
F. TERLIKOWSKI

GLEBY POLSKI 
(z Katedry Gleboznawstwa U. P. obecnie W. S. R. w Poznaniu)

Od Komisji Redakcyjnej Prac Prof. Dr F. Terlikowskiego przy Katedrze 
Gleboznawstwa W. S. R. w Poznaniu

Wśród licznych materiałów naukowych, które pozostały po zmarłym Prof. 
Dr F. Terlikowskim, znaleziono rękopis z roku 1948 zatytułowany „Gleby Polski“.

W pracy tej znajdujemy liczne cenne uwagi, dotyczące charakterystyki i de
finicji typów glebowych, wyodrębnionych na „Mapie Gleb Polski“ w skali 1 :1000000 
wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa. Praca Prof. Terlikowskiego pomyślana była 
jako tekst objaśniający do powyższej mapy.

Rękopis ten nie był oddany do druku przez Prof. Terlikowskiego ze względu 
na zachodzące u niego w tym czasie zmiany w poglądach na istotę procesu glebo- 
twórczego, a zwłaszcza na znaczenie czynnika biologicznego w tym procesie.

Mimo, że poglądy na istotę procesu glebotwórczego i znaczenie poszczególnych 
czynników glebotwórczych wykazują w pracy „Gleby Polski“ szereg rozbieżności 
z poglądami wypowiedzianymi w później napisanych pracach Prof. Terlikowskiego* 
to jednak znajdujemy w „Glebach Polski“ szerokie omówienie roli czynników 
abiotycznych w procesie glebotwórczym.

Właśnie dzisiaj, kiedy Komisja Klasyfikacji i Nomenklatury Polskiego Towa
rzystwa Gleboznawczego zaczyna wypracowywać ścisłe definicje, scharakteryzowa
nia typów glebowych, ujęte przez Prof. F. Terlikowskiego, stwarzają podstawę do- 
dalszych dyskusji, naświetlając pewne — głównie abiotyczne — momenty procesu 
glebotwórczego.

Komisja Redakcyjna Prac Prof. F. Terlikowskiego uważa za konieczne zwrócić 
uwagę na zmiany w poglądach Profesora dotyczące istoty procesu glebotwórczego. 
Należy podkreślić z naciskiem, że zmiany te poszły w kierunku przyznania dominu
jącej roli w procesie glebotwórczym czynnikom biologicznym zgodnie z poglądami 
Wiliamsa.

W ostatniej swej pracy pt. „Roślinność jako czynnik glebotwórczy“ podkreślił 
Prof. Terlikowski dominujące znaczenie czynnika biologicznego w następujących 
słowach: „Bez udziału życia, gleba nie mogłaby powstać a uformowałaby się cieńka 
warstwa zwietrzeliny, która pozostawałaby w coraz większym bezruchu na skutek 
zapanowania chemicznej równowagi w wietrzejącym układzie skalnym. Ta cienka 
warstwa zwietrzeliny byłaby warstwą ochronną, izolacyjną, przeciwdziałającą roz
przestrzenianiu się w głąb procesów wietrzenia“.

* F. Terlikowski „Moment biologiczny żyzności gleb, a teoria Wiliamsa“. Po
stępy Wiedzy Rolniczej. Nr 3 1950 r. F. Terlikowski „Roślinność jako czynnik glebo
twórczy“. Postępy Wiedzy Rolniczej. Nr 2 1951 r.
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Inne czynniki glebotwórcze wymienione przez Prof. F. Terlikowskiego w pra
cy „Gleby Polski“ należy rozpatrywać jako czynniki wpływające na przebieg pro
cesu glebotwórczego, kształtowanego przede wszystkim przez czynnik biologiczny.

Komisja Redakcyjna Prac 
Prof. Dr F. Terlikowskiego 

przy Katedrze Gleboznawstwa W. S. R. 
w Poznaniu

Podstawowymi elementami powstawania i kształtowania się gleb są:
1) Skała macierzysta ulegająca przeobrażeniom
2) Klimat: działanie wody atmosferycznej, temperatury, „klimatu 

glebowego“,
3) Roślinność: mikroflora, makroflora, próchnica,
4) Relief: makro i mikro-relief
5) Woda (gruntowa),
6) Wiek: czasokres trw ania procesów glebotwórczych.
Działanie trzech pierwszych z tych czynników zwykle jest łączne 

i powszechne. Działanie czynników wymienionych w punkt. 4 i 5 zazna
cza się nie zawsze jednocześnie z pierwszymi.

Niezależnie od współczesności działania poszczególnych czynników 
glebotwórczych w danym stadium rozwoju gleby, jeden z nich lub nie
kiedy dwa, wywierać mogą wpływ więcej decydujący, a rola pozostałych 
przejawiać się może mniej wyraźnie w kształtowaniu się danej gleby.

W rezultacie na skutek wzajemnego ustosunkowania się siły działa
nia poszczególnych czynników glebotwórczych zapanowuje pewna dy
namiczna równowaga w procesie kształtowania się gleby.

Zaistniały w ten sposób pozorny stan równowagi będzie nam charak
teryzował pewien określony tzw. „typ glebowy“.

W miarę dalszego działania czynników glebotwórczych, o ile natę
żenie oddziaływania poszczególnych z nich ulegnie stosunkowym zmia
nom, zdarzyć się może, że dominującą rolę zacznie lub zaczną przejawiać 
inne niż dotychczas czynniki glebotwórcze.

W tym wypadku istniejące dotychczas stadium ewolucji procesu 
glebotwórczego i odpowiadający mu „typ glebowy“ ulegać musi prze
obrażeniom i doprowadza do zapanowania nowego przejściowego stadium 
równowagi procesu glebotwórczego: powstaje nowy „typ glebowy“.

A więc podział gleb na „typy glebowe“ ujmować można, w szero
kich zarysach, jako konsekwencję zapanowania w danym stadium roz
woju gleby dominującego oddziaływania jednego z wymienionych czyn
ników glebotwórczych względnie oddziaływania dominującego np. dwóch 
z tych czynników.
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Możnaby więc podstawy najogólniejszej klasyfikacji gleb oprzeć 
o dominujące w danym typie glebowym czynniki glebo twórcze.

W tym ujęciu gleby Polski możnaby klasyfikować w sposób nastę
pujący:

Dominujący czynnik glebotwórczy Typ gleby

A. relief a) gleby terenów podgórskich,
,,niewykształcone“, 

b) gleby terenów moren końcowych, 
niewykształcone,

B. skała — roślinność a) rędziny
b) gleby brunatne

C. woda — roślinność a) gleby bagienne
b) czarne ziemie

D. klimat — roślinność a) czarnoziemy stepowe
£>) bielice

E. wiek — relief a) mady

Każdy z tych typów ulegać może dalszemu podziałowi na odmiany
według np.:

a) składu mechanicznego
b) sposobu zalegania
c) cech petrograficzno-chemicznych, etc.
W obrębie każdej odmiany różniczkować można poza tym indywidua 

glebowe według specyficznych cech danego typu np. w obrębie typu gleb 
bielicowych różnicować można wszystkie odmiany według ich stopnia 
zbielicowania: słabo, średnio i silnie zbielicowane.

Schematycznie całość podziału gleb polskich przedstawić by można 
w sposób następujący:

A. Dominujący czynnik glebotwórczy — relief i skała:
Typ gleb „niewykształconych“
a) grupa gleb górskich i podgórskich
b) grupa gleb moren końcowych.

B. Dominujący czynnik glebotwórczy — skała:
Typ rędzin
a) rędzina węglanowa kredowa
b) „ „ jurska
c) „ „ dewońska
d) „ „ tryjasowa
e) „ „ trzeciorzędowa
f) „ gipsowa
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Typ gleb brunatnych
a) grupa szczerków (piaski gliniaste) brunatnych
b) grupa glin morenowych
c) grupa gleb brunatnych pyłowych
d) grupa gleb brunatnych iłowych

C. Dominujący czynnik glebotwórczy — woda:

Typ gleb bagiennych
a) torfowiska wyżynne
b) „ nizinne
c) gleby mułowe
d) „ mułowo-torfowe

Typ czarnych ziem
a) czarne ziemie kujawskie
b) „ „ błońskie
c) „ „ pyrzyckie

etc.

D. Dominujący czynnik glebotwórczy — klimat i roślinność: 

Typ czarnoziemów stepowych
a) czarnoziemy niezdegradowane
b) „ zdegradowane

Typ bielicowy
a) grupa gleb kamienistych i żwirowych
b) „ piasków
c) „ szczerków (piaski gliniaste)
d) „ gleb bielicowych na glinach morenowych
e) » „ „ pyłowych
f) „ iłów zbielicow'anych

E. Dominujący czynnik glebotwórczy — wiek i relief:

Typ mady

a) mady żwirowe
b) „ lekkie (naspy)
c) „ średnie (chude)
d) „ ciężkie (tłuste)

Główne cechy wymienionych powyżej typów i odmian gleb polskich 
omówić można w sposób następujący:
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A. G r u p a  g l e b  n i e w y k s z t a ł c o n y c h

Gleby niewykształcone, zwane także glebami „szkieletowymi“, zaj
mują obszary górskie, podgórskie oraz sfalowane tereny moren końco
wych. Cechy charakterystyczne tych gleb są następujące:

a) Budowa profilu jest zakłóconą w zależności od procesów erozyj
nych i namywnych, w zależności od charakteru skały macierzy
stej ulegającej rozmywaniu oraz w zależności od charakteru skał 
macierzystych terenów sąsiadujących, mogących dostarczać ma
teriały deluwialne.

b) Jako reguła z miejsc wzniesionych zmywane są poziomy At* 
względnie także i A2. W tych więc miejscach budowa profilu uwi
dacznia obnażony poziom В (spoistą warstwę kumulacyjną) 
względnie poziom С (skała macierzysta). W takich razach В i С 
są zwykle na tyle spoiste, że mogą przeciwstawiać się procesom 
erozyjnym.

c) W partiach obniżonych terenu, na stokach etc., gramadzą się utwo
ry spiaszczone, mechanicznie mniej spoiste i wskutek tego zmyte 
z miejsc wzniesionych.

d) U gleb tego typu nie można mówić o charakterystycznym profilu. 
Zwykle obserwować można w tych glebach pod poziomem 
wierzchnim jmłodą warstwę glebową utlenioną w różnym stopniu.

e) W zależności od reliefu terenu oraz w zależności od natężenia pro
cesów zmywnych, spotykamy profile o różnych modyfikacjach 
występujących mozaikowato i powodujących tak wielką plami
stość odmian gleb, że niezbędne jest utwory tego rodzaju wy
odrębniać w postaci ugrupowań „kompleksowych“. .

Energia procesów zmywnych, wynikająca z fizycznej niespoistości 
materiałów skalnych krajobrazu moreny końcowej, łączy się często ze 
zmianami formacji roślinnej. Tak np. uformowane u stóp piaszczystych 
wzgórz moreny końcowej torfowiska, po pewnym wyrównaniu terenu 
zanikają lub są zasypywane, tworząc tzw. warstwy „pogrzebane“ a na 
miejscu, gdzie przed tym panowało torfowisko, utworzyć się może for
macja wrzosowiskowa lub leśna.

Niekiedy przyczyną osuszenia torfowiska są procesy erozyjne po
wodujące powstanie rowów, działających jako naturalne dreny. Istnie
jące dawniej torfowiska zanikają.

* poszczególne poziomy profilu glebowego przyjęto oznaczać literami:
A{) — poziom ściółki, В — poziom namycia (iluwium)
Aj — poziom próchniczny, С — poziom skały macierzystej
A2 — poziom wymycia, (eluwium) G — poziom glejowy (wypracowany

przez wody gruntowe).
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Często w terenach moren końcowych specjalnie zaznaczają się pro
cesy wymywania, akcentowane, o ile dane utwory glebowe leżą na dzia
łach wód. W takich wypadkach gleby są tak silnie wyługowane, że za- 
panowuje odczyn wybitnie kwaśny. Podobne wypadki obserwujemy czę
sto na moreniskach końcowych województwa szczecińskiego. Zachodzi 
tu ługowanie przez wody spływające do Bałtyku ku północy oraz ługo
wanie przez wody spływające ku południowi. W rezultacie, mimo nie- 
wykształcenia określonego typu glebowego, ogólnie przeważa u tych gleb 
kwaśny proces bielicujący. A tylko sporadycznie w wypadkach skał za
sobnych w zasady, zwłaszcza węglan wapnia, w grupie gleb niewykształ
conych występować mogą procesy glebo twórcze, charakteryzujące gle
by typu gleb brunatnych.

B. G r u p a  g l e b  w k t ó r y c h  d o m i n u j ą c y m  
c z y n n i k i e m  g l e b o t w ó r c z y m  j e s t  s k a ł a

W warunkach fizjograficznych naszego kraju w dwu typach gleb: 
rędzinach i glebach brunatnych, charakter petrograficzno-chemiczny ska
ły jest czynnikiem glebotwórczym, przeważającym nad pozostałymi czyn
nikami tego procesu. Zawartość w odnośnych skałach znacznych ilości 
CaC03, względnie jednoczesny daleko posunięty stopień mechanicznego 
rozdrobnienia tych skał powodują, że procesy ługowania przez opady 
atmosferyczne poszczególnych komponentów skał nie doprowadzają do 
takiego wymycia z nich zasad, aby w środowisku zapanował odczyn 
kwaśny.

W wypadku glebotwórczego procesu w skałach węglanowo-wapien- 
nych ługowanie z nich CaC03 zmienia tylko relief danej skały, zawsze 
wszakże występować będzie w glebie nadmiar węglanu wapnia skały ma
cierzystej.

Rozkład i humifikacja w tych glebach mas uorganizowanych hamo
wane będą przez okoliczności, że sole wapnia m ają zdolność w ytrącania 
ruchliwych połączeń próchnicznych, zamieniając je w tzw. „humiany“ 
wapnia.

Rozróżniamy w całej omawianej grupie dwa główne typy gleb:
I. Rędziny vel borowiny, vel rumosze wapienne

II. Gleby brunatne
Т У Р  g l e b  „ r ę d z i n  y“

W typie tym rozróżniamy odmiany:
a) rędzina — węglanowa — kredowa
b) „ „ — jurska
c) „ ,, — trzeciorzędowa itp.
d) „ gipsowa
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Wymienione odmiany zawierają w sobie bardzo często domieszki ma
teriałów lodowcowych, co nadaje tym odmianom cechy utworów przej
ściowych do gleb brunatnych, bielicowych etc.

W krajobrazie skał wapiennych nierównomiernie zerodowana ich 
powierzchnia często zasypana jest utworami dyiuwialnymi, powodujący
mi powstawanie utworów mieszanych.

W punkcie „a“ mamy rędzinę 
czystą w punkcie „b“ bielico-rę- 
dzinę, w punkcie „c“ rędzinę płyt
ko przykrytą materiałem dylu- 
wialnym.

Schematycznie budowa rędzin 
węglanowych przedstawia się jako 
utwór dwupoziomowy, lub niekie
dy trój poziomowy (rys. 2 ).

Najwięcej przestrzennie rozpowszechnione są u n'as rędziny nale
żące do rędzin kredowych, dalej występują rędziny jurskie: rędziny in
nych formacji występują u nas sporadycznie.

W profilu rędzin mieszanych domieszka materiału lodowcowego wy
wierać może wpływ przeważający na procesy glebo twórcze (silniejszy 
niż oddziaływanie na nie węglanu wapnia). Zachodzić przeto mogą u ta
kich gleb procesy zbliżone do bielicowania lub powstawania gleb bru
natnych. Obserwować tu można wszelkie przejściowe formy tych zmian.

W związku z tym budowa profilu 
trójpoziomowego przekształcać się 
może w profil 5-cio — 6 -cio po
ziomowy.

Mechanizm powstawania ty
powego profilu rędzin jest nastę
pujący:

W poziomie Ab zasobność 
próchnicy wynosi 2—3 do 4% 
i spowodowana jest zaistnieniem 
równowagi w układzie: rozkład 
masy roślinnej — procesy humufi- 
kacji — obecność soli Ca — w tym 
sensie, że Ca — jony przesuwają 
tę równowagę w kierunku kumula
cji próchnicy, (nierozpuszczalne 
„humiany” Ca).

Poziom В barwy rdzawej — to poziom zwietrzenia masy kredowej 
pod wpływem wody i tlenu. Połączenia żelaza jako nieruchliwe w obec

Rys. 2' Schematyczna budowa rędzin wę
glanowych. Ai — poziom akumulacji 
próchnicy, В — poziiom rdzawy—nagro
madzone związki Fe występują na 
wszystkich powierzchniach odłamków 

wapieni, С — skała macierzysta

Rys. 1. Utwory glebowe na terenach 
skał wapiennych, a — rędzina czysta, 
b — bielico-rędzina, с — rędzina przy
kryta płytko materiałem dyluwialnym.
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ności Ca-jonów, nie mogą ulec wypłukaniu a są tylko utlenione. Wy
myciu ulegają tylko Ca-jony i w rezultacie utwór przybiera barwę rdza- 
wo-żelazistą. Możliwa jest również domieszka substancji próchnicznych 
w poziomie B. Mogą one wędrować, podobnie jak Fe-jony, wzdłuż 
szczelin pokrytych warstwą ochronną żelaza lub próchnicy, tak że nie 
może być zahamowany ruch tych składników.

U rędzin kredowych jest to poziom (B) konsystencji zwięzłej, u rę
dzin jurskich o konsystencji więcej piaszczystej. С — skała macierzysta 
rozkruszona coraz więcej ku powierzchni.

Domieszki materiału lodowcowego u jednych i drugich odmian rę
dzin są czynnikiem dodatnim, mogącym doprowadzać składniki mine
ralne, a nadto:

a) w wypadku rędzin kredowych, łagodząc ujemne skutki ich zbyt
niej spoistości,

b) w razie rędzin jurskich ułatwiając ich rozmywanie i nadając im 
większą miąższość.

Charakterystyczne dla rędzin zalegających w terenie sfalowanym 
jest to, że przeważnie na wzgórzach tworzą się płytkie, spoiste gleby rę- 
dzińowe, a na zboczach powstają głębsze i luźniejsze utwory glebo
we (rys. 3).

Te ostatnie odmiany rędzin 
są często biologicznie więcej 
aktywne i są przeważnie gleba
mi o większej miążności pozio
mów glebowych. Są też one zwy
kle glebami więcej produktywny
mi od płytkich, trudnych w upra
wie rędzin czystych. Często też o 
wartości produkcyjnej gleb rędzi- 

nowych decydują owe domieszki materiałów niewęglanowych w tym sen
sie, że im pierwotna skała wapienna zawierała więcej domieszek niewę
glanowych, tym  powstająca gleba jest więcej produktywna. Gleba rędzi
no wa powstająca ze zwietrzenia prawie czystego chemicznie CaC03 nie 
byłaby podłożem dla rozwoju roślin korzystnym. Skały węglanowe złożo
ne z wapieni miękkich ulegają szybszemu rozpadowi od węglanów wap
nia krystalicznych lub zbitych. Dlatego też rędziny kredowe dają zwykle 
gleby mechanicznie więcej zbliżone do utworów gliniastych niż np. rę
dziny jurskie.

Przytoczony, przyjęty prowizorycznie przez Polskie Towarzystwo 
Gleboznawcze, podział rędzin według geologicznego pochodzenia jest 
niedostateczny. Rędziny tego samego pochodzenia geologicznego mogą

Rys. 3. Schemat zalegania rędzin w te
renie sfalowanym. Poziome kreski ■— 
rędziny, pionowe — skała wapienna.
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więcej być od siebie różne niż rędziny różnych formacji geologicznych 
i odwrotnie.

Rędziny i borowiny są utworami typowymi dla klimatu ziem pol
skich. Na innych klimatycznych obszarach skały wapienne dawać mogą 
początek powstaniu gleb odmiennych, np. „terra rosa" etc.

II. T y p  g l e b  b r u n a t n y c h
W strefie naszych gleb bielicowych występują nieraz utwory glebo

we, których budowa profilowa nie odpowiada profilowi typowych gleb 
bielicowych. Brak mianowicie tutaj charakterystycznego jasnego po
ziomu wymycia oraz odmiennie wykształcony jest poziom próchniczny.

Tworzą się tutaj obok gleb bielicowych gleby o profilu jaki widzimy 
na rys. 4.

Gleby tego typu przestrzennie dość u nas roz
winięte nie występują w postaci rozległych obsza
rów, a raczej występują w formie odosobnionych wy
sepek pośród gleb bielicowych.

Cechami odróżniającymi te gleby — gleby bru
natne — od gleb bielicowych, poza odmienną budo
wą morfologiczną profilu, są:

a) odczyn zbliżony do obojętnego lub słabo 
kwaśny,

b) silniej przestrzennie zaznaczony poziom Ai 
barwy zwykle brunatnej, powodowanej obec
nością zw. żelaza i próchnicy,

c) roślinność typu lasów mieszanych, jako roślin
ność współdziałająca przy tworzeniu się tych 
gleb,

d) słaby niedosyt kompleksu sorbującego,
e) słaby hydroli'tyczny rozkład glinokrzemianów.
Przyczyną przeciwstawiania się tych gleb pro

cesowi bielicowania jest: glista.
a) zasobność w zasady, głównie СаСОз,
b) działanie roślinności lasów mieszanych, przenoszące zasady z głęb

szych warstw ku A u
c) biologiczna aktywność warstwy wierzchniej przeciwTstająca się

powstawaniu „butwiny“,
d) struktura wyraźnie zaznaczona, powodująca aktywność biologicz

ną tych gleb.
O ile w glebach brunatnych występowały by pewne ilości CaC03 na 

powierzchni, byłoby to wskazówką, że dana gleba brunatna nie jest jesz
cze ,,dojrzała“.

Rys. 4. Profil gle
by brunatnej. Ai— 
Doziom próchnicz
ny, В — poziom 
brunatny, С—ska
ła macierzysta, u 
nas zwykła mar-

Roczniki Gleb ozn aw cze
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O ile skała macierzysta z natury nie jest zasobna w zasady, to nie 
może się na niej rozwijać gleba brunatna, a w naszych warunkach klima
tycznych kształtować się będą gleby bielicowe.

O ile skała macierzysta zawiera dużo wolnego CaC03, to powstaje na 
niej gleba podobna do gleb brunatnych, ale będąca typem przejściowym 
między glebami brunatnym i a rędzinami.

W strefie gleb brunatnych (a także słabo bielicowych) w warunkach 
wyraźnej wilgotności, zbliżonej do stadium glejowania, spotykają się gle
by, których profil wykazuje rysunek „marmurowy“. Na ciemniejszym tle 
widać smugi lancetowate oraz plamy jaśniejsze. Öw „marmurowy“ rysu
nek jest Wynikiem działania zawartych w korzeniach dębów związków 
garbnikowych na masę glebową, zawierającą związki żelaza.

Wilgoć glebowa „ługuje“ owe związki z korzeni dębu i umożliwia za
działanie garbników na wodorotlenki żelaza. Żelazo przechodzi w stan 
zolu i w tym stanie migruje ale bardzo nieznacznie, tylko w obrębie ry- 
zosfery, z powodu obecności w masie glebowej wytrącających jonów. 
Powstały „marmurowy“ rysunek odpowiada rysunkowi przekroju po
szczególnych korzeni.

W dąbrowach na siedliskach suchych zjawisko „m armurowania“ nie 
może zachodzić.

Zjawisko „marmurowania“ zachodzi w* warunkach:

a) istnienia formacji dębowej (inne drzewa zawierają mniej związ
ków garbnikowych),

b) w warunkach wysokiego uwilgotnienia podłoża.
Dalszy podział gleb brunatnych według składu mechanicznego przy

toczony jest na stronie 28.
Jak wynika z przytoczonej uprzednio charakterystyki typu gleb bru

natnych można by je uważać za początkowe stadium procesu tworzenia 
się gleb bielicowych. Możnaby też uważać je za stadium ewolucji gleb 
czarnoziemów. stepowych i rędzin, które po przejściu degradacji ulegać 
mogą procesowi tworzenia stadium gleb brunatnych.

Gleby brunatne co do swej produktywności ogólnie biorąc należą do 
gleb dobrych, lepszych od gleb np. bielicowych o zbliżonym składzie me
chanicznym.

Składają się na to okoliczności panujące przy kształtowaniu się tych 
gleb, które tak się tutaj układają, że gleby brunatne:

a) z natury skały macierzystej są zwykle bogatsze w zasady od gleb 
bielicowych, a więc jednocześnie zasobniejsze w wartościowe dla 
produktywności składniki takie jak K, Mg, Na, etc.,

b) na skutek niezupełnego wyługowania składników zasadowych 
oraz na skutek powstawania tutaj próchnicy o typie różnym od
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próchnicy gleb bielicowych, a więcej odpowiadającym próchni
cy sorbcyjnie nasyconej, może w typie gleb brunatnych wytwa
rzać się trw ała struktura glebowa.

c) w rezutlacie zaistnienia korzystnej trwałej struktury w masie gle
bowej, może zapanować dogodny dla rozwoju roślin i przebiegu 
procesów mikrobiologicznych „klimat glebowym“.

C. W o d a  j a k o  d o m i n u j ą c y  c z y n n i k  k s z t a ł t o w a 
n i a  s i ę  g l e b y

Wysoki poziom wody zaskórnej w profilu glebowym, powodując pro
cesy ,,oglejenia“, nie tylko wpływa na ogół własności glebowych 
(w pierwszym rzędzie wodnych, powietrznych i zależnych od nich biolo
gicznych) nadając typowi glebowemu specjalne piętno, ale w miarę wzro
stu natężenia oddziaływania wody na profil glebowy, może go ona zupeł
nie przeobrazić i przekształcić w odmienne typy glebowe.

Woda staje się wtedy dominującym czynnikiem kształtowania gleby.
W zależności od natężenia działania wody i w skojarzeniu z działa

niem pozostałych czynników glebotwórczych, powstawać mogą różne ty
py gleby, które schematycznie podzielić można na:

a) torfowiska,
b) mursze,
c) czarne ziemie.
Typy powyższe łączą się ze sobą za pośrednictwem licznych form 

przejściowych, warunkowanych działaniem roślinności i cech siedliska.
T y p  c z a r n e  z i e m i e .  Kształtowanie się gleby w Warunkach 

jej nadmiernego uwilgotnienia związane jest z zaistnieniem w profilu 
pewnego stanu anaerobiozy.

W związku z tym zaznaczyć się mogą w masie glebowej procesy re
dukcyjne. Przebieg rozkładu mas roślinnych i procesy humifikacji w de
cydujący sposób normowane są anaerobowymi warunkami.

Przebieg humifikacji zachodzi w ten sposób, że:
a) masa roślinna nie ulega daleko posuniętemu rozkładowi, a pow

stają i gromadzą się związki próchniczne;
b) związki te są innego składu niż próchnica powstająca w w arun

kach dobrej aeracji. Pośród kwasów huminowych ilościowo do
minują „brunatne kwasy“, tworzą się większe ilości tzw. „humi- 
ny“, frakcji próchnicy nierozpuszczalnej w NaOH;

c) występujące w ulegającym humifikacji środowisku sole wapnia
są dodatkowym czynnikiem kumulacji próchnicy. Sole wapnia
wpływają nadto w decydujący sposób na własności mas próch- 
nicznych powstających „czarnych ziem“.
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Na skutek tych dwóch okoliczności tj. niedostatecznej aerobiozy 
i obecności w podłożu soli wapnia, gleba musi kumulować próchnicę 
i przechodzi w ,,czarną ziemię“.

Istnieje wiele odmian „czarnych ziem“, warunkowanych lokalnymi 
cechami siedliska. Kumuluje się w nich zwykle 2,5% próchnicy z tym, że 
wahania zachodzić mogą w granicach 2 — 8% próchnicy.

Większość naszych czarnych ziem wykształcających się na skutek 
działania wysokiego poziomu wody zasobnej w sole wapniowe, związana 
jest z geologicznymi zastoiskami wodnymi.

Przestrzennie wybitniej zaznaczone są u nas:
a) czarne ziemie kujawskie,
b) ,, „ błońskie i sochaczewskie,
c) ,, ,, wrocławskie,
d) ,, „ pyrzyckie, szamotulskie etc.
Każda z tych odmian ma swe charakterystyczne lokalne własności 

związane z zaleganiem w określonych krainach geograficznych.
W ystępują u nas także odmiany gleb odpowiadające „czarnym zie

miom“, ale rozwijające się na skutek działania wód ubogich w zasady, 
względnie kwaśnych. Są to zwykle utwory glebowe związane z mecha
nicznym składem piaszczystym. Utwory te można wyodrębnić w specy
ficzny kompleks gleb „murszastych“. W ystępują one w różnych odmia
nach i można je nazwać według nazw miejscowości, w których zalegają.

Np. mursze typu „nowotomyślskie“ itp.
„Czarne ziemie“ odmian wapiennych i gliniastych są glebami wyso

ko produktywnymi, co warunkowane jest:
a) zasobnością w składniki pokarmowe (kumulacja namywanych 

związków pokarmowych do obniżeń terenowych, w których się te 
gleby formują,

b) zawartością znacznej ilości próchnicy i znacznie rozwiniętym po
ziomem Aj,

c) korzystnym stanem uwilgotnienia mogącym być regulowanym 
przez meliorację,

d) strukturą gruzełkowatą.

T y p  m u r s z e .  Niezależnie od sumujących się oddziaływań wy
sokiego stanu uwilgotnienia podłoża mineralnego i zawartości w nim wap
nia, jako czynników kumulacji próchnicy, może ona gromadzić się także 
i bez udziału soli wapnia.

Nadmiar wody w podłożu mineralnym warunkować może w nim za
istnienie takiego natężenia procesów anaerobowych, przy częściowym tyl
ko udziale aerobowych, że rozkład masy roślinnej i humifikacja dopro
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wadzać będzie do powstawania próchnicy sorbcyjnie nienasyconej bez 
wytwarzania się mas storfiałych.

Takie stadium formowania się gleb przy udziale kwaśnej próchnicy 
nazwać można stadium gleb murszastych.

Stadium murszów jest przejściowym. Przy dalszym akcentowaniu 
wpływu wody i “warunków anaerobowych jako czynników kształtujących 
glebę, powstawać mogą utwory torfowiskowe.

Zastoisko wolnej wody warunkować będzie zjawianie się swoistej 
flory a  następnie jej anaerobowy częściowy rozkład z jednoczesną częścio
wą mumifikacją resztek roślinnych Masy zmumifikowane i masy ana- 
erobowo shumifikowane będą mogły tworzyć pokłady torfowiska.

Przebieg omówionych procesów z uwzględnieniem warunków podło
ża przedstawiał by się schematycznie w sposób następujący:

Podłoże uwilgotnione do granic prawie całkowitej 
nasiąkliwości wodnej

I 4
1 I

podłoże gliniaste zasobne w sole podłoże bez wapniowe: stadium
wapnia: stadium: „czarne ziemie“ „gleby bielicowe glejowe“

Podłoże uwilgotnione do pełnej wodnej nasiąkliwości

dominują procesy anaerobowe: 
stadium „czarne ziemie oglejonè“

humikacja zupełna: stadium m ur
sze

Wolna woda na powierzchni

!
Stadium: torfowisko nizinne torfowisko wysokie

Graficznie schemat ten przedstawić można jeszcze w sposób uwi
doczniony na rys. 5 i 6.

U murszów skumulowana w poziomie A t zawartość próchnicy może 
dochodzić do 6 — 8%, a miąższość tego poziomu do 60 — 80 cm.

Poniżej poziomu próchnicznego zalegające poziomy glejowe spłycają 
biologiczną warstwę. W rezultacie na glebach murszastych rozwijać się 
mogą rośliny płytko korzeniące się — trawiaste.
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Rys. 5' i 6>. Graficzne przedstawienie schematu, przebiegu procesów glebowych w wy
padku gdy woda jest dominującym czynnikiem kształtowania się gleby.

W obrębie gleb murszastych występuje rozległa skala odmian różnią
cych się: wykształceniem A1? cechami wodnymi, ilością próchnicy i od
działywaniem poziomów G.

W połączeniach próchnicznych występują znaczne zawartości frakcji 
„węgla próchnicznego“, kwasy huminowe należą do odmiany „brunat
nych kwasów huminowych“.

T y p  g l e b  t o r f o w y c h .  Rozwijające się na torfowiskach utwo
ry glebowe przybierają cechy w zależności od charakteru danego torfo
wiska.

Z tego punktu widzenia torfowiska, jako glebotwórcze skały macie
rzyste, podzielić można na trzy kategorie:

1 ) torfowiska wyżynne: formujące się w warunkach ubogich kwaś
nych wód;

2 ) torfowiska nizinne: powstające w zbiornikach zasobnych w zasa
dy — głównie sole wapniowe;

3) torfowiska przejściowe: formacje roślinne i cechy wód pośrednie 
między 1 i 2 .

Torfowiska nizinne składać się mogą z formacji roślin wymagających 
pewnego stężenia pokarmów.

Byłyby tu następujące dominujące formacje:
a) phragmitetum,
b) ćaricetum,
c) hypnetum.
W torfowiskach wyżynnych dominującymi formacjami mogą być np.:
Scheuzeria palustris,
Eriophorum vaginatum,
Sphagnum,
Calluna vulgaris.
W Polsce obszar zajęty przez torfowiska wynosi w przybliżeniu 

2.000.000 ha. Są to w większości torfowiska nizinne, przeważnie rozpow
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szechnione na terenach przybałtyckich, gdzie stanowią ca 10% ogółu po
wierzchni gruntów i są rozmieszczone równomiernie mniejszymi plama
mi, częściowo jako zarastające doliny jeźiorowe.

Na tak znacznych obszarach nie może być jednolitości stosunków 
siedliskowych torfowiska. Różnorodność tworzą:

a) jakość wód,
b) charakter roślinności,
c) jakość namułów,
d) wysokość wód gruntowych.
Większe kompleksy torfowisk wyżynnych występują u nas pod No

wym Targiem i na Pojezierzu.
Torfowiska wyżynne, zwane także „wypukłymi“, tworzą się w wo

dach ubogich i kwaśnych, np. na wyżynach, gdzie wody są ubogie z po
wodu braku rzek wpływających i przynoszących substancje mineralne.

Rozpatrzono powyżej typy gleb powstających w takich warunkach, 
ich kształtowania się, gdzie czynnikiem najsilniej przejawiającym swój 
wpływ glebo twórczy było działanie wody gruntowej. W omówionych 
odnośnych typach gleb (czarne ziemie, mursze, torfowiska etc.) działanie 
wody nadało decydujące piętno wytwarzając warunki, w których gleba 
innego typu niż wspomnianego nie mogła by zaistnieć.

Niekiedy, a nawet dość często, zachodzą w przyrodzie warunki, w któ
rych wpływ wody gruntowej przejawia się w procesach glebotwórczych 
znacznie słabiej, nie naruszając podstawowej możliwości istnienia róż
nych gleb, a jednocześnie oddziaływując na nie o tyle wyraźnie, że róż
nym typom gleb nadać to może pewne charakterystyczne cechy m niej
szej wagi.

Możemy powiedzieć wtedy, że działanie wody gruntowej przejawia 
się u różnych typów gleb i powoduje u nich pojawienie się charaktery
stycznych cech i procesów.

Przyjęto oznaczać terminem „procesy glejowe“ ogół tych przemian, 
jakie w różnych glebach zachodzić mogą pod wpływem oddziaływania na 
profil glebowy ulegającego wahaniom zwierciadła wody gruntowej.

Rozpatrzmy pokrótce te procesy g l e j o w e  w g l e b a c h :
Wszystkie typy gleb naszych — za wyjątkiem czarnoziemów stepo

wych — mogą ulegać tzw. procesowi „glejowania“, tzn. oddziaływania na 
profil glebowy podsiąkającej wody zaskórnej.

Mechanizm działania wody zaskórnej przejawia się w profilu glebo
wym przez powstanie charakterystycznych poziomów, tzw. poziomów G.

Zwykle przy dobrze rozwiniętym poziomie G nie wykształca się na
leżycie naciekowy poziom B, między innymi na skutek utrudnionej, przez 
obecność wody zaskórnej, cyrkulacji wody w kierunku: od powierzch
ni — ku dołowi.
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Z istnieniem poziomu G związane są następujące cechy profilu gle
bowego:

a) występowanie procesów redukcyjnych w tym poziomie lub w w ar
stwach sąsiadujących (przejście związków Fe'*’ w Fe'* wydziela
nie się H2S etc.),

b) wymycie przez wody podsiąkające i opadające związków nawet 
trudno rozpuszczalnych,

c) odkładanie w poziomie G związków zawartych w wodzie zaskór
nej (Ca, Fe),

d) oglejony profil zwykle bywa biologicznie spłycony: poziom G 
uniemożliwia bowiem wnikanie korzeni wielu roślin i życie wielu 
drobnoustrojów do warstw głębszych,

e) warstwa próchniczna Аъ przy wybitnie zaznaczonych poziomach 
glejowych, odcina się wyraźnie i bez stopniowego przejścia od 
poziomów bezpróchnicznych: jest to konsekwencją niemożności 
wnikania w te poziomy korzeni roślin. Podaje to załączony sche
mat (rys. 7).

Rys. 7. Profil o wybit
nie zaznaczonym pozio

mie glejowym.

.Rys. 8. Stadia mi
gracji żelaza w po
ziomie glejowym; 
ypoziom w którym 

woda wzbogaca się 
w O2 a Fe** prze

chodzi w Fe ”.

Korzenie nie mogą rozwijać się poniżej poziomu Aj, ponieważ warun
ki anaerobowe p. G uniemożliwiają to.

G — poziom glejowy ulegający zatapianiu przez podnoszącą się wodę 
zaskórną, a następnie obnażający się przy jej opadaniu.

С — skała macierzysta.
GC — poziom wody zaskórnej.
Wędrówka żelaza w poziomach glejowych możliwą jest tylko w for

mie Fe’’, ponieważ jon Fe'” mógłby istnieć trwale tylko w roztworach 
o kwasowości niespotykanej w wodach glebowych (pH =  3).
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Przejście Fe" w jon F e"  wywołuje wypadanie jego z roztworu w po
staci nacieków limonitowych.

Przechodzenie Fe“ w Fe“' ułatwione jest przy zmniejszaniu kwa- 
soty. Odkładanie się w profilu glejowym Fe(OH) 3 zachodzi w miejscu sty
ku wody zaskórnej, zawierającej rozpuszczone żelazo, z atmosferą ponad 
wodą zaskórną. Stadia migracji żelaza w poziomie glejowym są nastę
pujące (rys. 8 ):

1) po zredukowaniu Fe'” przez wody poziomu G żelazo przechodzi 
w formie Fe*' do wody zaskórnej,

2) Fe** zawarte w wodzie zaskórnej na styku z atmosferą ulega wy
dzieleniu w postaci Fe(OH)3;

a) woda zaskórna bogatsza jest w C 0 2 w warstwach dolnych, 
a uboższa w ten gaz bliżej powierzchni — na powierzchni tra 
ci ona C 0 2 i staje się mniej kwaśną, a więc Fe*’ może prze
chodzić łatwiej w Fe***,

b) woda zaskórna traci w styku z atmosferą C 02, a rozpuszcza 
w sobie tlen, przyczynia się to do utlenienia w miejscu styku 
Fe“ na Fe*“ wydzielają się w poziomie G osady Fe(OH) 3 w po-

, staci warstewek, uwidocznionych na schemacie (8 ).
Przy wahaniach zwierciadła wód zaskórnych mogą powstawać liczne 

warstewki limonitowe; każda z nich odpowiada pewnemu poziomowi sta
gnacji wody.

Rys. 9 i 10. Zawisko „lokalnego oglejenia“ profilu.

Jeśli w profilu glebowym występują wkładki m ateriału trudno dla 
wody przepuszczalnego np. wkładki iłów, lub rozmieszczone są w profilu 
kamienie, to owe nieprzepuszczalne miejsca gromadzić mogą na swej po
wierzchni pewne ilości wilgoci glebowej i powodować mogą — niezależ
nie od wody gruntowej — zjawiska „lokalnego oglejenia“ profilu. Uzmy
sławiają to schematy na rys. 9 i 10:
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a) utwór piaszczysty z wkładką nieprzepuszczalnego iłu.% Wody za- 
skórnej nie widać. Nad iłem może się wszakże zbierać nieco wil
goci i pcwodować w poziomie G tworzenie omówionych zjawisk 
oglejenia,

b) kamienie tkwiące w masie glebowej, jako nienasiąkliwe, zbierają 
na swojej powierzchni nieco wilgoci i wokoło kamienia wytwa
rzają się ,,lokalne gleje“ G.

Omówione zjawiska oglejania niezależnie od wody zaskórnej nazy
wamy „glejami lokalnymi“, „pseudoglejanii“ lub „mikroglejami“. Są one 
zwykle słabo zaznaczone i mniej w profilu wypreparowane niż normalne 
gleje tworzące się pod wpływem wody zaskórnej.

D. G r u p a  g l e b  p r z y  t w o r z e n i u  s i ę  k t ó r y c h  
d o m i n u j ą c ą  r o l ę  o d g r y w a j ą  r o ś l i n n o ś ć  i k l i m a t

T y p  g l e b  b i e l i c o w y c h .  Gleby typu bielicowych stanowią 
w naszym kraju typ najwięcej przestrzennie rozpowszechniony a w arun
kowany roślinnością leśnią oraz klimatem chłodnym i wilgotnym.

Istota typu gleb bielicowych wynika ze skojarzenia następujących 
okoliczności przy oddziaływaniu czynników glebotwórczych na skały 
macierzyste:

a) procesy wymywania wietrzejącej skały mogą zachodzić o tyle 
energicznie, że powodują wyraźne zubożenie zwietrzeliny w po
łączenia łatwiej rozpuszczalne, zasadowe,

b) powstający w konsekwencji odczyn kwaśny normuje zarówno 
dalsze procesy wymywania zwietrzeliny jak i charakter rozkładu 
glinokrzemianów i innych minerałów. (Powstawać mogą produk
ty rozkładu typu S i02, Fe(OH)3, Al(OH)3 i inne tzw. „gliniaste mi
nerały“ wtórne),

c) formacja leśna, zwłaszcza drzewostanów iglastych, a także for
macje roślinne związane z lasami iglastymi, np. wrzosowiska, 
współdziałają w powstawaniu próchnicy typu kwaśnego. Niektó
re z kwaśnych połączeń próchnicznych są ruchliwe i biorą decy
dujący udział w procesie kształtowania bielicy, mogą też być na 
skutek swej ruchliwości wymywane z poziomów próchnicznych. 
Wędrują one w dół profilu glebowego i ługują z niego związki że
laza; zwłaszcza uwidacznia się to wyraźnie w poziomie tzw. elu- 
wialnym (A2), zalegającym tuż pod poziomem próchnicznym (A^; 
bezpróchniczny i odżelaziony poziom A2 przybiera charaktery-

• styczną barwę jasną i od obecności tego poziomu wywodzi się na
zwa całego typu „bielica“.
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Poszczególne stadia bielicowania w schematycznym ujęciu przedsta
wić można jak niżej:

a) zawierające zasady części masy skalnej przeobrażają się w masy 
zwietrzelinowe, kwaśne według schematu

Ca H glina H glina

b) pod wpływem reakcji kwaśnej odzasadowionę produkty rozkładu 
ulegają daleko posuniętej hydrolizie na:

с) powyższe produkty znajdujące się w stanie koloidalnym, a nała
dowane różnoimiennie, reagują ze sobą, dając zole komplekso
wych koloidów np. składu:

lub ugrupowań, gdzie zamiast Al może występować Fe, a zamiast 
S i0 3H występować mogą związki huminowe.

Ubogie w humus i kwas krzemowy zole mogą mieć charakter katio
nów i mogą być ruchliwe w profilu glebowym przy jego kwaśnej reakcji. 
W miarę wzrostu pH zole te mogą wejść w strefę izoelektryczną i wtedy 
wypadają w postaci gelów.

Jeśli chodzi o koloidy naładowane ujemnie, a więc takie, w których 
jest przewaga związków huminowych, to ich strefa izoelektryczną leży 
przy odczynie bardzo kwaśnym, praktycznie w glebach nie zachodzącym. 
Takie zole mogą więc swobodnie migrować i będą zamieniane w formę 
geli przez jony Ca lub dodatnio naładowane koloidy.

Procesy te, jako istotne dla bielicowania, ogólnie ująć możemy jako: 
rozkład gliniastych substancji w odczynie kwaśnym przy udziale kwaś
nych związków próchnicznych, w połączeniu z wędrówką produktów roz
kładu w profilu glebowym, w stanie zoli.

Poziom, gdzie wędrujące zole zostają wytrącane i nagromadzane, na
zywa się poziomem-iluwialnym (B) i zawiera: gele kwasów huminowych, 
gele huminowo-żelazowe, huminowonglinowe, krzemowo-glinowe, krze- 
mowo-żelazowe, i ich różne mieszaniny.

Charakterystyczną cechą różniącą gleby bielicowe od pokrewnych 
gleb brunatnych jest wędrówka zoli w profilu glebowym, co nie jest moż
liwe u gleb brunatnych z powodu:

a) obecności w nich koagulatorów Ca", Mg'* i v
b) z powodu odczynu obojętnego, który powoduje koagulację zoli.
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Profilowa schematyczna budowa gleby bielico we j przestawia się jak 
podano poniżej w postaci utworu 4-ro lub 5-cio poziomowego (rys. 11 i 12).

Poziom В już to dotyka bezpośrednio skały macierzystej С (rysu
nek 1 1 ) już to formuje się w zwietrzelinie, nieco ponad poziomem skały 
macierzystej (rysunek 1 2 ).

Rys. I l i  12’. Schematyczna budowa pro- Rys. 13 i 14. Profil bielicy gdy skała daje 
filu globy bielico we j. Poziom В za wie- zwietrzelinę drobnoziarnistą i grubnziar- 
ra Fe(OH)3 , А1(ОН)з i kwasy huminowe. nistą.

Budowa morfologiczna profilu bielicowego zaznacza się tym wyraź
niej, im w danej glebie silniej zadziałać mogą procesy formujące poziom 
A2 i B. Poziomy te mogą być wypracowane wyraźniej względnie mogą 
być też zaznaczone w postaci warstw  o większej miąższości.

0  przestrzennym rozwinięciu poziomów A2 i В decyduje skład me
chaniczny zwietrzeliny: im skład ten jest więcej drobnoziarnisty tym 
miąższość poziomu A2 i В jest mniejsza, ale są one wtedy wyraźniej za
znaczone (rysunek 13). U skał macierzystych grubiej ziarnistych (rysu
nek 14) przestrzenne rozwinięcie A2 i В jest obszerniejsze, ale są one, co 
do intensywności zaszłych zmian, nie tak silnie zróżnicowane w porówna
niu ze skałą macierzystą C, jak to ma miejsce u skał drobnoziarnistych.

Na gleby bielicowe zapatrywać się możemy jako na ewolucję typu 
gleb brunantych, zaszłą np. przez zmianę roślinności tych gleb (lasów 
mieszanych) i zapanowanie np. formacji lasów iglastych i wrzosowisko
wej.

Możemy to schematycznei przedstawić w sposób następujący:
1 stadium (gleba brunatna) (rys. 15-a): Ai poziom próchniczny mniej- 

więcej 30 cm,szeroki przedstawia się w postaci warstwy o próchnicy prze
mieszanej z częściami mineralnymi.

Roślinność lasów mieszanych przenosi składniki pokarmowe z warstw 
głębszych i wzbogaca w nie poziom A^ Resztki roślinne wykazują niski 
stosunek lignina-celuloza, co sprzyja ich dobrej humifikacji.

II stadium (rys. 15-ł>). Ustępowanie lasu np. dębowego i zjawianie 
się formacji lasów iglastych i wrzosu. Górna część dawnego poziomu A! 
przemieniona zostaje przez wzrost i rozkład wrzosowiska: powstaje źle
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rozłożona kwaśna próchnica, być może początek „butwiny“. Pod pozio
mem Ai widoczne są zachowane resztki dawnego poziomu В gleby b ru 
natnej. W górnej części dawnego poziomu A t powstaje warstwa A! próch
nicy wrzosowiskowej, barwy ołowianb-szarej, z domieszkami węgla 
próchnicznego.

a b с
Rys. 15. Schemat przejścia gleby brunatnej w bielicową a — I stadium (gleba bru

natna), b — II stadium, с — III stadium. •

III stadium (rys. 15-c). Wrzosowisko tak się rozrosło, że pierwotny 
poziom Ai zanikł a rozwinął się poziom A0 w postaci tak zwanej „butwiny“. 
Zaznaczył się wyraźnie A2 i B.

Formacja wrzosowa pobiera mało składników pokarmowych, nie 
wzbogaca więc poziomu próchnicznego w zasady. Ściółka zaczyna się 
trudno rozkładać, tym więcej, że roślinność wrzosową charakteryzuje wy
soki stosunek lignina-celuloza. W rezultacie gromadzą się resztki roślin
ne nierozłożone i powstaje „butwina“.

Odnośnie wytwarzania się poziomu A0 różnych odmian gleb bielico
wych powiedzieć można:

A0 drzewostanów liściastych często zawierać może więcej N — P — 
К — Ca — Mg — S — Fe — etc. od A0 drzewostanów iglastych, zwłasz
cza sosnowych, na ubogich glebach. Jest to związane z większą zasob
nością w wymienione składniki liści drzew liściastych niż igieł drzew 
.np. sosnowych.

Już sama ta większa zasobność w składniki popielne ściółek drzew 
liściastych warunkować może dogodniejsze środowisko dla rozwoju mi
kroorganizmów. W rezultacie ściółki liściaste mogą ulegać łatwiejszemu 
rozkładowi, nie tworząc trwałych poziomów A0. Są to więc poziomy A0 

łatwiej przewiewne i więcej aktywne od ściółek iglastych i dlatego też 
rzadziej tworzą one warstwy „butwiny“. Natomiast niska zasobność
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w składniki popielne ściółek drzew iglastych lub ściółek wrzosowisko
wych, może być — poza innymi powodami — przyczyną kumulacji tych 
ściółek i powstawania z nich warstw „butwiny“. Samo zaakcentowanie 
możności powstawania ,,butwiny^ jest dalszym powodem jej gromadze
nia się:

a) akcentują się gorsze warunki prze wie wności,
b) akcentować się może odczyn kwaśny,
c) akcentować się może mniejsza pojemność sorbcyjna mas zlekka

tylko shumifikowanych etc.
d) akcentuje się większa ruchliwość Fe20 3, А12Оя itd.
W rezultacie pod A0 uformowanym w postaci butwiny musi się

akcentować proces bielicowania (wzmożone ługowanie Fe20 3, Al2Os, 
wzmożona [НГ], wzmożony rozkład glinokrzemianów z wydzielaniem 
krzemionki).

Zasadowy odczyn skały macierzystej (CaC03) oczywiście przeciw
działać musi możności wytwarzania się „butwiny” przez:

a) niedopuszczanie do silnego zakwaszenia,
b) powolniejsze ługowanie składników popielnych ściółek i warstwy 

wierzchniej poziomu A u
c) umożliwienie rozwoju flory bakterii oraz rozwój mikrofauny,
d) polepszenie fizykalnych własności — A0.
Zasadowy odczyn wszakże nie jest korzystny dla rozwoju wielu 

drzew: sprzyja on raczej rozwojowi roślinności trawiastej.
U gleb ornych budowa profilowa gleb bielicowych zazwyczaj jest 

zakłóconą przez zabiegi techniki rolniczej, jak uprawę, drenowanie, na
wożenie, wapnowanie, płodozmiany rolne, etc. U gleb ornych zwykle de
formuje się poziom Aa i A2, a pozostaje mniej zmieniony poziom B. 
U tychże gleb zakłócony zostaje także chemizm poszczególnych poziomów 
profilu glebowego w tym kierunku, że wierzchnie warstwy u gleb bieli
cowych ornych często wykazują odczyn mniej kwaśny od odczynu pozio
mów głębszych, podczas kiedy u gleb bielicowych naturalnych przebieg 
zmian odczynu w profilu glebowym jest zupełnie inny: najkwaśniejsze są 
poziomy wierzchnie, a poniżej poziomu iluwialnego stopień zakwaszenia 
zmniejsza- się, względnie wystąpić może odczyn zasadowy.

Można więc mówić, że gleby bielicowe orne przez nawożenie i wzbo
gacenie wierzchnich poziomów w składniki nawozowe zostały „odbielico- 
wane“. Często trudno też w wypadku tych gleb wnioskować, jaki był 
pierwotny ich stan zbielicowania.

Natomiast u gleb bielicowych leśnych, u których profil naturalny nie 
uległ żadnemu zniekształceniu i typ bielicowy mógł wykształcić się z na
tężeniem odpowiadającym układowi działających czynników glebotwór-
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czych, wnioskujemy o zaszłym stopniu zbielicowania zarówno według 
morfologicznych cech wykształconego profilu, jako też według ubocznych 
cech chemicznych każdego poziomu.

Schematycznie stopień bielico wania gleb leśnych, uwzględniając 
3 stopnie natężenia tego procesu (słaby, średni, silny), możnaby przedsta
wić w sposób następujący:

Z b i e 1 i с o w a n i с

S ł a b e Ś r e d n i e S i l n e

A0 bardzo nieznaczny 
Ai dobrze rozwinięty 
A2 i В bardzo słabo 

wykształcone 
pH zbliżone od obojętnego, 
glinokrzemianÿ i krzemiany 
mało rozłożone

jak uprzednio 
jak uprzednio 

słabo 
zaznaczone 

odczyn kwaśny 
jak uprzednio

A0 wyraźnie uformowany 
Aj słabo zaznaczony 
wybitnie wykształcone

odczyn bardzo kwaśny, 
glinokrzemiany i krzemiany 

rozłożone do S i02, A120 3, 
Fe(OH)3 w stopniu znacznym.

drzewostany liściaste i mieszane drzewostany iglaste

Słabe zbielicowanie może być wynikiem albo stosunkowo dużej za
sobności danej skały macierzystej w zasady, albo też może być rezulta
tem młodego jeszcze wieku gleby, wskutek czego procesy bielicowania 
nie zdążyły się jeszcze widocznie przejawić.

Słaby stopień zbielicowania występuje zazwyczaj w cieplejszych oko
licach strefy  bielicowej: średni stopień zbielicowania właściwy jest pół
nocnej części tejże strefy. W związku z tym produktywność gleb bielico
wych jest najwyższą na odmianach słabiej zbielicowanych i zmniejsza się, 
zwłaszcza jako warsztatów rolnych, w miarę coraz silniejszego bielicowa
nia gleb.

Omawiając cechy gleb bielicowych, a zwłaszcza ich budowę profilo
wą, zauważyć należy, że nasze gleby bielico we rozwijające się na utwo
rach lodowocowych', bardzo często nie zezwalają z dostateczną pewnością 
wnioskować o charakterze skały macierzystej C, z której rozwijały się 
poziomy Aj, Aa i B.

Charakterystyczna różnorodność składu mineralogiczno-chemicznego 
pokładów lodowcowych powoduje, że na niewielkich odległościach, tak 
w kierunku poziomym jak i pionowym, zachodzić mogą wybitne zmiany.

W związku z tym i wobec braku ścisłych kryteriów dopatrywania się 
resztek poziomów skały macierzystej С w przeobrażonych poziomach 
A1( A2 i В w wielu wypadkach trudno jest mówić, czy dana gleba bieli- 
cowa, w jej obecnym ukształtowaniu się, rozwijała się ze skały macierzy
stej C, podścielającej te poziomy.
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Wydaje się rzeczą prawdopodobną, że w wielu wypadkach, o ile nie 
w większości, oznaczana przez nas obecnie warstwa skały macierzystej С 
nie odpowiada pierwotnej skale macierzystej.

T y p :  c z a r n o z i e m y  s t e p o w e .  Nasze czarnoziemy stepowe
zalegają zachodnie krańce właściwej geograficznej strefy czamoziemów 
i z tego powodu nie są tak typowo rozwinięte jak np. czarnoziemy ZSRR, 
które w swym maksymalnym rozwoju osięgają do 16% próchnicy, podczas 
*kiedy zawartość próchnicy w naszych czarnoziemach rzadko przekra
cza 5%.

Strefa czarnoziemów stepowych związana jest ze strefą charaktery
stycznego przebiegu czynników klimatycznych.

Śnieżne, ostre zimy, krótkie i gorące wiosny, są powodem znacznego 
uwilgotnienia gleby w tym czasie. Umożliwia to rozwój bujnej roślinnoś
ci na wiosnę; jednakowoż jest to roślinność o krótkim okresie wegetacyj
nym, bo w połowie lata następuje sezon posuchy, kładącej kres rozwo
jowi roślin. W tych warunkach możliwe jest utrzymanie się tylko szyb
ko dojrzewającej roślinności stepowej.

Na skutek okresowego braku wilgoci w glebie, znaczne ilości mas 
roślinnych zasychają w drugiej połowie lata, a rozkład ich ulega zahamo
waniu w tym czasie, jak również w czasie silnych mrozów. W rezultacie 
nie może nastąpić całkowita mineralizacja mas roślinnych.

W zależności od zasobów w podłożu soli Ca i Mg, w zależności od za
sobności danej gleby w swoiste połączenia „gliniaste“ o luźnej strukturze 
siatki krystalicznej, oraz w zależności od biologicznej okresowej czyn
ności wilgotnych i przewiewnych wierzchnich warstw tych podłoży, za
chodzić może kumulacja substancji próchnicznych.

W przeważnej ilości wypadków w ogóle, a u nas bez wyjątku, skałą, 
na której formują się czarnoziemy stepowe, są pokłady glinki lessowej, 
posiadającej wszystkie wyszczególnione wyżej cechy, które mogą warun
kować utrwalanie próchnicy. W danych warunkach klimatycznych usta
la się warunkowe stadium równowagi produkcji i przemian masy roślin
nej, prowadzące do nagromadzenia się związków próchnicznych. Powsta
je gleba czamoziemna, zawdzięczająca swą genezę swoistemu klimatowi 
i stepowej trawiastej roślinności.

Gromadząca się w czarnoziemach stepowych próchnica chemicznie 
charakteryzuje się:

a) zawartością w niej połączeń typu „szarego kwasu huminowego“, 
istotnego składnika tzw. próchnicy „słodkiej“,

b) zawartością w niej azotu, j j f
c) nasyceniem znacznej ilości związków huminowych solami Ca i Mg,
d) związaniem pewnych ilości połączeń huminowych w połąc?apla 

organomineralne ze składnikami „gliniastymi“ o luźnej struMpfrw».



Gleby Polski

W tworzeniu i rozmieszczeniu się próchnicy czarnoziemów stepo
wych znaczny udział bierze także mikrofauna oraz fauna glebowa (krety, 
chomiki itp. zwierzęta ryjące, a także dżdżownice, w przewodzie pokar
mowym których powstawać mogą i łączyć się ze składnikami mineralny
mi połączenia, próchniczne).

Na skutek wspomnianych cech chemicznych próchnicy czarnoziemów 
stepowych, na skutek udziału trawiastej roślinności i fauny w tworzeniu 
się tej próchnicy, właściwą jej jest charakterystyczna gruzełkowata 
struktura agregatów glebowych. Średnica ich wynosi 2 — 4 m i zapewnia 
korzystne własności fizykalne utworu glebowego:

a) dogodną dla rozwoju roślin nasiąkliwość wodną,
b) łatwość krążenia wilgoci glebowej w profilu,
c) korzystne dla rozwoju roślin warunki prze wie wności. Stwarza 

to łącznie możność istnienia dogodnego dla rozwoju roślin „kli
matu glebowego“.

Skałą macierzystą gleb czarnoziemów stepowych może w zasadzie 
być wiele skał zalegających w klimacie stepowym. W rzeczywjstości do
minującą skałą macierzystą tych gleb bywa zwykle less. W Polsce czar
noziemy stepowe (hrubieszowskie, lubelskie, sandomierskie etc.) związa
ne są wyłącznie ze skałami lessowymi.

Nader korzystne właściwości fizykalne, chemiczne i biologiczne tych 
skał potęgowane są w czarnoziemach przez wytworzenie w nich pokaź
nych zapasów próchnicy, również charakteryzującej się dodatnimi wła
snościami biologicznymi.

Profil glebowy czarnoziemu stepowego (rys. 16) jest następujący:
Poziom Ax miąższości u nas do 70 cm; warstwa próchniczna stopnio

wo przechodzi w warstwę Au barwy brązowej, miąższości kilkanaście — 
kilkadziesiąt cm; poniżej zalega skała lessowa (C). Odczyn całego profilu 
obojętny, a niekiedy zasadowy. W warstwach dolnych zawsze węglan 
wapnia, który krążąc w roztworze glebowym, w miesiącach gorących mo
że się podnosić do wierzchnich warstw poziomu Ai, a jesienią przy uwil
gotnieniu gleby ponownie wsiąka do warstw głębszych. Struktura drob
no gruzełkowata w poziomie А г przechodzić może w strukturę pryzma
tyczną w warstwach niższych.

W profilu widać niekiedy ślady zamieszkiwania w tych glebach zwie
rząt stepowych (krety, chomiki) w postaci tzw. „kretowisk“, plam od
miennie, zwykle ciemnej, zabarwionych niż cała masa glebowa. W całym 
profilu widać ślady pokorzeniowe roślin trawiastych, wnikające niekiedy 
poniżej 1,5 m. Często owe pokorzeniowe drogi, jako drogi ułatwionej cyr
kulacji wilgoci, wyznaczone są nagromadzeniami zawartych w wodzie 
glebowej soli wapnia. Subtelne owe wapienne nacieki przypominają ry 
sunkiem grzybnię i noszą stąd nazwę „pseudomyceliów“.

Roczniki G leb ozn aw cze
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Rys. 16. Profil gle
bowy czamoziemu 

stepowego. Rys. 17. Schemat degradacji czamoziemu stepowego.

Nasze czarnoziemy stepowe należą do kategorii gleb u nas najżyz- 
niejszych a to dzięki:

a) charakterowi skały lessowej (porowata struktura, nasiąkliwość 
wodna, dogodne cechy mechaniczne, zasobność w składniki po
karmowe, dogodne warunki odczynowe, zwykle znaczna miąż
szość,

b) cennej domieszce próchnicy w ilościach do ca 5%, a więc w iloś
ciach mniejwięcej 3 razy większych niż w przeciętnych naszych

■ glebach typu gleb bielicowych,
c) zaleganiu w klimacie niedopuszczającym do zbytniego ługowania 

skały lessowej, z natury miękkiej i zasobnej w łatwo rozpuszczal
ne połączenia,
d) zasobowości roztworów glebowych w sole, co mniej sprzyja roz
wojowi roślinności leśnej, a jest więcej korzystne dla roślinności 
trawiastej,

e) dzięki temu, że istniejący w czarnoziemach stepowych silnie roz
winięty kompleks sorbujący, zarówno ~ w jego części „gliniastej“ 
mineralnej, jak i w części próchnicznej, jest kompleksem sorbcyj- 
nie nasyconym, a więc zasobnym w zapasy Ca, Mg, K,

f) nieruchliwości i niemożności wymywania z profilu glebowego 
cennych połączeń próchnicznych.

Czynnikiem ograniczającym urodzaje jest zwykle stosunkowy niedo
bór wilgoci w glebie.

Jak już zauważyliśmy, nasze czarnoziemy stepowe zalegają na krań
cach właściwej czamoziemnej strefy. Są one mniej typowe niż czarno
ziemy tej strefy: zawierają mniej próchnicy, zaznacza się w nich tenden
cja przeobrażania się w typy gleb sąsiadających stref. Powiadamy, że na
sze czarnoziemy znajdują się w stadium „degradacji“.
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D e g r a d a c j a  c z a r n o z i e m ó w .  Stadium czarnoziemów ste
powych może ulegać przeobrażeniom, o ile czynniki warunkujące ich 
istnienie, ulegają zmianom. Tak więc:

a) jeśli ulegają zmianom czynniki klimatyczne i klimat stanie się 
więcej wilgotnym,

b) jeśli ulega zmianom czynnik „roślinność stepowa“ i na czarno- 
ziem stepowy nasuwa się las, to stadium czarnoziemu stepowego 
przestaje być w „równowadze“ z tymi nowymi czynnikami i czar- 
noziem stepowy ulegać musi przemianom, które oznaczone są na
zwą „degradacja“.

Degradacja czarnoziemu stepowego polega na:
a) obniżeniu procentu próchnicy, która w warunkach lepszej wilgot

ności już to pod wpływem lasu, już to pod wpływem zmienionego 
klimatu — ulegać będzie spalaniu. Powstające w tych nowych 
warunkach połączenia próchniczne mogą zawierać związki typu 
„brunatnych kwasów huminowych“,

b) zwiększone uwilgotnienie poziomu A! powodować będzie zaistnie
nie procesów ługowania: kompleks glebowy ze stanu sorbcyjnego 
nasycenia przechodzić będzie w stan częściowej zamiany w nim 
jonów metalicznych przez jony wodoru,

c) przejściu reakcji ze stanu obojętnego lub zasadowego, w stan 
o niższych wartościach pH,

d) w konsekwencji struktura ulegać będzie psuciu i zanikowi pier
wotnej gruzełkowatości,

e) zaistnieniu rozpadu części pylastych na produkty więcej gliniaste, 
przez co gleba staje się więcej zwięzła: skalenie, miki i inne glino- 
krzemiany ulegają rozkładowi podobnemu, jaki zachodzi np. w ty
pie bielicowym,

f) zjawieniu się poziomu podpróchnicznego barwy rdzawej na sku
tek wzbogacenia się w wodorotlenki żelaza,

g) zmianie barwy poziomu Aj z pierwotnej czarnej na więcej brą
zową.

Stadium czarnoziemu zdegradowanego, o ile czynniki uwilgotnienia 
działać nie przestają, ulegać może dalszym zmianom i przejść w stadium 
gleby brunatnej, w dalszym ciągu w stadium gleb bielicowych. Niekiedy 
w krajobrazie czarnoziemów stepowych samo ukształtowanie terenu, ob
niżając się miejscami, powodować może wzrost uwilgotnienia czarnozie
mu stepowego i przeobrażenie się jego w wymienione stadia: degrada
cja — brunatnienie — bielico wanie.

Podaje to schemat na rys. 17.
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Degradowanie czarnoziemu w początkowych stadiach raczej podnosi 
wartość produktywną jego, ponieważ związane jest z lepszym uwilgot
nieniem czarnoziemu. W dalszym ciągu jego działania wartość produkcyj
na będzie ulegała pewnemu obniżeniu na skutek:

a) rozpadu: przechodzenia części pylastych w części „gliniaste“ i pro
dukty ich rozkładu, co związane jest z pogorszeniem fizykalnych 
własności pierwotnego lessu,

b) zanikania „szarych kwasów huminowych“ a zjawiania „brunat
nych“,

c) na skutek powolnego zubożenia roztworu glebowego przez pro
cesy łiigowania.

W razie przechodzenia czarnoziemu stepowego w stadium gleb bieli
cowych, proces ten może być ułatwiony przez to, że czarnoziemy stepo
we, jako utwory pylaste, nie posiadają części gliniastych w dostatecznej 
ilości, by przeciwstawiać się szybkiemu ługowaniu. W rezultacie dość ła
two występować może zakwaszanie tych gleb, a dalej wzmożony rozkład 
minerałów glinokrzemianowych na ostateczne tlenki S i02, Fe (OH)3, 
Al(OH)3, pod tym względem ulegająca bielicowaniu gleba na skale lesso
wej raczej wydaje się być zbliżoną do skały piaszczystej.

Uwzględniając omówione powyżej momenty dotyczące warunków 
zalegania naszych czarnoziemów stepowych, oraz porównując je z typo
wymi czarnoziemami właściwej strefy klimatycznej tych gleb w ZSRR 
powiedzieć należy, że nasze czarnoziemy stepowe są czarnoziemami częś
ciowo zdegradowanymi. Degradacja naszych czarnoziemów warunkowa
ną jest zaleganiem ich na styku strefy czarnoziemnej ze strefą więcej 
wilgotną — przejściową do strefy np. gleb bielicowych. Nadto degradacja 
czarnoziemów naszych zachodzi też może lokalnie wybitniej w razie na
suwania się lasu na czarnoziem. Las, uwilgotniając wierzchnie poziomy 
glebowe, tym samym zakłóca konieczną dla istnieńia typowego czarno
ziemu „równowagę“ procesów glebotwórczych. Zasadniczy warunek gro
madzenia próchnicy, pewna okresowa posucha, zostaje naruszony: ilość 
i jakość próchnicy musi ulec zmianom, częściowemu obniżeniu ilości 
i stanu nasycenia próchnicy.

E. D e c y d u j ą c y  c z y n n i k  g l e b o t w ó r c z y :  w i e k

T y p :  M a d y .  Zbyt krótki czas trwania procesów glebotwórczych
nie zezwala na wykształcenie profilu.

Jako utwory aluwialne mady należą do osadów najmłodszych, często 
do utworów współczesnych.

Poszczególne namuły wiosenne i jesienne względnie zatapianie w tych 
okresach utworów mado wy ch, wywołują stałe zmiany w budowie ich
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oraz stale wpływają na przebieg procesów glebotwórczych. Nie może 
wskutek tego przejawić się wyraźny proces glebotwórczy, bo w krótkim 
czasokresie ulega on ciągłym zmianom.

Charakter samych namułów może być bardzo różnorodny w dolinach 
różnych rzek. Pod względem składu mechanicznego poszczególne naw ar
stwienia w dolinie tej samej rzeki często bywają różnorodne. Natomiast 
każda warstewka namułów zwykle wykazuje skład mechaniczny jedno
rodny. Mady są glebami często tak młodymi, że właściwie danemu utwo
rowi i danym warunkom lokalnym procesy glebotwórcze zaznaczać się 
mogą bardzo słabo.

Mady uważać więc należy za typ gleb „niewykształconych“, analo
gicznie jak to miało miejsce u gleb górskich i podgórskich. U tych ostat
nich wszakże czynnikiem niezezwalającym na wykształcenie się profilu 
glebowego, są zwykle procesy erozyjne wywołane swoistym reliefem — 
natomiast u mad przyczyną niewytworzenia się profilu typowej gleby jest 
zbyt krótki czas, w jakim procesy glebowe działają, by następnie ulegać 
zakłóceniom przez nowopowstające nawarstwienia.

Wszystkie cechy mad jako gleb związane są z ich charakterem fizy
kalnym, chemicznym i biologicznym. Podzielić możemy mady według 
składu mechanicznego na:

a) piaszczyste tzw. mady lekkie (naspy),
b) mady średnie (chude),
c) mady ciężkie (tłuste).

przy czym budowa każdej odmiany nie jest jednolita, a wykazywać może 
zmienny skład mechaniczny poszczególnych warstewek aluwialnych.

U wszystkich mad stosunki wodne regulowane są życiem wód rzeki, 
w dolinie której tworzyły się odnośne mady, oraz składem mechanicznym 
danego namułu.

Charakter chemiczny wód tworzących aluwia mad jest czynnikiem 
warunkującym stopień ich produktywności. Wody te gromadzą bowiem 
w sobie pokaźne ilości składników pokarmowych, ługowych z obszaru 
danego wododziału, a następnie zasilających utwory mado we.

Charakterystycznym dla mad jest równomierne rozmieszczenie 
w nich składników pokarmowych i mniejwięcej równomierne przesiąk
nięcie całego profilu połączeniami próchnicznymi.

Wahający się poziom wód w rzece wpływa na ruchy wodne w ma
dach, warunkując ich aerację oraz biologiczną aktywność.

Drobniej ziarniste mady, poza madami tłustymi, należą do kategorii 
gleb wysokoproduktywnych z powodu:

a) zwykle dobrych warunków uwodnienia i aeracji,
b) z powodu zasobności w składniki odżywcze w fazie stałej i roz

tworze glebowym,
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c) z powodu sąsiedztwa powierzchni wodnej rzeki, wpływającej na 
zwiększenie korzystnej dla roślin wilgotności powietrza,

d) z powodu zalegania w dolinach, a więc miejscach osłoniętych 
zwykle od działania wiatrów, co potęguje wzrost wilgotności po
wietrza i sprzyja bujniejszemu rozwojowi roślinności.

Mady tłuste z powodu nadmiernej drobnoziarnistości namułów są 
utworami trudnym i w uprawie, są mało przewiewne i biologicznie nie
czynne, dając gleby wadliwe.

Mady nasze zalegając w klimacie bielicującym, mają tendencję prze
kształcania się w typ gleb brunatnych a nie bielicowych:

a) coroczne doprowadzenie składników mineralnych przez wody za
lewowe przeciwstawia się procesom bielicowym,

b) przeważna ilość wód rzecznych naszych ma odczyn zbliżony do 
obojętnego i takąż reakcję nadaje swym namułom,

c) naturalną roślinność mad stanowią u nas lasy mieszane.
Dla wierzchnich poziomów mad typowe są zmienne warunki proce

sów oksyredukcyjnych; w głębszych natomiast warstwach przewagę mają 
procesy redukcyjne, które mogą być zaakcentowane przez obecność tutaj 
połączeń humusowych lub mas storfiałych oraz przez uwarstwowany 
układ cząstek mineralnych.

Związki utlenione żelaza gromadzić się mogą przeważnie wokoło ko
rzeni w postaci rurkowatych nacieków, ponieważ wzdłuż korzeni inten
sywniej wnikają procesy oksydacyjne.

Właściwa madom tendencja psucia struktury jest wynikiem:
a) odmycia z warstw wierzchnich Ca jonów przez wody opadowe, 

co powoduje zanikanie gruzełków,
b) lekko zamulona powierzchnia powoduje obniżanie w głębi profi

lu czynności drobnoustrojów, co obniża tym samym produkcję 
C02 a w konsekwencji obniża stężenie Ca - jonów w roztworze 
glebowym i tym samym pogarsza warunki strukturalne mad.

Większe przestrzenie rozpowszechnienia mad na naszych ziemiach 
spotykamy w systemie delty wiślanej na obszarze tak zwanych Żuławów, 
które zajmują około 1.500 km2 powierzchni, przeważnie bardzo żyznych 
gleb.

Przypuszczać można, że główny teren mad żuławskich obniżył się od 
czasu tworzenia tutaj aluwiów wiślanych o ca 20 m. Taką też miąższość 
maksymalną wykazują gleby Żuław.

Osady Żuław składają się z warstewek piasków i iłów, w których 
tworzyły się kiedyś torfowiska i zostały następnie zamulone. ' Stąd 
w znacznej ilości profilów gleb żuławskich spotykamy na różnej głębo
kości już to resztki dawnych torfowisk, już to pokłady murszaste, już to
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pokłady o różnej zawartości rozproszonej próchnicy. Dość często w na- 
mułach żuławskich występują nagromadzenia węglanu wapnia.

Żyzne grunty Żuław cierpią z powodu nadmiaru wilgoci, która 
nie może być odprowadzoną d/renami z racji braku spadów na równinie 
żuławskiej. Cały ten kraj został przeto poprzeżynany kanałami i odwad
niany jest systemem pomp.

Wydana przez Ministerstwo Rolnictwa mapa gleb Polski, a wyko
nana, jako zdjęcie orientacyjne, przez zespół gleboznawców zrzeszonych 
w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym, uwidacznia przestrzenne roz
mieszczenie omówionych powyżej typów glebowych.

Klasyfikacja zastosowana w tym opracowaniu — podobnie jak kla
syfikacja wielu krajów — nie jest uzgodniona w skali międzynarodowej, 
bo takiej skali gleboznawstwo jeszcze nie wypracowało.

Przyczyną tego jest złożoność badanego obiektu. Złożoność ta wyni
ka z nieograniczonej nieomal różnorodności elementów glebotwórczych, 
tak w odniesieniu do abiotycznych jak i biotycznych czynników i proce
sów glebotwórczych.

Gleba to tętniący życiem organizm.
Cechy biologiczne tego organizmu są zapewne niemniejszej wagi, 

np. dla produkcyjności gleby, jak jej fizyko-chemiczne cechy abiotyczne.
Jak każdy organizm ożywiony, ulega gleba ciągłemu procesowi ewo

lucji.
Pewne stadia tej ewolucji „utrwalone“ na przeciąg pewnego czasu 

tylko, nazywamy „typami glebowymi“.
Przy zmianie owych „utrwalonych“ na pewien czas okoliczności typy 

glebowe ulegać muszą przeobrażeniom: glebotwórczy proces działa stale 
i warunkuje ciągłą ewolucję gleb.

Ф. ТЕРЛИКОВСКИ

ПОЧВЫ ПОЛЬШИ
(кафедра Почвоведения В. C. X. Ш. в Познани)

Р е з ю м е
В своей работе автор дает краткую характеристику и определение 

почвенных типов, выделенных на почвенной карте Польши, изданной 
Министерством Земледелия в масштабе 1 : 1.Q00.000.

Автор рассматривает роль отдельных факторов в почвообразова
тельном процессе и приходит к заключению, что биологический фактор 
является доминирующим в почвообразовательном процессе и эволюции 
почв.

Предлагаемые и выделенные почвенные типы автор подает для 
дальнейшей дискуссии по вопросу классификации почв.
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POLISH SOILS
(Dep. of Soil Science, Poznań Agricultural College) 

S u m m a r y
In the work entitled „Polish Soils“ the author includes a number of 

observations concerning the characteristics and definitions of the 
various soil types marked on a soil map of Poland (scale 1 : 1.000.000) 
which was published by the M inistry of Agriculture in 1950.

The author examines the significance of individual soil-forming 
factors and discusses their influence on the course of the soil-forming 
process.

Among the various soil-forming factors he distinguishes the biologi
cal factor as being one which contributes to the continuos evolution of 
soils.

The characterisation of soil types presented in this work forms 
a basis for further discussions on this subject.


