
JAN LAZAR

KRÓTKI SZKIC GEOLOGICZNO-PETROGRAFICZNY 
I CHARAKTERYSTYKA GLEB CZECHOSŁOWACJI

(Z Zakładu Gleboznawstwa WSR—Olsztyn)

Gleby Czechosłowacji1 wykazują wielką różnorodność tak pod wzglę
dem typów jak i składu mechanicznego. Wielka rozmaitość gleb została 
spowodowana silnym zróżnicowaniem czynników glebotwórczych a szcze
gólnie: 1) reliefu, 2) klimatu, 3) skał macierzystych (charakteru geologicz- 
no-petrograficznego utworów powierzchniowych), 4) roślinności, 5) róż
nym wiekiem gleb, 6) działalnością człowieka.

1. RELIEF

Jak wynika z mapy topograficznej pionowe zróżnicowanie powierzchni 
Czechosłowacji jest bardzo duże. Około 75—80% powierzchni jest silnie 
sfalowane. Różnice wysokości wynoszą od 150 do 2600 m n. p. m. Jest to 
jednym z głównych powodów wytworzenia się poszczególnych typów gle-* 
bowych i zaznaczającej się ich strefowości (według Novaka). Również roz
maite lokalne czynniki, zmieniające się na małym obszarze, wpłynęły na 
niejednolitość pokrywy glebowej.

2. KLIMAT

Silne, pionowe zróżnicowanie powierzchni spowodowało wytworzenie 
się różnych makro-, mezo- i mikroklimatów, co ujawnia się szczególnie 
w odchyleniach średniej rocznej temperatury i opadów w poszczególnych 
geomorfologicznych okręgach Czechosłowacji. Po wschodniej stronie gór 
otaczających Czechosłowację i wyżyny morawsko-czeskiej, występują duże 
połacie o niższych opadach atmosferycznych, leżące w tak zwanym cieniu

1 Rozprawę tą opracowałem na podstawie literatury i własnych materiałów, ze% 
branych w  czasie pobytu w tym kraju. Aby zapoznać czytelników z czeską klasyfi
kacją i nomenklaturą gleb, podaję klasyfikację, a często również określenia gleb, 
ustalone przez czeskich gleboznawców.
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deszczowym. W części południowej Czechosłowacji zaznacza się silny 
wpływ ciepłych wiatrów, wiejących z puszty węgierskiej. Silne zmiany 
tem peratury na przedwiośniu, w nieco wyżej położonych okręgach powo
dują niebezpieczeństwo przymrozków. Dlatego też jęczmień ozimy i in
karnatka wymarzają w niektóre lata.

Około 75% powierzchni ma średnią roczną tem peraturę od 4° do 8°C, 
3% poniżej 4°C, a 21% powyżej 8°C. Najwyższą średnią roczną tem pera- 
tiirę mają niziny, np. słowacka nizina naddunajska 10°— 10,5°C, połud- 
niowo-morawska i czeska nizina 8°—9°C. Średnia tem peratura stycznia 
wynosi 1CT—2°C, zaś lipca 19°—20°C. Rozpiętość średnich rocznych tem
peratur wynosi 15 aC.

Średnia roczna ilość opadów dla poszczególnych okręgów wynosi od 
450 mm do 1500 mm, w zależności t>d położenia danego rejonu nad pozio
mem morza. W terenach nizinnych, a szczególnie położonych w cieniu 
deszczowym (wschodnie zaplecze górskich masywów), ilość opadów obniża 
się. Na przykład w najsuchszych latach opady na tych terenach wynoszą 
mniej niż 250 mm (charakterystyczne dla klimatu przejściowego od semi- 
aridowego do aridowego). W najwilgotniejszych terenach opady podnoszą 
się do 800 mm (wyłączając tereny górskie, gdzie opady są jeszcze wyższe).

Klimat waha się w granicach od semihumidowego do perhumidowego, 
Ogólnie — klimat Czechosłowacji ma charakter humidowy, przejściowy 
ad kontynentalnego do morskiego, z przewagą kontynentalności. Konty- 
nen-talnosć klimatu zwiększa się w kierunku wschodnim. Przejściowość 
klim atu powoduje silne wahania pogody w poszczególnych latach. Według 
îîovaka, z punktu widzenia klimatycznego przeważa typ glebotwórczy 
bielicowy. Obszar Czechosłowacji należy jeszcze do strefy bielico we j, 
szczególnie Czechy, Morawy i obszar karpacki.

3. SKAŁY MACIERZYSTE. KRÓTKI SZKIC GEOLOGICZNO-PETROGRAFICZNY (1)

Z mapy geologicznej obszaru Czechosłowacji czytamy, że:
1) budowa geologiczna jest bardzo złożona,
2) powierzchniowe utwory skalne są pod względem petrograficznym 

silnie zróżnicowane,
3) można wydzielić dwa duże kompleksy różniące się nie tylko własno

ściami petrograficznymi skał, ale również stratygrafią, budową pogórzy 
masywów' górskich a to: a) Czechy i północno-zachodnia część ziemi mo
rawsko-śląskiej, należące do tzw. czeskiego masywu, b) Słowacja i pół
nocno-wschodnia część ziemi mora wsko-śląskiej, należące do kompleksu 
karpackiego.

Granica między obu kompleksami biegnie prawie prostą linią od 
Znojma przez Brno, Przerov do Morawskiej Ostrawy.
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Stare jądro czeskiego masywu jest niepokaźną resztką prastarego pa
smowego górotworu, który podobnie jak Alpy rozpościerał się w środko
wej Europie w formie wielkiego łuku. wygiętego w kierunku północnym. 
Wypiętrzenie tego masywu nastąpiło z końcem dewonu a początkiem kar- 
bonu, to jest w czasie tzw. herceńskiej orogenezy. Przedtem czeski masyw 
był już kilkakrotnie wypiętrzany, ale góry te zostały zniwelowane przez 
erozję. Od orogenezy herceńskiej stał się ten masyw lądem. Krótki mor
ski zalew miał miejsce jedynie pod koniec okresu kredowego. Te herceń-

skie góry zostały jednakże silnie obniżone przez erozję, przy czym do 
obecnych czasów zachowały się jedynie nieliczne szczątki w formie wyżów 
i średnio wysokich gór.

Łagodne, zaokrąglone formy powierzchniowe świadczą o daleko za
awansowanym wieku obszaru Czech.

K r y s t a l i n i k u m .

Jak wynika z mapy — główna część czeskiego masywu jest utworzona 
z tzw. krystalinikum, zbudowanego przeważnie z krystalicznych skał, tj. 
z  wielkich masywów gnejsowych i granitowych. Prócz tego na mniejszych 
obszarach występują fility, granulity, sjenity, dioryty, gabra.
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Gleby utworzone z kwaśnych skał krystalinikum są przeważnie lżejsze 
i różnej kamienistości. Na wylewnych, zasadowych skałach tworzą się 
bardziej gliniaste gleby, zawierające większą ilość zasad (Ca, Mg).

Z gnejsów zbudowane są południowe Czechy, Wyżyna Czesko-Moraw- 
ska, Las Czeski, Szumawa, Kruszcowe Góry, Pogórze Sudeckie. Wśród 
skał krystalicznych występują liczne żyły rud i wypływają z nich źródła 
mineralne.

P a l e o z o i k u m .

Niezmienione algonckie i paleozoiczne skały osadowe zachowały się 
przede wszystkim w środkowych Czechach w formie podłużnej elipsy, 
ciągnącej się od Klatov do Pilzna i Pragi. Od nazwiska pierwszego geo
loga, który badał bogatą i ciekawą faunę tego terenu (graptolity), a który 
nazywał się Barandea, teren ten nazwano Barandiemem. Są to przeważnie 
łupki ilaste, zlepieńce, piaskowce, kwarcyty, liczne wychodne wapieni, 
ciemne wylewne skały (diabaz), dalej tzw. spility i porfiry.

U t w o r y  d e w o ń s k i e .  Na Morawach de won jest złożony ze zle
pieńców piaskowców, łupków ilastych, wapieni. Wapienie dewońskie two
rzą Morawski Kras (Macocha). Utwory dewońskie występują wyspowo 
w okolicy Pszerowa i Ołomuńca. W Słowacji de won jest mało rozpo
wszechniony (zlepieńce w spisko-gemerskim pogórzu).

U t w o r y  k a r b o ń s k i e .  Skały karbońskie na Morawach składają 
się z łupków ilastych, piaskowców, zlepieńców i innych. Skały górnego 
karbonu to przede wszystkim ilaste łupki, piaskowce arkozowe, mało zle
pieńców, złoża węgla kamiennego.

U t w o r y  p e r m s k i e .  Składają się głównie z łupków ilastych, pia
skowców, arkoz, zlepieńców i zawierają cienkie wkładki wapieni. Dolno- 
permskie skały są zabarwione na czerwono. Trafiają się też melafiry i por
firy (zjawiska wulkaniczne). Permskie skały dają dobre, ilaste, cięższe 
gleby zwane po czesku „czerwenkami“. Na Słowaczyźnie występują perm 
skie zlepieńce, piaskowce i kwarcyty.

M e z o z o i к u m.
U t w o r y  t r i a s o w e .  W Czechach jest ich niewiele. Na Słowaczyź

nie występują w postaci kwarcytów, łupków ilastych i dolomitów. Trias 
jest szczególnie dobrze rozwinięty w Małych Karpatach, w północnej czę
ści Niskich Tatr (jaskinie Demenowskie) i tworzy południowy kras (słynne 
jaskinie Domika).

U t w o r y  j u r a j s k i e  w Czechach są słabo rozwinięte. Na Mora
wach są to wapienie piaszczyste, dolomityczne a na Słowaczyźnie łupki 
ilaste, iły wapniste, piaskowce i wapienie. W Małych Karpatach zajmują 
one duże powierzchnie.
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U t w o r y  k r e d o w e .  Pod koniec okresu kredowego ustąpiło morze 
i odtąd obszar Czech jest już stale lądem. Skały kredowe składają się ze 
zlepieńców, piaskowców, iłów, margli ilastych i opoki. Tworzą one wschod- 
nio-czeską płytę kredową, przechodzącą na Morawy i Beskid Śląski. Na 
Słowaczyźnie występują piaskowce, zlepieńce i margle kredowe.

K e n o z o i k u  m.
U t w o r y  t r z e c i o r z ę d o w e .  W tym okresie wypiętrzyły się 

ostatecznie Alpy i Karpaty. Pod naciskiem górotwórczych sił masyw cze
ski uległ spękaniu a niektóre jego części („kry“) zostały wypiętrzone 
i w ten sposób powstały np. Sudety, Jasiemniki i Szumawa. Gdzie indziej 
wytworzyły się znów zapadliska jak np. Budzie jowicko-Trzebońska Pa-

new. Oczywiście, że również w tym czasie miały miejsce zjawiska wulka
niczne i w ten  sposób powstały góry wulkaniczne środkowo-czeskie, zbu
dowane z bazaltu. Pozostałością zjawisk wulkanicznych są źródła mine
ralne. W drugiej połowie trzeciorzędu zaczyna się tworzyć sieć rzeczna. 
Po wyrównanym przez kredowe morze terenie rzeki płynęły leniwie, sze
rokimi korytami i pozostawiły osady białych żwirów, które obecnie zale
gają wysoko nad korytami rzek (wysokie tarasy).

Starszy trzeciorzęd (paleogen) występuje głównie w postaci fliszu kar
packiego (piaskowce, łupki ilaste, zlepieńce — mniej margle, wapienie, 
łupki menilitowe i inne).
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Młodszy trzeciorzęd (neogen) reprezentują przeważnie osady niezdia- 
genezowane, jak piaski, żwiry, iły, margle, wapienie i węgiel brunatny. 
W Czechach utworami neogenowymi wypełniona jest niecka Czesko-bu- 
dziejowicka. Stanowią one nieprzepuszczalne podłoże i przez to wytwo
rzyły się tam liczne jeziora i stawy. Również na Morawach i Słowaczyźnie 
utwory neogeńskie są bardzo rozpowszechnione.

U t w o r y  c z w a r t o r z ę d o w e .  W starszym czwartorzędzie tj. 
w dyluwium nastąpiło silne olodzenie północnej Europy, przy czym lodo
wiec sięgał do okalających Czechy gór i do Bramy Morawskiej. Jęzor lo
dowca sięgał aiż do Lipnika i Hranic na Morawach. Powstały też wtedy 
lodowce górskie np. w Karkonoszach, Szumawie, Jasiennikach, Niskich 
i Wysokich Tatrach. Typowymi utworami dla tego okresu są lessy.

Utwory aluwialne (młodszy czwartorzęd) występują w dolinach rzek 
i są bardzo dobrze rozwinięte.

Karpaty stanowią fałdowe góry mało jeszcze zerodowane. Ponieważ 
zostały one wypiętrzone pod naciskiem idącym od południa, dlatego po 
południowej stronie zaznaczyła się silna czynność wulkaniczna i powstały 
w ten  sposób rozległe wulkaniczne góry, zbudowane z andezytów i ich 
tufów (np. słowackie Góry Środkowe). Pozostałością po wulkanicznej 
czynności są liczne źródła mineralne. W okresie lodowcowym wyższe 
szczyty — zwłaszcza Tatry — były pokryte lodowcami górskimi, które 
wyżłobiły szerokie doliny oraz pozostawiły po sobie jeziora tatrzańskie. 
Lodowce te sięgały do Hranic na Morawie. Na skutek wulkanicznej czyn
ności wytworzyły się różne zapadliska np. Morawska Brama, zapadliska 
południowej Słowaczyzny itd.

4. ROŚLINNOŚĆ (2, 3, 4, 10)

Po okresie lodowcowym klim at był stepowy — pojawiła się dlatego 
roślinność trawiasta lub leśno-stepowa. W tym  czasie wytworzyły się wiel
kie połacie głębokich lessów, na których wykształciły się czarnoziemy.

Przed około 7.000—2.500 latami zaszła stopniowa zmiana klimatu. Kli
mat stepowy okresu polodowcowego przeobraził się w klimat wilgotniej
szy i bardziej wyrównany. Skutkiem tego pierwotny step i laso-step (mie
szane lasy dębowe przeplatane stepem), ustąpiły miejsca zwartym lasom, 
w których podstawowym gatunkiem był buk, zaś w terenach górskich buk 
i jodła, a w wysokogórskich świerk. Step i laso-step zachowały się jedy
nie w najsuchszych okręgach klimatycznych, oraz na glebach suchych — 
węglanowych i wapniowcowych, to jest o suchym klimacie glebowym — 
szczególnie na lessach i wapieniach (głównie w okolicach Pragi, Połabia, 
Poohża, Brna, w Dolinie naddunajskiej). Zmiana klimatu — inwazja lasu 
na step — spowodowały oczywiście degradację gleb stepowych. Stw ier-
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dz-ono, że około 75% powierzchni Czechosłowacji było porośnięte lasem, 
szczególnie w Czechach (90%), najmniej na Słowaczyźnie. Mniej więcej 
do roku 1200—200 przed n. e. pierwotni osiedleńcy użytkowali jedynie 
gleby stepowe. Od roku 200 przed n. e. zaczęto karczować lasy. W IX 
wieku lasy porastały 90% powierzchni Czech. W wieku XII tereny bez
leśne zajmowały w Czechach już 20% powierzchni (Połabie, Poohrze). 
W tym czasie Czechy były jeszcze odgraniczone od Moraw rozległą 
puszczą.

Skład roślinności, a szczególnie leśnej, zmieniał się pod wpływem dzia
łalności człowieka. W najniższych terenach, to jest w  dolinach, lasy zo
stały przeważnie wykarczowane, a urodzajne gleby wzięto pod uprawę. 
W średnio wysokich położeniach wycięto przeważnie lasy liściaste i mie
szane, a nasadzono monokultury świerkowe (,,świerkomania XIX wieku“), 
co spowodowało degradację gleb i zakłócenie bilansu wodnego rzek. Jedy
nie w wyższych położeniach zachowała się naturalna roślinność (bory 
górnoreglowe, kosodrzewina, hale).

Mimo wysokiej kultury rolnej, gleby nieerodowane zachowały wiele 
cech, nadanych im przez pierwotną roślinność.

5. WIEK GLEB I DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Gleby Czechosłowacji (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) wytworzyły się głównie 
w okresie polodowcowym. Jedynie na niewielkich powierzchniach zacho
wały się starsze utwory glebowe, głównie trzeciorzędowe. Jak już nad
mieniono, pierwsi osiedleńcy — przed przeszło 3000 laty — uprawiali naj
pierw gleby stepowe, po czym w miarę wzrostu zaludnienia zaczęto kar
czować lasy i uprawiać leśne gleby. Gleby Czechosłowacji położone do 
wysokości 300 m n. p. m. są już uprawiane ponad 1000 lat.

Na ogół gleby Czechosłowacji wykazują dużą kulturę rolną.
Mniej więcej do wysokości 600 m n. p. m. — w terenach intensywnej 

uprawy, gleby orne utraciły wiele właściwości pierwotnych gleb leśnych 
względnie stepowych. W glebach bielico wy ch, mniej w brunatnych, ujaw 
nia się to między innymi w znacznym zwiększeniu stopnia nasycenia kom
pleksu sorpcyjnego, w częściowym lub całkowitym zaniku poziomu bieli- 
cowego (poziomu В u gleb brunatnych) na korzyść poziomu próchnicznego. 
Gleby uprawne, rozmywane wykształciły się już w większości przypad
ków na świeżym substracie i ujawniają wybitnie antropogeniczne właści
wości. W glebach zmeliorowanych nastąpiło przerwanie procesu glejowego 
względnie torfotwórczego. W czarnoziemach uprawa wywołała degradację, 
ujawniającą się w zmniejszeniu próchniczności (pojaśnieniu górnej części 
poziomu próchnicznego), pogorszeniu struktury i innych właściwości.
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Orka, wykonywana do jednakowej głębokości, wywołała u gleb drobno
ziarnistych ciekawe objawy degradacyjne, ujawniające się w wytworzeniu 
tzw. podeszwy płużnej.

6. PRZEGLĄD GLEB CZECHOSŁOWACJI

Wedlug Novaka (4), gleby Czechosłowacji można usystematyzować 
w sposób następujący: 1) Czamoziemy właściwe i zdegradowane (około 
10% powierzchni), 2) rędziny właściwe i zdegradowane (około 3%),
3) gleby brunatne środkowo-europejskie (około 50%), 4) gleby bielicowe 
(około 30% powierzchni): słabo zbielicowane, wyraźnie zbielicowane, bie
lice próchniczne, bielice glejowe, 5) gleby słone, 6) gleby aluwialne i gle
jowe (około 5%), 7) gleby torfowe, 8) gleby niedojrzałe pod względem 
typologicznym.

C z a r n o z i e m y .  Wytworzyły się w okresie polodowcowym, w kli
macie stepowym, pod roślinnością trawiastą. Są to zatem gleby reliktowe, 
przeważnie zdegradowane. Najczęściej spotyka się je do wysokości 300 m 
n. p. m., a na Słowaczyźnie i wyżej tj. do 350 m (cieplejszy klimat). Wy
tworzyły się prawie wyłącznie z lessów i utworów lesso-podobnych. 
W Czechach, czarnoziemy występują na Dolnym Połabiu, Poohrzu, na 
Slańsku, Lounsku, Velwarsku, Kralubsku, Cz. Brocku, Mladabolesławsku 
i Czesławsku. Na Morawach występują na „Hannie“ — w środkowych 
Morawach. W Słowaczyźnie — głównie w południowo-słowackiej naddu- 
najskiej nizinie.

Na podstawie miąższości poziomu próchnicznego, czescy gleboznawcy 
dzielą je na: płytkie — o miąższości 40—60 cm, średniogłębokie — do 
1 m, głębokie — powyżej 1 m. Najpospolitsze są czarnoziemy płytkie 
i średnio głębokie. Zróżnicowanie poziomu próchnicznego pod względem 
głębokości zostało w znacznej mierze spowodowane procesami zmywu 
i namywu. Bardzo głębokie czarnoziemy występują w dolnej części sto
ków względnie w partiach przystokowych dolin rzecznych. Te ostatnie, 
określone jako czarnoziemy dolinowe, wykazują czasem pewne ogle jenie. 
Stwierdziłem, że czamoziemy nastokowe (szczątkowe) są płytkie i od gleb 
brunatnych odróżniają się jedynie większą próchnicznością i jaskrawszym 
zabarwieniem podglebia.

Czarnoziemy czeskie różnią się od typowych ukraińskich czarnozie- 
mów głównie mniejszą ilością próchnicy i mniejszą miąższością poziomu 
próchnicznego.

W czasie mojej bytności w Czechosłowacji oglądałem czamoziemy oko
licy Brna, Kralup i w dolinie naddunajskiej, tj. w trzech głównych okrę
gach czarnoziemnych. Okolice Kralup należą do najcieplejszych rejonów 
Czechosłowacji (średnia roczna tem peratura 9°C, opady 500 mm). Czarno-
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ziemy wytworzyły się tutaj w postglacjalu. W partiach dolnostokowych 
występują czarnoziemy namyte (80 cm), burzące od powierzchni, o inten
sywnym ciemnym zabarwieniu poziomu próchnicznego i strukturze ziar
nistej. Podglebie wykazuje żywe, ochrowo-brunatne zabarwienie. Skałą 
macierzystą jest węglanowy less. W partiach zboczowych występują czar
noziemy zmyte (szczątkowe) będące już raczej glebami brunatnymi. Od 
gleb brunatnych różnią się jedynie większą próchnicznością. Najwyżej 
występują gleby węglanowe, wytworzone z namytych zwietrzelin margli 
kredowych, zmieszanych z materiałem tarasowym rzeki Vltawy. Wystę
pują tutaj zatem jedynie szczątkowe czarnoziemy.

W okolicy Brna widziałem również jedynie czarnoziemy namyte i zbo
czowe. Czarnoziemy, które oglądałem w Słowacji w pow. Szurany, różnią 
się jaśniejszym zabarwieniem gleby i podglebia, jednostajną średnią miąż
szością poziomu próchnicznego (teren równy) i bardzo słabym pojaśnie
niem górnej części podglebia, (czarnoziemy słabo zbielicowane).

Jako przykład podaję opis średnio głębokiego czarnoziemu z ,,Hanny“ 
(4, 10):

A 0—70 cm — próchniczny, brunatno-czarny, prawie czarny (u gleb uprawnych 
warstwa orna ma jaśniejszą barwę), gruzełkowaty, duża ilość dżdżownic, węglanów  
brak albo występują w  nieznacznych ilościach. Przejście do podłoża jest stopniowe, 
często w  formie próchnicznych zacieków.

Ci 60—100 cm — wapnisty less z próchnicznymi zaciekami i „krotowinami“.
C2 100—150 cm — wapnisty less z silnym nagromadzeniem węglanów w  formie 

białych wykwitów albo laleczek lessowych (poziom węglanowy).
C3 >  120, 150 cm — wapnisty less, porowaty, często o strukturze słupowej.

W odróżnieniu od gleb bielieowych (mniej brunatnych) czarnoziemy 
nie wykazują w profilu zróżnicowania składu mechanicznego, własności 
fizycznych i chemicznych. Zaznacza się jedynie dość silne przemieszczenie 
węglanów do podłoża. Węglany są najczęściej wyługowane z poziomu 
próchnicznego. Zawierają do 5°/o próchnicy występującej głównie w for
mie soli wapnia, przeważnie humianów wapnia. Podłoże nie wykazuje 
zróżnicowania a poziom węglanowy występuje na różnej głębokości. Pod
łoże wykazuje jednolite zabarwienie i rzadko można zaobserwować rdzawe 
plamy. Krzemionka i półtoratlenki żelaza i glinu nie ulegają przemiesz
czeniu. Czarnoziemy właściwe są sorpcyjnie nasycone. Wśród kationów 
wymiennych przeważa wapń (30—45%). Z tego powodu pH mierzone 
w H20  i w KC1 wskazują odczyn neutralny a nawet alkaliczny (7—8,5). 
Czarnoziemy m ają przeważnie pyłowo-ilasty skład mechaniczny. Z po
wodu trwałej gruzełkowatej struktury wykazują optymalną przewiew- 
ność i pojemność wodną. Zawierają największą ilość przyswajalnych 
składników (4, 7, 10).
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C z a r n o z i e m y  z d e g r a d o w a n e .  Czamoziemy uległy degrada
cji a często pewnemu zbielicowaniu pod roślinnością leśną. Im wilgotniej
szy jest klimat (bliżej kompleksów górskich) tym silniejsza degradacja. 
Również wzięcie pod uprawę stepowych gleb czamoziemnych spowodo
wało ich degradację, spłycenie a nawet przejście w gleby brunatne. Jedy
nie w partiach równinnych i namywanych zachowały się głębsze czamo
ziemy. Degradacja ujawnia się w pewnym zakwaszeniu, zmniejszeniu 
próchniczności, pogorszeniu struktury i wytworzeniu między poziomem 
próchnicznym a podłożem poziomu przejściowego (B) różnej miąższości 
o barwie brunatnej a nawet brunatno rdzawej. W wypadku zaawansowa
nej degradacji na przejściu od poziomu A do В struktura jest kostkowato- 
kanciasta a powierzchnia agregatów strukturalnych pokryta jest rdzawą 
powłoką. Dolna część poziomu próchnicznego jest ciemniejsza.

Przykład średnio zdegradowanego czarnoziemu z „Hanny“ (4):

A' 0—20 cm — próchniczny, szary albo szaro-brunatny, pyłowo-ilasty, gruzeł- 
kowaty, bezwapienny.

A" 20—50 cm — szaro-czarny, pyłowo-ilasty, bardziej ścisły, grubo gruzełkowaty, 
bezwapienny, z łagodnym przejściem do podłoża.

В 50—70 cm — brunatny lub rdzawo-brunatny, bardziej ilasty, ścisły, pryzma
tyczny, bezwęglanowy.

С poniżej 75 cm — typowy węglanowy less z poziomem węglanowym jak u typo
wych czarnoziemów.

Czamoziemy zdegradowane występują na krawędziach właściwych 
czarnoziemów (strefa przejściowa do gleb brunatnych), względnie jako 
wysepki wśród nich.

Czamoziemy należą oczywiście do najurodzajniejszych gleb Czechosło
wacji. Uprawia się na nich najbardziej wymagające rośliny. Jednakże 
w latach suchych zaznacza się brak wilgoci w glebie i dlatego uprawa me
chaniczna musi być nastawiona w kierunku jak największej oszczędności 
wilgoci glebowej. Są one łatwe do uprawy. Również czamoziemy zdegra
dowane są glebami dobrymi, posiadają jednakże gorsze własności che
miczne i fizyczne (mniejszą przewiewność, utrudnione zakorzenianie się 
roślin) z powodu silnie scementowanego związkami żelaza podglebia. 
Tereny czarnoziemne należą do głównych okręgów uprawy buraków cu
krowych.

R ę d z i n y .  W języku czeskim gleby te zwane są „ślinowatkami". 
Występują one w semihumidowym klimacie środkowo-europejskim, kom 
pleksowo z czarnoziemami. Lokalizują się też w wilgotniejszych okręgach 
wśród gleb brunatnych i bielic. Wytworzyły się na twardych wapieniach 
sylurskich (Czechy), dewońskich (Morawski Kras, Jaworzyce, Mladec, Hra- 
nice), jurajskich (Pavlowskie Kopce), na krystalicznych wapieniach (za
chodnie Morawy i miejscami w Czechach), poza tym  na gómo-kredowych

18 Roczniki Gleboznawcze
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marglach w środkowych i północnych Czechach, północno-zachodnich Mo
rawach. Prócz tego gleboznawcy czescy zaliczają do rędzin gleby próch- 
niczno-węglanowe, wytworzone z miękkich węglanowych iłów kredowych 
(wschodnie i północno-wschodnie Czechy) i z mioceńskich iłów, tzw. tegli 
(w południowych i środkowych Morawach).

Spirhanzl (7, 9) dzieli rędziny następująco: 1) na podstawie wieku geo
logicznego (kredowe, jurajskie, itd.); 2) na podstawie składu chemicznego 
skał (węglanowe, siarczanowe i inne); 3) genezy zwietrzeliny: czyste, 
(czarne, brunatne, jasne-kamieniste); nieczyste, tj. z domieszką m ateriału 
pokrywowego i rędziny deluwialne tzw. „borowiny“ ; 4) na podstawie 
składu mechanicznego tj.: ciężkie-ilaste, średnio ciężkie-gliniaste, lekkie- 
piaszczyste.

Podział ten jest zatem oparty na podziale Miklaszewskiego, Mieczyń- 
skiego i Starzyńskiego.

Prócz tego wyróżnia on jeszcze rędziny właściwe i zdegradowane. Wy
tworzyły się one na twardych skałach i są przeważnie średnio głębokie 
i płytkie. Zawierają w całym profilu duże ilości węglanów i są z reguły 
szkieletowe. Skład mechaniczny jest ilasty, pH 7—8,4: Zawierają około 
4°/o próchnicy, ale mogą jej zawierać przeszło 5, a nawet 10%; barwa po
ziomu próchnicznego jest przeważnie ciemno-brunatna a miejscami czarna. 
Węglany zostały w wielkiej mierze przemieszczone do poziomu przejścio
wego. Kompleks sorpcyjny jest nasycony zasadami, przy czym przeważa 
wapń (55—90%) (4, 6, 7, 9).

Przykład rędziny właściwej wytworzonej z wapienia (4):
A 0—40 cm — rzadko do 50 cm — próchniczny, ciemno-szary lub 

czarny z szarym odcieniem, czasem ciemno-brunatnym, ilasty z gruzełko- 
watą lub drobno-pryzmatyczną strukturą, węglanowy z dużą ilością 
szkieletu;

С poniżej 40 cm — jasny, prawie biały, z czerwonawym odcieniem, 
poziom przejściowy, przechodzący głębiej w warstwowaną skałę.

G l e b y  p r ó c h n i c z n o - w ę g l a n o w e  (4). Wytworzyły się głów
nie z trzeciorzędowych i kredowych iłów marglistych4 Wykazują one na
stępującą budowę profilową: średnio-głęboki (do 70 cm) i głęboki (niżej 
100 cm) poziom próchniczny, podobny do czamoziemnego. Przejście do 
podłoża jest stopniowe. Często w podłożu występują kryształki gipsu np. 
w iłach mioceńskich. Na stokach poziom próchniczny jest zmywany a na 
powierzchnię wychodzi jasny ił.

S r o d k o w o - e u r o p e j s k i e  g l e b y  b r u n a t n e .  Na wielkich 
przestrzeniach Czechosłowacji klimat, roślinność i działalność człowieka 
przyczyniły się do wytworzenia gleb brunatnych. Stanowią one najbar
dziej charakterystyczne sitadium ewolucyjne gleb tego kraju. W ystępują 
one przeważnie na wysokości 300—500 m n. p. m. W Czechach rozpoście
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rają się szerokim pasem wzdłuż rzeki Łaby, dalej występują wzdłuż rzeki 
Berounki i Wełtawy. Na Morawach pojawiają się głównie na pogórzu Cze- 
sko-Morawskiego Wyżu, Jasienników i Karpat. Również otaczają one sze
rokim pasem środkowy i południowy morawski obszar czamoziemów. 
W Słowacji występują na pogórzu karpackim i schodzą do niziny połud- 
niowo-sło wackiej. Najlepiej rozwinięte gleby brunatne występują na 
lessach. Wytworzyły się one z różnych utworów macierzystych, co spowo
dowało ich silne zróżnicowanie pod względem składu mechanicznego (4). 
W górach występują gleby brunatne górskie, przeważnie kwaśne.

Budowa profilowa typowej gleby brunatnej wygląda następująco 
(4, 10):

A 0—30—40 cm — brunatno-,szary względnie szaro-brunatny, glinia
sty, z drobno lub grubo gruzełkowatą, dość trwałą strukturą, bezwęgla- 
nowy,

В — 30—60/80 cm — ciemno-brunatny, a głębiej rdzawo-brunatny, 
równomiernie zabarwiony, dość ścisły, mocniejszy, gliniasty albo ilasty, 
z orzechową strukturą, bez węglanowy, wyraźnie odgraniczony od podłoża;

С poniżej 60—100 cm — przeważnie jasny, żółty, porowaty less, z po
ziomem węglanowym na różnej głębokości, przeważnie na głębokości 
100 cm.

Gleby brunatne uprawne i leśne oglądałem w wielu miejscach. Gleby 
brunatne z okolicy Pragi mają następującą budowę profilową:

At 0—30 cm — szaro-brunatny, gruzełkowaty, pyłowy, średnio ciężki, 
stopniowe przejście do podglebia;

В 30—120 cm — brunatny, pyłowy, średnio ciężki;
С poniżej 120 cm — jasno brunatny, węglanowy less.
Jest to gleba brunatna, uprawna, wytworzona z lessu, 2 klasy bonita

cyjnej.
Podobne gleby brunatne wytworzyły się u nas z glin marglistych 

i lessów. Jednak zabarwienie podglebia czeskich gleb brunatnych jest 
żywsze, bardziej jednolite, a przejścia poziomów są na ogół łagodniejsze. 
U nas spotyka się często (np. w terenie morenowym pojezierza) na wierz
chowinie gleby słabo zbielicowane, na zboczu słabo namywane względnie 
rozmywane gleby brunatne (silniejsze spadki), a najniżej gleby deluwialne 
— próchniczne. Uprawne gleby brunatne wykazują często dość ścisły, 
rdzawo-brunatny poziom przejściowy (B).

Ilość próchnicy w glebach brunatnych wynosi około 2°/o. Kompleks 
sorpcyjny jest jeszcze dość dobrze nasycony (V około 55%) ale jest już 
w stanie labilnym i w warunkach wilgotniejszych następuje zbielicowa- 
nie. Substancje ilaste i półtoratlenki żelaza i glinu zostały w dużej mierze 
przemieszczone do poziomu В (głównie do środkowej części). Uprawa spo
wodowała silną degradację tych gleb. Zawartość azotu w próchnicy jest
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mniejsza aniżeli u czarnoziemów (1,4—3,7%). Próchnica składa się głów
nie z kompleksów żelazisto-próchnicznych oraz z humianu wapnia. Cza
sem w dolnej części poziom próchniczny wykazuje rdzawy odcień, wywo
łany kompleksami żelazisto-próchnicznymi. Ciemno brunatne zabarwie
nie wywołane jest głównie humianami wapnia. W czeskich glebach bru
natnych, charakterystyczny jest poziom węglanowy (wyłączając górskie 
gleby brunatne). Zabarwienie poziomu przejściowego i głębokość poziomu 
węglanowego zależy w dużej mierze od charakteru skały (przeważnie na 
głębokości 1 metra). Maksymalne nagromadzenie półtora tlenku żelaza 
i glinu stwierdza się nad poziomem węglanowym. Zróżnicowanie składu 
chemicznego profilu gleb brunatnych jest mniejsze aniżeli u gleb bielico
wych. Kompleks sorpcyjny jest dość dobrze nasycony, wyłączając górskie 
gleby brunatne, przy czym 36—86% stanowi wapń. Z tego powodu od
czyn gleb uprawnych jest przeważnie słabo kwaśny, neutralny a nawet 
słabo alkaliczny. Gleby brunatne są strukturalne i wykazują dużą czyn
ność biologiczną (2, 4, 6, 10).

Niektóre gleby brunatne powstały na skutek degradacji czarnoziemów 
względnie rędzin. Zależnie od składu mechanicznego należą one do róż
nych typów użytkowych. Uważane są za gleby doskonale nadające się pod 
uprawę zbóż. Stosunki wilgotnościowe mają dobre, gdyż położone są wy
żej. Na ogół są to dobre gleby, lecz dla osiągnięcia wysokich plonów, wy- 
magają silnego nawożenia, szczególnie wapnowania. Ich struktura nie jest 
tak trw ała jak u czarnoziemów. Gdy podglebie jest mocno scementowane, 
nieprzepuszczalne, w okręgach o większych opadach atmosferycznych, 
wymagają melioracji: (4, 10).

G l e b y  b i e l i c o w e .  Zajmują największe powierzchnie na terenach 
wyżej położonych nad poziom morza. Gleboznawcy czescy wyróżniają: 
gleby słabo zbielicowane („podzolowane“), wyraźnie zbielicowane (,,wy
raźne podzoły“), „humusowe podzoły“ i „glejowe podzoły“.

Na podstawie stopnia zbielicowania dzielą gleby bielicowe na: słabo, 
średnio i silnie zbielicowane. Gleby bielicowe wytworzyły się na różnych 
skałach macierzystych i z tego powodu wykazują różnorodny skład me
chaniczny (od piaszczystego do ilastego) (4).

Przykład gleby bielicowej (4):
A0 1— 5 cm — poziom ściółkowo-butwinowy;

5—15 cm — jasno-szary, słabo próchniczny;
A2 15—40 cm — jasny, żółto-biały albo brudno-biały, mączysty;
В 40—100 cm — rdzawy albo brunatny, często plamisty, z ciemno

brunatnym i lub ciemnymi pieprzami żelazisto-manganowymi, miejscami 
z warstwą orsztynu, ścisły a nawet zbity;

С — skała macierzysta.
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Gleby bielicowe są bez wapienne i wykazują kwaśną reakcję. Są mało 
próchniczne. Kompleks sorpcyjny jest mniej lub więcej nienasycony. 
Słabo zbielicowane gleby wykazują stopień nasycenia około 50% i pH 
5—6; silnie zbielicowane 20% i pH 4,5—5, zaś leśne gleby mniej niż 20% 
(średnio 10%) i pH poniżej 4,5. Z powodu małej próchniczności, małego 
nasycenia kompleksu sorpcyjnego, trudnej wymienialności kationów wy
miennych wymagają gleby bielicowe silnego nawożenia. Ilość składników 
pokarmowych zależna jest w wielkiej mierze od stopnia zbielicowania 
i charakteru skały macierzystej. Wyraźnie zbielicowane gleby są glebami 
leśnymi, krańcowo wyługowanymi, z wyraźnym zróżnicowaniem profilu. 
Wybielony poziom eluwialny osiąga średnią miąższość 30 cm, ale zdażają 
się również poziomy o miąższości 60 cm. Wyraźnie zbielicowane gleby 
wytworzyły się przeważnie pod świerkowymi monokulturami, przy czym 
zaznacza się pewne nagromadzenie surowego humusu, a nawet storfienie. 
W glebach uprawnych wybielony poziom został często wymieszany z po
ziomem próchnicznym. Wyraźnie zbielicowane gleby mają przeważnie 
skład mechaniczny piaszczysty i gliniasito-piaszczysty oraz nie posiadają 
poziomu węglanowego (4, 6, 10).

B i e l i c e  p r ó c h n i c  z.n e (,,Humusowe podzoły“). Tworzą się jedy
nie, w terenach leśnych, w wyższych położeniach, tj. ponad 700 m. Są to 
wybitnie górskie gleby. Następuje u nich wyraźne nagromadzenie suro
wej próchnicy i wykazują silnie kwaśny odczyn (pH poniżej 4). Ich bu
dowa profilowa i własności podobne są do naszych bielic próchnicznych (2).

B i e l i c e  g l e j o w e  („glejowe podzoły“). Są to przejściowe gleby 
między glebami glejowymi a bielico wy mi. Wybielenie poziomu eluwial- 
nego nastąpiło nie tylko pod wpływem procesu bielicowego, lecz również 
procesu glejowego (glejowo-bielicowy poziom). W podłożu zaznacza się 
prawie zawsze wpływ wody gruntowej. Często daje się zauważyć na po
wierzchni nagromadzenie surowej próchnicy, a nawet storfienie. Wystę
pują one przeważnie w dolnej części stoku, w zaklęśnięciach terenowych 
i w dolinach rzek, szczególnie w terenach górskich, jako gleby leśne i dar
niowe (łąkowe i pastwiskowe). Wytworzyły się zatem w terenach wil
gotnych. Silnie próchniczne gleby są dobrymi glebami łąkowymi.

Przykład gleby glejowo-bielicowej (4):
A0 Poziom ściółkowo-butwinowy;
Ai Szary lub ciemno-szary, mazisty, próchniczny;
A 2 / G Jasny, czasem z rdzawymi plamami i pieprzami żelazisto-man- 

ganowymi;
B/'G Niebieskawy, do ciemno-niebieskiej barwy, często z rdzawymi 

językami i plamami, ogle jony, przeważnie mokry, a nawet zabagniony.
Wszystkie wymienione gleby bielicowe występują głównie w terenach 

górskich i na Wyżu Czesko-Morawskim. Ogólnie można stwierdzić, że do
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wysokości 500—700 m n. p. m. przeważają gleby słabo zbielicowane, a wy
żej wyraźnie zbielicowane i bielice próchniczne, które są najbardziej za
kwaszone. Nie jest to reguła, bowiem zależy to w wielkiej mierze od skały 
macierzystej, roślinności i położenia.

W wyższych położeniach n. p. m. uprawia się jedynie ziemniaki, jare 
zboża i rośliny pastewne, niżej zboża ozime.

G l e b y  s ł o n e .  Zajmują one niewielkie powierzchnie na Słowaczyź- 
nie we wschodniej części tzw. ,,Żytniego Ostrowu“, tj. wyspy położonej 
między Dunajem a jego odgałęzieniem (koło Komarna, Galanty i Szały). 
Również w dolinie Ipelu i rzeki Siane występują gleby słone. Ich obszar 
wynosi około 5000 ha i są użytkowane jako pastwiska. Niektóre są bez- 
węglanowe, szczególnie w terenie czarnoziemnym. Jednakowoż są też od
miany węglanowe, które występują w terenach aluwialnych.

Słowackie słone gleby mają silnie scementowany i ilasty poziom 
В (10—40 cm), zawierający maksymalną ilość sodu w profilu do l,3°/o 
N a 20, rozpuszczalnego w kwasie solnym. Podłoże zawiera jedynie 
0,2% Na20. Sód występuje głównie w formie siarczanu albo kwaśnego 
węglanu. Ten ostatni występuje w poziomach węglanowych podłoża.

G l e b y  a l u w i a l n e  i g l e j o w e .  Występują one w formie sze
rokich pasów wzdłuż Łaby, Wełtawy, Ohrzy, Morawy, Svratki i Dy je. 
W Słowacji wzdłuż Dunaju, Wagu, Nitry i Hronu (4).

Wykazują one rozmaity skład mechaniczny, są dość głębokie i próch
niczne. Niezbyt głęboki poziom wody gruntowej (niestagnującej) na ogół 
zabezpiecza roślinność w potrzebną wodę, nawet w czasie suszy. Piasz
czyste aluwia są gorsze, wyłączając próchniczne piaski, szczególnie 
w suchszych okręgach np. na ,,Żytnim Ostrowiu“. Gliniaste i ilaste aluwia 
są bardzo żyzne, głębokie i urodzajne. Na tych glebach uprawia się wa
rzywa, a w cieplejszych okręgach chmiel i inne cenne rośliny.

Gleby glejowe. Tworzą się lokalnie pod wpływem wysokiego poziomu 
wody gruntowej. Na podstawie stopnia oglejenia, gleboznawcy czescy wy
różniają: 1) gleby oglejone i 2) właściwe gleby glejowe. Występują one 
głównie w dolinach rzecznych, występują również kompleksowo z gle
bami bielicowymi, zajmując niższe elementy reliefu w wilgotniejszych 
okręgach Czechosłowacji. Tworzą one z glebami bielico wymi rozmaite 
przejściowe formy.

Gleby oglejone tworzą się pod wpływem okresowo-wysokiego po
ziomu wody gruntowej (wiosna, jesień). Ogle jenie ujawnia się w formie 
jasnych i rdzawych smug, plam oraz pieprzów żelazisto-manganowych. 
Należą do różnych typów gleb.

Właściwe gleby glejowe tworzą się pod wpływem stale wysokiego po
ziomu wody gruntowej. Ich zabarwienie jest szare, zielonkawe względnie
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niebieskie, a często w górnej części profilu tworzy się tzw. poziom oksy
dacyjny z licznymi żelazistymi plamami i pieprzami.

Do grupy gleb glejowych należą również tzw. gleby marmurowate, 
szczególnie częste pod dębowymi drzewostanami, w terenie bielicowym.

G l e b y  t o r f o w e .  Gleboznawcy czescy wyróżniają torfy niskie, 
przejściowe i wysokie. Ich własności zależą w dużej mierze od ilości i cha
rakteru substancji mineralnej, stopnia zhumifikowania, charakteru roślin, 
z których powstały, stosunków wodnych (ilość i jakość wody) itd. Naj
kwaśniejsze i najuboższe mineralogicznie są wysokie torfy górskie, 
sphagnowe. Torfy niskie mają odczyn neutralny i zawierają dużo składni
ków mineralnych.

Gleby torfowe nie są na ogół odpowiednimi glebami pod kultury roślin 
uprawnych, bowiem korzenie nie mają mocnego oparcia i cierpią od wio
sennych przymrozków. Są to wybitnie gleby łąkowe.

Najwięcej wysokich torfów jest na Szumawie i w Górach Kruszco
wych. Niskie torfy występują głównie we wschodnich Czechach i w oko
licy Ołomuńca (4).

Dawne, storfiałe łąki, na przepuszczalnym piaszczystym podłożu (np. 
wzdłuż Łaby), zamieniono na gleby uprawne. Są one mocno próchniczne, 
strukturalne i nadają się doskonale pod uprawę warzyw, chmielu itd. Są 
to tzw. czarne ziemie.

G l e b y  „ s u r o w e “ („niedojrzałe“). Tutaj gleboznawcy czescy zali
czają głównie:

1) lotne piaski kwarcowe, występujące na Połabiu, Morawach, koło 
Hodonina, Bzęki i słowackim Malacku,

2) żwirowe i kamieniste gleby występujące głównie w górach i stano
wiące głównie detrytus skalny. Mogą one występować również w niż
szych położeniach, na ciężko wietrzejących skałach (kwarcytach, zlepień
cach itd.). Zawierają bardzo mało substancji ilastych. Procesy deluwialne 
stale działają i uniemożliwiają rozwinięcie się procesu glebotwórczego. 
W położeniach humidowych gromadzi się na okruchach skalnych surowa 
próchnica (alpejski humus) (4).

7. GRUPY MECHANICZNE GLEB CZECHOSŁOWACJI (4)

N a j l ż e j s z e  g l e b y  (piaszczyste). Większe przestrzenie lotnych 
piasków występują na Połabiu, szczególnie w okręgu pardubickim, od 
Kolina do Nymburga i Mielnika. Na Morawach występują wzdłuż dolnego 
biegu rzeki Morawy. Większe obszary próchnicznych piasków występują 
w południowej Słowacji na ,,Żytnim Ostrowiu“.

Ś r e d n i o  c i ę ż k i e  g l e b y .  Należą tu przede wszystkim 1) gleby 
lessowe przeważnie odwapnione i 2) gleby pyłowo-ilaste występujące
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W środkowych i wschodnich Czechach tj. między Czasławiem, Tumovem, 
Mlada Bolesłavem, Jiczynem, Hlumcem, Hradcem Kralowym, Lounskem, 
na zachód od Pilzna.

1 iły — gliny mocne
2 gliny przeważają średnio ciężkie utwory
3 lessy przeważają średnio ciężkie utwory
4 piaski i żwiry — lekkie utwory
b piaski lotne wydmowe — lekkie utwory
6 iły 1 rumosze ilaste powstałe z bazaltów 

(Czechy)
7 rumosze ilaste bardziej ziemiste, powstałe 

z andezytów i ich tufów (Słowacja)
8 rumosze mniej ziemiste, powstałe z ande

zytów (Słowacja)

9 ilaste rumosze powstałe głównie ze skał 
kwaśnych drobnoziarnistych np. o prze
wadze iłołupków (Karpaty)

10 utwory szkieletowe wapniowcowe
11 rumosze glinaste wapniowcowe
12 gliny kamieniste
13 rumosze kamieniste powstałe z różnych 

kwasnycn sKai (granity, gnejsy, lupki 
krystaliczne i inne)

14 rumosze piaszczyste.

G l e b y  c i ę ż k i e .  Wytworzyły się z różnych utworów ilastych. 
W północnych Czechach wytworzyły się z permskich łupków ilastych, na 
Morawach przeważnie z trzeciorzędowych iłów a w Jesiennikach z ila
stych utworów kulmowych. Na Śląsku wytworzyły się z dolnokredowych 
margli i łupków ilastych. Najcięższe ilaste gleby wytworzyły się z kredo
wych iłów wapnistych i z trzeciorzędowych iłów 'tzw. tegli.

8. WNIOSKI KOŃCOWE W NAWIĄZANIU DO STOSUNKÓW W POLSCE

Skały macierzyste polskich gleb są na ogół bardziej piaszczyste i wy
kazują uboższy skład mineralny. Piasków wydmowych, aluwialnych i po
chodzenia fluwioglacjalnego, posiadających najgorsze właściwości glebo- 
twórcze jest w Czechosłowacji stosunkowo mało. U nas natomiast utwory 
te zajmują dość dużą powierzchnię. W Polsce charakterystycznymi są 
utwory lodowcowe, w Czechosłowacji zaś utwory tarasów rzecznych
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i lessowe oraz skały magmowe i metamorficzne. Nawet na bardzo wyso
kich płaskowzgórzach spotykałem utwory tarasowe z otoczakami rzecz
nymi. Jedynie w najwyższych położeniach zachowały się szczątki trzecio
rzędowych zwietrzelin podobnych do „terra rossa“ a na wapieniach re
liktowa „ terra rossa“.

Na ogół gleby Czechosłowacji wykazują cieplejsze tony barw, jaskraw
sze podglebie i poziom próchniczny o wyraźnie brunatnym  odcieniu. 
Nasze gleby natomiast charakteryzują się przeważnie szarym zabarwie
niem poziomu próchnicznego, a podglebie jest ciemniejsze, bardziej rdzawe. 
Dlatego nasze gleby brunatne należałoby dla odróżnienia od typowych 
gleb brunatnych środkowo-europejskich określić jako gleby szaro-bru- 
natne. Cieplejsze tony barw spowodowane są również sfcabszym uwodnie
niem związków żelaza (6), szczególnie w najcieplejszych okolicach.

Klimat Czechosłowacji jest cieplejszy, mniej humidowy i dlatego 
okres wegetacyjny jest dłuższy, udają się tam w najcieplejszych okręgach 
ryż, winorośl, papryka i inne ciepłolubne rośliny. W przeciętnych latach 
ilość opadów jest wystarczająca. Jedynie w latach suchszych zaznacza się 
obniżka plonów, mniej więcej przypadająca co czwarty rok. Z tego po
wodu sprawa zakładania pasów leśnych jest w Czechosłowacji aktualna.

Pod względem opadów klimat Polski jest bardziej wyrównany i ko
rzystniejszy dla produkcji roślinnej niż klimat Czechosłowacji.

Z powodu mniejszego sfalowania terenu, niższej średniej rocznej tem
peratury, mniejszego niedosytu powietrza, roślinność wykorzystuje u nas 
lepiej opady atmosferyczne. W Czechosłowacji niedosyt powietrza jest 
większy, co spowodowane jest większą kontynentalnością. Jednakże dość 
liczna sieć rzeczna i wielkie masywy górskie otaczające Czechosłowację 
łagodzą kontynentalność tego obszaru (rys. 1).

Z podanych względów gleby Czechosłowacji są mniej zdegradowane 
i zbielicowane, wyłączając górskie tereny, niż nasze gleby i dlatego utrzy
manie gleb w wysokiej kulturze rolnej jest łatwiejsze, zwłaszcza w wy
padku lessowego substratu, co powoduje silne okresowe podsiąkanie.

U nas większość gleb wytworzonych z utworów węglanowych lodow
cowych (gliny zwałowej) przeszło już ze stadium węglanowego w stadium 
bez węglan owe-bielicowe. Jedynie w partiach rozmywanych spotyka się 
jeszcze niewielkie powierzchnie węglanowych gleb (np. na pojezierzu, 
w pasie wyżyn środkowo-polskich).

W Czechosłowacji, podobnie jak u nas, przeprowadza się na wielką 
skalę prace melioracyjne. Na przykład przez stworzenie olbrzymiej za
pory wodnej na Dunaju będzie można nawodnić duże powierzchnie poło
żone między Dunajem a jego odgałęzieniem. Gleby te cierpią na silny 
brak wilgoci w okresie letnim, mają bowiem piaszczysty skład mecha
niczny i często żwirowe podglebie. Ilość opadów na tym terenie jest sto
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sunkowo nieduża. Przez nawodnienie tych gleb zwiększy się znacznie 
produkcja rolna Czechosłowacji i na Węgrzech.

W związku z pracami rejonizacyjnymi przeprowadza się kartografię 
gleb. Na mapach glebowych zaznacza się typy gleb, skład mechaniczny 
i budowę profilów glebowych. Na osobnych mapkach zaznacza się po
trzeby nawozowe gleb (CaC03, K20, P 20 5). Do map dołączony jest ob
szerny opis, w którym podana jest szczegółowa charakterystyka gleb 
i zalecenia agrotechniczne mające na celu zwiększenie żyzności gleb. Są 
to zatem badania rolniczo-gleboznawcze („agro-pedologiczne“). Poszcze
gólne elaboraty badań „agro-pedologicznych“ obejmują jeden powiat.

9. KIERUNKI PRODUKCJI ROLNICZEJ

W Czechosłowacji można wyróżnić 4 strefy różniące się wybitnie pod 
względem nastawienia produkcji rolniczej:

S t r e f a  u p r a w y  b u r a k a  c u k r o w e g o  (Czechy, Morawa) zaj
m uje około 24% powierzchni. W strefie tej uprawia się głównie jęczmień, 
pszenicę, rzepak, chmiel, tytoń i burak cukrowy. Obszar pastwisk i łąk 
jest tutaj minimalny. Doliny rzeczne są zmeliorowane i w wielkiej mierze 
zamienione na tereny uprawne. Nie zakłada się tutaj sztucznych pastwisk. 
Uprawa jęczmienia i chmielu sięga do 300 m n. p. m.

S t r e f a  u p r a w y  p s z e n i c y  i ż y t a  (zbóż) na terenach położo
nych na wysokości od 300 do 450 m n. p. m. zajmuje około 30% obszaru.

St r  e f a u p r a w y  ż y t a ,  o w s a  i z i e m n i a k ó w  na terenach 
położonych na wysokości od 450 do 700 m n. p. m. stanowi około 18% ob
szaru.

S t r e f a  p a s t w i s k o w a  występująca na wysokości ponad 700 m 
n. p. m. zajmuje około 28% powierzchni.

W części zachodniej Czechosłowacji koncentrują się główne okręgi 
uprawy buraka cukrowego, jęczmienia i chmielu, a idąc w kierunku 
wschodnim maleje stopień intensyfikacji produkcji rolniczej.

W części zachodniej pastwiska zajmują jedynie 3% a łąki 9% powierz
chni. We wschodniej części (Słowacja) pastwiska zajmują 12% a łąki 8% 
powierzchni. Wyrazem intensyfikacji produkcji rolniczej jest burak 
i chmiel.

Średnie plony zbóż wynoszą 18—20 q/ha, plony ziemniaków 150— 
250 q/ha, a plony buraków cukrowych — 200—250 q/ha, przy czym na 
,,Hannie“ (teren czarnoziemny o sprzyjającym klimacie) nawet 400— 
450 q/ha.

Powierzchnia gleb, na których nie udają się lucerna, koniczyna 
względnie inne cenne rośliny pastewne jest niewielka. Istnieją zatem 
dobre warunki dla intensywnej hodowli bydła.
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Р е з ю м е

В этой работе дана краткая характеристика геологической струк
туры и почвенного покрова Чехословакии. Причиной весьма боль
шого почвенного разнообразия этой страны явилось сильное верти
кальное расчленение профиля почв, факторов почвообразователь
ных — географическое положение.
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A SHORT GEOLOGICAL AND PETROGRAPHIC OUTLINE OF CZE
CHOSLOVAKIA AND A CHARACTERISTIC OF THE SOILS OF THIS

COUNTRY

(Dept, of Soil-Science of the Olsztyn Agricultural College) 

S u m m a r y

The work gives a brief characteristic of the geological structure and 
soil cover of Czechoslovakia. A strong vertical differentiation of the re
gion, the soil forming factors and geographic situation of Czechoslovakia 
account for the wide variety of its soils.




