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The Humus Layer as indicator of nutrient 

cycling in ecosystems: 

Different classification systems, 

particularly in forest site classification, 

consider between one and three different 

strata of a top organic soil layer “O”.  

 

Upon sharp excavating or cutting with a 

spade or knife, top humus can be studied; 

the detailed system considers up to three 

different identifiable strata as part of the 

“Humus Layer” : OL, OF, OH   (Oi Oe Oa) 

ჰუმუსის ფენა, როგორც ეკოსისტემაში 

საკვებ ნივთიერებათა ცვლის 

ინდიკატორი : 

 
კლასიფიკაციის სხვადასხვა სისტემაში, 

განსაკუთრებით ტყიანი ადგილის 

კლასიფიკაციისას, მიღებულია 
ორგანული ნიადაგის  ერთიდან -

სამამდე ფენის -"O„ გამოყოფა.   
 
ბასრი საგნით, ბარით ან დანით 

ჩამოჭრით, შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ 

ჰუმუსის ფენა;  დეტალიზებული 

სისტემით გამიყოფა ჰუმუსის სამი 

განსხვავებული ამოცნობადი ფენა: OL, 

OF, OH   (Oi Oe Oa) 



ECOLOGICAL SITE & SOIL ASSESSMENT          
of Forest and Land Ecosystems 

3. Geology, Landform and Soils 

3.5. Top Organic Soil – Concepts and Varieties 

 

Dr. Joachim PUHE – ISU / DAAD 2014 

 

Strata within the Humus Layer 

 
• The Litter layer (OL) also called “Oi” :  
consisting of entire, loosely distributed  
leaves and rapidly decomposing organic 
residual matter 
 
• The Fermentation layer (OF) also 
called “Oe” :  
fragmented leaves, needles and other 
organic material, more or less loose-
consistent 
 
• The Humic Layer (OH) also called 
“Oa” :  
entirely decomposed, sticky or dried-out 
and not identifiable organic, layer of 
brownish-black colour and mostly 
compact structure; initially as a small film. 

 
ჰუმუსის ფენები: 
 
 საფენი  (OL)  ან “Oi” : 
შედგება მიმოფანტული ფოთლებისა  და 
სწრაფად ხრწნადი (მთელი) ორგანული 
ნარჩენებისაგან 
 
 ფერმენტაციის ფენა (OF) ან “Oe” : 
შედგება მეტნაკლებად დაშლილი, 
ფრაგმენტირებული ფოთლების, წიწვების და 
სხვა ორგანული მასისგან  
 
 ჰუმუსური ფენა (OH) ან “Oa”: 
მთლიანად დაშლილი, წებოვანი ან ხმელი (არა 
ამოცნობადი),  მოყავისფრო–შავი ფერის და 
ძირითადად კომპაქტური სტრუქტურის 
ორგანული ფენა; საწყის ეტაპზე თხელი ფენა. 
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Strata within the Humus Layer: 

According to the chosen classification 

system the average thickness or typical 

thickness of each layer is measured in 

mm or cm and type – classification of the 

Top Organic Soil Layer into MULL, 

MODER, RAWHUMUS (also: “MOR”) or 

corresponding titles is carried out. 

 
ჰუმუსის ფენები: 

შერჩეული კლასიფიკაციის სისტემის მიხედვით 

საშუალო ან ტიპიური სისქის ყოველი ფენა 
იზომება მილიმეტრებში ან სანტიმეტრებში და 
ხდება ნიადაგის ზედა ორგანული ფენის 

კლასიფიცირება MULL(ნარევ) , MODER 

(საშუალო), RAWHUMUS (ნედლ) (ასევე: “MOR”) 

ჰუმუსის ფენებად. 
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+ MULL type:  

only the OL -Layer (and sometimes,little 

OF material) is present if organic matter 

turnover occurs within one or a few years 

 

+  MULL (ნარევი) ტიპი:  

წარმოდგენილია მხოლოდ OL– ფენა (და 
ზოგჯერ მცირე OF  მატერია) თუ ორგანული 

მასა ბრუნვა ხდება წელიწადში, ან რამდენიმე 
წელიწადში ერთხელ მაინც. 
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+ MULL-transition-to-MODER type:  

the OL OF and, sometimes, signs of OH 

layers are present, but with only little 

fermented litter 

 

+ „ MULL-transition-to-MODER“ (საშულოში 

გარდამავალი ნარევი ჰუმუსის ფენა): 

წარმოდგენილი OL OF  და ზოგჯერ, OH  ფენის 

ნიშნები, მაგრამ მხოლოდ მცირე, 
ფერმენტირებული ფენით 
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+ MODER type:   

the OL and OF  layers pre-dominate, 

although often OH is also developing; 

organic matter is decomposed more 

slowly and a “fermentation” layer with 

coarse debris is built-up 

+ „ MODER (საშუალო) ტიპი:  

OL და OF  ფენები დომინირებს, თუმცა 
ხშირად OH  ფენაც ვითარდება; ორგანული მასა 
უფრო ნელა იშლება და ვითარდება მსხვილი 

ნარჩენებით წარმოდგენილი "ფერმენტაციის„ 

ფენა.  
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+ MODER-transition-to-RAWHUMUS type:   

all three organic layers OL OF OH are present, 

with pre-dominating OF  and signs of 

bleaching in the upper mineral soil; the three 

layers are not yet sharply seperated, as 

occurrs in typical RAWHUMUS. 

 

+ „ MODER-transition-to-RAWHUMUS“(ნედლ 
ჰუმუსში გარდამავალი საშუალო ჰუმუსი)  
სამივე ორგანული ფენაა წარმოდგენილი OL OF 
OH,     OF -ს დომინირებით და ზედა 
მინერალურ ნიადაგში გაღიავების ნიშნებით; ეს 
სამი ფენა ჯერ არ არის მკვეთრად 
გამოცალკევებული, როგორც ტიპიურ ნედლ 
ჰუმუსში ჩანს. 
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+ RAWHUMUS type:  

all three OL OF OH layers occur, as 

decomposition is strongly retarded and 

both a fermentation and humic layer form 

and constitute almost separate covers 

above a mineral soil deprived of efficient 

nutrient cycling;  

the mineral soil shows symptoms which 

correspond to these humus forms in 

specific horizons (e.h. “bleaching” in the 

upper, “illuviation” in the lower strata) 

 

+ RAWHUMUS (ნედლი ჰუმუსის) ტიპი:  

აქ გვხვდება სამივე OL OF OH ფენა, რადგან 

ნარჩენების დაშლა არის ძლიერ შენელებული, 

გვხვდება ფერმენტაციის და ჰუმუსის ფენის 

ფორმით და ქმნის  თითქმის განცალკევებულ 

თხელ ფენას საკვები ნივთიერებებით ღარიბი 

მინერალური ნიადაგის ზემოთ; 

მინერალური ნიადაგი გვიჩვენებს სიმპტომებს 

რომელიც შეესაბამება ასეთ ჰუმუსის  ფორმებს 

კონკრეტულ იარუსებზე. 
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The Mineral Soil, of principally geogenic 

origin, provides water and nutrients to 

terrestrial ecosystems: 
 

The “mineral soil” is the main environment of 

deep-growing roots, which are responsible for 

water and nutrient uptake. 

Depending on the general climatic condition 

of the area, and on the properties of the soil’s 

parent material and the history of soil 

development at the site, soils may provide 

excellent or restricting conditions for plant 

growth. 

 

ძირითადად გეოგენური წარმოშობის -

მინერალური ნიადაგი, წარმოადგენს წყლის და 
საკვები ნივთიერებების წყაროს ხმელეთის 

ეკოსისტემებისთვის: 
 

“მინერალური ნიადაგი” არის ძირითადი გარემო 

ღრმად მზარდი ფესვებისთვის, რომლებიც 

ასრულებენ წყლისა და საკვები ნივთიერებების 

მომარაგების ფუნქციას. 

 
ადგილის ძირითად კლიმატურ პირობებზე,  
ნიადაგის დედაქანის მახასიათებლებზე და 
ნიადაგის განვითარების ისტორიაზე 
დამოკიდებულებით, ნიადაგს შეუძლია შექმნას 

შესანიშნავი ან შეზღუდული პირობები 

მცენარეთა ზრდისთვის. 
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By definition, whenever more than 65-

70% (mass) of geogenic origin 

(mineral particles) is present, we can 

speak of Mineral Soil !  

 
 

At sites influenced by extreme humidity 

(former lakes) or low temperatures 

(e.g. taiga), accumulated layers of 

organic origin result in organic soils. 

They are generated by non-

decomposed plant residues, creating 

moor or peat soils.  

 

განსაზღვრების თანახმად, თუ 65-70%-ზე მეტი  

(მასის)  გეოგენური  წარმოშობის (მინერალების 

ნაწილაკებით) მასაა წარმოდგენილი, ეს 

მინერალური ნიადაგია !  
 

ექსტრემალური ტენიანობის (ყოფილი ტბები) ან 

დაბალი ტემპერატურის (მაგ. ტაიგა) ადგილებში, 

ორგანული წარმოშობის აკუმულირებული 

ფენები ორგანულ ნიადაგს  ქმნის. ის 

წარმოიქმნება გაუხრწნელი მცენარეული 

კომპონენტებით, ქმნის  ჭაობიან ადგილებს ან 

ტორფიან ნიადაგს.  
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    (above rock or compact parent material) 

Limitations for Ecosystems:  

limited accessible soil volume for root  

growth, nutrient and water uptake 

 

 HISTOSOL              CAMBISOL          LEPTOSOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pHbedrock:                                                     7.0    4.1                 5.8                   7.0               7.0 

 
 

     

ეკოსისტემის შეზღუდვები:  

ნიადაგთან შეზრუდული წვდომა ფესვების 

ზრდისთვის, საკვები ნივთიერებების და წყლის 

შეთვისებითვის 



ECOLOGICAL SITE & SOIL ASSESSMENT            
of Forest and Land Ecosystems 

3. Geology, Landform and Soils 

3.6. Mineral Soil – Concepts and Varieties (Types) 

b) Intermediately profound Soils 

 

Dr. Joachim PUHE – ISU / DAAD 2014 

 

Limitations for Ecosystems:  

somewhat limiting soil volume for root 

growth , water and nutrient supply 

different types of CAMBISOL: 
                                BROWN EARTH, BROWN LOAM                                                                     podzolic BROWN EARTH     

   
 

ეკოსისტემის შეზღუდვები:  

ნაწილობრივ შეზღუდული ნიადაგის მოცულობა 
ფესვების ზრდისთვის, საკვები ნივთიერებების 

და წყლის შეთვისებითვის 
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Limitations for Ecosystem:  

principally no  limitations  under  

favourable soil aeration, soil moisture and 

nutrient conditions 
 

            Chernozem       Cambisol      Cambisol      Arenosol Luvisol      Podzol 

                             BROWN EARTH  COLLUVISOL    SYROSEM LESSIVÉ   
 

ეკოსისტემის შეზღუდვები:  

ძირითადად შეზღუდვების გარეშე, ნიადაგის 

დამაკმაყოფილებელი აერაციით, ტენიანობით 

და საკვები ნივთიერებების შემადგენლობით  
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Limitations for Ecosystems:  

frequently limited if soil aeration and oxygen supply is 

restricted (Gleysol, Stagnosol) and root penetration is 

inhibited – often not so on river or creekside fluvisols  

         FLUVISOL          GLEYSOL          STAGNOSOL               

                                                                                 stagnic CAMBISOL    
 

ეკოსისტემის შეზღუდვები:  

ხშირად ნიადაგის აერაცია და ჟანგბადის 

შემცველობა შეზღუდულია (Gleysol, 

Stagnosol) და ფესვების შეღწევა 
შეფერხებულია – ხშირად არა იმდენად 

მდინარის, ან მცირე ნაკადულის პირა 
ნიადაგებში (fluvisols)  

Penetration - noun შეღწევა, ჩაწვდომა, მიხვდომა; შერწევადობა; 
შორსმჭვრეტელობა; {სამხ} შეტევაზე გადასვლა გარღვევის მიზნით 

Creek - noun პატარა უბე ручей. 



ECOLOGICAL SITE & SOIL ASSESSMENT          
of Forest and Land Ecosystems 

3. Geology, Landform and Soils 

3.7. Soil Classification Systems 

 There exist a number of different soil 

classification systems refered to ecological or 

agricultural purposes. They are somewhat 

different from soil-engineering classification 

systems.  

Due to their local and regional diversity, and 

strong influences from geology and climate, 

also regionally different classification 

systems developed in Western Europe and 

Russia.  

არსებობს ნიადაგის კლასიფიკაციის სხვადასხვა 
სისტემემები რომლებიც გამიყენება 
ეკოლოგიური ან სასოფლო-სამეურნეო 

მიზნებისთვის. ისინი ნაწილობრივ განსხვავდება 
„ნიადაგის ინჟინერიის“ კლასიფიკაციის 

სისტემებისგან.   

მათი ადგილობრივი და  რეგიონული 

მრავალფეროვნებიდან, ასევე გეოლოგიისა თუ 

კლიმატის ძლიერი ზეგავლენიდან გამომდინარე, 
რეგიონალურად განსვავებული კლასიფიკაციის 

სისტემები ასევე განვითარდა დასავლეთ 

ევროპასა და რუსეთში.  



ECOLOGICAL SITE & SOIL ASSESSMENT            
of Forest and Land Ecosystems 

3. Geology, Landform and Soils 

3.7. Soil Classification Systems 

 They were followed by the more systematic 

USDA Soil Taxonomy, developed in the 

1970s, which focuses on specific soil 

properties which are relevant for  their land 

use capacity.  

Since then, the FAO organized international 

efforts to develop a common language on 

soil typology, first through the World Soil 

Classification, focusing on the main soil-

forming factors (soil pedogenesis).  

It is now replaced by the World Refence 

Base for Soil Resources (WRB) as the 

international standard taxonomic  soil 

classification system. 

მათ მოჰყვა უფრო სისტემატიზებული USDA 

ნიადაგის ტაქსონომია, რომელიც განვითარდა 
1970 წელს, და ფოკუსირებულია ნიადაგის 

სპეციფიკურ მახასიათებლებზე, რომლებიც 

რელევანტურია მათი მიწათსარგებლობის 

შესაძლებლობებზე.  

მას შემდეგ, FAO-მ ორგანიზება გაუწია 
საერთაშორისო ძალისხმევებს ნიადაგის 

ტიპოლოგიიის ერთიან ენაზე 
განვითარებისთვის, რაც იყო პირველი ნიადაგის 

მსოფლიო კლასიფიკაცია, ფოკუსირებული 

ნიადაგის ფორმირების ძირითად ფაქტორებზე 
(ნიადაგის პედოგენეზი).  

ახლა ის ჩაანაცვლა ნიადაგის რესურსების 

მსოფლიო ბაზამ (WRB) როგორც ნიადაგის 

საერთაშორისო სტანდარტული ტაქსონომიური 

კლასიფიკაციის სისტემამ. 
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3.7. Soil Classification Systems – comparison of UN-FAO/WRB & USA system 
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3. Geology, Landform and Soils 

3.7. Soil Classification Systems – comparison of UN-FAO/WRB & USA system 
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3. Geology, Landform and Soils 

3.7. Soil Classification Systems – comparison of UN-FAO/WRB & USA system 
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Soil Properties and their Effects on Ecosystem Productivity (Wenger 1984):  
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Soil Management Techniques to influence forest growth (WATER, Wenger 1984):  
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Soil Management Techniques to influence forest growth (AERATION, Wenger 1984):  


