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Wśród gleboznawców niema jednomyślności co do określenia mo
mentu powstawania gleby, jak również ścisłej definicji samej gleby. Zda
niem większości, rozdrobniona skała może być wówczas nazwana glebą, 
gdy na niej osiedli się roślinność i zostanie zapoczątkowany proces two
rzenia się próchnicy.

Pewna grupa gleboznawców wypowiada pogląd, że torfowiska to nie 
są kompleksy gleb torfowych, lecz skały organogeniczne, w których trw a 
proces torfienia substancji organicznej, a nie proces glebo twórczy. W ten 
sarn sposób zaprzeczają istnieniu gleb aluwialnych, gdyż jakoby proces 
glebotwórczy w dolinach rzecznych jest ustawicznie przerywany przez 
więcej znaczący proces geologiczny, powodujący tworzenie się osadów 
aluwialnych.

Należę do tej mniej licznej grupy gleboznawców, którzy wiążą po
wstawanie gleby z momentem, kiedy rozdrobniona skała zdolna jest chło
nąć i utrzymywać wodę, a razem z wodą i drobnoustroje. Powstające pro
cesy biochemiczne ożywiają skałę, która przemienia się w nową jakość — 
prymitywną glebę.

Jesteśmy niekiedy świadkami niszczenia gleby i przeobrażania jej 
w skałę na skutek silnej erozji wodnej lub deflacji eolicznej. Równorzęd
nie z tym procesem zachodzą w przyrodzie zjawiska powstawania gleby 
i wtedy gleboznawca ma sposobność nie tylko przeprowadzenia obser
wacji nad przebiegiem procesów glebotwórczych w początkowym stadium 
rozwoju młodej gleby, lecz w pewnych okolicznościach może dokonywać 
doświadczeń celem wyjaśnienia zarówno zachodących w glebie zjawisk, 
jak też glebowych bądź glebotwórczych procesów.

*) Od Red. — Redakcja nie zgadza się ze wszystkimi poglądami autora-
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Gleba jest utworem dynamicznym, posiada właściwą sobie ewolu
cję i jak to wiemy ewolucjonuje w przestrzeni i w czasie. Jest ona wy
padkową działania na skałę macierzystą kompleksu czynników glebo- 
twórczych, a wobec zmienności tych ostatnich podlega również zmienno
ści i przybiera co pewien okres czasu nową formę, nowe oblicze.

Człowiek wyróżnia dużą ilość rodzajów i gatunków gleb, a każdy 
lak i gatunek obrazuje stopień rozwoju cech zewnętrznych oraz właści
wości wewnętrznych gleby. W ujęciu statycznym jest to pewne sta
dium rozwojowe gleby, bytującej w określonych warunkach ekologicz
nych, od których w dużej mierze zależy charakter i przebieg procesów 
glebowych. Poznanie większej ilości stadiów rozwojowych gleby pozwoli 
na dokładniejsze wyjaśnienie genezy i ewolucji gleby oraz jej tendencji 
życiowych.

Znane nam są klasyczne prace ^końca XIX wieku Dokuczaj ewa(3) 
nad wyjaśnieniem genezy czarnoziemu rosyjskiego, Korzyńskiego(6), roz
wiązującego zagadnienie przeobrażenia czarnoziemu pod wpływem ro
ślinności leśnej i przedstawiającego stadia degradacji czarnoziemu do 
gleby szarej oraz badacza amerykańskiego Hilgarda(5) o genezie gleb sole- 
nośnych. Na początku XX wieku Dirao(2) w pięknej monografii dał wy
czerpującą charakterystykę kompleksu gleb półpustyni tudzież genezę po
krywy glebowej, następnie Ramann wyodrębnił „buroziemy“*) (Brauner- 
de) w osobny rodzaj gleb, odmienny od gleb bielicowych i podał ich 
genezę.

W okresie późniejszym, mianowicie w latach 1924—1930, Wiliams(n ) 
.stworzył swoją teorię jednolitego procesu glebotwórczego i scharaktery
zował typy gleb jako pewne stadia rozwojowe tak pojętego procesu.

Na początku swojej działalności naukowo-badawczej w roku 1910 
zostałem wydelegowany na Daleki Wschód w charakterze gleboznawcy 
,,Amurskiej Ekspedycji“ celem zbadania tak zwanych ,,amurskich czar- 
noziemów“. Równocześnie z badaniem pokrywy glebowej wododziału 
Zejsko-Bureinskiego przeprowadziłem badania hydrologiczne w zakresie 
dynamiki wód gruntowych. W kilku miejscowościach wykryłem znamio
na stopniowego z biegiem czasu obniżenia poziomu wody gruntowej, 
świadczącego niezbicie o postępującym osuszaniu zabagnionej w znacz
nym stopniu równiny Zejsko-Bureinskiej, pokrytej kompleksem gleb: 
vczarnoziemnych, błotnych (bagiennych), łąkowo-błotnych i bieïicowych.

Badania gleboznawcze wykazały, że rozmieszczenie na badanym 
terenie wymienionych wyżej rodzajów gleb zależy głównie od charakteru 
roślinności i stopnia uwilgotnienia gleb, a ściślej biorąc — od warunków 
ekologicznych. Na rozległej równinie wododziału Zejsko-Bureinskiego

*) Od Red. — Wg P.T.G. gleby brunatne
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gleby utworzyły się przeważnie na ciężkiej glinie ilastej pochodzenia 
deluwialnego, przy czym nadmiernie uwilgotnione niziny zajmują gle
by typu błotnego: torfiasto-glejowe i próchniczo-glejowe; wzniesione te
reny równinowe, umiarkowanie uwilgotnione, zajmują tak zw. „czarno- 
ziertiy amurskie“, a między tymi elementami reliefu, tereny lekko po
chyłe dość silnie uwilgotnione zajęte są przez gleby próchniczne łąkowo- 
błotne i łąkowe. W wyniku przeprowadzonych studiów nad warunkami 
uwilgotnienia, nad ewolucją formacji roślinnych oraz ewolucją pokrywy 
glebowej w związku z postępującym osuszeniem całego terenu, — zosta
ły określone i uszeregowane rodzaje i gatunki gleb, odpowiadające po
szczególnym stadiom rozwojowym gleby. W porządku chronologicznym 
stadia rozwojowe „czarnoziemu amurskiego“ (według naszej termino
logii to będzie ,,czarna ziemia“) przedstawiają się następująco: 1) gleba 
błotna torfiasto-glejowa, 2) gleba łąkowo-błotna próchniczo-glejowa, 3) 
gleba łąkowa próchniczna, 4) „czarnoziem am urski“. (Rys. I).

Rys. 1. Schemat ewolucji gleby gliniastej w klimacie umiarkowanie humidowym  
na wododziale rzek Zeja — Burej a w  amurskim obwodzie: 1) gleba torfiasto-glejowa, 
rośl. błotna; 2) gleba próchniczno-glejowa, rośl. błotna; 3) gleba łukowa próchniczna, 
rośl. trawiasta; 4) gleba bielicowa z dwoma poziomami próchnicznymi, las mieszany;.

5) gleba łąkowo-stepowa, czarnoziem amurski.

Nasze czarne ziemie wrocławskie i kujawskie mają podobną do 
„czarnoziemu amurskiego“ budowę profilu, również dobrą gruzełkową 
strukturę, ciemnozabarwioną wysyconą zasadami próchnicę. Różnica 
między nimi polega na większej ilości próchnicy w ,,czarnoziemie amur
skim“, mianowicie 6—9%, gdy w naszych czarnych ziemiach ilość proch-
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nicy dwukrotnie mniejsza i wynosi 3—4%. Skałę macierzystą „czamo- 
ziemu amurskiego“ stanowi glina ilasta, deluwialna, bezwęglanowa — zaś 
skałę 'macierzystą naszych czarnych ziem stanowią utwory gliniaste lub 
glinkowate węglanowe, bądź margliste. Geneza tych dwu tak bardzo od
dalonych od siebie przestrzennie rodzajów gleb jest nieomal identyczna; 
zarówno nasze czarne ziemie, jak i „czarnoziem amurski“, rozpoczęły swój 
byt od stadium gleby błotnej, następnie przez, stadia gleb łąkowo-ibłotnych 
i łąkowych przybrały postacie „czamoziemu“ i czarnej ziemi. Należy przy 
tym nadmienić, że pewna (przestrzennie) część czarnoziemów stepowych 
przechodziła niewątpliwie stadium gleb łąkowych, kiedy to intensywnie 
przebiegał proces tworzenia się i gromadzenia próchnicy. Można snuć 
przypuszczenie, że niektóre niżej położone partie czarnoziemu stepowego 
wywodzą się od gleb błotnych próchniczno-glejowych, lecz pewnych do
wodów na to nie posiadamy.

Rys. 2. Schemat ewolucji gleby w klimacie umiarkowanym humidowym: 1) gleba 
pierwotna - less; 2) gleba szaro-brunatna, rośl. trawiasto-zielna; 3) gleba bielicowa, 

las mieszany; 4) gleba uprawna ipobielicowa; 5) gleba uprawna „popielatka“.

Tam, gdzie na „czarnoziemie amurskim“ zasiedlił się las, — ujaw
niła się po pewnym czasie degradacja próchnicy, przy czym w miejscach 
stosunkowo wzniesionych powstała gleba szara z właściwą tej glebie bu
dową profilu, strukturą, zawartością i rozmieszczeniem próchnicy. 
W miejscach zaś niżej położonych z mikroklimatem humidowym rozwi
nął się proces bielicowy, a w następstwie tego wykształciła się gleba bie
licowa z 2-ma poziomami próchnicznymi przedzielonymi jasno-popiela- 
tym poziomem bielicowym. (Rys. I).
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Systematyczne badana terenowe, a następnie badania analityczne 
i mikroskopowe wykazały dobitnie, że tutaj zaznaczył się intensywny 
przebieg procesu bielicowego, dzięki sprzyjającym warunkom ekololicz- 
nym (ściółka leśna, mikroklimat humidowy i duża ilość próchnicy). Oto 
w takiej postaci przejawił się proces biedicowania pod lasem na silnie 
próchnicznej glebie gliniastej, przedstawiony obszernie w mojej rozpra
wie p.t.: „Poczwy Zejsko-Bureinskogo wodorazdieła Amurskoj Ob- 
łasti“.(7)

Kilkakrotnie podejmowałem badania nad procesem degradacji 
próchnicy w czarnoziemach stepowych, mianowicie: w ,,obłasti zabajkal- 
skiej“, w ,,obłasti charkowskiej“ i na Wołyniu, jednakże nigdzie nie wy
kryłem cech, stwierdzających zaistnienie pod lasem i ewentualne dzia
łanie procesu bielicowego, — natomiast proces degradacji przebiegał 
w kierunku tworzenia się gleby szarej, zaś gleba szara w stadium następ
nym już jako gleba uprawna przekształcała się w glebę szaro-brunatną.

Nie jest rzeczą wskazaną badanie jakiegoś procesu glebowego naprz. 
bielicowego lub błotnego w oderwaniu od innych procesów pokrewnych 
bądź antagonistycznych. Właśnie w okresie skojarzenia dwu procesów, 
bądź wykluczenia jednego przez zaistniały drugi, najkorzystniej jest 
przeprowadzać badania, ażeby uzyskać dane potrzebne do wyjaśnienia 
zarówno fragmentów tych procesów, jak i dla poznania skutków ich dzia
łania.

Eys. 3. Schemat ewolucji gleby w  klim acie umiarkowanie aridowym: 1) gleba 
pierwotna — less; 2) gleba brunatna płytka, rośl. stepowa; 3) czarnoziem, rośl. 
stepowa; 4) gleba uprawna — czarnoziem zdegradowany; 5) gleba uprawna —

less próchniczny.
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O ile inne procesy glebowe nie nastręczały wielkich trudności w ich 
rozpoznawaniu w przyrodzie, w ^badaniu przyczyny ich powstawania, czy 
też „mechanizmu“ ich działania, — o tyle zdawałoby się najbardziej poi- 
znany i tak rozpowszechniony w naszej strefie klimatu umiarkowanego 
proces bielicowy był wciąż dla mnie hipotetyczny, przypuszczalny, to też 
wielokrotnie przystępowałem do zbadania pewnych fragmentów tego cie
kawego i ważnego procesu.

W końcu XIX wieku zostały wyodrębnione i opisane przez glebo
znawców rosyjskich gleby bielicowe, jako odrębny i charakterystyczny 
typ gleb strefy leśnej o klimacie umiarkowanym i umiarkowanie chłod
nym. Badane chemicznie gleby te wykazały wszędzie odczyn kwaśny, 
dzięki kwasocie rozkładających się w glebie oraz w ściółce leśnej związ
ków organicznych, głównie przez grzyby i pleśnie. Mimo to, że dziesiątki 
chemików i gleboznawców-chemików badało w ciągu lat kilkudziesięciu 
kwaśną próchnicę gleb bielicowych, — dotychczas zagadnienie istoty po
łączeń próchnicznych nie zostało dostatecznie zbadane i wyjaśnione. 
Większa część badaczy, wśród których wymienię najwybitniejszych: 
Mulder, Fiszer, Müller, Süchting, Sven Oden, Schrejner, Schorey, K o so 
wicz, Wiliams — dowodzili istnienie w ściółce i glebie bielico we j kwasów 
organicznych: huminowego, ulminowego, krenowego, apokrenowego i in
nych, gdy tymczasem inni jak Bauman, Guły, van Bemmelen, Von Wej-  
marn, Ostwald wyrażali pogląd, że wyżej wymienione kwasy orga
niczne nie mogą być uznane za związki chemiczne, lecz są to bliżej 
nie określone koloidalne kompleksy substancji próchnicznej o odczynie 
kwaśnym. W gleboznawstwie już oddawna został ugruntowany pogląd na 
istotę procesu bielicowego, jako na proces powstający przeważnie w gle
bach leśnych, uwarunkowany kwasotą rozkładającej się pod działaniem 
grzybów i pleśni ściółki leśnej oraz substancji organicznej górnego po
ziomu gleby. W wyniku tak pojętego procesu rozkładowego powstaje 
kwas krenowy (hipotetyczny!), który rozpuszcza i uruchamia związki che
miczne powodując ich wypłukiwanie tudzież zubożenie (bielicowanie) 
górnych poziomów gleby w zasady, a wzbogacenie w krzemionkę.

Nie wchodząc w istotę zagadnienia kwasów próchnicznych gleby, 
możemy kwasowość gleby oznaczać drogą pomiaru stężenia jonów wodo
rowych. W ostatnim czasie ukazały się w druku 3 rozprawy C z e r n o -  
w a (1), traktujące o kwasowości gleby, w których autor dowiódł, że kwa
sowość gleby może być spowodowana również obecnością jonów gli
nowych.

Przeważająca większość gleb leśnych i ponad 60% gleb uprawnych 
wykazują odczyn kwaśny. Aczkolwiek z odczynem kwaśnym wiążemy 
proces bielicowania, to wy<pada nam stwierdzić, że do typu gleb bieli-
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cowych winniśmy odnieść ogromną większość naszych gleb leśnych 
i uprawnych. Im większa jest kwasowość gleby, tym intensywniej wi
nien przebiegać proces bielicowania. Jednakże założenia takie nie odpo
wiadają rzeczywistości, gdyż kwaśne gleby błotne, jak również kwaśne 
gleby łąkowe nie wykazują wyraźnych cech bielicowania.

Gdy w latach 1936 i 1938 przeprowadzałem badania nad glebami 
leśnymi w Karpatach Wschodnich i w Bieszczadach — byłem zdziwiony 
faktem, że gleby leśne górskie, jak również wyżej położone hale (poło
niny) mają odczyn silnie kwaśny (pH 3,8 — 4,4), a nie wykazują wyraź
nych cech zbielicowania. Takie gleby w gleboznawstwie rosyjskim i pol
skim nazywano glebami skryto-bielicowymi. W ostatnich latach stw ier
dziliśmy silną kwasowość PH 4,4 — 4,6 w niektórych glebach łąkowych, 
irygowanych wodami ściekowymi z obok położonych miast. Te silnie 
kwaśne gleby nie wykazują cech bielicowania i ewentualnego niszczenia 
kompleksu sorbcyjnego, — przeciwnie, dane analityczne wskazują na 
stopniowe nagromadzenie w. nich próchnicy.

Często spotykamy gleby leśne średnio kwaśne, lecz bez wyraźnych 
cech bielicowania, przy czym zarówno analizy mechaniczne, jak i wyniki 
oznaczenia zasorbowanych kationów nie wykazują niszczenia kompleksu 
sorbcyjnego. Dane te świadczą o tym, że proces bielicowania w takich 
glebach leśnych nie miał odpowiednich warunków do powstania.

Prowadzone przeze mnie w latach 1925 i 1926 prace badawcze 
w kompleksach leśnych w pobliżu Puław, a w 10 lat później w lasach 
karpackich, pozwoliły na wyrażenie poglądu, że dla zaistnienia procesu 
bielicowania w lesie nie wystarczy tylko kwasowość nawet bardzo silna, 
lecz niezbędne są jeszcze odpowiednie w arunki ekologiczne jak: mikro
klimat humidowy, zwarta ściółka leśna bądź runo mszyste i duża wil
gotność w warstwie kontaktowej ściółki i górnego poziomu gleby. W la
sach wschodnio-karpackich, w ur. „Hawrylec“ koło Zawojeli znalazłem 
pod lasem mieszanym silnie zbielicowaną glebę ilastą na nieco wklęsłej 
powierzchni u podnóża wzniesienia. Gleba ilasta silnie nawilgotniona zo
stała utworzona na ilastym ciemno-szarym produkcie wietrzenia łupka 
ilastego. Analizy chemiczne próbek z tego profilu nie były robione, ozna
czono stężenie jonów wodorowych oraz skład mechaniczny metodą Atter- 
berga. Dane dla frakcji drobnych podaję niżej: w tablicy 1.

Wyniki powyższe są charakterystyczne dla profilu gleby zbielicowa- 
nej i dowodzą, że w odpowiednich warunkach ekologicznych, w lasach 
karpackich znajdują się gleby wyraźnie zbielicowane. Należy przy tym 
zaznaczyć, że opisana wyżej gleba ilasta zbielicowana wykazała jednakże 
odczyn mniej kwaśny, aniżeli gleby leśne na zboczach górskich niezbie- 
licowane tudzież niezbielicowane gleby ilaste pastwisk na „połoninach“ 
z odczynem nierzadko poniżej pH 4,0.
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Tab. 1. Procentowa zawartość frakcji drobnych w próbkach glebowych
z ur. „Hawrylec“.

Głębokość 
pobrania 

próbek w cm

procentowa zawartość cząstek o średnicy PH

0,02-0,006 1 0,006-0,002 <0,002

3—15 18,0 16,2 32,5 4,4

20—30 22,2 16,6 29,8 4,5

35—45 20,0 17,1 36,2 5,0

Przeprowadzone wiosną 1949 i 1950 roku badania stanu wilgotności 
oraz działania procesów redukcyjnych w glebach leśnych dają nam pew
ne oświetlenie fragmentu procesu bielicowania. W lasach iglastych i mie
szanych w okolicy Puław wybrane były 3 stanowiska gleb leśnych śred
nio zbielicowanych, ze ściółką leśną i w warunkach optymalnego uwilgot
nienia: stanowisko na glinie brunatnej morenowej i 2 stanowiska na 
rdzawo-żółtej glinie deluwialnej. Czwarte stanowisko zositało wybrane 
w lesie iglastym, w nizinie z runem mszystym (Hylocomium splendens, 
Hypnurn cristacastrensis i Polytrichum commune) — gleba szczerk na- 
glinowy, silnie zbielicowany. Wielokrotnie wykonane reakcje jakościowe 
z żelazicyjankiem potasowym KaFe (CN)e wykazały obecność związków 
żelazawych w 3-ch stanowiskach, zaś w 4-ym stanowisku z glebą silnie 
zbielicowaną wyraźnej reakcji nie było, być może wskutek braku wodo
rotlenków żelaza w górnych poziomach tej gleby. W okresie letnim wyko
nywaliśmy kilkakrotnie takież reakcje w 3-ch stanowiskach, lecz obec
ności związków żelazawych nie wykryto. W okresie jesiennym (listopad 
1949) również została wykryta obecność związków żelazawych w jednym 
stanowisku. Wyniki tych badań wskazują na zachodzące okresowe procesy 
redukcyjne w glebach leśnych w pewnych warunkach ekologicznych.

Równorzędnie w tychże 4-ch stanowiskach w okresach wiosennych 
przeprowadzone były badania nad stanem wilgotności górnych poziomów 
tych gleb. Na 53 oznaczeń wilgotności — 32 oznaczenia wykazały stan 
nasycenia, a 21 oznaczeń wykazały stan niedosycenią, przy czym niedo
syt maksymalny w 3-ch przypadkach wyraził się w 7%, a przeważnie 
niedosyt wahał się w granicach od 3 do 5.5%. Tak wysoki stan wilgot
ności sprzyja oczywiście powstawanie procesów redukcyjnych..

Według mniemania niektórych gleboznawców, w górnym poziomie 
gleby może zapanować anaerobioza nawet przy znacznym niedosycie wil
gotności, naskutek energicznego pobierania tlenu przez drobnoustroje, 
rozkładające ściółkę leśną.

Na podstawie uzyskanych w ciągu długiego szeregu lat danych wy
rażam pogląd, że proces bielicowania może zaistnieć i rozwijać się w gle
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bach leśnych znajdujących się w określonych warunkach ekologicznych, 
spowodowany okresowo nawiedzającą górne poziomy gleby anaerobiozą 
umożliwiającą powstawanie procesów redukcyjnych. Mimo to nie posia
damy jeszcze dostatecznej ilości danych, ażeby wyjaśnić genezę i „me
chanizm“ działania tego ciekawego procesu. Zachodzi jeszcze pytanie czy 
to jest proces fizyko-chemiczny, biochemiczny, czy też raczej biolo
giczny.

Z powyższego wynika, że proces bielicowy jest pokrewny procesowi 
błotnemu, a zwłaszcza jego odmianie — procesowi oglejenia. Pewne róż
nice zachodzą w skutkach działania tych procesów i w przebiegu faz 
anaerobiozy, albowiem procesy redukcyjne w procesie bielicowym mają 
charakter cykliczny, okresowy, gdy w procesie glejowym odznaczają się 
stabilnością rzadko przerywaną.

Pewną analogię dałoby się przeprowadzić w sposobie oraz skutkach 
działania procesu bielicowania i procesu degradacji „sołońców“ (ros. te r
min „sołodienije“), czyli gleb solenośnych suchych stepów i półpustyni.

W kompleksie gleb suchych stepów „sołoncy“ zajmują niewielkie 
płaskie wgłębienia mikroreliefu. W okresie wiosennym na powierzchni 
takich wgłębień stagnuje warstewka wody, pochodząca z deszczu i top
niejącego śniegu. W tym właśnie krótkotrwałym  okresie (2—3 tygodnie) 
zachodzą w poziomach powierzchniowych tych gleb procesy redukcyjne 
w środowisku słaboalkalicznym i przy niewielkiej zawartości próchnicy.

Zarówno w procesie bielicowania, j'ak i w procesie degradacji „so- 
łonców“ występuje okresowo anaerobioza, wywołująca powstawanie pro
cesów redukcyjnych, niszczących kompleks sorbcyjny. Skutki działania 
procesu redukcyjnego w obu przypadkach są analogiczne, mianowicie: 
zachodzi bielicowanie górnych poziomów gleb i tworzenie się cienkowar- 
stwowanej i porowatej struktury  z dużą zawartością pyłu krzemionkowe
go. Jest duże podobieństwo również i w budowie profilów gleby bielicowej 
naglinowej i „sołonca“, zwłaszcza podobieństwo 2-ch górnych poziomów 
jest uderzające (barwa, struktura, konsystencja i skład chemiczny masy). 
Różnica więdzy tymi 2-ma rodzajami gleb przejawia się w chemizmie 
działania, mianowicie — w bielicowym specyficzna kwasota, zaś w „so- 
łoncu“ — dwuwęglan i węglan sodu. W związku z powyższym bielicowa
nie określam jako proces biochemiczny, a degradację „sołonca“ jako pro
ces raczej fizyko-chemiczny.

Na zjawisko to jako pierwszy zwrócił uwagę Dimo, zaś Glinka (4) 
w swoim pierwszym systemie klasyfikacji gleb wyodrębnił „sołoncy“ 
w osobny typ jako gleby okresowo nadmiernego uwilgotnienia („wremien- 
no-izbytocznogo uwłażnienija“).
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W drugim wydaniu mojej monografii p.t.: „Jestiestwienno-istori- 
czeskija usłowija Kirgizskoj Stiepi“ (9) przedstawiłem w podobny sposób 
swoje poglądy na genezę „sołonców“ i charakter zachodzących w nich 
procesów.

Kojarzenie procesu bielicowego z procesem „oglejenia“ czyli glejo
wym wykrywamy nierzadko w profilach gleb bielicowych podleśnych 
naprz. szczerkach naglinowych, podścielonych na głębokości 90—120 cm. 
gliną. W sprzyjających warunkach ekologicznych, umożliwiających po
wstanie i rozwój procesu bielicowego, wykrywamy w szczerku naglino- 
wym 2 poziomy bielicowe: jeden u góry na głębokości 15—30 cm. od po
wierzchni, a drugi (właściwie glejowy) w dolnej części profilu bezpośred
nio nad gliną.

Bardziej rozpowszechniony od procesu bielicowania na kuli ziem
skiej jest proces „brunatnienia“, powodujący tworzenie się gleb brunat
nych (brunatnoziemów), żółtoziemów i czerwonoziemów. Wymienione ro
dzaje gleb znajdujemy we wszystkich prawie strefach klimatycznych 
z wyjątkiem strefy tundry i strefy wysokogórskiej.

W pierwszym stadium rozwoju gleby, w jej poziomie powierzch
niowym, powstaje proces brunatnienia, uwarunkowany fizyko-chemicz- 
nym rozkładem w środowisku alkalicznym bądź obojętnym glinokrzemia- 
nów i krzemianów, znajdujących się w rozdrobnionej skale macierzystej. 
Wśród produktów tego rozkładu pokaźną ilość stanowią tlenki żelaza 
i manganu, które po ich uwodnieniu stają się wodorotlenkami o zabar
wieniu brunatnym. Na początku nieduża ilość wodorotlenków żelazowych 
zabarwia powierzchniowy poziom gleby na żółto. Z biegiem czasu zawar
tość tych związków powiększa się, a w związku z tym barwa gleby bru
natnieje i sięga coraz głębiej. Jest rzeczą znaną, że zarówno gleby bru
natne, jak i czerwonoziemy, tworzą się najłatwiej i najprędzej na skałach 
zasobnych w zasady, a zwłaszcza w węglany, gdyż w warunkach środo
wiska alkalicznego wodorotlenki w nich występujące nie mogą być uru
chamianie i wypłukiwane do poziomów niżej leżących. Żeby się o tym 
przekonać, warto jest zrobić w pracowni doświadczenie z roztworem soli 
żelazowej i dwiema próbkami w cylinderkach szklanych lessu: węglano
wego i odwapnionego.

Przy współudziale roślinności trawiasto-zielnej i drobnoustrojów 
przebiega proces tworzenia się i gromadzenia próchnicy, przy czym w kli
macie umiarkowanie humidowym gleba brunatna płytka ewolucjonuje 
do następnego stadium rozwojowego, mianowicie — gleby szarobrunatnej. 
Przy współudziale roślinności drzewiastej, zwłaszcza lasu szpilkowego 
i w sprzyjających warunkach ekologicznych ‘(duże uwilgotnienie po
wierzchniowe, normalna ściółka leśna lub mszyste runo leśne) zarówno
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Schemat 1. Stadia rozwojowe gleby utworzonej na lessie 
w klimacie umiarkowanie aridowym

Schemat 2. Stadia rozwojowe gleby Schemat 3. Stadia rozwoju gleby
utworzonej na lessie w klimacie utworzonej na glinie morenowej bru-
umiarkowanie humidowym natnej w klimacie umiar, humidowym
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Schemat 4. Stadia rozwojowe gleby utworzonej na piasku morenowym  
w różnych warunkach ekologicznych.

gleba brunatna, jak i gleba szarobrunatna przekształcają się w glebę bie
lico wą, albowiem w tych warunkach zachodzi uruchomienie i migracja 
półtoratlenków, jak też degradacja próchnicy. Proces bielicowy jest pro
cesem antagonistycznym względem procesu brunatnienia, jak również 
procesu gromadzenia próchnicy i tworzenia się czarnoziemu.

Po zniszczeniu lasu i zasiedleniu się roślinności trawiasto-zielnej 
zachodzi odwrotny bieg stadiów rozwojowych gleby, mianowicie powsta
nie proces darniowy antagonistyczny względem procesu bielicowego. Wy
tworzą się tą drogą przede wszystkim odmienne warunki ekologiczne (zgi
nie ściółka leśna, zapanują inne stosunki biologiczne, inny charakter 
i stopień uwilgotnienia itp.) i pod działaniem procesu darniowego gleba 
bielicowa przeobrazi się w glebę szarobrunatną, przy czym profil gleby 
będzie stopniowo zatracał cechy profilu gleby bielico we j, a nabierał cech 
gleby szarobrunatnej. W tym stadium przejściowym, kiedy w profilu 
jeszcze się zaznaczają cechy gleby bielicowej, kwasowość jeszcze znaczna 
mimo, że proces bielicowy już zanika, a profil gleby szarobrunatnej jesz
cze się nie wykształcił — taką przejściową glebę z pewnym zastrzeże
niem można nazwać glebą damiowo-bielicową. Jako przykład takiej gleby 
darniowo-bielicowej można podać glebę zadamioną w przerzedzonym 
starszym drzewostanie. W tym przypadku poziom darniowy w glebie już 
się wytworzył, a więc proces darniowy wyjawił swoje działanie, gdy tym
czasem proces bielicowy w środkowych poziomach gleby pozostał w posta
ci procesu szybko zanikającego. Gdy gleba darniowo-bielicowa zostanie 
zagajona, a potem nastąpi zwarcie zagajnika, — wówczas proces darniowy 
zaniknie, a rozwinie się z powrotem proces bielicowania.
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Inaczej należy pojmować procesy przeobrażenia gleb, gdy po ścię
ciu lasu gleba dotąd bielicowa zostanie poddana uprawie mechanicznej, 
nawożeniu i innym zabiegom, wchodzącym w zakres uprawy roślin. Ta
kiej glebie uprawnej w profilu której zachowały się charakterystyczne 
cechy gleby bielicowej i pozostał jeszcze odczyn kwaśny (pH 5,8) — 
nadałem miano „gleby uprawnej pobielicowej“. Glebę uprawną poleśną, 
nie posiadającą cech morfologicznych gleby bielicowej i wykazującą od
czyn słabokwaśny (pH 5,8) lub zbliżony do obojętnego, należy nazywać 
glebą s z a r o-b r  u n a t n ą, zaś glebą szarą, jeśli szare zabarwienie 
próćhniczne sięga głęboko, a poziom środkowy brunatny nie został wy
kształcony.

Nie możemy się zgodzić z terminem „gleby damiowo-bielicowej“, 
dawanym glebie uprawnej, powstałej naskutek przeobrażenia gleby bieli
cowej podleśnej. Można poniekąd przyjąć, że w glebie uprawnej zacho
dzą krótkotrwałe i okresowe procesy tworzenia się darni, lecz poziom 
darniowy nie może się wytworzyć w warunkach uprawowych. Otóż z ta
kim przypuszczeniem jeszcze można się pogodzić, natomiast niemożliwa 
jest do przyjęcia teza, że w rzekomej glebie „darniowo-bielicowej“ jeszcze 
istnieje równorzędnie proces bielicowy. Z punktu widzenia genetyki gle
boznawczej właściwy jest term in „gleba łąkowo-błotna“, gdyż w takiej 
glebie istotnie w górnym piętrze działa proces darniowy, jako proces od
górny, a w dolnym piętrze gleby łąkowo-błotnej panuje proces błotny, 
uwarunkowany głównie działaniem od dołu wody zaskórnej. Nie można, 
niestety, takiej kombinacji zastosować do term inu „gleba darniowo-bieli- 
cowa“, skoro wiemy, że proces darniowy i bielicowy to są procesy odgór
ne, zależne od. czynników ekologicznych, umiejscowionych nad glebą 
i w górnym piętrze gleby. Nie do przyjęcia wobec powyższego byłoby za
łożenie, że procesy antagonistyczne darniowy i bielicowy mogą działać 
jednocześnie w jednym miejscu.

Tak samo term in „gleba skryto-bielicowa“ fałszywie przedstawia 
istotę zachodzącą w glebach podleśnych kwaśnych procesu glebowego, 
albowiem błędne jest założenie, że w każdej glebie kwaśnej winien za
istnieć proces bielicowania, jak również błędne jest założenie, że każda 
gleba podleśna jest tym samym glebą bielicową. Gdyby w rzekomej gle
bie „skryto-bielicowej“ działał proces bielicowania, to z pewnością skut
ki działania tego procesu zostałyby niewątpliwie odzwierciedlone w pro
filu tej gleby. Wyżej podawałem przykłady silnie kwaśnych gleb, w któ
rych proces bielicowania analitycznie nie został udowodniony. Należy 
przeto sądzić, że w glebach bielicowych działa kwasota odmienna, specy
ficzna, im tylko właściwa.

Wyniki naszych studiów, przeprowadzonych na Dolnym Śląsku 
i Pomorzu nad genezą i ewolucją czarnych ziem, upoważniają nas do wy
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rażenia poglądu, że glebą pierwotną na obszarach nizinnych, zajętych 
obecnie przez czarne ziemie, były gleby błotne próchniczno-glejowe, bądź. 
w miejscach nieco wzniesionych — gleby łąkowe. Gleby próchniczno- 
glejowe wskutek osuszenia terenu przeobrażały się w gleby łąkowo- 
błotne, następnie w łąkowe próchniczne i wreszcie w czarne ziemie. Na 
Pomorzu w okolicy Gniewa czarne ziemie naiłowe, występujące tam w te
renie sfalowanym, nie przechodziły stadium gleby błotnej, lecz pierwotną 
glebą tam była gleba łąkowa. To też genezę tego gatunku czarnych ziem 
nie można określić, jako gleby pochodzenia błotnego (bagiennego). Wogóle 
term in „pochodzenia bagiennego“ w odniesieniu do czarnych ziem jest, 
moim zdaniem, nieszczęśliwie pomyślany i nie wyjaśnia istotnego stanu 
rzeczy. „Bagno“ — jest to trzęsawisko, nieużytek torfowy na którym za 
zwyczaj spotykamy roślinę „bagno“ (Ledum palustre). Pierwotna gleba 
czarnej ziemi — gleba błotna próchniczno-glejowa reprezentuje podmo
kłą, okresowo zalewną łąkę, lecz to nie jest bagno.

Nie do przyjęcia jest również pogląd na genezę czarnoziemu stepo
wego, że jakoby pierwotną glebą dla niego była gleba torfowa. Jak nam 
wiadomo, proces torfienia uwarunkowany jest działaniem wody wgłębnej, 
a powstająca substancja torfowa wykazuje dużą odporność na procesy 
rozkładowe i nigdzie „in situ“ nie przeobraża się w próchnicę. Gleba czar- 
noziemna zawiera od 4 do 9% próchnicy, wobec tego jaki proces bio
chemiczny zdolny jest wytworzyć z torfu poziom próchniczny czarno
ziemu? Pewne obszary czarnoziemu powstały prawdopodobnie drogą prze
obrażenia gleb łąkowych, albowiem w glebach łąkowych proces tworzenia 
się i gromadzenia próchnicy przebiega stosunkowo szybciej.

Wśród czarnych ziem Dolnego Śląska były uporczywie przez nas po
szukiwane w zagłębieniach i kotlinkach takie odmiany czarnej ziemi, 
w profilu której znalazłyby się w spodzie warstwy torfowe, jako dowód 
pochodzenia „bagiennego“ czarnych ziem. W dwu niewielkich kotlinkach 
znaleźliśmy istotnie warstewki ciemnobrunatnego, średniorozłożonego tor
fu na głębokości 55—70 cm. Bezpośrednio na warstwie (25—35 cm) torfu 
znajdowały się warstwowane poziomy czarnej ziemi, zawierające około 3% 
próchnicy, które stanowią niewątpliwie materiał próchniczny spłukany 
wodą z boków kotlinek. Tak więc w tych wyszukanych kotlinkach pozio
my próchniczne czarnej ziemi nie wytworzyły się z substratu torfowego, 
lecz zostały namulone na znajdującą się w spodzie kotlinki warstwę torfo
wą. W ten sposób została rozwiana hipoteza rzekomo „bagiennego pocho
dzenia“ czarnych ziem.

Na załączonych 3-ch rysunkach oraz 4-ch schematach przedstawione 
są stadia ewolucyjne niektórych rodzajów gleb.
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STRESZCZENIE.

1. Charakter i przebieg życiowych procesów gleby w największym 
stopniu zależy od roślinności, charakteru i stopnia uwilgotnienia, 
a ściślej biorąc — od warunków ekologicznych.

2. Zagadnienie istoty związków próchnicznych, zwłaszcza w glebach 
bielicowych, mimo wieloletnich usiłowań chemików-gleboznaw- 
ców i biochemików, nie zostało dotąd dostatecznie zbadane i wy
jaśnione.

3. W glebach leśnych w warunkach mikroklimatu humidowego okre
sowo działają procesy redukcyjne (anaerobioza), a wilgotność gór
nych poziomów gleby sięga stanu nasycenia.

4. Proces bielicowania może zaistnieć i rozwijać się w glebach leś
nych w odpowiednich warunkach ekologicznych, mianowicie — 
w warunkach humidowego mikroklimatu. Jest on spowodowany 
anaerobiozą, nawiedzającą okresowo górne poziomy gleby i umo
żliwiającą powstawanie procesów redukcyjnych.

5. Proces bielicowania jest procesem biochemicznym, powstaje i roz- 
' wija się w środowisku specyficznym kwaśnym, przeto nie we

wszystkich glebach kwaśnych należy spodziewać się zaistnienia 
i działania procesu bielicowania.

6. Proces brunatnienia jest również procesem odgórnym, uwarun
kowanym fizyko-chemicznym rozkładem krzemianów i glinokrze- 
mianów oraz wytworzeniem wodorotlenków żelaza i manganu 
w środowisku o odczynie alkalicznym lub obojętnym.

7. Proces bielicowania jest procesem antagonistycznym względem 
procesu brunatnienia, jak również względem procesu gromadze
nia próchnicy.

8. Proces bielicowania jest pokrewny procesowi oglejenia przy czym 
procesy redukcyjne w procesie bielicowania mają charakter cy
kliczny, okresowy, gdy tymczasem w procesie oglejenia odznacza
ją się stabilnością rzadko przerywaną.

9. Glebom uprawnym poleśnym (rolniczo zagospodarowane byłe gle
by leśne), w których zachowały się jeszcze charakterystyczne ce
chy morfologiczne gleby bielicowej i pozostał odczyn kwaśny 
pH < 5 ,8  — nadałem miano: „gleby uprawne pobielicowe“.

10. Nie do przyjęcia jest termin: „gleby uprawne darniowo-bielico- 
we“, albowiem procesy darniowy i bielicowy to są procesy odgór
ne i antagonistyczne, zależne od wręcz odmiennych czynników 
ekologicznych, które to procesy nie mogą działać jednocześnie 
w jednym miejscu.
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11. Używany nieraz przez gleboznawców termin: „gleba skrytobieli- 
cowa“ fałszywie przedstawia istotę zachodzącego w niektórych 
glebach leśnych, kwaśnych, procesu glebowego, który faktycznie 
nie jest procesem bielicowania.

12. Wyniki naszych studiów nad genezą czarnych ziem nie potwier
dzają słuszności określenia tych gleb mianem „gleby pochodze
nia bagiennego“.

13. Nie do przyjęcia jest pogląd na genezę czarnoziemu stepowego, 
jakoby glebą pierwotną dla niego była gleba torfowa. Żaden pro
ces biochemiczny nie wytworzy z torfu poziomu próchnicznego 
czarnoziemu, natomiast jest rzeczą prawdopodobną, że pewne ob
szary czarnoziemu powstały drogą przeobrażenia gleb łąkowych.

ЯН ТОМАШЕВСКИ 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ПОЧВ 

(Из Института Почвоведения Вроцлавского Университета и Политехникума)

Р е з ю м э

1. Характер и ход почвообразования в сильной степени зависит 
от растительности и условий увлажнения, вернее сказать — от эколо
гических! условий.

2. Вопрос о сущности гумусовых веществ, особенно в подзоли
стых почвах, помимо многолетних усилий почвоведов-химиков и био
химиков, еще в достаточной степени не разрешен.

3. В лесных почвах, в условиях влажного микроклимата, про
исходят периодически восстановительные процессы (анаэробиоз), 
а влажность верхних горизонтов почвы достигает нередко степени 
насыщения.

4. Подзолообразовательный процесс может возникнуть и разви
ваться в лесных почвах лишь в определенных экологических усло
виях и между прочим — в условиях влажного микроклимата. Этот 
процесс является следствием анаэробиоза, периодически проявляю
щегося в верхних горизонтах лесной почвы и обусловливающего воз
никновение (восстановительных процессов.

5. Подзолообразовательный процесс есть процесс верховый, по 
преимуществу биохимический; возникает и развивается в определен
ных экологических условиях и специфически кислой среде, поэтому
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не во всяких кислых почвах мыслимо возникновение подзолообразо
вания.

6. Буроземообразующий процесс есть также процесс верховый, 
обусловленный разложением в щелочной или нейтральной среде 
алюмо-и ферросиликатов с образованием полуторных окислов.

7. Подзолообразующий процесс является процессом антагони
стическим по отношению к буроземообразующему, а равно и к про
цессу образования гумуса.

8. Подзолообразующий процесс сродствен процессу образования. 
глея, причем восстановительные процессы в подзолистой почве име
ют перемежающийся характер, между тем как в глеевых горизонтах 
восстановительные процессы отличаются редко прерываемым постоян
ством.

9. Вышедшие из под леса окультуренные '(пахотные) почвы, со
хранившие кислотность и явные признаки подзолистой почвы, сле
дует называть „послеоодзолистыми пахотными почвами”.

10. При современном состоянии наших знаний о почвах, не пред
ставляется возможным удержать для пахотных почв нашей умерен- 
но-клиамтической зоны термин: дерново-подзолистые почвы, так как 
дерновый и подзолистый процессы суть процессы верховые и притом 
антагонистические, требующие каждый для своего возникновения 
и развития различных по существу экологических условий. Их сов
местное действие в любой почве подлежит сомнению. В пахотных 
почвах дерновый процесс проявляется периодически, но подзолистый 
процесс ликвидирован совместным действием дернового процесса 
и с. —  X .  культуры. С некоторой натяжкой можно удержать термин 
,,дерново-подзолистая почва” для краткосрочной фазы переходной 
дерново-подзолистой почвы наблюдаемой в изреженном лесу с задер- 
нелой поверхностью лесной почвы.

Вполне приемлемым с почвенно-генетической точки зрения сле
дует считать двойной термин: ,,лугово-болотная почва”, так как в дан
ном случае, действительно, в верхнем ярусе почвы господствует дер
новый (луговой) процесс, в  нижнем же ярусе глееболотный процесс 
(низовый), обусловленный действием, главным образом, грунтовой во
ды. Эти два процесса не являются антагонистами и  могут в почве су
ществовать и действовать одновременно.

11. Употребляемый некоторыми почвоведами термин: ,, скрыто - 
подзолистая почва” ошибочно представляет сущность протекающего 
в некоторых кислых почвах почвенного процесса, который по суще
ству не является 'процессом подзолообразования.
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12. Не приемлема, с нашей точки зрения, гипотеза, якобы неко
торые разновидности степного чернозема образовались эволюцион

ным путем из торфа. Никакой биохимический процесс не создаст из 
торфа „in situ” гумусовых горизонтов чернозема, но по (всей (вероят
ности некоторые разновидности чернозема образовались путем эво
люционного превращения луговых гумусовых почв.

J. TOMASZEWSKI

EVOLUTIONAL STADIA OF SOME SOIL TYPES

(Institute of Soil Science — University and Politechnic School, Wroclaw)

S u m m a r y
1. The character and vital process of soil mostly depend from vegeta

tion and ecological conditions.
2. In the forest soils and in the conditions of humic microclimate are 

acting processes of reduction (anaerobiosis).
3. The podsolisation process is a biochemical process. It can exist and 

develop in the forest soils and in the environment of specific acidity.
4. The podsolisation process is antagonistical relatively to humus 

gathering process and is also allied to gley process with a stabile character.
5. Author gives the term: „post — podsol arable soils“ to the arable 

forest soils with their characteristical qualities of podsol and w ith their 
acidity pH 5,8.

6. The often appliciated to some forest soils term of „cryptopodsoli- 
sed soils“ is not right; the process acting in the acid milieu has nothing to 
do with the real podsolising process.

7. The studies upon the genetics of the black soils do not allow to 
л а т е  them „swamp becoming soils“.

8. The peat soils have never originated the steppe — chernozem 
soils; they rather descend from meadow soils.
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