-och

II

J

..

.,

_.

_~_

------_==-..::.::__

mattgankonkretian -'

'. ',.·~-·oxlderad
. ' , ' nov'isont

._-_._--------B. Under grundvatten.)ftan

Fig. J3. TvA typer av jordmånsbTldning vid högt vattenständ.
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Tre processer är vanliga i sumprisjordar.
1. ~lama\fsättnlr~9., (en\]_ siltation). Upprepade ändr1ngar av vattenståndet le-

der till en igenslamning på ytan av ler- och mjälapartiklar.
2. T~!asseffekter. Sumpds odlas

ofta

terrasser (en nödvändighet för att

genomföra ytbevattning på sluttningar) och här får man en sUindig omfördeJn[ng av matjord från högre liggande terrasser till

HigrG.

3. Plogsuia. Som ett resultat av upprepade bearbetningar utbildas en p!og-"'----sula

j

fOfm aven kompakt horisont vid det djup där brukningsredskapen når

som längs t.
Grunda och steniga jord~

( Li toso1er

J-----

I Regosoler
- - -'-.-

Detta är jordat" som har 1 iten eller ingen utbi ldad profi l. Regosolerna har
ett löst modermaterial medan lltosolerna återfinns
nigt

pa

ett poröst eller ste-

ursprungsmaterial. litosoler bestAr av dels jordar pA steniga bergs-

sidor där gnejs dominerar, dels vulkanisk aska, som ännu inte utbiidat någon
distinkt profil.
Regosolerna

best~r

av dynsand eller annat vlndtransporterat material. Dess

egenskaper bestäms främst av det stora innehället av kvartssand.
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