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W STĘP

W ciągu całego dziewiętnastego stulecia i w pierwszej połowie obecnego 
wieku powstała ogromna ilość podziałów gleb. Konstrukcja tych podziałów 
była bardzo różnorodna. Niektóre z nich zaskakiwały nas swoją pomysło
wością i oryginalnością.

Ubiegłe stulecie stanowiło w dziejach gleboznawstwa okres dominują
cego wpływu nauki niemieckiej. W bieżącym wieku utrzymuje się trwale 
przewaga nauki rosyjskiej względnie radzieckiej.

Jak  powszechnie wiadomo, nauka radziecka stoi na stanowisku tzw. 
genetycznego podziału gleb. Zasadę genetycznego systematyzowania utwo
rów glebowych realizujemy wtedy, gdy przy ich wyodrębnieniu opieramy 
się przede wszystkim na takich kryteriach jak czynniki i procesy kształtu
jące oblicze gleby.

Bardzo często przeciwstawiamy sobie nawzajem podziały oparte na 
czynnikach glebotwórczych i podziały, w których główne kryterium stanowi 
proces glebotwórczy. Nie zawsze jest to słuszne. Bardzo często uczeni po
sługują się formalnie czynnikami, ale tylko w zakresie nomenklatury, pod
czas gdy rzeczywista treść systemu podziałowego dotyczy najistotniej
szych cech gleby. Bywa także i odwrotnie.

Gleboznawstwo rosyjskie i radzieckie zdobyło się na wiele ciekawych 
i cennych pomysłów w dziedzinie konstruowania jednolitych systemów 
podziałowych gleb. Od dłuższego jednak czasu publikowane są najczęściej 
zestawienia typów, podtypów, rodzajów, stopni rozwoju, gatunków i od
mian gleb dla celów kartograficznych.

Trzeba powiedzieć, że ogólnoświatowe. pojęcie systematyki różni s ę 
od pojęcia radzieckiego (obecnie przyjętego). Według wskazań filozofii 
przyrody mówimy wtedy o systematyce, gdy interesujące nas zjawiska po
rządkujemy wyjściowo w formie tzw.. drzewa genealogicznego, tj. gdy wy
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wodzimy je ze wspólnego pnia. Według E. N. I w  a n  o w e j  [29] w ZSRR 
rozróżnia się klasyfikację gleb jako zestawienie ich typów i systematykę 
gleb jako ich podział w obrębie uprzednio wyodrębnionych typów. Wobec 
tego, że typów nie wyprowadza się zasadniczo ze wspólnego pnia, nie 
może być mowy o „systemie całkowitym“ we właściwym znaczeniu tego 
słowa. Mogą tu  wchodzić w grę tylko ,,systemy, częściowe“ (pojęcie wtórne 
i warunkowe).

P rzy  sposobności należy podkreślić, że każdy system podziałowy jako 
taki jest niczym innym, ja'k tylko pewną formą jednoczesnego przedsta
wienia łączności i zróżnicowania obiektów, składających się na jakieś z ja 
wisko zbiorowe. Dlatego też formy nie można tu oddzielić od treści. Forma 
obrazuje treść. Tak np. zmiana kolejności wyliczenia jednostek podziało
wych stanowi zwykle zmianę nie tylko formy, ale i treści podziału, bo us ta 
la inną hierarchię genetyczną tych jednostek.

Co się tyczy zestawień dla celów kartograficznych, to nie zawsze jest 
wskazane, żeby odpowiadały one w pełni warunkom in stricto sensu po
jętej systematyki. Hierarchię kryteriów wyodrębnień uwypuklonych na m a
pach determinują zadania map. Mapy mogą być przecież sporządzane 
m. in. dla takich celów, które nie w ym agają ilustracji genetycznej.

ZAGADNIENIE KLASYFIKACJI GLEB ZSRR

Przejdźmy do aktualnych radzieckich zestawień podziałowych gleb, 
znajdujących dziś konkretne zastosowanie w pracach kartograficznych. 
Otóż nie ulega żadnej wątpliwości, że podstawą wyjściową dla wszystkich 
dzisiejszych rozstrzygnięć w zakresie treści map glebowych Związku R a
dzieckiego jest legenda do milionówki ZSRR, opracowana jeszcze pod 
redakcją L. I. P r a s o ł o w a, a w ydana przez Instytut Geologiczny A. N. 
ZSRR w 1949 r. [46]. Treść tej legendy jest następująca:

I. Gleby obszarów równinnych

1. Gleby bielicowe:
a) gleby bielicowe „właściwe” (słabo, średnio, silnie bielicowe, pod- 

zoły),
b) gleby darniowo-bielicowe (słabo, średnio, silnie bielicowe, oraz g le

by darniowo-bielicowe z wtórnym poziomem próchnicznym).
2. Gleby bielicowo-bagienne (gleby glejowe darniowo-bielicowe i torfia-

sto-bielicowe).
3. Ciemno zabarwione gleby darniowo-glejowe (węglanowe wyługowane,

zbielicowane).
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4. Gleby darniow'o-wçglanowe (właściwe, m. in. próchniczno-węglanowe, 
wyługowane, zbielicowane).

5. Gleby brunatne leśne (właściwe, zbielicowane).
6. Gleby brązowe (cynamonowe) terenów sucholeśnych i suchozaroślo- 

wych (węglanowe, właściwe, wyługowane, zbielicowane).
7. Szare gleby leśne (jasnoszare, szare, ciemnoszare, szare regradowane, 

szare zsołodyzowane, szare glejowe).
8. Czarnoziemy (a) zbielicowane, b) silnie próchniczne, wyługowane, c) 

średniopróchniczne, wyługowane, dużej miąższości, d) średniopróch- 
niczne, wyługowane, średniej miąższości, e) typowe, silnie próchniczne, 
dużej miąższości, f) typowe silnie próchniczne, średniej miąższości, g) 
typowe średnio--i małopróchniczne, dużej miąższości, h) zwykłe, śred
niopróchniczne, dużej miąższości, i) zwykłe, średniopróchniczne, średniej

miąższości, j) zwykłe, średniopróchniczne, małej miąższości, k) zwykłe, 
małopróchniczne, dużej miąższości, 1) południowe, małopróchniczne, 
średniej miąższości, ł) południowe, małopróchniczne, małej miąższości, 
m) węglanowe, średniopróchniczne, dużej miąższości, n) węglanowe, 
małopróchniczne, dużej miąższości, o węglanowe, średniopróchniczne, 
średniej miąższości, p) węglanowe, małopróchniczne, małej miąższości, 
r) sołońcowate, średniopróchniczne, s) sołońcowate, małopróchniczne, 
t) zsołodyzowane).

9. Gleby łąkowe czarnoziemne (właściwe, wyługowane, zsołodyzowane 
i zbielicowane, sołońcowate, solonczakowate).

10. Gleby kasztanowe (ciemnokasztanowe. jasnokasztanowe, ciemnoka- 
sztahowe węglanowe, jasnokasztanowe węglanowe, ciemnokasztano
we sołońcowate, jasnokasztanowe sołońcowate).

11. Gleby łąkowo kasztanowe (właściwe, zsołodyzowane, sołońcowate, 
sołonczakowate).

12. Gleby brunatne pustynno-stepowe (właściwe, sołońcowate, sołoncza
kowate) .

13. Gleby brunatne łąkowo-stepowe.
14. Szarobrunatne gleby pustynne (sołońcowate szaroziemy strukturalne, 

sołońcowate szaroziemy gipsonośne).
15. Szaroziemy (słabo węglanowe, słabo węglanowe jasne, typowe, jasne, 

sołońcowate, so łonczakowate).
16. Szaroziemy takyrowate pierwotne (właściwe, sołońcowate, sołoncza

kowate) .
17. Takyry.
18. Gleby łąkowo-szaroziemne (właściwe, sołońcowate, sołonczakowate).
19. Czerwonoziemy.
20. Zółtoziemy.
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21. Bagienne (torfowe, torfowo-glejowe, próchniczno-torfowe, próchnicz- 
no-torfowo-glejowe, próchniczno-glejowe, łąkowo-bagienne).

22. Sołodzie (właściwe, zabagnione).
23. Sołońce (eluwialne, wyługowane, stepowe, solonczakowate, łąkowe w y

ługowane, łąkowe, łąkowe solonczakowate).
24. Sołonczaki (eluwialne, właściwe, łąkowe, aluwialne darniowe, upraw 

ne zalewne).

II. Gleby obszarów górskich

25. Gleby tundry górskiej (torfiaste, glejowe, darniowe).
26. Górskie gleby łąkowe (torfiaste, właściwe, pseudoczarnoziemne, zbie- 

licowane).
27. Górskie gleby leśne akumulacji pierwotnej.
28. Górskie gleby leśne kwaśne, nie zbielicowane.
29. Górskie gleby bielicow.e:

a) gleby górskie glejowo-bielicowe,
b) gleby górskie bielicowo-iluwialno-próchniczne.
c) gleby górskie bielicowe „właściwe” (słabo, średnio, silnie bielicowe).
d) gleby górskie darniowo-bielicowe (słabo, średnio, silnie bielicowe).

30. Górskie szare gleby leśne (jasnoszare, szare, ciemnoszare).
31. Górskie gleby leśne ciemno zabarwione.
32. Górskie gleby darniowo-węglanowe.
33. Górskie gleby leśne brunatne i czarnobrunatne (brunatne, brunatne 

zbielicowane. czarnobrunatne).
34. Gleby górskie brązowe (cynamonowe) terenów sucholeśnycli i sucho- 

zaroślowych (węglanowe, właściwe, wyługowane, zbielicowane).
35. Czarnoziemy górskie (zbielicowane, wyługowane, silnie próchniczne, 

średniopróchniczne, małopróchniczne, węglanowe).
36. Górskie gleby kasztanowe (ciemnokasztanowe, jasnokasztanowe, wę

glanowe) .
37. Szaroziemy górskie.
38. Wysokogórskie gleby łąkowo-stepowe.
39. Wysokogórskie gleby pustynne.

W obrębie wymienionych typów i podtypów gleb następuje dalszy niżej 
przedstawiony podział według składu mechanicznego substancji giebowej 
i według skał macierzystych utworów glebowych.

A. Gleby na skalach luźnych

1. Gleby ilaste ciężkie.
2. Gleby ilaste i ciężkie (gleby i lasto-gliniaste).
3. Gleby ilaste i ciężkie (gleby pyłowo-ilast,e).
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4. Gleby średnio i lekkogliniaste.
5. Gleby średnio i lekkogliniaste z większą ilością piasku (piaszczysto- 

gliniaste).
6. Gleby średnio i lekkogliniaste z dużą ilością części pyłowych (pylasto- 

gliniaste i g lin iasto-pylaste).
7. Piaski gliniaste.
8. Piaski.
9. Gleby kamieniste (z dużą ilością otoczków).

B. Gleby na scementowanych skalach osadowych i na skalach krys ta 
licznych. (przeważnie szkieletowe)

10. Gleby na piaskowcach.
11. Gleby na ilołupkach.
12. Gleby na wapieniach i innych skałach węglanowych.
13. Gleby na kwaśnych skałach krystalicznych i metamorficznych.
14. Gleby na zasadowych skałach krystalicznych i metamorficznych.
15. Gleby na węglanowych skałach krystalicznych.

Zgodnie z tym, co mówiliśmy, powyższe zestawienie stało się punktem 
wyjścia dla późniejszych opracowań kartograficznych. Jednak w swojej k la
sycznej formie przetrwało niedługo. Wszechzwiązkowa narada w sprawie 
'kartografii i nomenklatury gleb, odbyta w dniach 30.1. — 4.II. 1950 r. 
[52, 54], powzięła uchwałę o potrzebie modyfikacji legendy dla celów k ar
tograficznych w myśl założeń I. P. G i e r a s i m o w a i E. N. I w a n o -  
w e j  [18].

Nowy wykaz gleb, opracowany pod redakcją I. P. Gierasimowa, został 
opublikowany w 1952 r. [19]. W wykazie tym nie znajdujemy już tego skra j
nego rozgraniczenia utworów, glebowych na gleby obszarów równinnych 
i gleby obszarów górskich. Zasada wyróżniania typów została przez wspom
nianego uczonego zreferowana w sposób następujący:

„1. Każdy wyodrębniony w wykazie systematycznym genetyczny typ gleb 
powinien charakteryzować określony etap w rozwoju procesu glebotwórcze- 
go i jego stadia przejściowe.

2. Każdy genetyczny typ gleb odznacza się specyficznymi właściwościami 
biologicznego obiegu materii, rozwijającymi się na tle wielkiego obiegu 
geologicznego.

3. Każdy genetyczny typ gl.ęb charakteryzowany jest przez określony 
poziom żyzności naturalnej, związany ze stopniem rozwoju... bilansu wod- 
no-powietrznego i koncentracji składników pokarmu roślin“ [19].

Oczywistą jest rzeczą, że trzeci punkt należy odnieść do deklaratywnej 
frazeologii, gdyż żyzność gleb w obrębie tego samego typu może być bar
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dzo zmienna, a podobną żyzność natura lną  wykazują często jednostki po
działowe gleb, należące do zupełnie różnych typów.

W nowym wykazie gleb, który zamieścił I. P. 'Gierasimow, przy swoim 
artykule [19], została zastosowana ściślejsza genetyczna kolejność więk
szości wyliczanych typów (chociaż niezupełn;e konsekwentnie).

Główne różnice pomiędzy poprzednio przytoczonym zestawieniem gleb 
a nowym wykazem, którego tu nie podajemy, dadzą się sprowadzić do n a 
stępujących punktów:

— Wyodrębniono typ tundrowych gleb glejowych (dzieląc je na skry- 
toglejowe, glejowe i zbielicowane).

— Do typu gleb bielicowych wprowadzono gleby glejowo-bielicowe i bie- 
licowo-iluwialno-próchniczne. Wtórne gleby bielicowe zostały potraktowane 
jako osobny typ.

— Do typu gleb bielicowo-bagiennych wprowadzono gleby iluwialno- 
próchniczno-bielicowo-glejowe.

— Zmieniono nieco rozbxie gleb bagiennych wiążąc poszczególne jed
nostki podziałowe z typami samych torfowisk (torfowiska wysokie, przej
ściowe, nizinne).

— Wyodrębniono typ gleb łąkowo-bagiennych (dzieląc je na wyługowa- 
ne, węglanowe, zsołodyzowane, sołońcowate i so łonczakowate).

— Z typu szarych gleb leśnych wydzielono jako osobny typ szare leśne 
gleby glejowe (do których zaliczono również podtypy gleb zsołodyzowa- 
nych). Podział szarych gleb leśnych „właściwych“ (nieglejowych) rozbu
dowano, uwzględniając stopień zbielicowania części gleb tego typu.

— Rozbudowano dalszy podział buroziemów łąkowo-stepowych.
Inne różnice polegają m. in. na braku pewnych wyróżnień, ale z tego 

nie można wysnuwać żadnych daleko idących wniosków, gdyż podział p ro
ponowany przez I. P. Gierasimowa miał być jeszcze .uzupełniony.

W każdym razie z fachowego punktu widzenia omawiany wykaz gleb 
nie jest „systemem”, klasyfikacją czy podziałem sensu stricto, lecz jedynie 
zestawieniem. W 1953 r.wypowiedział się na ten temat K- P. G o r s z e n i n, 
który wyraźnie podnosi, że publikowane wykazy nie są klasyfikacjami. 
Stwierdzając m. in. „Instytut Gleboznawstwa Akademii Nauk ZSRR w y
cofał całkowicie^ z porządku obrad zagadnienie klasyfikacji, wstaw:’ając 
na jego miejsqe spisy gleb, publikowane od czasu do czasu z pewnymi 
zm ianam i“ [24, str. 45].

W 1952 r. N. A. N o g i n a [43] wydzieliła na Białorusi gleby „żółtawo- 
bielicowe” („palewo-podzolistyje poczwy” ), które w przyszłości miały zająć 
eksponowaną pozycję w legendach, opracowywanych dla mapy gleb Europy.

Na występowanie tych gleb zwracali już poprzednio uwagę J. N. A f a- 
n a s j e w  [1, 2. 3, 4] i Р. А. К u с z i n s к i j [38].
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Wprawdzie nie takie same, ale dość podobne „bielicowo-żółtoziemne 
gleby“ (,,podzolisto-żełtoziemnyje poczwy“ ) opisał w tym samym roku na 
przedgórzu Karpat W. M. F r i d ł a n d  [14].

Bielicowo-żółtoziemne gleby Bułgarii były przedmiotem badań I. P. 
Gierasimowa [21], który jednak łączył je genetycznie z utworami pod
zwrotnikowymi. Wydaje się jednak, że gleby te różnią się od żółtawo- 
bielicowych gleb Białorusi głównie swoim litologicznym pochodzeniem.

W 1959 r. opublikował I. P. Gierasimow inną pracę [21 a ] , w której 
podaje' wyniki własnych obserwacji, dotyczących gleb Europy Środkowej 
i Zachodniej oraz krótką analizę zachodnio-europejskiej literatury nauko
wej, dotyczącej problemu gleb pośrednich pomiędzy glebami brunatnymi 
i bielicowymi.

Zdaniem I. P. Gierasimowa te pośrednie gleby (przemyte, ale nie zbie
licowane), określone przez Francuzów mianem „sois lessivés” (A. O u d  in ,  
G. A u b e r t ,  A. D e m o i o n ,  lata 1937— 1938) podlegały najpierw dekal- 
cyfikacji, a później odgórnej dekolmatacji (odgórnemu przemyciu u ła t 
wionemu przez dekalcyfikację). Nagromadzenie koloidów na pewnej głę
bokości sprzyjało rozwojowi tzw. pseudogleju (określenie niemieckie), czyli 
procesom okresowego oglejania, powodowanego przez okresowe podta
pianie powierzchniowych poziomów gleby, związane ze zmniejszoną prze
puszczalnością tych poziomów, które zostały wzbogacone w odgórnie w y
mywane koloidy. Oczywistą jest rzeczą, że już nawet okresowe oglejenie 
przyczynia się do zw ‘ększenia ruchliwości niektórych składników m ater ia
łu glebowego.

Poprzez dekalcyfikację, dekolmatację i oglejenie okresowe dochodzi 
do powstawania gleb mniej lub więcej silnie przemytych, które jednak nie 
stanowią analogów klasycznych gleb bielicowych (odznaczających się d a 
leko posuniętym rozpadom glinokrzemianów i odgórnym spadkiem stosun
ku SiO.? : R2O 3) .

W rozważaniach I. P. Gierasimowa tkwi pewna nieścisłość. Otóż autor 
ten • nie rozgranicza wyraźnie gleb, które podległy tylko dekolmatafcji 
(sols lessivés — franc.) i gleb kształtowanych przez procesy oglejenia 
okresowego (Pseudogley — niem.). P rzy  tym nie trzeba zapominać, że 
oglejenie okresowe może przejawić się także w glebach nie podległych po
przednio „czystej“ (mechanicznej) dekolmatacji.

Dla omówienia spraw podziału gleb cofnijmy się jeszcze do wcześniej
szego okresu.

Otóż w 1955 r. rozgorzała polemika na temat klasyfikacji gleb, mająca
na celu pogłębienie i rozszerzenie koncepcji W. R. W i l i a m s a  w dzie
dzinie podziału i kartografii gleb. Polemika ta nie przyniosła żadnych 
rewelacji i nie przyczyniła się w poważniejszym stopniu do rozwoju za 
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atakowanych działów gleboznawstwa. Warto jednak podkreślić, że w toku 
tej polemiki podano w wątpliwość istnienie genetycznych typów gleb 
w obrębie utworów o jednostronnym składzie chemiczno-mineralogicznym. 
Tak np. niesłuszność typologicznego klasyfikowania piasków wysunął 
W. G. Z o 1 n i к o w [63].

W okresie wspomnianej polemiki powstała podana do publicznej w ia
domości odznaczająca się pewną oryginalnością koncepcja podziałowa 
M. S. C y g a n ó w  a [8], który w swym, systemie przyjął bilans wodny 
gleb jako kryterium wyjściowe dla wyodrębnień podstawowych. Z tego 
samego okresu pochodzi także klasyfikacja W. R. W o ł o b u j e w a  [58], 
który oparł się z jednej strony na warunkowaniu procesów glebotwórczych 
przez środowisko klimatyczne, a. z drugiej na czynniku biologicznym (for
macje roślinne). Ze względu na brak miejsca nie możemy, niestety, p rzy 
toczyć schematów podziałowych tych dwóch ostatnio wymienionych autorów.

Szerszego omówienia wymaga schemat podziałowy E. N. Iwanowej 
[28], opracowany przy w spółudz‘ale N. N. R o z o w a .  Nie pozostał on 
bez wpływu na dalszy rozwój koncepcji podziałowych ZSRR i był przed
stawiony na kongresie gleboznawczym w Paryżu w 1956 r.

System ten przewiduje następujące jednostki podziału ogólnego:
— Światowe grupy klas gleb wyróżnione według kryteriów cieplno- 

klim,a tycznych.
— Klasy gleb wyróżnione według kierunkowych cech procesu wietrze

nia i przemian substancji organicznej.
— Podklasy (,,gruppy poczwoobrazowanija“ — termin nieprzetłuma

czalny) wyróżniane według procesów przemiany i migracji składników 
oraz według wodno-cieplnego bilansu gleby, pokrytej przez spokrewnione 
ze sobą ekologicznie formy roślinności.

— Typy gleb, których autorka nie definiuje, odwołując się do pojęć 
klasyków gleboznawstwa genetycznego.

Typy gleb mogą być automorficzne, automorficzno-hydromorficzne i hy- 
dromorficzne. Te zrozumiałe dla każdego gleboznawcy terminy będziemy 
podawać przy wyliczeniu typów skrótami: a — ah — h.

Skrócony schemat podziałowy przedstawia się następująco:

A. Światowa grupa klas gleb kształtujących się w warunkach klimatu  
borealnego („boriealnoje poczwoobrazowantje").

I. Klasa gleb tundrowo-arktycznych.
1. Podklasa tundrowo-arktyczna.

Typy: gleby arktyczne (a),  gleby tundrowe (a).
2. Podklasa subarktyczna darniowa.

Typ: gleby darniowe (a).
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3. Podklasa gleb bagiennych tundry.
Typ: gleby bagienne tundry (h).

4. Podklasa sołonczaków arktycznych.
Typ: sołonczaki arktyczne (ah).

II. 'Klasa gleb borealnych, marzłociowo-rozmarzlinowych („mierzłotno- 
tajożnych“ ).

5. Podklasa marzlociowo-rozmarzlinowa,
Typy: gleby rozmarzlinowe żelaziste (a),  żółtawe gleby rozmarz- 
linowe (a),  żółtawe gleby rozmarzlinowe-glejowe (ah).

6. Podklasa marzłociowo-bagienna.
Typ: marzłociowe gleby bagienne (h).

7. Podklasa marzłociowo-sołońcowa.
Typ: sołodzie marzłociowe (a),  sołodzie marzłociowe glejowe (ah).

III. Klasa borealnych gleb rozmarzlinowych i leśnych.

8. Podklasa bielicowo-leśna.
Typy: gleby bielicowe (a),  szare gleby leśne (a),  gleby bielicowo- 
bagienne (ah),  szare gleby leśne glejowe (ah).

9. Podklasa rozmarzlinowa darniowa.
Typy: gleby darniowo-rozmarzlinowe, m. in. węglanowe (a),  gle
by darniowo-glejowe (ah).

10. Podklasa bagienna.
Typ: gleby bagienne (h).

IV. Klasa subborealnych gleb wilgotno-leśnych i łąkowych.

* 11. Podklasa brunatnoziemna.
Typy: wilgotno-leśne, kwaśne gleby nie zbielicowane (a), b runa t

ne gleby leśne (a),  wilgotno-leśne, kwaśne gleby nie zbielicowa
ne, glejowe (ah),  brunatne gleby leśne glejowe (ah).

12. Podklasa łąkowo-brunatno-ziemna.
Typ: łąkowe gleby brunatne (ah).

13. Podklasa darniowa, wilgotno-leśna.
Typy: gleby próchniczno-węglanowe (a),  gleby próchniczno--wę- 
glanowe glejowe (ah).

14. Podklasa bagienna.
Typ: gleby bagienne (h).

V. Klasa subborealnych gleb stepowych.

15. Podklasa stepowa.
Typy: czarnoziemny (a),  gleby kasztanowe (a),  gleby łąkowo- 
czarnoziemne (ah),  gleby łąkowo-kasztanowe (ah).
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16. Podklasa łąkowa.
Typ: gleby łąkowe (h).

17. Podklasa łąkowo-bagienna.
Typ: gleby łąkowo-bagienne.

18. Podklasa sołońcowa.
Typy: sołońce stepowe (ci), sołońce łąkowe (a h )y sołodzie łąko
we (ah).

19. Podklasa sołonczakowa.
Typ: sołonczaki stepowe (h).

VI. Klasa subborealnych gleb pustynnych.
20. Podklasa pustynna.

Typy: buroziemy półpustynne (a),  szaro-bure gleby pustynne (a),  
buroziemy łąkowo-pustynne (ah).

21. Podklasa takyrowa.
Typ: takyry (ah).

22. Podklasa sołońcowo-pustynna.
Typy: sołońce pustynne (a ) ,  sołońce łąkowo-pustynne (ah).

23. Podklasa sołonczakowo-pustynna.
Typ: Sołonczaki pustynne (h).

B. Światowa grupa klas gleb kształtujących się w warunkach k lim atu  
podzwrotnikowego (subtropiczeskoje poczwoobrazowanije“) .

VII. Klasa podzwrotnikowych gleb wilgotno-leśnych.
24. Podklasa żółtoziemna.

Typy: żółtoziemy (a),  żółtozlemy glejowe (ah).
25. Podklasa czerwonoziemna.

Typy: czerwonoziemy (a),  czerwonoziemy glejowe (ah).
26. Podklasa podzwrotnikowa bagienna.

Typ: Podzwrotnikowe gleby bagienne.

VIII. Klasa podzwrotnikowych gleb sucholeśnych, sawannowych i s te
powych.

27. Podklasa ziem brązowych (cynamonowych).
Typy: gleby brązowe (a),  gleby szarobrązowe (a),  brązowe gle
by łąkowo-leśne (ah),  szarobrązowe gleby łąkowe-stepowe (ah).

28. Podklasa podzwrotnikowo-darniowa.
Typ: smolnice (ah).

29. Podklasa podzwrotnikowo-łąkowa.
Typ: łąkowe gleby podzwTotnikowe (h).

30. Podklasa podzwro^nikowo-sołońcowa.
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Typy; podzwrotnikowe gleby sołońcowe (a),  podzwrotnikowe gle
by łąkowo-sołońcowe (ah).

IX. Klasa podzwrotnikowych gleb pustynnych.
31. Podklasa szaroziernno-pustynna.

Typy: szaroziemy (a),  podzwrotnikowe gleby pustynne (a),  gleby 
łąkowo-szaroziemne (ah).

32. Podklasa podzwrotnikowo-sołonczakowa.
Typ: sołonczaki podzwTotnikowe.

C. Światowa grupa klas gleb kształtujących się w w am nkach  klimatu  
tropikalnego (Jrop iczesko je  poczwoobrazowanije").

X. Klasa wilgotnych gleb tropikalnych leśnych i sawannowych.

33. Podklasa laterytowa.
Typy: gleby laterytowe (a),  czerwone gleby sawann wysoko t r a 
wiastych (a),  gleby laterytowo-glejowe (ah),  czerwone gleby gle
jowe sawann wysoko trawiastych (ah).

34. Podklasa tropikalno-bagienna.
Typ: tropikalne gleby bagienne (h).

XI. Klasa tropikalnych gleb sucholeśnych i sawannowych.
35. Podklasa tropikalno-czerwonoziemna.

Typy: czerwonobrązowe gleby sucholeśne (a),  czerwonobrunatne 
gleby suchych saw ann (a),  czerwonobrązowe gleby ląkowo-leśne 
(ah),  czerwonobrunatne gleby łąkowo-sawannowe (ah).

36. Podklasa tropikalno-darniowa.
Typy: czarne gleby suchych saw ann — regury (a),  czarne gleby 
glejowe sawannowe (ah)

37. Podklasa tropikalno-łąkowa.
Typ: tropikalne gleby łąkowe.

38. Podklasa tropikalno-sołońcowa.
Typy: tropikalne sołońce sawannowe (a),  tropikalne sołońce łą 
kowo-sawannowe.

XII. Klasa tropikalnych gleb pustynnych.
39. Podklasa tropikalno-pustynna.

Typy: czerwonobrunatne gleby zdesertyzowanych pustyń (a) ,  t ro 
pikalne gleby pustynne (a),  czerwonobrunatne gleby łąkowo-pu- 
stynne (ah).

40. Podklasa tropikalno-sołonczakowa.
Typ: sołonczaki tropikalne (h).
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Co się tyczy związku genetycznego pom'ędzy wszystkimi wyliczonymi 
typami gleb, to — zdaniem autorki — mnożna go uwypuklić drogą wyróż
nienia poniższych tzw. rzędów utworów glebowych.

a) rząd biogeniczny (dawniejsze gleby strefowe),
b) rząd biolitogeniczny (np. gleby darniowe litogeniczne: rozmarzli- 

nowe, wilgotno-leśne-podzwrotnikowe i tropikalne),
c) rząd biohydrogeniczny (gleby łąkowe i bagienne),
d) rząd biohalogeniczny (sołońce, sołonczaki, sołodzie).

Współtwórca systemu N. N. Rozow [48, 49] opracował schemat po
działowy, obrazujący niejako drzewo genealogiczne jednostek wyróżnio
nych przez E. N. Iwanową.

Ważne wypowiedzi E. N. Iwanowej znajdujemy w polskiej publikacji 
tej autorki, wydrukowanej przez Wydział Nauk Rolniczych PAN z racji 
międzynarodowej konferencji gleboznawczej, odbytej w Polsce w 1957 r. 
[59]. Wprawdzie Iwanowa podaje w tej pracy definicje ustalone już daw 
niej przez Międzynarodową Komisję do Spraw Nomenklatury, System a
tyki i Klasyfikacji Gleb pod przewodnictwem I. W. T i u r i n a, ale tym 
razem definicje te są trochę jaśniej i krócej ujęte niż w wielu poprzednich 
publikacjach.

Przytoczymy kilka tych definicji, ale w zupełnie wolnym przekładzie.

Zacznijmy od pojęcia t y p u  gleb, który obejmuje każdorazowo gleby 
rozwijające się we względnie jednakowych warunkach bioklimatycznych 
i hydrologicznych, a noszące wyraźne piętno jakiegoś zasadniczego pro
cesu glebotwórczego. Oblicze gleby w obrębie typu warunkowane jest przez 
względną jednakowość takich cech, jak:

— akumulacja substancji organicznej oraz szybkość i charakter jej 
rozkładu,

— procesy rozkładu substancji mineralnej oraz syntezy połączeń mi
neralnych i organiczno-mineralnych,

— przemieszczanie się składników materiału glebowego,
— budowa profilu glebowego,
— kierunek zabiegów mających na celu zwiększenie i podtrzymanie 

żyzności gleb.

P o d  t y p  w, granicach typu rozróżniamy na podstawie wyrazistości 
efektów zasadniczego procesu glebotwórczego i przejawów jednego z pro
cesów towarzyszących. Wyodrębnienie podtypów ilustruje podstrefową 
i facjalną zmienność warunków przyrodniczych. Zabiegi agrotechniczne 
i melioracyjne, przewidziane dla podtypów, w ahają  się w węższych g ran i
cach niż te, które określamy dla całości gleb poszczególnych typów.
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Podtypy rozpadają się na r o d z a j e  w edług kryteriów zmienności lo
kalnej (skala macierzysta i chemizm wód gruntowych, „prehistoria“ gle
by itp.j.

Podstawę do wydzielenia g a t u n k u  (wid) stanowi stopień rozwoju 
procesu glebotwórczego (np. stopień zbielicowania gleby).

Każdy rodzaj dzieli się rów,nolegle nie tylko na gatunki, ale i o d m i a- 
n y (nie będące jednostkami podziałowymi, podporządkowanymi g a tun 
kom). O wyodrębnieniu odmiany (raznow idnosf) decyduje skład mecha 
niczny utworów macierzystych.

W zakresie odmiany mamy jeszcze s z e r e g i  względnie d z i a ł y  (raz- 
riady) określane na podstawie genezy i cech litologicznych skał (np. gle
by wykształcone z piasków zwałowych i gleby wykształcone z piasków 
wodno-lodowcowych; przykład mój).

Dodatkowo mogą być wyróżniane tzw. warianty  gleb, obrazujące s to
pień przekształcenia utworów glebowych przez czynności uprawowe rolnika. 
Warianty mogą stanowić także podziałową ilustrację efektów procesów 
erozyjnych.

Po ustaleniu zasadniczych pojęć E. N. Iwanowa przechodzi do spraw 
klasyfikacji gleb, omawia jednak tylko te typy, które najbardziej intere
sują uczestników konferencii gleboznawczej w Polsce. Oto one:
1- Typy gleb bielicowych.

Podtypy: północne gleby bielicowe, gleby bielicowe, gleby darniowo- 
bielicowe, gleby darniowo-żółtawo-bielicowe (diernowo-palewo-podzoli- 
styje).

2- Typy gleb bielicowo-bagiennych.
Podtypy: gleby torfowo-bielicowo-glejowe, gleby próchniczno-bielicowo- 
glejowe, gleby darniowo-bielicowo-glejowe.

3. Typ gleb darniowych rozmarzlinowych (tj. gleb darniowych ta jg i) .  
Podtypy: gleby darniowe pierwotne, gleby darniowo-węglanowe, gleby 
darniowe, gleby darniowe zbielicowane.

4. Typ gleb darniowo-glejowych rozmarzlinowych (tj. gleb darniowo-gle- 
jowych ta jg i).
Podtypy: gleby darniowo-glejowe, gleby próchniczne darniowo-glejowe.

5. Typ gleb bagiennych arktyczno-tundrowych.
6. Typ gleb bagiennych torfowisk wysok ch.

Podtypy: gleby torfowisk wysokich, gleby torfowisk przejściowych.
7. Typ gleb bagiennych torfowisk nizinnych.
8. Typ rzeczno-dolinowych gleb mułowo-torfowych.

Podtypy: gleby mułowo-fprfowe przejściowe, gleby mułowo-torfowe
nizinne, gleby mułowo-torfowe glejowe i grzęzawiska torfowe.
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E. N. Iwanowa zwraca słusznie uwagę, że występujące w Polsce gleby 
żółtawo-bielicowe (palewo-podzolistyje) stanowią przejście do gleb bru
natnych Europy Zachodniej.

P rzy  rozpatrywaniu klasyfikacji radzieckiej, zreferowanej przez E. N. 
Jv/anową, nasuw a się refleksja, że „usztywnienie” hierarchii odmian w pt- 
dziale nie jest korzystne. Słuszniejsze chyba byłoby zachowanie tego po
jęcia dla drobniejszych wahań przy różnych jednostkach podziałowych. 
Tak np. dobrze byłoby móc wyróżniać odmiany typów, podtypów, rodza
jów i gatunków. Zrodziłyby się w ten sposób odmiany typologiczne, ro
dzajowe, gatun'kowe itp., co uelastyczniłoby podział i ułatwiło operowa
nie nim.

Ogólnie charakteryzując całość klasyfikacji E. N. Iwanowej trzeba 
podkreślić, że jest ona w wysokim stopniu geograficzna, dzięki czemu 
opiera się łącznie na wszystkich czynnikach glebotwórczych. W wyróżnie
niach szczegółowych wzięte są ściślej pod uwagę procesy glebotwórcze 
i lokalna zmienność warunków kształtowania się gleby.

Wprawdzie klasyfikacja E. N. Iwanowej została opracowana przy 
współpracy N. N. Rozowa, ale ten ostatni uczony stworzył także własny 
schemat podziałowy [48, 49], który konstrukcyjnie różni się ód poprzednio 
zreferowanego. Ze względu na brak miejsca, schematu tego nie podajemy.

W edług wszelkiego prawdopodobieństwa gleboznawcy radzieccy w y
stąpią na międzynarodowym kongresie gleboznawczym w Madison (1960 r.) 
z nowym podziałem gleb świata. W edług nieoficjalnych zapowiedzi pro
jekt ten ma być opracowany zespołowo i uzgodniony w bardzo szerokim 
gronie specjalistów.

PROF. W. L. KUBIENA I SZKOLĄ NIEMIECKA

Obecnie przejdziemy do niemieckich systemów podziałowych.
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że czołowjm gleboznawcą niemieckim 

jest Walter K u b  i e n  a. Według jego systemu z 1948 r. [36] na „króle
stwo utworów glebowych“ (Reich der Bodenbildungen) składają się dwa 
rozgałęzienia, wyrastające ze wspólnego pnia genealogicznego, ale noszące 
również nazwę pni (S täm m e). Będą to:

A. pień „wodno-półlądowy”, czyli hydro-semiterrestryczny (Hydro-se- 
miterrestrischer S ta m m ) ,

B. pień lądowy, czyli terrestryczny (Terrestrischer S tam m ).
P i e ń  h y d r o - s e m i t e r r e s t r y c z n y  obejmuje dwa działy, 

a mianowicie:
— dział gleb podwodnych,
— dział gleb semiterrestrycznych.
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W obrębie działu gleb semiterrestrycznych rozróżniamy 5 typów 
utworów:

Typ 1. Utwory podwodne bez pokrywy organicznej.
Typ 2. Dy,
Typ 3. Dy-gytia.
Typ 4. Gytia (podtypy: morska, jeziorowa; odmiany: drobnookruchowa, 

grubookruchow a).
Typ 5. Sapropel.
Dział gleb semiterrestrycznych (zalewnych i wodogruntowych) składa 

się z 7 klas, obejmujących wiele typów:

I. Klasa gleb glejowych bez pokrywy humusowej.

II. Klasa semiterrestrycznych gleb gytiowych.

Rząd 1. Utwory wybrzeży morskich.
Typ 1. Osady morskie lagunowe typu Watt. '
Typ 2. Osady morskie przybrzeżne typu Marsch (i gleby właściwe 

z nich wykształcone).

Rząd 2. Semiterrestryczne gleby gytiowe śródlądowe.
Typ 1. Trzęsawiska leśne (Sumpfböden-Briicher).
Typ 2. Organiczno-mineralne gleby zabagnione (Anmoore).

III. Klasa gleb torfowych.
Typ 1. Gleby torfowisk nizinnych.
Typ 2. Gleby torfowisk przejściowych.
Typ 3. Gleby torfowisk wysokich.
Typ 4. Gleby tundry  zatorfionej.

IV. Klasa gleb słonych.
Typ 1. Sołonczak.
Typ 2. Sołoniec.
Typ 3. Sołodź.

V. Klasa gleb glejowych z lądową kumulacją próchnicy.
Typ 1. Gleby glejowe tundry.
Typ 2. Murszowo-próchniczne i próchniczno-m urszowe1 gleby g le

jowe.

1 Przym iotnika mursizowy względpie m urszow aty .używamy w iraaszych przekładach 
w dwóch znaczeniach. O kreślam y tym terminem pewien znany nam typ gleb bagieninydi 
ew entualnie pobagiemnych. Pirócz tego term in ten экюу raa-m d o  określania pewnych 
foirm próchnicy pośrednich m iędzy [próchnica w łaściwa a próchnica surowa, czyli b u t- 
w iną (właściwą; nie mylić ze ściółką). O trzym ujem y więc szereg forni próchnicy rów 
noległy do szeregu niemieckiego. Szereg niemiecki Rohihumus-Moder-Mull. Szereg nasz: 
próchnica surowa, czyli butwina — próohinica m urszow a, czyli muirszow.aita — próchnica
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Typ 3. Próchniczne gleby glejowe.

VI. Klasa mineralnych gleb mułowych.
Typ 1. Szare gleby mułowe.
Typ 2. Rędzinowate gleby mułowe.
Typ 3. Brunatne gleby mułowe.
Typ 4. Czerwone gleby mułowe.

VII. Klasa gleb próchnicznych powstałych z utworów organiczno-mine-
ralnych.
Typ 1. Czarna ziemia — smonice.
Typ 2. Gleba łąkowa.
Typ 3. Podzwrotnikowe i tropikalne gleby łąkowe „Vlei“ .

P i e ń  t e r r e s t r y c z n y  (najobszerniejszy) tworzy następujące roz
gałęzienia:

I. Klasa gleb pierwotnych, czyli surowych (pustynnych, arktycznych,
alpejskich).

II. Klasa gleb o słabo rozwiniętym profilu, tzw. „rankerowatych” .
Typ 1. Nieoglejone gleby tundry.
Typ 2. „Rankery“ .
Podtyp 1. Rankery jałowe (Dystrophe Ranker).
Podtyp 2. Rankery oligotroficzne.
Podtyp 3. Rankery mezotroficzne.
Podtyp 4. Ran'kery eutroficzne.

III. Klasa rędzin (typ rędziny).
Podtyp 1. Właściwe rędziny wapniowo-węglanowe.
Podtyp 2. Rędziny gipsowe.
Podtyp 3. Rędziny mieszane, czyli pararędziny.

IV. Klasa gleb stepowych.
Typ 1. Szaroziemy półpustynne.
Typ 2. Jasnoziemy półpustynne względnie jasne buroziemy półpu
stynne (Hellbrauner Boden der Halbwüste).

właściwa. Pojęcia te nie pokrywają się całkowicie. N asza próchnica muirszowa, czyli 
rnurszowaita, może z-adhodzić częściowo ma niektóre formy „Rolłrbumuis“, a więc przekra
czać granice „M dder”.

Jeżeli określam y substancję organiczną jakichś gleb mianem prócbniczno-mursizowej 
(m urszow atej), mamy na myśli, że ipródhnica właściwa ustępuję w niej jakościowo na 
rzecz 'próchnicy muirszowej (murszowaitej). W substancjach natom iast murszowo-r (m ur- 
szowafco-) -próchniczinyah znaczenie ipróchnicy właściwej uzyskuje iprzewaigę nad  zna.- 
czeniem form murszowydh (m urszow atych) substancji organicznej. Analogicznymi ter
minami posługujem y się przy określeniu charakteru ,;próchniczności” gleb różnych jed
nostek podziałowych.
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Typ 3. Gleby kasztanowe.
Typ 4. Czarnoziemy.

V. Klasa glin brunatnych i czerwonych.
Rząd 1. Gliny nawapieniowe.
Typ 1. B runatna glinka nawapieniowa (terra fusca).
Typ 2. Czerwona glinka nawapieniowa (terra rossa).
Rząd 2. Gliny na skałach krzemianowych.
Typ 1. Gliny brunatne i żółte stref umiarkowanych podzwrotnikowych 

i tropikalnych).
Typ 2. Gliny czerwone (podzwrotnikowe i tropikalne, laterytowe, zbie- 
licowane).

VI. Klasa czerwonoziem,ów i laterytów.
Typ 1. Czerwonoziem nawapieniowy (terra rosa ziemista).
Typ 2. Podzwrotnikowe i tropikalne czerwonoziemy na skałach krze

mianów} ch.
Typ 3. Lateryty.

VII. Klasa gleb brunatnych (typ gleb brunatnych).
Podtyp 1. Gleby brunatne środ'kowo-europ. (brunatne gleby leśne) 
Podtyp 2. Śródziemnomorskie gleby brunatne.
Podtyp 3. Alpejskie darniowe gleby brunatne.

VIII. Klasa gleb bielicowych (typ gleb bielicowych).
Podtyp 1. Gleby bielicowe żelaziste.
Podtyp 2. Gleby bielicowe próchniczno-żelaziste.
Podtyp 3. Próchniczne gleby bielicowe.
Podtyp 4. Gleby bielicowe glejowe.

Obok przytoczonego podziału zamieścił W. Kubiena efektowne drzewo 
genealogiczne wszystkich wyróżnionych przez siebie gleb. Ilustruje ono 
doskonale pokrewieństwa pomiędzy glebami i ich możliwości ewolucyjne.

W 1953 r. opublikował W. ’Kubiena słynny już „klucz“ do ozn aczan a  
gleb Europy, wraz ze zmodyfikowaną systematyką [37]. Zasady podziału 
pozostały właściwie te same. Zmieniła się tylko trochę konstrukcja i treść 
podziału szczegółowego. Ponieważ bardzo wielu gleboznawców europej
skich posługuje się tym ostatnim schematem, przeto przedstawię go tu 
w pewnym skrócie.

A. Oddział gleb podwodnych

AA. Utwory nietorfowe.
I. Protopedon, czyli pierwotne utwory podwodne.
II. Dy.
III. Gytia.
IV. Sapropel.
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AB. Utwory torfowe.
V. Torfowiska niskie. Dodatkowo: gytia torfowa.

B. Oddział gleb zalewnych i wodno grantowych (semiterrestrycznych).

BA. Semiterrestryczne gleby pierwotne.
VI. Młode aluwia — mady surowe (Rambla-Rohauboden)
VII. Pierwotne gleby arktyczne (strukturowe, napływowe).
VIII. Pierwotne gleby glejowe (Syrogley, Rohgleyboden).

BB. Gleby organiczno-mineralne (Ammoorige Böden).
IX. Zabagnione gleby organiczno-mineralne śródlądowe (Anmoore).
X. Marsze, czyli mady morskie.

BC. Gleby torfowe.
XI. Przejściowe torfowiska leśne.
XII. Torfowiska typu wysokiego.

Uwaga: w grupie BC wyróżniamy dodatkowo gleby murszowo-torfowe 
(Torfanmoore, Pechtorfanmoore, dystrophe, Torfrankèr), niektóre mursze 
(Torfmoorderranker, Torferden), gleby torfiasto-bielicowe.
BD. Gleby słone.

XIII. Sołonczaki.
• XIV. Sołońce.

XV. Sołodzie.
BE. Próchniczne gleby glejowe.

XVI. Tzw. gleje (Glay), mursze — Modergleyböden, młode czarne zie
mie glejowe — Mullgleyböden, oglejone gleby brunatno-łęgowe — 
verbraunte Gleyböden).

BF. Nieoglejone próchniczne gleby napływowe.
XVII. Mady (szaro-) brunatne (Paternia, graue Auböden, leicht ver
braunte graue Auböden).
XVIII. Borowiny — rendziny namyte (Rendzina — ähnliche Auböden).
XIX. Czarne ziemie (Smonitza. Schwarzerdeähnliche Auböden).
XX. Brunatne i czerwone gleby łęgowe, głównie mady (Vegarbraune 
Vega. Braunlehm-Vega, Rote Vega).

C. Oddz'al gleb suchogruntowych (ierrestrycznych)

CA. Suchogruntowe gleby pierwotne (surowe).
a) Gleby suchogruntowe pierwotne stanowiące klimaks.
XXI. Gleby pustyni mrozowych (arktycznych i alpejskich) — tu ark
tyczne gleby pierwotne (typu Hammad, strukturowe, rumosze górskie, 
alpejskie gleby mrozowe).
XXII. Gleby pustyń suchych (Yerma; pyłowe słono-pyłowe, hamady,
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piaszczyska pustynne, skorupy gipsowe i wapienne),
b) gleby sucho gruntowe pierwotne nie stanowiące klimaksu.
XXIII. Gleby pierwotne stref umiarkowanych (krzemianowe, w ęg la
nowe, lessowe).

CB. Gleby o słabo rozwiniętym profilu, tzw. rankery.
XXIV. Rankery: próchniczno-murszowe gleby rumoszowe (Protoran- 
ker), próchniczno-murszowe gleby wczesnego stadium rozwojowego 
na utworach krzemianowych (dystrophe Ranker), próchniczno-murszo
we gleby tundry suchej (Tundraranker),  suchotorfy (psudotorfy), 
Eilagranker, próchniczno-murszowe gleby alpejskie (alpine m ullar
tige Ranker), rruirszowo-próchniczne gleby alpejskie stref kosówko
wych i pokrewnych (T angelranker) , próchniczne gleby wczesnego s ta 
dium rozwojowego (Mullranker) oraz niektóre inne, mało ważne formy.

CC. Gleby rędzinowate.
XXV. Rędziny właściwe (E urends ina) . Tu m. in.: rędziny szkieletowe 
wczesnego stadium rozwojowego (Protórendsina), alpejskie rędziny 
namyte (alpine Pechrendsine), górskie rędziny murszowo-próchniczne 
-(Tangelrendsinen), kserorędziny (popieluchy).
XXVI. Rędziny mieszane (P a ra ren d s in a ) .

CD. Gleby stepowe.
XXVII. Szaroziemy.
XXVIII. Buroziemy.
XXIX. Kasztanoziemy.
XXX. Czarnoziemy.
XXXI. Paraczarnoziemy (czarnoziemy na utworach prawie lub całko
wicie bezwapiennych).
XXXII. Paraszaroziem y (szaroziemy na utworach prawie lub całkowi
cie bezwapiennych).

CE. Ziemie wapienne (terrae calxis).
XXXIII. Ziemie brunatne (terra fusca) i ziemie czerwone (terra rosa).

CF. Ziemie plastyczne (Bolusartige Silikatböden, P lastosols).
XXXIV. Gliny brunatne.
XXXV. Gliny czerwone.

CG. Ziemie laterytyczne (Latosols),
XXXVI. Czerwonoziemy laterytyczne względnie laterytowe (skrajna 
forma — lateryty).

ÇH. Klasa gleb brunatnych.
XXXVII. Gleby brunatne (środkowo-europejskie brunatne gleby leśne, 
wapniste i ferrytyczne brunatne gleby leśne, śródziemnomorskie gleby 
sucholeśne, alpejskie gleby darniowo-brunatne).
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CI. Klasa gleb pseudogłej owych (podlegających oglejeniu tylko okresowo).
XXXVIII. Gleby pseudoglejowe (Pseudogley).

CJ. Klasa gleb bielicowych.
XXXIX. Gleby bielicowate (Semipodsole). Tu m. in.: zbielicowane bru
natne gleby leśne.
XL. Gleby bielicowe właściwe, tu gleby bielicowo-glejowe, bielice moc
ne (według dawnych pojęć polskich, termin niemiecki — M olkenpodsol), 
gleby próchniczno-bielicowe (H um uspodsole), gleby bielicowe próch- 
niczno-żelaziste, alpejskie gleby darniowo-bielicowe, północne gleby 
płytko bielicowe — bielicowe karłowate przytundrowe (nordische Zwerg- 
podsole — Nanopodsole).

Systematyką gleb na terenie NRF zajmuje się także E. M ü c k e n  h a u 
s e n  [40, 41]. Uczony ten należy wyraźnie do szkoły naukowej W. Kubieny 
i jego koncepcje podziałowe są raczej tylko modyfikacjami systemów wyżej 
zreferowanych.

E. Mückenhausen zainteresował się bliżej sprawą utworów pośrednich 
pomiędzy glebami bielicowymi i brunatnymi, 'którym sporo uwagi poświęcali 
po ostatniej wojnie światowej gleboznawcy francuscy. Po Francuzach należy 
on do głównych inicjatorów wydzielania gleb, określanych przez niego „ P a 
rabraunerde“. Są to gleby odgórnie przemyte, niekiedy dość silnie z powie
rzchni odszlamowane, czasem przypominające utwory bielicowe, ale zasadn i
czo nie podlegające aktualnie procesowi bielicowemu. Większość takich gleb 
zaliczali dawniejsi gleboznawcy rosyjscy do gleb skrytobielicowych, niekiedy 
do słabobielicowych. Obecnie określa się je w gleboznawstwie radzieckim 
dość różnie. M. in. noszą one nazwę gleb żółtawo-bielicowych (palewo-pod- 
zolistych).

Koncepcje podziałowe W. Kubieny i E. Miickenhausena przejęli Fr. 
S c h e f f e r  i P.  S c h a c h  t s c h a b e l  [50], którzy położyli jedna'k szcze
gólny nacisk na sam ą budowę profilu glebowego, przez co nadali swemu 
schematowi pewną oryginalność. Schemat ten przytaczamy w dużym skrócie. 
Na wstępie podajemy znakowanie poziomów genetycznych, stosowane w gle
boznawstwie niemieckim:
A — powierzchniowy poziom próchniczny.
(A) — słabo rozwinięty poziom próchniczny
A p . — poziom orno-próchniczny.
A o o = L  — ściółka leśna nie rozłożona.
Ao = F — butwina, próchnica surowa, czyli butwinowa, albo murszowata 

(półsurowa).
Ai = A — mineralny poziom próchniczny.
Az = At  — poziom eluwialny.
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Az = Ai  — trzeci człon poziomu Л, stanowiący poziom wymycia lessivé = 
ausgewaschen), ale nie zbielicowania. Charakterystyczny u pa- 
rabrunatnoziemów.

(В ) = B v — lekko zbrunatniały poziom bardzo słabego wmywu u gleb bru
natnych (brunatnoziemów).

В = Bi  — poziom iluwialny,
Bi = Bh — pierwszy człon poziomu 5 , wykazujący wmyw próchnicy (Bh), 

ewentualnie także części ilastych ( B t ) ,  a czasem słabą jeszcze 
kumulację półtoratlenków (Bs).

Bi  = Bs — drugi człon poziomu ß ,  charakteryzujący się kumulacją półtora
tlenków, czasem wzbogacony w próchnicę.

С — skała macierzysta.
Ci = Cv — poziom skały rozluźniony przez wietrzenie — regolit (wyróż

nia się tylko dla gleb wykształconych ze skał masywnych i sce- 
m entow anych).

Ci =  Cn — skała niezwietrzała.
Ca — poziom kumulacji węglanu wapnia.
D — skała podłożowa (stanowiąca podłoże skały macierzystej gleby).
G — poziom pozostający pod wpływem wody gruntowej.
Gi =  Go — pierwszy człon poziomu G — strefa oksydacji.
Gi =  Gr — drugi człon poziomu G — strefa redukcji.
g  = S — poziom pozostający pod wpływem wody pochodzenia opadowe

go, spiętrzającej się nad w arstw ą (poziomem) nieprzepu
szczalną.

Sa — poziom zasolenia.

Skrót klasyfikacji profilowej F. Scheffera i P. Schachtschabela [50]
przedstawia się następująco:

A. Gleby łerresłryczne (suchogruntowe).

AA. Gleby surowe (pierwotne) o profilu (A) — C.
AB. Gleby o profilu A — С (rankery, rędziny, czarnoziem y).
AC. Gleby brunatne o profilu A  — (В ) — С.

Tu m. in. parabrunatnoziemy (lessivé) o profilu Ai  —  Лз — В  — С
oraz gleby brunatne zbielicowane o profilu A  — В  — (В)  — C.

AD. Gleby bielicowe o profilu A — В  — С.
1. Gleby bielicowe typowe: A o — A i — Az —  Bi  — Bz — C.
2. Gleby brunatno-bielicowe: Ao —  Ai  — Az  —  В  —  (В)  — C.
3. Gleby bielicowe pseudoglejowe: Ao — Ai  — Az  —  B S  —  CS  (przykład).
4. Gleby bielicowo-glejowe: Ao —  Ai  —  В  — G.

AE. Gleby pseudoglejowe o profilu A  — S.
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Bez podania cech profilowych autorzy wyliczają następnie: AF  — ziemie 
wapienne, AG  — ziemie plastyczne, A H  — ziemie laterytyczne.

B. Gleby semiterrestryczne  (wodogruntowe] i zalewne).

BA. Gleby glejowe o profilu A  — G.
I. Śródlądowe.
1. Gleba glejowa pierwotna: (A) — G.
2. Gleba glejowa typowa: A — Go — Gr.
3. Mokra gleba glejowa: AG o — Gr.
4. Bagienna gleba organiczno-mineralna.
II. Marsze.
1. M arsze pierwotne: (A) — G.
2. M arsze młode: A — G.
3. Marsze stare (różne formy profilu).

BB. Gleby napływowe.
1. Mady młode: (Л) — C.
2. Mady szare: A — C.
3. Rędziny namyte (borowiny): A — C.
4. Czarne ziemie dolinowe: A — C.
5. Mady brunatne: A — (В ) — С.

Bez podania cech profilowych autorzy wyliczają następnie: BC  — gleby 
słone i alkalicznie oraz wszystkie gleby działu utworów podwodnych.

Na międzynarodowej konferencji gleboznawczej odbytej w Polsce we 
wrześniu 1957 r. referował sprawę niemieckiej systematyki gleb E. Ehwald
[13]. Zagadnienie zostało ujęte przez tego uczonego w bardzo daleko
idącym skrócie, nie obrazującym koncepcji podziałowych w całości. D la
tego też nie będzierr.y podawali jego uw ag ogólnych na tematy wchodzące 
w zakres interesującego nas zagadnienia. Ograniczymy się tylko do tych 
wypowiedzi, które uzupełniają podane wyżej wyróżnienia gleb i mają szcze
gólne znaczenie dla terenów Polski.

Otóż E. Ehwald w toku przeglądu systematycznego gleb Niemiec wy
mienia m. in. wyróżnione przez E. M ückenhausena „pelosole” , które są 
po prostu bardzo ciężkimi glebami ilastymi o silnie zaznaczonej litogenicz- 
ności (bardzo słabo zróżnicowany profil). Byłoby chyba wskazane, żeby 
i u nas nie podciągać gleb najcięższych, prawie nie różniących się od swego 
utworu macierzystego, pod miano gleb brunatnych, czy też innych gleb 
o wykształconych cechach pedotypologicznych.

Najwięcej uwagi poświęca E. Ehwald sprawie trzech najbardziej w Niem
czech i u nas rozpowszechnionych typów gleb. Omawia on mianowicie 
bliżej: gleby brunatne, gleby przemyte (lessivés) i gleby bielicowe.



Aktualny stan systematyki gleb w Europie 71

Różnice pom/ędzy tymi trzema typami gleb są rzeczywiście istotne. 
Z danych E. Ehwalda można wysunąć wniosek, że rozpoznawanie wymie
nionych typów pod lasem w ym aga 'w praw dzie  pewnego wyrobienia glebo
znawczego, ale jest najzupełniej realne. Wskazówek dotyczących odpo
wiedniej diagnostyki w zastosowaniu do gleb uprawnych autor nie podaje.

SYSTEMATYKA GLEB W NAUCE FRANCUSKIEJ

Trzeba przyznać, że do wyodrębnienia gleb przemytych, ale nie zbieli- 
cowanych, przyczynili się najbardziej gleboznawcy francuscy. O glebo
znawstwie francuskim jednakże musimy mówić na końcu, bo koncepcje 
podziałowi gleboznawców francuskich wynikły głównie z .,przetrawienia“ 
koncepcji rosyjskich i niemieckich.

Przystępując do schematów klasyfikacyjnych powstałych we Francji 
musimy zacząć od tego podziału, który został opracowany przez G. Aubert 
w ramach komisji gleboznawczej pod przewodnictwem A. Oudin. Komisja 
ta m:'ała na celu stworzenie mapy gleb Francji w skali. 1 : 1 000 000. Podział 
utworów glebowych, sporządzony specjalnie dla tej mapy, został opubli
kowany przez A. Demolon w 1952 r. [9].

Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że ustalony przez komisję podział 
jest właściwie legendą mapy, co wpływa oczywiście na jego konstrukcję. 
Oprócz tego musimy podkreślić, że podział ten składa się z dwóch sche
matów. Jeden schemat dotyczył Francji właściwej — europejskiej, a drugi 
terytoriów zamorskich, głównie Algerli (tzw. territoires d‘outre-m er). W ni
niejszym, referacie oba schematy zostały scalone i w tej postaci przedsta
wiają się następująco:

Grupa A. Gleby rozwinięte (sols évolués).

I. Seria gleb regionów zimnych (np. gleby poligonalne).
II. Seria bielicowa (série podzolique).

Subseria jednopoziomowych gleb kwaśnopróchnicznych.
Typy: gleby urowo-próchniczne, gleby torfowisk wysokich, gleby próch- 
niczno-popiołowe (sols humo-cendreux).
Subseria podzołów (podzols).
Typy: podzoły próchniczne, podzoły żelaziste.

III. Seria gleb przemytych (sols lessivés).
Subseria gleb bielicowych (sols podzoliques).
Typy: gleby bidicowe, gleby bielicowate (sols podzolisés), gleby prze
myte (sols lessivés), gleby brunatne (sols brons lessivés), gleby b ru 
natne lekko przemyte (sols bruns légèrement lessives).
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IV. Seria gleb brunatnych.
V. Seria rędzin.

Subseria wapiennych gleb brunatnych.
Typy: wapienne gleby brunatne jednopoziomowe, wapienne gleby bru
natne przemyte.
Subseria rędzin typowych.
Typy: rędziny czarne, rędz.ny czerwone, rędziny białe, brunatne gleby 
wapienne.
Subseria rędzin o rozwiniętym profilu.
Typy: rędziny zdegradowane, rędziny koluwialne.

VI. Seria gleb śródziemnomorskich.
Subseria gleb czerwonych (np. terra rosa).
Subseria buroziemów skorupowych.
Subseria kasztanoziemów skorupowych.
Subseria szaroziemów skorupowych.

VII. Seria gleb stepowych.
Subseria gleb półpustynnych.
Typ: szarozieniy półpustynne.
Subseria gleb suchostepowych.
Typy: buroziemy, gleby kasztanowe.
Subseria gleb stepów półsuchych.
Typy: czarnoziemy typowe, pseudoczarnoziemy.

VIII. Seria gleb siallitycznych leśnych i sawannowych.
Subseria gleb przemytych.
Typy: czerwone gleby sawanny, gleby przemyte, gleby wgłębnie-kon- 
krecyjne.

4IX. Seria laterytyczna.
Subseria laterytów.
Typy: lateryty właściwe, lateryty oskorupione, lateryty.
Subseria ziem laterytowych.
Typy: ziemie szare, ziemie żółte, ziemie czerwone, ziemie skorupowe. 
Subseria tropikalnych glin czerwonych.
Typy: gliny czerwone typowe, gliny czerwone zbielicowane.

Grupa B. Gleby słabo rozwinięte (peu évolués).

X. Seria gleb aluwialnych.
Typy: gleby aluwialne organiczne (np. gleby torfowisk niskich), gle
by aluwialne kontynentalne, gleby aluwiów rzecznych, gleby eolxzne.

XI. Seria gleb szkieletowych.
Subseria erozyjna (gleb rozmytych i przewianych).
Typ: gleby górskie, gleby kamieniste i skaliste obszarów pustynnych.
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Przytoczony podział jest łatwo zrozumiały i nie wymaga specjalnych 
komentarzy. Warto jedynie zwrócić uwagę na eksponowaną pozycję gleb 
tzw. przemytych (sols lessivés).

G. Aubert nie poprzestał na tym prowizorycznym schemacie podziało
wym, lecz wspólnie z innym gleboznawcą francuskim, mianowicie P. D u- 
c h a u f o u r ,  przystąpił do opracowania pełnego i konsekwentnego syste
mu gleb. Nowy system* gleb obu autorów został przedstawiony na kongre
sie gleboznawczym w Paryżu w 1956 r. [6], a ponadto opublikowany w pod
ręczniku gleboznawstwa P. Duchaufoura [11].

Obaj autorzy stwierdzają [11, str. 156], że ich podział został skon
struowany na podstawie analizy koncepcji klasyfikacyjnych W. Kubieny 
[36, 37], E. Mückenhausena [40] i A. Oudina [5, 9] oraz dawniejszych 

koncepcji jednego ze współautorów nowego systemu, mianowicie G. Au- 
berta (referat wygłoszony na VI Międzynarodowym Kongresie Gleboznaw
czym w Leopoldville,. Kongo, 1954 r.).

W tym nowym systemie uwypuklona jest dość silnie morfologia gleby. 
Dlatego też przedstawiając podział G. Auberta i P. Duchaufoura podamy 
najpierw znakowanie poziomów genetycznych (różniące się w drobnych 
szczegółach od znakowania autorów niemieckich).

Nomenklatura i oznaczanie poziomów profilu glebowego.

(A ) — poziom zróżnicowany w stosunku do skały macierzystej jedynie 
przez rozdrobnienie mechaniczne.

A — poziom powierzchniowy, zawierający substancję organiczną, a czę
sto przez wymywanie zubożony w koloidy i żelazo.

(B ) — poziom tzw. В  „s truk tura lny” , zróżnicowany w stosunku do skały
m acerzyste j  przez silniejszy stopień zwietrzenia (obecność wolne
go FesOs), a w stosunku do powierzchniowego A przez odmienną, 
bardziej zwartą strukturę (wielościenną lub pryzmatyczną) i przez 
brak substancji organicznej.

В  — poziom tzw. В  „teksturalny“ , zróżnicowany w stosunku do pozio
mu A przez wzbogacenie w koloidy (głównie glin i żelazo), a czę
sto również i w próchnicę.

С — skała macierzysta lub produkty jej rozkładu.
G — poziom glejowy koloru zielonkawego (z rdzawymi „kieszeniami” ), 

tworzący się na pograniczu stałego zwierciadła wody gruntowej.
g  — poziom pseudoglejowy, tworzący się na pograniczu okresowego 

zwierciadła wody gruntowej; na rdzawym tle szare „kieszenie“ 
zubożałe w żelazo.
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Podział szczegółowy poziomu A.

Ao — poziom organiczny położony powyżej poziomów mieszanych (or- 
ganiczno-m ineralnych), względnie mineralnych.

Ai — poziom mieszany złożony z substancji organicznej i mineralnej.
Az — Poziom zubożały w substancję organiczną, a często także w glinę, 

i żelazo.
A /C  — poziom przejściowy, wzbogacony w węglany (w niektórych glebach 

o profilu A C ).

Podział gleb według G. Auberta i P. Duchaufoura

Klasa I

Gleby mineralne pierwotne (,,surowe“ — bruts),  o profilu (A)C.
Podklasa 1. Gleby pierwotne klimatogeniczne (arktyczne gleby poligö- 

nialne, szaroziemy półpustynne).
Podklasa 2. Gleby pierwotne nieklimatogeniczne (gleby pochodzenia 

erozyjnego, młode gleby aluwialne).

Klasa II

Rankery, tj. gleby o słabo rozwiniętym profilu AC.
Podklasa 1. Rankery klimatogeniczne (tundrowe, alpejskie).
Podklasa 2. Rankery nieklimatogeniczne (erozyjne).
Podklasa 3. A^łode gleby napływowe (gleby aluw alne).

Klasa III

Gleby wapniste (sols calcimorphes) o profilu AC.
Podklasa 1. Gleby stepowe (czarnoziemy, gleby kasztanowe i kaszta- 

nowo-czerwone, buroziemy i gleby buro-czerwone, gleby skorupowe).
Podklasa 2. Gleby wapienne (rędziny).
Podklasa 3. Gleby hydromorficzne (czarne gleby tropikalne, wapniste 

gleby aluwialne).

Klasa IV

Gleby próchniczne (zawierające próchnicę w łaściw ą), ,.zdążające“ do 
wykształcenia profilu A ( B ) C  lub ABC.

Podklasa 1. Gleby brunatne niehydromorficzne (gleby brunatne w ła
ściwe, gleby przemyte — sols lessivés).

Podklasa 2. Gleby brunatne o bliskim poziomie wody gruntowej (gleby 
brunatne aluwialne).
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Klasa V

Gleby surowo-próchniczne „zdążające“ do utworów „surowopróchnicz- 
nych“ o profilu A B C  (gleby brunatne zbielicowane, gleby bielicowe).

Klasa VI

Gleby żelaziste kl 'matu ciepłego i gorącego o profilu A ( B ) C  lub ABC.
Podklasa I. Śródziemnomorskie ziemie czerwone (nie przemyte i prze

myte).
Podklasa 2. Gleby żelaziste tropikalne (o różnym stopniu przemycia 

i lateryzacji).

Klasa VII

Gleby ferralityczne o profilu A B C  lub BC  (dalszy podział według stop
nia zażelaz.enia, próchniczości i zeskoi lipienia konkrecyjnego).

Klasa VIII

Gleby halomorficzne.
Podklasa 1. Gleby halomorficzne o profilu AC  (gleby słone).
Podklasa 2. Gleby halomorficzne o profilu A ( B ) C  lub A B C  (gleby al

kaliczne, sołońce, sołodzie).

Klasa IX

Gleby hydromorficzne o profilu przeważnie zredukowanym— A g  lub AG.
Podklasa 1. Gleby hydromorficzne kontynentalne (pseudoglejowe i gle

jowe).
Podklasa 2. Gleby hydromorficzne na aluwiach morskich (gleby pol- 

derów, utwory maregeniczne strefy tropikalnej).

Klasa X

Gleby hydromorficzne organiczne (torfowiska mezotroficzne, torfowi
ska oligotroficzne).

Jak  widzimy, podział ten różni sie od schematu W. Kubieny głównie 
pod względem, formalnym. Fakt, że zastosowano tu trochę inne wyróżnie
nia poszczególnych jednostek podziałowych nie powoduje sprzeczności 
pomiędzy koncepcjami francuskimi i niemieckimi.

Na paryski kongres zgłoszona była także „tablica genetyczna’* gleb 
w opracowaniu znanego kartografa francuskiego J. H. D u r a n d a  [12], 
autora ciekawej i cenionej pracy o glebach Algerii [ П а ] .  Autor przedsta
wił w formie graficznej genealogię rozmaitych grup względnie typów gleb, 
wyprowadzając je ze wspólnego pnia skały macierzystej, ulegającej wie
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trzeniu. Schemat dobrze skonstruowany, choć ogólnkow y i nie obejmu
jący żadnych takich form, które nie zostałyby uwzględnione przez innych 
gleboznawców francuskich w ich podziałach.

Na Półwyspie Pirenejskim nie spopularyzowały się ani niemieckie, ani 
francuskie koncepcje podziałowe. W Hiszpanii i w byłych posiadłościach 
hiszpańskich na terenie Afryki utrzymują moc obowiązującą klasyfikacje 
genetyczne Emila H. Del Villara. Ostatnia klasyfikacja tego autora po
chodzi z 1953 r. [53].

UWAGI OGÓLNE O SYSTEMATYCE GLEB W EU R O PIE

Na tym kończymy przegląd opracowanych w Europie po. drugiej woj
nie światowej systemów podziałowych gleb. Przejdziemy teraz bezpośred
nio do uwag na tem at dorobku poszczególnych szkół europejskich i całości 
gleboznawstwa europejskiego w zakresie systematyki gleb.

Chyba nie ulega wątpliwości, że najbardziej własne oblicze zachowuje 
szkoła radziecka, opierająca się prawie wyłącznie na badaniach własnych 
uczonych. Oczywiście nie wspominam tu o oryginalnej, ale mocno prze
starzałej szkole hiszpańskiej, której początki tkwią zresztą korzeniami 
w gleboznawstwie rosyjskim.

Szkoła niemiecka nie jest pozbawiona wybitnie indywidualnych i cał
kowicie oryginalnych rysów (np. W. Kubiena i jego uczniowie), ale zasad 
niczo opiera się w swym rozwoju na osiągnięciach gleboznawców całego 
świata.

Szkoła francuska przetrawia w zakresie systematyki dorobek innych 
narodów, ale umie posługiwać się nim samodzielnie i wyciągać zeń w łas
ne wnioski.

Gdy myślimy o systematyce gleb, to przede wszystkim skupiamy naszą 
uwagę na pojęciu typu gleb, który stanowi w gleboznawstwie zasadniczą 
jednostkę podziałową.

Otóż typy gleb wyodrębniano dawniej zwykle na podstawie czynników 
glebotwórczycb albo na podstawie zasadniczych cech i przebiegu samego 
procesu glebotwórczego.

Większość dzisiejszych gleboznawców rad z ick ich  uznaje dziś synte
tyczne pojęcie typu, uwzględniając jednocześnie proces glebotwórczy 
i wszystkie czynniki glebotwórcze. Krótko mówiąc: typ to postać gleby 
podlegająca określonemu procesowi glebotwórczemu (mowa o procesie 
dominującym, nadającym glebie najważniejsze jej cechy w ujęciu dyna
micznym) w określonym środowisku geograficznym. Oczywiście ten „okre
ś lony” proces ma być dla tego „określonego” środowiska najbardziej cha
rakterystyczny.
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Wydawałoby się, że takie stanowisko jest najsłuszniejsze. Nie wytrzy
muje ono jednak egzaminu „życiowego“ . Tendencje rozwojowe pewnych 
gleb mogą zachować jednakowe oblicze w kilku środowiskach geograficz
nych. Tak np. wyobraźmy sobie jakiś obszar, o klimacie wilgotnym, i chłod
ny m, warunkującym dodatnio rozwój gleb bielicowych. Wydaje się, że moż
na znaleźć jego podobnie b.elicotwórczy odpowiednik, który będzie się w y
różniał wprawdzie cieplejszym klimatem, ale obfitszymi opadami.

Gdybyśmy chcieli stosować ściśle zasadę względnej „jedności“ typu 
gleby i tła środowiska jej rozwoju, to moglibyśmy dojść np. do wniosku, 
że „klasyczne“ gleby b.elicowe (poleśne) Wysp Brytyjskich nie należą 
wcale do typu gleb bielicowych, bo środowisko geograficzne tych wysp jest 
zupełnie niepodobne do środowiska tajgi. Jeżeli żaden z gleboznawców 
nie wysuwa takiego twierdzenia, to tylko dlatego, że liczni gleboznawcy 
są niekonsekwentni.

Wydaje się,- że trzeba wrócić do koncepcji dominującego i aktualnego p ro 
cesu glebotwórczego jako jedynego kryterium wydzieleń topologicznych. 
W przeciwnym razie zabłądzimy w labiryncie zmiennych przestrzeni i cza
sów środowisk geograficznych. Istnieje obawa takich np. spekulacji myślo
wych: „nie to jest ważne, że dany typ gleby tu występuje, tylko ważne jest, 
że nie powinien tu występować — a więc nie występuje0. Realna ocena z ja 
wisk przyrodniczych poucza nas, że nawet w obliczu niepowtarzalności 
układów nie zawsze różne kombinacje tych samych czynników muszą pro
wadzić do efektów różnych pod każdym względem. Tak np. przestrzenny 
wzrost jednoczesny temperatury i opadów może powodować dużą umow
nie zmienność całości środowiska przy stosunkowo słabej zmienności cha
rakteru i kierunku procesu glebotwórczego.

Co się tyczy gleboznawstwa radzieckiego, to występuje ono na zewnątrz 
solidarnie, ale trudno uwierzyć, żeby stanowiło ono jedną szkołę. Zbyt 
bujne jest w ZSRR życie naukowe przyrodników i zbyt namiętnie toczą 
się spory pomiędzy naukowcami (m. in. na łam,ach „Pczwowiedienija“ ) , 
żeby można było uwierzyć w istnienie nawet względnie jednolitej radziec
kiej szkoły gleboznawczej.

Co się 'tyczy  ewentualnego powrotu do koncepcji uznawania dominują
cego i aktualnego procesu glebotwórczego za podstawowe kryterium typo
logiczne, to nie możemy zapomnieć, że warunkiem realności takiego kry
terium jest uwzględnienie spraw użytkowania ziemi, zwłaszcza zaś wyod
rębnienie gleb ornych jako utworów n 'e podlegających już ani specyficz
nym wpływom lasu, ani też nie objętych trwale przez żadną formę procesu 
darniowego. Wtłaczanie gleb użytków ornych do rozmaitych kategorii dzie
wiczych postaci utworów naturalnych jest wyraźnym, pogwałceniem zasad 
realizmu obowiązującego w nauce. Jest rzeczą oczywistą, że specjalna po
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zycja całości gleb użytkowanych rolniczo nie może pozostać w sferze j a 
kichś zagadnień wyodrębnionych, tylko musi znaleźć swe odbicie we wszy
stkich gałęziach wiedzy o glebie, przede wszystkim zaś w tej gałęzi trzo
nowej, jaką jest systematyka gleb. Pisali już zresztą ostatnio na ten temat: 
N. L. B ł a g o  w i d o w  [7], W. A. D o  ł o t o  w [10], I. F. G a r k u s z a  
[15, 16, 17], N. P. K a r p i n s k i j  [34], B. W. N a d z i e ż d i n  [42, 61], 
M. A. O r ł ó w  [44], A. A. Z a w a l  i s z y n  [59, 60. 61, 62] i inni.

Robiąc przegląd rozmaitych ogólnoświatowych systemów podziałowych, 
opracowanych w różnych krajach, spostrzegamy łatwo pewne obciążenie 
autorów, wynikające z nadmiernego sugerowania się ich układami s tosun
ków glebowych we własnych krajach. Ta'kie obciążenie jest najmniej szkod
liwe u gleboznawców radzieckich, którym ich olbrzymi kraj pozwala .na 
poznanie wielu stref i obszarów glebotwórczych bez paszportu zagran icz
nego. Zdaje się jednak, że najszersze spojrzenie na gleby, świata ma W. 
Kubiena, który w ogóle nie jest obciążony kompleksem jakiegokolwiek kraju.

Ogólnie można powiedzieć, że w zakresie systematyki gleb nie zrodzi
ły się po drugiej wojnie światowej żadne takie pomysły, które stworzyłyby 
jakieś nowe horyzonty. Widzimy w tej dziedzinie raczej kontynuację daw 
niejszych wysiłków i doskonalenie dawnych koncepcji. Gleboznawstwo ra 
dzieckie odeszło od Williamsa, którego koncepcje okazały się niezupełnie 
słuszne i w większości niemożliwe do zastosowania w praktyce. Punkt 
wyjścia dla nowych rozwiązań podziałowych w Niemczech stanowią raczej 
nie stosunkowo nowe problemy H. Strem m ’ego, lecz dawne wskazania 
E. R am ann’a .Dla Francuzów twórcy gleboznawstwa genetycznego są jeszcze 
nadal ,,młodzi” i aktualni. W gleboznawstwie hiszpańskim królują do dziś 
poglądy E. H. Del Villara. Gleboznawstwo brytyjskie żyje głównie trady
cjami ugruntowanymi przez G. W. Robinsona. Gleboznawcy innych k ra 
jów europejskich nie zajrruiją się na ogół systematyką gleb o za s ;ęgu ogól
noświatowym.

Poważniejsza rewizją pojęć dokonywana jest w węższycli granicach 
i dotyczy szeregu pojęć bardziej szczegółowych. Francuzi i Niemcy, a n a 
stępnie specjaliści rad z :eccy zaczęli kłaść szczególny nacisk na wyróżnia
nie gleb pośrednich pomiędzy brunatnymi i bielicowymi. W ten sposób zo
stał ustalony osobny typ gleb przemytych, którego pojęcie rozpowszech
niło się i przyjęło w wielu krajach po kongresie paryskim w 1956 r.

Część gleboznawców zwraca uwagę na konieczność zaostrzenia realiz
mu w systematyce gleb. E* Mückenhausen [40, 41] ustala pojęcie ciężkich 
gleb ilastych, które na skutek słabych przemian glebotwórczych nie mogą 
należeć do żadnego z typów charakterystycznych dla stref czy obszarów 
swego występowania (pelosole). W. G. Z o l n i k o w  [63] zwraca uwagę 
na fakt, że na niektórych utworach o specyficznym jednostronnym składzie
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chemiczno-mineralogicznym, nie rozwijają się w ogóle takie gleby, które 
mo.żna by zaliczyć do jakiegoś określonego typu genetycznego. K. P. G o r- 
s z e n i n  [26] zarzuca gleboznawstwu radzieckiemu lekceważenie składu 
mechanicznego gleb, który ma przecież znaczenie podstawowe dla rolnic
twa. Wreszcie liczni inni gleboznawcy radzieccy wysuwają konieczność 
tworzenia nowych, rolniczo-użytkowych podziałów gleb, połączonych z bo- 
nitacją gruntów.

Na zakończenie poruszymy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Otóż 
liczni gleboznawcy zadają  sobie pytanie — czy i kiedy dojdzie do takiego 
uzgodnienia podziału gleb świata, który zostałby przyjęty przez gleboznaw
ców wszystkich krajów?

Trudno odpowiedzieć lakonicznie na tego rodzaju pytanie. Przede w szy
stkim nigdy tak nie będzie, żeby na całym świecie obowiązywał tylko jeden 
podział. Różne podziały tworzone są z różnego punktu widzenia i zawie1 
rają w sobie różne wartości. Przy tym  uda nam się może ustalić wr skali 
międzynarodowej, które z podziałów należy uznać za najlepsze, ale p raw 
dopodobnie uznanie takie będzie dotyczyło kilku czy nawet kilkunastu po
działów, traktowanych jako równowartościowe koncepcje o różnej myśli 
przewodniej.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że już w krótkim czasie powstanie 
legenda dla m,ap gleboznawczych świata i większych jego obszarów. Oczy
wiście legenda ta będzie odpowiadać jakiemuś układowi systematycznemu, 
który zawrze w sobie wiele kompromisów, a może i trochę niekonsekwencji. 
Jeśli chodzi o najobszerniej pojęte typy gleb, to bliscy jesteśmy już mię
dzynarodowego uzgodnienia ich pojęć. Trudności konstrukcyjne w tworze
niu podziałów są zawsze do przezwyciężenia. Co zaś dotyczy szczegóło
wego rozbicia gleb na jednostki klasyfikacyjne najniższych rzędów, to nie 
może i nie powinno stać się ono przedmiotem sporów na płaszczyźnie mię
dzynarodowej. Doprowadziłoby to bowiem do nadmiernych, wręcz kary 
godnych uproszczeń, albo do takich skomplikowanych zestawień, które spo
wodowałyby zupełną dezorientację w zmienności przestrzennej oblicza 
gleby. Chyba wystarczy dla potrzeb świata jakiś względnie ogólnikowy, 
dość elastyczny schemat, w ramach którego będzie można bez większego 
skrępowania tworzyć podziały regionalne, zgodne z właścw ościam i róż
nych środowisk geograficznych i z realnymi potrzebami (nie tylko zresztą 
praktycznymi) różnych regionów.

Poważny niepokój budzi jedynie sprawa wyodrębnienia gleb bielico
wych właściwych (podzoły, podzolistyje poczwy; podzols, sols podzoliques; 
Podsole, podsolige Böden), gleb przemytych (żełto-podzolistyje poczwy, 
paliewo-podzolistyje poczwy, psiewdopodzolistyje poczwy, łożno-buroziem- 
nyje poczwy; sols lessivés; ausgewaschene Böden) i gleb okresowo gle*
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jowych, zwanych także z niemiecka glebami pseudoglejowymi (poczwy 
glejowo-psiewdopodzolistoga tipa; Pseudogley).

Otóż wydaje się nie ulegać wątpliwości, że okresowe oglejenie odgrywa 
dużą rolę w 'kształtowaniu się tzw. „podzołów’‘ i innych najtypowszych 
form gleb bielicowych północy Związku Radzieckiego. Jednocześnie proces 
glejowy bierze udział w. ewolucji wielu (chociaż nie wszystkich) gleb prze
mytych, nie podlegających zbielicowaniu stricto sensu. Wynikają stąd n a 
stępujące wnioski:

1. Nie można łączyć genezy wszystkich pseudobielicowych gleb prze
mytych (podległych dekolmatacji z procesem oglejenia okresowego 
(Pseudogley). Jednocześnie nie można odrywać od tego ostatniego pro
cesu rozwoju ogółu gleb przemytych (sols lessivés).

2. Nie można odrywać właściwego procesu bielicowego od procesu ogle
jenia okresowego, gdyż oba te procesy charakterystyczne są dla samego 
środowiska geograficznego. Łączy je zarówno jedność miejsca, jak 
i względna jedność czasu. Trudno sobie nawet wyobrazić prawdziwe pod- 
zoły bez tzw. „nadm iernego1’ uwodnienia w o'kresach wiosennych i jesien
nych. Jest rzeczą niewykluczoną, że aktywność bielicująca kwasów próch- 
nicznych jest uwarunkowana właśnie przez okresową beztlenowość środo
wiska glebowego.

3. Nie można wyodrębniać gleb podlegających okresowemu oglejeniu 
jako osobnego typu utworów glejowych, dającego się przeciwstawić ty
powi gleb bielicowych z jednej strony i typowi pseudobielicowych gleb 
przemytych z drugiej. Próba tak 'ego wyodrębnienia doprowadziłaby do 
niesłychanego zamętu w systematyce gleb i w rezultacie podważyłaby teo
retycznie rzeczywiste istnienie gleb bielicowych.

4. Zamiast przeciwstawiać sobie gleby okresowo-glejowe, bielicowe 
i pseudobielicowe, należałoby chyba uznać proces okresowo-glejowy za pro
ces towarzyszący powstawaniu gleb bielicowych i pseudobielicowych oraz 
za proces warunkujący pozytywnie kształtowanie s :ę oblicza typologicz
nego tych gleb (zarówno bielicowych, jak też pseudobielicowych). Znajo
mość następstw okresowego oglejenia nie upoważnia nas do tworzenia 
nowej jednostki typologicznej, a tylko pogłębia naszą wiedzę o niektórych, 
ustalonych już jednostkach.

Co się tyczy okresowego oglejenia, to stanowi jno  zjawisko, którego 
znaczenie przekracza wiele dotychczasowych koncepcji gleboznawczo-ge- 
netycznych i podziałowych. Dopiero stosunkowo niedawno została opubli
kowana praca S. P. J a r k ó w  a, I. S. ' K a u r i c z e w a  i N.  N.  P o d- 
d u b n e g o  [32a], poświęcona genezie sołońców (gleb alkalicznych) i so- 
łodzi (zdegradowanych gleb alkalicznych). Według tych autorów nie może 
być mowy o powstawaniu ostatnio wymienionych typów gleb bez procesów
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redukcyjnych. Z kolei wyciągamy konsekwentne wnioski, że okresowe ogle- 
jenie jest koniecznym warunkiem ich powstawania.

Prześledzenie roli okresowego oglejenia w ewolucji gleb różnych stref 
klimatycznych poucza nas  wyraźnie, że procesy związane z tym zjaw is
kiem przyczynią się do kształtowania zasadniczego oblicza różnych, nie
podobnych do siebie nawzajem utworów glebowych. A więc élar’.y procesu 
glejowego w glebach uwypuklają nam ich genezę w granicach szeregu 
typów, ale nie upoważniają nas do wyprowadzania utworów podlegają
cych okresowemu oglejeniu poza granice rozmaitych jednostek typologicz
nych, a tym bardziej do łączenia różnych gleb okresowo oglejonych w jed
nostki podziałowe rzędu tzw. typu. Właśnie tego rodzaju próby są wysoce 
niebezpieczne i mogą spowodować ogromny zamęt w przyrodniczym, po
dziale gleb.

Wydaje się, że pełne uwzględnienie procesów glejowych w różnych for
mach ewolucyjnych procesu glebotwórczego spowoduje dość znaczną rewi
zję niektórych pojęć gleboznawczych i wpłynie na rekonstrukcję systemów 
podziałowych. Musimy jednak przy tym pamiętać, że awans pewnych czyn
ników w naszych koncepcjach dotyczących zagadnień genetycznych może 
pociągnąć za sobą pewną ich degradację jako kryteriów podziałowych. 
W podziałach musimy się często opierać nie na właściwościach najw ażniej
szych, lecz na cechach możliwie najmniej powtarzalnych. Tak też jest 
z oglejeniem. Im lepiej zdajemy sobie sprawę z roli oglejenia w rozwoju 
różnych gleb, tym większą powinniśmy zachować, ostrożność w stosowaniu 
kryterium „glejowego“ dla celów podziałowych.

Brak miejsca uniemożliwia bliższe omówienie klasyfikacji gleb Polski 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na tle radzieckich i zachodnio
europejskich koncepcji podziałowych. Wobec tego autor ograniczy się tylko 
do kilku poniższych uw ag na ten temat.

Otóż nie ulega wątpliwości, że typologiczne zróżnicowanie gleb jest 
szerzej i głębiej ujęte w podziałach radzieckich, niemieckich i francuskich 
niż w podziale polskim. Wszystkie omówione w referacie schematy podzia
łowe stanowią jednak wyraz oddalania się wielu gleboznawców radzieckich 
i zachodnioeuropejskich od gleboznawstwa rolniczego. Liczni specjaliści 
z różnych krajów doszukują się w glebie cech dawno wygasłych procesów 
i na nich opierają swoją systematykę. Jednocześnie lekceważone są czę
ściowo kryteria ważne z praktycznego punktu widzenia. Tak np. bardzo 
słabo uwzględnia się geologiczne pochodzenie gleby (geogeneza, s tano
wiąca u nas kryterium rodzajowe) i jej skład mechaniczny (kryterium g a 
tunkowe). Wydaje się, że polska klasyfikacja jest bardziej udana, gdyż 
nie upośledza ani teorii (chociaż pod tym względem wymaga poprawek 
i uzupełnień), ani praktycznie ważnych założeń. Należy s ‘ę tylko obawiać,

6
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żeby chęć naśladowania teoretycznie doskonałych klasyfikacyjnych syste
mów Wschodniej czy Zachodniej Europy nie zepchnęła szkoły krajowej 
na tory obce interesom rolnictwa, któremu gleboznawstwo powinno nie
wątpliwie służyć.

Na korzyść gleboznawstwa radzieckiego, niemieckiego i francuskiego 
przemawia jego bliższy kontakt z naukami geograficznymi, znajdujący 
swoje odbicie m. in. w  systematyce gleb. Zapoznanie się z publikacjami 
wielu zagranicznych gleboznawców stwarza, trwale wrażenie, że operują 
oni pojęciami i terminami, które nie są obce geografom ich krajów. Izola
cja gleboznawców polskich w stosunku do krajowej geografii fizycznej jest 
wyraźna. Oczywiście izolacji tej winne są obie strony. Geografowie polscy 
nie interesują się w dostatecznym stopniu gleboznawstwem, a gleboznawcy 
nasi zapominają, że ich dziedzina wiedzy należy zarówno do nauk rolni
czych, jak  i geograficznych. W ymaga to pełnego uzgodnienia pojęć i ter
minów gleboznawczych i fizyko-geograficznych.

W ydaje się, że celem, do którego należy dążyć, jest takie ustawienie 
nauki o glebie w zespole nauk o ziemi, żeby mogły z tego wyniknąć możli
wie największe korzyści dla rolnictwa i leśnictwa. Jednoczesne zacieśnia
nie więzów gleboznawstwa z geografią fizyczną i gospodarstwem wiej
skim nastręcza wprawdzie przejściowe trudności, ale stanowi pewną ko
nieczność rozwojową pedologii. Potrzeba jednoczenia nauk przyrodniczych 
i wprzęgania ich w służbę człowieka staje się coraz bardziej oczywista. 
Nie ulega wątpliwości, że włączenie gleboznawstwa w ramy geografii fi
zycznej i uwypuklenie jego rolniczo-leśnych zadań produkcyjnych musi 
znaleźć swój wyraz w systematyce, która jest kośćcem i drogowskazem 
we wszystkich dyscyplinach.
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