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ARKADIUSZ MUSIEROWICZ

ZARYS NOWEJ SYSTEMATYKI GLEB NIEMIEC 
I KRYTYCZNE O NIEJ UWAGI

W nowej systematyce gleb Niemiec wyróżniane są następujące grupy 
gleb:

A. Landböden (Terrestrische Böden) — Gleby ziemne,
B. Semiterrestrische Böden (Grundwasser- und Überflütungsböden) — 

gleby pólziemne, formujące się pod wpływem wody gruntowej i wody 
zalewowej,

C. Unterwasserböden (Subhydrische Böden) — Gleby podwodne,
D. Moorböden — Gleby torfowe.

A. Landböden (Terrestrische Böden) — Gleby ziem,ne 
Należą tu utwory glebowe nie znajdujące się pod stałym działaniem  

wody gruntowej, a więc utwory, w których przeważają zstępujące ruchy 
roztworów glebowych oraz utwory glebowe pseudogleje (Pseudogley) 
z górną wodą zastojową. Stagnacja tej wody spowodowana jest nie- 
przepuszczalnością gleby lub warstw zalegających głębiej, w których 
przeważa poziomy ruch roztworów glebowych.

I/A. Rohböden — Gleby o niewykształconym profilu (gleby surowe) 
Do gleb tych zaliczane są utwory skalne, podlegające przede wszyst

kim wietrzeniu fizycznemu, powierzchniowo rozluźnione, nie zawiera
jące poziomu próchnicznego.

Budowa profilowa tych gleb przedstawia się następująco:
(A) — poziom, w którym bytują głównie korzenie roślin pionier

skich, bez widocznej próchnicy,
С — poziom skały macierzystej.
W przypadku skał masywnych w poziomie С możemy wyróżnić:
Ci — poziom rumoszowy (Zersatzzone),
С2 — podpoziom skały masywnej.

Do gleb tych należą:
Syrosem  —  gleby surowe strefy umiarkowanej:
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a) syrosem wytworzony ze skał nie masywnych, пр. 
ai — syrosem lessowy,
a2 — syrosem żwirowy,
аз — syrosem piaskowy w ydm ow y,

b) syrosem wytworzony ze skał masywnych, np. 
bi — syrosem węglanowy,
b2 — syrosem piaskowy itd.
Alpine Rohböden — alpejskie gleby surowe . Są to gleby zasobne 

w  kamienie. K u b i e  n a  wśród tych gleb wyróżnia:
Alpine Râmark — Alpine Rohböden,
Alpine Hamada Râmark.
Ta ostatnia gleba charakteryzuje się tym, że posiada na powierzchni 

ochronny płaszcz z kamieni; stąd nazwa dodatkowa Hamada.

II/A. Ranker — Gleby rankerowe
Są to gleby o małej miąższości, o słabo zaznaczonym poziomie próch- 

nicznym, zalegającym na skałach krzemianowych lub krzemionkowych, 
częściowo zwietrzałych, bezwęglanowych lub słabo węglanowych, za
wierające pewne ilości części szkieletowych (piasków, żwirów, kamieni) 
i wykazujące А, С budowę profilową. Gleby ranker mogą powstawać 
zarówno ze skał masywnych, jak i ze skał osadowych luźnych (np. 
z piasku wydmowego) i zawierać różne rodzaje próchnicy.

Gleby rankerowe stanowią dalsze stadium rozwojowe Rohböden — 
gleb o nie wykształconym profilu, bezwęglanowych lub słabo węgla
nowych. Wśród gleb tych Kubiena między innymi wyróżnia:

Protoranker, tj. ranker m iody , posiadający zaledwie kilkucentyme
trowy poziom próchniczny, leżący na masywnych skałach krzemiano
wych lub krzemionkowych, ubogith w związki wapnia.

Mullartiger Ranker — ranker mullowaty;
Mullranker — ranker m ullowy .
Ranker mullowaty i ranker mullowy, sądząc z opisu budowy profi

lowej tych gleb, są to — według polskiej nomenklatury — gleby słabo
wykształcone, o bardzo płytkim poziomie próchnicznym.

Tangel-Ranker — ranker tangelowy, specjalny mullowaty ranker 
alpejski o następującej budowie:

Aó (L) — podwarstwa miąższości 2—3 cm,
A'o' +  Aó" — podwarstwy miąższości 5—35 cm,
Ai  — poziom próchniczny miąższości 5—30 cm.
Podwarstwy Ao +  Aó" nazywane są „Tangel”, stąd nazwa gleby

Tangel-Ranker. pH tej gleby waha się w granicach 5,2— 5,4 i nie po
siada zoli humusowych kwaśnych, jakie występują w glebach bielico-
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wych. Nie mamy więc w danym przypadku, podobnie jak w tangel- 
-rędzinie, do czynienia z próchnicą surową — morową.

W rank erach1 przeważnie zaznacza się już dość wyraźnie określony 
proces glebotwórczy. Stąd też możemy wyróżniać, np. brunatne gleby 
rankery (Braunerde Ranker), bielicowe gleby rankery (podsol Ranker).

Należałoby ustalić, jaka powinna być miąższość gleby o słabo zazna
czonym profilu, aby ją można było nazwać glebą rankerową. Nie podają 
tego badacze niemieccy.

I I I /A . Rendzinaartige Böden (Rendzinen) — Rędziny
M ü c k e n h a u s e n  zalicza do rędzin gleby zasobne w С аС О з (częś

ciowo w MgCO.**) lub w gips o stosunkowo małej miąższości, wykazu
jące A—С budowę profilową. Gleby te nie zawierają większych domie
szek piasku kwarcowego i wytwarzają się ze skał węglanowych i gipso
wych. Rędziny charakteryzuje różna miąższość warstwy próchnicznej 
oraz różna jakość i zawartość próchnicy.

Pararendzina — pararędzinami nazywa Mückenhausen gleby węgla
nowe ze znaczniejszą domieszką piasku kwarcowego, o A—С budowie 
profilowej, wytworzone ze skał krzemionkowych i krzemianowych, za
wierających węglan wapnia (nie podano, jakie ilości węglanu).

L a a t s c h  i K u b i e n a  wyróżniają obok pararędziny Eurendzi- 
na rędzinę właściwą.

P a l l m a n n  i jego współpracownicy ograniczają nazwę rędziany 
tylko do gleb wytworzonych z margli o budowie profilowej A—C.

Humuskarbonatböden — glebami próchniczno-węglanowymi nazy
wają ci badacze gleby o A—С budowie profilowej, wytworzone ze słabo 
gliniastych wapieni i dolomitów.

Budowa profilowa typowych rędzin przedstawia się następująco: 
A  — poziom próchniczny; AC — poziom przejściowy, С — poziom skały 
macierzystej.

Jeżeli chodzi o skały węglanowe, to wysokoprocentowe twarde wa
pienie i dolomity wietrzeją trudniej niż miękkie i niskoprocentowe wa
pienie i margle, stąd też z tych ostatnich wytwarzają się rędziny o więk
szej miąższości. Jakość i ilość części niewęglanowych, a szczególnie 
minerałów ilastych oraz rodzaj skał węglanowych wywierają duży wpływ

1 Gleby ranker, wytworzone ze skał masywnych, są glebami leśnymi. W za
leżności od właściwości skały macierzystej, klimatu i wystawy gleby te porastają 
lasy iglaste lub mało wymagające drzewostany liściaste. Te ostatnie jednak w y
magają skał krzemianowych i odpowiednich warunków wilgotnościowych.

Na piaskowych lotnych rankerach rosną lasy sosnowe nieraz z niewielką do
mieszką brzozy i dębu (Weissbirke, Stileiche).
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na właściwości i żyzność rędzin. Należy więc wyróżniać rędziny wap
niowe i rędziny marglowe.

Protorendzina (Urrendzina) — protorędzina — rędzina pierwotna 
jest to młoda wapienna rędzina (analogia do Protoranker), zaledwie kil
kucentymetrowej miąższości, często pokryta kobiercem mchów, zawie
rająca w poziomie A  próchnicę moderową rędzinową. Poziom próchnicz- 
ny A przedstawia w  stanie suchym rozpyloną mieszaninę resztek roślin
nych, drobniutkich czarnych lub czarnobrunatnych odchodów drobnej 
fauny (dżdżownice w  tych warunkach nie znajdują odpowiednich wa
runków dla swego bytowania) oraz ziarn kalcytu względnie dolomitu. 
Protorędziny spotykamy przede wszystkim w miejscach podlegających 
erozji.

Mullartige Rendzina — rędziny czarnoziemne lub szaroziemne mul- 
lowate. W glebach tych poziom próchniczny A  jest ciemnoszary lub bru- 
natnoczarny, szkieletowy, o miąższości do 25 cm. Próchnica w tym po
ziomie jest wytworem fauny (stonóg, pędraków, mrówek, larw, owadów 
i tylko czasem dżdżownic; dżdżownice z powodu braku „gliny” i su
chości nie mają w tych glebach warunków do wytwarzania z resztek 
roślinnych mullu).

W poziomie próchnicznym mullowatej rędziny, podobnie jak w pro- 
torędzinie, występują ziarna kalcytu lub dolomitu, rozdrobnione resztki 
roślinne, ewentualnie tylko bardzo małe ilości gliny i gruzełki próch
nicy, głównie pod postacią humianów wapnia, nie tworzącej natomiast 
z wtórnymi minerałami ilastymi kompleksowych związków organicz- 
no-mineralnych.

Mullrendzina — rędziny mullowe . Tworzą się one z margiistych wa
pieni i margiistych dolomitów oraz z margli. Są one glebami stosunko
wo dość gliniastymi o dość miąższych poziomach — A (25— 35 cm) i zaj
mują stanowiska wilgotniejsze. W rędzinach mullowych próchnica gro
madzi się w ich kanalikach i spękaniach. Jest ona przede wszystkim w y
tworem dżdżownic, które przenikając w głąb profilu rędzin mullowych 
wzbogacają je w  próchnicę. Próchnica mullowa jest silnie zdyspergo- 
wana i tworzy plastyczne kompleksowe połączenia mineralno-organicz- 
ne z wtórnymi minerałami ilastymi i kationami Ca, Mg i Fe. Nie stwier
dzono w tej mullowej próchnicy resztek roślinnych o zachowanej struk
turze tkanek, natomiast występują w niej właściwe kwasy huminowe 
ciemne oraz brunatne kwasy huminowe, tzw. kwasy ulminowe. Wśród 
rędzin mullowych są wyróżniane: rędziny mało zasobne w próchnicę, 
zawierające mniej niż 2% próchnicy, rędziny średnio zasobne w próch
nicę zawierające 2—4% próchnicy, rędziny zasobne w próchnicę — za
wierające powyżej 4% próchnicy.
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W rędzinach mullowych między poziomem A i С występuje iluwial- 
ny poziom Ca osadzonych związków wapniowych, wyługowanych z wierz
chnich warstw. Typowe rędziny mullowe zawierają od góry pewną ilość 
odłamków skał macierzystych. Szczeliny i 'Spękania w  skałach macie
rzystych rędzin mullowych wypełnione są miałem glebowym. Wnika
ją tam korzenie roślin, a w szczególności korzenie buków, naturalnych 
drzewostanów porastających najczęściej rędziny, poza rędzinami strefy 
alpejskiej i subalpejskiej.

Rędziny mullowe, wytworzone z łatwo wietrzejących marglistych skał 
węglanowych, są glebami stosunkowo miąższymi, biologicznie wysoko 
aktywnymi, dość wilgotnymi i zasobnymi w składniki pokarmowe. 
Wśród rędzin stanowią one najbardziej dojrzałe stadium rozwojowe.

Kutóena uważa, że rędziny mullowe wykazują duże podobieństwo do 
czarnoziemów łąkowostepowych, chociaż nie dorównują im ani pod 
względem miąższości, ani żyzności. Rędziny mullowe można również 
traktować jako czarnoziemy strefy humidowej.

Braune Rendzina — rędziny brunatne, wydzielane również w sy
stematyce polsikiej, należą według Kubieny do rędzin często o już dość 
daleko posuniętym odwapnieniu (wtedy nie burzą z HC1), dość znacznej 
zawartości wtórnych minerałów ilastych i części gliniastych, zbrunat
nieniu poziomu A  próchnicznego lub nawet obecności poziomu (B) po
między poziomami Л i C. Gleby te mogą zresztą równocześnie charakte
ryzować się zbrunatnieniem poziomu A i obecnośaią poziomu (B) (wy
trącanie się uwodnionych tlenków żelazowych). Pod poziomem (B) mo
że występować poziom węglanowy. Miąższość rędzin brunatnych może 
być różna, co naturalnie wpływa na właściwości i żyzność tych gleb.

Próchnica występuje w rędzinach brunatnych w formie mullu. 
W brunatnych rędzinach leśnych występują tylko cienkie podwarstwy 
ściółki leśnej Ao. Rozkład i humifikacja resztek roślinnych w brunat
nych rędzinach są dobre, ale nieco gorsze niż w przypadku rędzin mul
lowych. Brunatne rędziny są glebami biologicznie aktywnymi, zasob
nymi w faunę glebową, a w szczególności w  dżdżownice. Przy większej 
zawartości gliny wykazują one dużą pojemność wodną. Rędziny bru
natne są również glebami przewiewnymi, ale ich przepuszczalność w sto
sunku do wody i przewiewność mogą się zmniejszać, jeżeli ich warstwy 
głębsze stają się zbyt zwięzłe.

Marglowe rędziny brunatne silnie odwapnione, jeżeli zatracają struk
turę, stają się mniej żyzne niż rędziny mullowe. Rędziny brunatne w pe
wnym stadium rozwojowym mogą stanowić przejście do terra fusca.

Według Kubieny można szukać pewnej analogii między rędzinami 
brunatnymi a czarnoziemami zdegradowanymi. Rędziny brunatne są
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to przede wszystkim gleby leśne i łąkowe, ale mogą one stanowić, o ile 
są dostatecznie głębokie, również dobre gleby orne.

Tangelrendzina — tangelrędzina. Na oświetlonych subalpejskich tere
nach rędziny mullowate i mullowe (a według Kubieny czasem i rędziny 
brunatne) są często porośnięte takimi roślinami, jak wrzosiec Erica carnea 
różanecznik owłosiony Rhododendron hirsutum , jałowiec halny Juniperus 
папа, kosodrzewina Pinas mughus. Rośliny te dostarczają trudno rozkła
dających się i ubogich w azot resztek roślinnych, które gromadzą się na 
powierzchni poziomów A tych gleb pod postacią tziw. Tangelhumus —  
próchnicy nakładowej tangelowej. Ten rodzaj próchnicy zewnętrznie w y
kazuje pewne podobieństwo do próchnicy surowej (Rohhumus), ale różni 
się od niego właściwościami. Nie stwierdzamy w nim kwaśnych soli kwasów  
humusowych, natomiast znaczne ilości odchodów dżdżownic. „Tangel- 
humus” przechodzi stopniowo w poziom Ai.

Budowa profilowa typowej tangelrędziny przedstawia się następująco: 
A qq(Aq -- L) — podwarstwa,
Ao(A" +  A'0") — warstwa tangel miąższości 8—40 cm,
Ai — poziom próchniczny miąższości 5—30 cm,
Ai Ca lub CCa — poziom,
С — poziom skały macierzystej.
W tangelrędzinach stwierdzamy odwapnienie poziomu Ai, a nieraz 

nawet pewne jego zakwaszenie i  nagromadzenie СаССЬ, w poziomach 
zalegających pod tym poziomem.

Pararendzina — pararędziny według Kubieny są glebami próchnicz- 
no-węglanowymi, w których grubsze frakcje mechaniczne składają się 
głównie z minerałów kwarcowych i krzemianowych. Kubiena podaje, że 
nazwa pararędzina odpowiada polskiej nazwie rędzina mieszana, co moim 
zdaniem jest tylko częściowo słuszne.

Pararędziny według Kubieny wytwarzają się przede wszystkim ze 
skał krzemianowych zawierających CaCO^ (Kubiena nie podaje nieste
ty, jakie ilości CaCO^ powinny zawierać te skały). Chodzi tu o piaskow
ce, łupki, lessy węglanowe, piaski wapienne, gliny margliste itp. Kubie
na jednak podkreśla, że wyróżnianie pararędzin nie jest łatwe, ponie
waż tworzą one stadia rozwojowe zbliżone do typu gleb brunatnych 
i innych. Poza tym Kubiena podkreśla, że gleby wytworzone z lessów  
węglanowych i marglistych glin w strefie łąkowostepowej i w strefie 
lasostepowej są czarnoziemami, a nie pararędzinami.

Pararędziny w przeciwieństwie do rędzin właściwych ulegają prze
ważnie łatwo odwapnieniu i różnym przemianom, np. pararędzina gle
ba brunatna -> gleba bielicowa.

Jeżeli chodzi o rodzaj próchnicy, to w pararędzinach mamy do czy
nienia z próchnicą mullową lufo z próchnicą mullowato-moderową.
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Uważam, że poszczególne rędziny wyodrębnione w  systematyce niemieckiej — 
z wyjątkiem  pararędzin — są scharakteryzowane dobrze i wyodrębnianie ich 
w  terenie nie sprawia trudności. Byłoby jednak moim zdaniem lepiej, gdyby 
rędziny mullorwe i mullowate traktować jako odmianę rędzin czamoziemnych. 
Rędziny oz arn ozie mne były [przecież dawniej wyodrębniane w  systematyce gleb 
S t r e m m e g o  jako „Kalkstein-Schwarzerde”

Definicja pararędzin nie jest dostatecznie ścisła i nie jes(t synonimem nasizej 
nazwy rędzina mieszana. Kubiena, który wprowadził nazwę pararędzin, podkreśla 
przecież, że wyróżnianie pararędzin nie jest łatwe, ponieważ tworzą one stadia 
rozwojowe zbliżone przede wszystkim  do typu gleb brunatnych. Poza tym  Kubie
na zaznacza, że gleby wytworzone z lesisów węglanowych i z gliln marglistych 
w  strefach łąkowo stepowej i lasostepowej należy traktować jako czarnoziiemy, 
a nie jako pararędziny. Jeżeli tak się sprawę stawia, a to jest słuszne, to należy 
być konsekwentnym w  wyciąganiu wniosków ii stwierdzić dalej, że ze skał w ę
glanowych nicmasywnych, a więc nip. lessów węglanowych, glin marglistych, pias
ków wapnisftych itd. tworzą się w strefie leśnołąjkoweij gleby cziarnoziemine (czarne 
ziemie) lub gleby brunatne, a nie pararędziny. Naizwę pararędzima można by 
utrzymać, ale tylko w  tym  przypadku, gdybyśmy chcieli zaznaczyć, (tak jak to 
jest przyjęte w  polskiej systematyce rędiziin, że mamy do czynienia ze specjal
nymi rędzinami, mianowicie z rędzinami mieszanymi, które wytworzyły się ze 
zwieitrze-liiny skał masywnych węglanowych przy współudziale pewnej domieszki 
obcego materiału (gliny, piaisikru, lessiu itd.).

Można by więc mówić o pararędzinach ozaimoziemnych 1 pararędzinaich bru
natnych.

IV/A. Schwarzerde-Tschernoseme — Czarnoziemy
Nowa klasyfikacja zalicza do czarnoziemów, podobnie jak inne kla

syfikacje, gleby strefy łąkowostepowej lub lasostepowej (klimatu se- 
miaridowego lub semihumidowego), wytworzone z luźnych skał głównie 
z lessów, a tylko czasem z piasków i glin marglistych, zawierających 
СаСОз2. W glebach tych zaznaczają się tylko słabo zstępujące ruchy 
roztworów glebowych. Typowe czarnoziemy wykazują A—С budowę 
profilową: A v A[, A[ Ca lub CCa, C.

W czarnoziemach wyługowanych i zdegradowanych w grę wchodzą 
jeszcze poziomy В lub (B)‘s. Czarnoziemy charakteryzują się miąższą 
warstwą próchniczną dość zasobną lub zasobną w związki próchniczne 
oraz obecnością kretowmi.

Próchnica czarnoziemów, w skład której wchodzą przede wszyst
kim kwasy huminowe właściwe ciemne, związana jest w znacznym stop
niu ż minerałami gliniastymi pierwotnymi i wtórnymi oraz z kationami 
Ca i Mg. W mniejszym stopniu w grę tu wchodzą humiany wapnia i ma
gnezu. W typowych czarnoziemach w ich poziomach A\  wtórne mine

2 Należy podkreślić, że pogląd Kubieny, stwierdzający że czarnoziiemy nie 
tworzą siię z takich skał bez węglanowych jak giraniity i baizalty, n ie jest słuszny, 
ponieważ taklie czarnoziemy występują np. w  Związku Radzieckim.

3 Patrz podręcznik A. Musierowicza pt.: „Gleboznawstwo szczegółowe”.
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rały ilaste (według badaczy niemieckich głównie ilit) pochodzą prze
ważnie ze skały macierzystej — lessu, a nie są wytworem procesu gle- 
botwórczego.

Wietrzenie w tych glebach, a co za tym idzie i wydzielanie krze
mionki oraz kwarcu, jeśli zaznacza się, to w  bardzo słabym stopniu. 
Próchnica czarnoziemów jest zasobna w azot, który jest znacznie łat
wiej dostępny dla roślin niż azot próchnicy gleb bielicowych. Próchnica 
ta wykazuje dużą pojemność sorpcyjną, ca 300 mg-równ./100 g. Próch
nica czarnoziemów posiada silne zdolności do zabarwiania na kolor ciem
ny profilów Ąiy silniejsze niż próchnica gleb brunatnych.

Badacze niemieccy podkreślają, że do czarnoziemów stepowych są 
podobne szaroczarne, nieraz brunatnawe gleby pochodzenia wodnego 
(według F e h m a n n a  schwarzerdeähnliche Böden), nazwane w Polsce 
czarnymi ziemiami, madami czarnoziemnymi4.

V/A. Braunerden — Gleby brunatne
Gleby brunatne powstają w klimacie umiarkowanym wilgotnym i są 

zabarwione na kolor brunatny w różnych odcieniach. W warunkach na
turalnych spotykamy je na terenach lasów i lasów mieszanych. Poza 
tym jednak mamy gleby brunatne orne, łąkowe i pastwiskowe. Gleby 
brunatne mogą się tworzyć z różnych skał, nie zawsze zawierających 
węglany, ale skały te muszą być dosyć zasobne w  kationy wapnia (gli- 
nokrzemiany) i przy wietrzeniu dawać substancje koloidalne. W gle
bach brunatnych minerały pierwotne przekształcają się pod wpływem  
wietrzenia w  minerały Witórne ilaste grupy mooatmorylonitowej lub 
montmorylonitowej i ilitowej. W glebach brunatnych powstałych ze 
skał osadowych minerały wtórne pochodzą również już z samych skał 
macierzystych osadowych, w których te minerały występują.

W glebach brunatnych ma miejsce silne ługowanie węglanów, stąd 
też gleby brunatne wyługowane (dojrzałe — reife) są już pozbawione 
w większym lub mniejszym stopniu węglanów. Odczyn gleb brunatnych 
niezbyt silnie wyługowanych jest neutralny (w glebach brunatnych 
niedojrzałych węglanowych, nawet słabo alkalicznych) lub słabo kwaś
ny, a niekiedy nawet średnio kwaśny (pH 5,5— 5,0).

Zabarwienie gleb brunatnych, a również zabarwienie poziomu (B) po
chodzi przede wszystkim od uruchomionych i osadzonych in situ tlen
ków żelaza. Czasem jednak to zabarwienie jest trudne do zaobserwowa
nia, np. wtedy, kiedy gleby brunatne tworzą się ze skał barwnych, np. 
z barwnych piaskowców.

4 Bliższych idanych niemieckich badacizy, dloftyczących czamoziemóiw nie cy
tuję, ponieważ są one zgodne z danymi, zesitaiwionymi w  moim podręczniku „Gle
boznawstwo szczegółowe”.
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W glebach brunatnych niezbyt silnie wyługowanych i nie zbielico- 
wanych nie ma przemieszczenia Fe2C>3 +  AI2O3 do poziomów (B), stąd 
też współczynnik K i5 frakcji ilastej <  0,002 mm poziomu A  i współ
czynnik K i frakcji ilastej poziomu (B) są zbliżone, naturalnie pod wa
runkiem, że materiał w profilach tych gleb nie wykazuje większych 
różnic w swym składzie, a przede wszystkim w swym składzie mecha
nicznym.

Stosunek współczynników — ~ w, glebach brunatnych wynosi ca 1.
K i

W glebach lessivés (np. Para-Braunerde) Ki frakcji ilastej poziomu 
Л i Ki frakcji ilastej poziomu (B) są również zbliżone, natomiast w g le
bach lessivés Ki całej próbki glebowej poziomu A  w stosunku do K̂  
całej próbki glebowej poziomu (B) jest większy (K,i Ж * ) .

Gleby brunatne zawierają przeważnie niedużo próchnicy, w Niem
czech jednak spotykane są eutroficzne gleby brunatne pod roślinnością 
trawiastą, które zawierają nawet do 12°/o próchnicy (według polskiej 
nomenklatury będą to czarne ziemie, tzw. czarnoziemy łąkowe bądź 
ciemnopróchniczne gleby brunatne). Typową formą próchnicy wielu gleb 
brunatnych jest próchnica mullowa. W nieodpowiednich warunkach 
tworzy się jednak próchnica moderowa. W glebach brunatnych bielico- 
wych (podsolige Braunerden) może już występować próchnica morowa 
(Rohhumus-Moor, lasy iglaste). W próchnicy mullowej gleb brunatnych 
główną składową częścią są ciemne kwasy huminowe, ale występują 
w niej również kwasy fulwowe. Pojemność sorpcyjna próchnicy gleb 
brunatnych wynosi 200—250 mg-równ./100 g. Pojemność ta jest więc 
nieco mniejsza niż pojemność wymienna czarnoziemów.

Budowa profilowa gleb brunatnych A , (В), С przedstawia się nastę
pująco:

A — poziom próchniczny szarobrunatny, ciemnobrunatny lub czar- 
nobrunatny strukturalny, przechodzący stopniowo w poziom .(B),

(B) — poziom brunatnienia przechodzący stopniowo w skałę macie
rzystą,

С — skała macierzysta.
Naturalnie budowa profilowa gleb parabrunatnych (Para Brauner- 

den- Lessivés) lub gleb brunatnych bielicowych (podsolige Brauerden) 
będzie nieco inna.

W zależności od klimatu, roślinności, rodzaju skał macierzystych, 
uwilgotnienia itd. tworzą się różne gleby brunatne. Również takie gleby,

5 Ki =  ---------------------------. Chodzi tu o stosunek molarny.
А12Оз +  Fe2Oj
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jak ranker, rędziny, czarnoziemy i czarne ziemie mogą się przekształcać 
przy zmianie procesu glebotwórczego w gleby brunatne.

Już przy pH 5,5—5,0 następuje silne ługowanie, a następnie słabe 
bielicowanie gleb brunatnych:

gleba brunatna gleba brunatna bielicowa —> gleba bielicowa
Gleby brunatne mogą się w pewnych warunkach przekształcać w gle

by brunatne pseudoglejowe (Pseudogley-Braunerden), a dalej w gleby 
pseudoglejowe (Pseudogley). Przy bielicowaniu gleb brunatnych tlenki 
żelaza ulegają rozpuszczeniu i pewnemu przemieszczeniu, w rezultacie 
zaznacza się białoszare zabarwienie ziarn kwarcu i krzemionki (odbar
wienie to można obserwować przez lupę). W glebach brunatnych po
rośniętych lasami iglastymi próchnica mullowa przekształca się stopnio
wo w próchnicę surową (Rohhumus).

Wartość użytkowo-rolnicza niektórych gleb brunatnych, szczególnie 
wytworzonych z leśsów, może być bardzo duża i zbliżona do wartości 
użytkowo-rolniczej czarnoziemów.

Wśród gleb brunatnych badacze niemieccy wyróżniają m. in. gleby 
brunatne eutroficzne, gleby brunatne tfligotroficzne, gleby brunatne 
mezotroficzne, gleby brunatne węglanowe, gleby brunatne para (lessivés), 
gleby brunatne bielicowe, gleby brunatne pseudoglejowe, gleby brunat
ne darniowe halne (połoninowe).

Eutrophe Braunerden (Eubraunerden) — gleby brunatne eutroficzne. 
Do gleb tych zaliczane są gleby brunatne o luźnym porowatym układzie 
profilowym, wykazujące przeważnie odczyn obojętny (chodzi o gleby 
słabo wyługowane, a więc o brunatne niedojrzałe — ufreife), zasobne 
w składniki pokarmowe, o miąższych poziomach próchnicznych, zawie
rających przeważnie próchnicę mullową, biologicznie czynne, wytwo
rzone przeważnie z łatwo wietrzejących skał wybuchowych i metamor
ficznych, zwałowych marglistych, zasobnych w kationy o charakterze 
zasadowym. W glebach brunatnych eutroficznych wietrzenie przebiega 
intensywnie, rezerwy mineralne (glinokrzemianów) są duże. Z rezerw 
tych tworzą się wtórne minerały ilaste, głównie minerały grupy mont- 
morylonitowej.

Dzięki ożywionej działalności fauny, a w szczególności dżdżownic, 
humifikacja resztek roślinnych przebiega pomyślnie i tworzą się przy 
tym kompleksowe związki próchniczno-gliniaste.

Naturalną pokrywę gleb brunatnych eutroficznych stanowią lasy 
i lasy mieszane. Gleby brunatne eutroficzne-niedojrzałe (u n re ife )  posia
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dają miąższe, zasobne w próchnicę0 poziomy A, przechodzące stopniowo 
poprzez poziomy (B) w  poziomy C. Gleby brunatne eutroficzne, w w y
niku ługowania i zakwaszania mogą się stopniowo przekształcać w gle
by brunatne oligotroficzne.

Oligotrophe Braunerden — gleby brunatne oligotroficzne są ubogie 
w kationy o charakterze zasadowym oraz w składniki pokarmowe i w y
kazują tendencję do zakwaszania i zaskorupiania. Są to gleby o stosun
kowo słabej biologicznej aktywności. Wytworzone są one z takich skał 
ubogich w kationy o charakterze zasadowym, jak kwaśne skały wybu
chowe (np. granity, gnejsy), piaskowce, piaski dyluwialne itd. Oligo
troficzne gleby brunatne są glebami wyługowanymi o układzie zwięzłym, 
ale cechujące się jednak niezbyt małą pojemnością powietrzną. Agre
gaty strukturalne tych gleb są niezbyt trwałe.

Gleby brunatne oligotroficzne wykazują tendencje do zakwaszania. 
W słabo kwaśnych odmianach tych gleb występuje próchnica mullowa.

W miarę zakwaszania się gleb brunatnych oligotroficznych zaczyna 
się zjawiać próchnica moderowa. Gleby brunatne oligotroficzne wytwo
rzone z ubogich skał masywnych są zwykle glebami płytkimi, o mało 
miąższych poziomach A i (B). Gleby brunatne oligotroficzne są zwykle 
słabiej zabarwione na kolor brunatny (mniejsza zawartość wodorotlen
ków żelaza) niż gleby brunatne eutroficzne i wykazują stosunkowo małe 
wysycenie kompleksu sorpcyjnego (szczególnie przy silniejszym zakwa
szeniu kationami o charakterze zasadowym). Gleby brunatne oligotro- 
ficzne należą do gleb brunatnych dojrzałych (reife Braunerden).

Mesotrophe Braunerden — gleby brunatne mezotroficzne wykazują 
właściwości i cechy częściowo zbliżone do gleb brunatnych eutroficz
nych, a częściowo do gleb brunatnych oligotroficznych.

Kalkbraunerden — gleby brunatne węglanowe są to gleby struktu
ralne, pulchne, zawierające próchnicę mullową. Gleby te posiadają pozio
my iluwialne Ca, może w nich występować CaCOy już w poziomie (B), 
a nawet w poziomie A.

Ich budowa profilowa przedstawia się następująco: A , (B), CC a, C.
Gleby brunatne węglanowe wytwarzają się z różnych skał zasobnych 

w СаСОз. Najlepsze gleby brunatne węglanowe kształtują się z lessów 
węglanowych7.

6 Część z tych gleb według systematyki polskiej należy zaliczyć do czarnych 
ziem, tz(w. czarnoziemów łąkowych (warsitwa próchniczna w  itakich glebaich po
winna рпгекгасиас 35 cm).

7 W sysitematyce niemieckiej nie jest ścisłe sprecyzowane, kiedy glefoę w y
tworzoną z utwioirów węglanowych naiLeży zaliczyć dio rędziin, a w  szczególności
do pararędzin, a kiedy do gleb brunatnych węglanowych.

10 R o czn ik i G leb o zn a w cze
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Para Braunerden (Sols lessivés) — gleby para brunatne według Müc- 
kenhausena są to gleby brunatne wytwarzające się ze skał lessowych 
i lessowa tych już przy reakcji neutralnej i średnio kwaśnej. W dalszym  
stadium rozwojowym gleby para brunatne mogą ulec nawet bardzo sil
nemu zakwaszeniu. W glebach tych ma już miejsce pewne przemiesz
czanie koloidów w głąb profilu glebowego. W wyniku tego procesu nad 
poziomem (B) kształtuje się poziom A 3 . Jest on jaśniejszy od poziomu 
(B), chociaż jest jeszcze równomiernie zabarwiony wodorotlenkami że
laza.

Para Braunerden nie są jeszcze w dostatecznym stopniu zdefiniowane 
i przy ich wyodrębnianiu niezbędne są specjalne badania laboratoryjne.

Trzeba by zaznaczyć, że przy tworzeniu się gleb lessivés ma mieć 
miejsce nieznaczne mechaniczne przemieszczanie części ilastych, a więc 
również minerałów ilastych łącznie z otaczającymi je warstwami pół- 
toratlenków żelaza i glinu, przez wodę przenikającą głównie kanalikami 
po rozłożonych korzeniach w głąb profilu glebowego. Stosunek

mol S i0 2 

mol R20 3

w poziomach A± gleb lessivés jest większy niż w poziomach B\. W częś
ciach <  0 , 0 0 2  mm poziomów A± i B\ gleb lessivés stosunki te są prawie 
jednakowe.

Pod względem cech morfologicznych gleby lessivés charakteryzują 
się następującymi poziomami genetycznymi: Ao, A±, Аг, Вь С lub Д 1 , 
A3, B\, C, gdzie B\ jest poziomem B-lessivé.

Poziom A s gleb lessivés, w odróżnieniu od jasnego lub jasnoszarego 
bielicowego poziomu A 2 gleb bielicowych, odznacza się barwą najczęś
ciej jasnożółtą, a poziom Bb jako poziom zawierający cząstki koloidalne 
przemieszczone mechanicznie z wierzchnich warstw, nie odcina się w y
raźną rdzawą barwą od poziomu A 3 , tak jak odcina się poziom В od po
ziomu A2 w  glebach bielicowych.

Jak podkreślają sami badacze niemieccy, czyste gleby lessivés nie są 
zbyt rozpowszechnione, zazwyczaj zaznaczają się w nich cechy innych 
typów gleb.

Podsolige Braunerden — gleby brunatne w miarę zakwaszania już 
przy pH 5,5— 5,0 zaczynają się stopniowo przekształcać w gleby brunat
ne bielicowe (podsolige Braunerden8).

W glebach tych zamiast próchnicy mullowej zaczyna się tworzyć 
próchnica moderowa (lasy mieszane). W glebach lasów iglastych może

8 Kubiena wyróżnia gleby brunaltme bardao słabo zbielicowane (rpodisolige 
Bräunenden) i gjleby brunatne isiłabo zbiedioowane (poćUsolierte Brauneorden), za
liczając je do tzw. „Semipodfcoile”.
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się nawet tworzyć próchnica morowa (Rohhumus). Pod warstwą tej 
próchnicy nakładowej mogą już nawet występować pasemka bielicowe 
0,5— 1,5 cm miąższości. W glebach tych związki żelaza zaczynają się 
rozpuszczać i zaczyna się uwidaczniać biiiałoszarawe zabarwienie ziarn 
kwarcu i krzemionki (obserwacja pod lupą). W wyniku tego procesu 
następuje pewne przejaśnienie poziomu próchnicznego (A-l, A o) i zjawia
ją się nawet plamki i oblamowania bielicowe, a pod nimi mogą wystę
pować skupienia lub pasemka uwodnionych tlenków żelaza, tworzące za
czątek poziomu В — iluwialnego.

Reasumując te rozważania można stwierdzić, że w  glebach bruna
tnych bielicowych zarysowują się pewne cechy zbielicowania, ale w bar
dzo słabym stopniu. Gleby brunatne bielicowe znajdujące się pod lasami 
iglastymi mogą się z czasem nawet przekształcić w gleby bielicowe.

Gleby brunatne bielicowe w wyniku pewnych zabiegów agrotech
nicznych mogą ulec regradacji i przekształceniu w niedojrzałe (unreife) 
gleby brunatne.

Budowa profilowa gleby brunatnej bielicowej leśnej (lasy sosnowe 
i świerkowe z domieszką jodły, buka i modrzewia) przedstawia się we
dług Laatscha następująco:

A0 — 0—7 cm poziom humusu morowego (Rohhumus),
A± +  A2 — 7— 15 cm poziom z plamkami i oblamowaniami szaro- 

białymi bielicowymi,
(B) — 15—60 cm poziom żółtobrunatnego piasku gliniastego; poniżej 

60 cm występuje piasek gruby pochodzący z piaskowca mało zasobnego 
w kationy o charakterze zasadowym.

Alpine Rasenbraunerden — gleby brunatne halne są glebami pulch
nymi, zasobnymi w wydzielone wodorotlenki żelaza, o zahamowanym  
tworzeniu się gliny, stosunkowo płytkie, o dość miąższym ciemnobru
natnym szarym poziomie A.

Pseudogley-Braunerden (Gleyartige Braunerden według Laatscha) —  
gleby brunatne pseudoglejowe9 stanowią przejście od gleb brunatnych 
do gleb pseudoglejowych. Gleby brunatne pseudoglejowe w dolnej częś
ci poziomu (B) posiadają cechy wskazujące na okresowe nadmierne 
uwilgotnienie wodą zastojową. To nadmierne uwilgotnienie uwarunko
wane jest bardzo małą przepuszczalnością warstw wierzchnich lub głęb
szych tych gleb, umożliwiające nagromadzenie się górnej wody zasto
jowej w okresie deszczów. W glebach brunatnych pseudoglejowych pró
chnica może być nawet mullowa.

W niemiedkliej sysifcemaftyce gleb nie jes|t ściśile sprecyzowane, kiedy gleby  
wytworzone z utworów węglanowych należy zaliczyć do rędzin, a kiedy do gleb

0 Analogicznie można również wydzielać gleby brunatne glejowe lub oglejone.
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brunatnych węglanowych. Uważam, że jeżeli wydziela się gleby brunatne eutro
ficzne, to w  tym przypadku gleby bruniaitne węglanowe należałoby traktować 
jako odimlianę węglanową tych gleb brunatnych eutroficznych.

VI/A. Podsole — Gleby bielicowe
Gleby bielicowe tworzą się w warunkach klimatu wilgotnego i „per- 

humidowego” (stosunkowo dość duża ilość opadów i stosunkowo niska 
średnia roczna temperatura), w środowisku kwaśnym, decydujących
0 stosunkowo szybkim przemieszczaniu w profilach glebowych produk
tów wietrzenia i produktów rozkładu różnych minerałów. To przemiesz
czanie różnych składników z warstw wierzchnich w głąb jest wynikiem  
nie tylko przemieszczania mechanicznego, ale również skomplikowanych 
reakcji fizyko-chemicznych i biologicznych, w których dużą rolę od
grywają zole koloidów ochronnych. Przemieszczaniu związków żelaza
1 manganu sprzyjają niezbyt długie okresy anaerobiczne, podczas któ
rych wzmiankowane związki ulegają redukcji i przechodzą w związki 
dwuwartościowe łatwiej rozpuszczalne, a co za tym idzie — łatwiej 
przemieszczalne.

Gleby bielicowe tworzą się z różnych skał w mniejszym lub większym  
stopniu wyługowanych i zubożałych w składniki pokarmowe, przede 
wszystkim pod lasami iglastymi. W pewnych jednak warunkach do bie- 
licowania gleb mogą się przyczyniać nawet lasy liściaste, np. dębowe, 
jeżeli bytują one na kwaśnych, mało zasobnych w składniki pokarmowe 
glebach.

W wierzchnich warstwach gleb bielicowych ma miejsce rozpad wtór
nych minerałów ilastych, przy czym najtrwalszymi z tych minerałów są 
minerały grupy koalinowej. Małe ilości wtórnych minerałów ilastych 
ilitu, montmorylonitu i kaolinitu mogą występować przede wszystkim  
w poziomach В (iluwialnych). Te minerały ilaste mogą pochodzić ze skał 
macierzystych, z poziomów A  albo wprost wytwarzać się w poziomach B.

Budowa profilowa gleb bielicowych przedstawia się następująco: 
gleby bielicowe właściwe leśne — Ao, A i, A 2 , В, С lub to samo tylko 
bez A\;  gleiby bieltkx>we właściwe orne: A 1} A 2, В, C. W przypadku gleb 
bielicowych glejowych w  grę wchodzii poziom G lub ogle jenie poziomu B.

Ao — ściółka z humusem surowym (podwarstwy A ó' +  A'0" ; humus 
surowy — morowy) może występować nie tylko w glebach bielicowych 
w lasach iglastych, ale również w glebach bielicowych lasów liściastych, 
wytwarzających się na skałach mało zasobnych w składniki pokarmowe. 
Zwapnowanie gleb bielicowych, według zdania niemieckich badaczy, 
może poprawić jakość próchnicy tych gleb.

W pewnych warunkach w glebach bielicowych występuje czasem 
próchnica moderowa.

A i — poziom próchniczny;



Zarys nowej systematyki gleb Niemiec 149

A 2 — białoszary poziom wymycia;
В — poziom wmycia (iluwialny), do którego są przemieszczane 

i w których są osadzane w  wyniku między innymi koagulacji różne 
związki zwiększające zwięzłość tego poziomu. Poziom В jest zabarwiony 
na kolor brunatny lub rdzawobrunatny, a wreszcie na kolor ciemnobru
natny o różnych odcieniach. W górnych częściach poziomu В mogą się 
najpierw osadzać zole humusowe, a niżej wodorotlenki żelaza i glinu. 
W poziomach В występują większe lub mniejsze ilości orsztynów hu
musowych, humusowo-żelazistych i żelazistych.

Kubiena i Mückenhausen wyróżniają następujące podtypy gleb bie- 
licowych:

Typische Podsole — gleby bielicowe typowe: A0y A ly A 2, B(Bi, B2)y C;
Braunerden Podsole — gleby bielicowe brunatne: A0, A i, A2j B(B), C. 

Braunerden Podsole są wyodrębnione również przez Scheffera. Mücken
hausen traktuje je jako gleby przejściowe, wykazujące w swej górnej 
części cechy gleby bielicowej, a w dolnej gleby brunatnej (... einen Boden 
der oben einen Podsol und unten eine Braunerde darstellt...).

Kubiena nie wyróżnia Braunerde Podsol, analizując jednak kryteria 
tego badacza można sądzić, że będzie to odmiana wyraźniej zbielicowa- 
nej Eupodsolige Braunerde (Semipodsol).

Pseudogley-Podsole  — gleby bielicowe pseudoglejowe: Ao, A±, Ao, 
Bg, Cg, gdzie

Bg — poziom В znajdujący się pod wpływem górnej wody zasto
jowej,

Cg — poziom С znajdujący się pod wpływem górnej wody zastojo
wej.

Gley-Podsole  — gleby bielicowe glejowe: A 0, А 1з A 2, B} G, gdzie:
G — poziom glejowy uwarunkowany obecnością wody gruntowej.
Poza tym w systematyce niemieckiej wyróżniane są jeszcze:
Humus-Podsole — gleby bielicowe humusowe (według Pallmana za

wierające w poziomach wmycia powyżej 1 0 % próchnicy);
Eisen-Podsole — gleby bielicowe żelaziste zasobne w poziomach В 

w związki żelaza;
Eisen-Humus-Podsole — gleby bielicowe żelazisto-humusowe, w któ

rych poziomy В są zasobne w związki żelaza i humusu.

VII/A. Terrae calcis
Gleby te wytworzone zostały w  klimacie subtropikalnym lub tropi

kalnym ze skał węglanowych. Są to gleby silnie wyługowane, silnie 
zwietrzałe, o ciężkim składzie mechanicznym, specyficznej strukturze 
oraz o jaskrawym zabarwieniu.
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Poziomy (В) lub В terrae calcis są zabarwione na kolor rdzawożół- 
ty, rdzawobrunatny i brunatnoczerwony od wodorotlenków żelaza 
w różnym stopniu uwodnionych, speptyzowanych lub wtórnie równo
miernie albo w postaci konkrecji wytrąconych.

W Niemczech terrae calcis są glebami fossilnymi (kopalnymi). Naj
prawdopodobniej te gleby występują również jako gleby kopalne na 
terenach Polski.

Do terrae calcis są zaliczane terra fusca i terra rossa.
Terra fusca (Kalksteinbraunlehm) tworzy się w warunkach klimatu 

umiarkowanego, charakteryzującego się wilgotnymi okresami letnimi. 
Brak okresów posuch decyduje o tym, że tworzenie się konkrecji żela- 
zistych w tych glebach jest ograniczone i dlatego terrae fusca nie są za
barwione na kolor czerwony. Jaśniejszy odcień terra fusca ma być zwią
zany z procesami oglejenia.

Terrae fusca są glebami silnie zwietrzałymi, odwapnionymi, silnie 
plastycznymi zbitymi, słabo próchnicznymi, jaskrawo zabarwionymi na 
kolor ochrowożółty lub czerwonawobrunatny, wytworzonymi z wapieni 
i dolomitów. Terra fusca wykazuje powinowactwo z tropikalnymi czer
wonymi glinami (Rotlehmen). Znaczna część zawartej w terra fusca 
krzemionki rozpuszcza się w  wodzie. Zole tej krzemionki utrzymują 
się w terra fusca dzięki wysokim wartościom pH i dużej pojemności wod
nej, czas dłuższy w formie ruchliwej. Zole SiC>2 nie są wypłukiwane 
z tych gleb, ponieważ przy większej zawartości wody gleby te pęcz
nieją i zatracają wtedy swą przepuszczalność w stosunku do wody. 
Zole SiC>2 działają ochronnie w stosunku do wodorotlenków żelaza, w y
stępujących przeważnie w formie limonitu. Typowe terrae fusca cha
rakteryzują się płytkimi poziomami A, których miąższość rzadko prze
kracza 10 cm. Poziomy (B) w mało miąższych terrae fusca wynoszą 
15—20 cm i charakteryzują się jaskrawą rdzawobrunatną lub czerwo- 
nobrunatną barwą.

Terra fusca nie ma uregulowanych stosunków wodnych. W glebach 
tych przy wysychaniu tworzą się spękania i rysy, rozdzielające terrae 
fusca na charakterystyczne agregaty i zbrylenia.

W terrae fusca próchnica występuje albo w formie mullowej lub 
w formie mullowato-moderowej.

Terra rossa (Kalksteinrotlehm) są to mało miąższe gleby czerwone 
śródziemnomorskie wykazujące А, В, С budowę profilową. Poziomy A 
tych gleb są często zabarwione przez próchnice na kolor ciemny. Po
ziomy В są zabarwione zawartymi w nich rozdrobnionymi częściami 
uwodnionych hematytów (zawartość 8— 15%) na kolor czerwony. To 
czerwonawe zabarwienie ma się wiązać z okresami posuch, jakie panują 
na terenach, gdzie występują te gleby.
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Reakcja terra rossa jest słabo kwaśna lub neutralna, a w glebach 
z wtórną zawartością CaC03 nawet alkaliczna. Gleby te wykażują często 
reakcję słabo kwaśną nawet wtedy, kiedy występują w nich odłamki 
wapieni. Odłamki tych wapieni są, jak z tego wynika, mało aktywne.

W terra rossa poziomy В odcinają się ostro od twardej skały macie
rzystej.

Jeżeli chodzi o genezę terrae rossa, to istnieje szereg teorii objaśnia
jących tworzenie się tych gleb. B l a n e k  np. jest zdania, że nagro
madzone w terra rossa żelazo nie pochodzi z samych wapieni, ale w myśl 
teorii Lieseganga dostało się z wodami z odległych terenów drogą dy
fuzji geologicznych w postaci rozpuszczonej bądź koloidalnej do zagłę
bień i szczelin skał wapiennych. Tam reagując z СаСОз uległo ono wy
trąceniu nadając glebom charakterystyczne zabarwienie.

VIII/A. Plastosole
Są to gleby silnie zwietrzałe, plastyczne, zwięzłe, wytworzone ze 

skał krzemianowych w klimacie gorącym i wilgotnym. W Niemczech 
plastosole są glebami kopalnymi. Po okresie lodowcowym rozwój tych 
gleb poszedł w  kierunku przeobrażenia się ich w gleby pseudoglejowe.

Wśród plastosoli w  zależności od zawartości i rozmieszczenia w nich 
związków żelaza są wyróżniane:

graue Plastosole — szare plastosole, 
braune Plastosole — brunatne plastosole, 
rote Plastosole — czerwone plastosole.

IX/A. Pseudogley (gleyartige Böden, marmorierte Böden) — Gleby  
pseudoglejowe

Wśród gleb pseudoglejowych wyróżniane są gleby pseudoglejowe 
i stagno-pseudoglejowe.

Gleby pseudoglejowe są to gleby, w których zachodzą zmiany perio
dyczne okresów nadmiernego uwilgotnienia górnych warstw gleb, spo
wodowanych górną wodą zastojową, z okresami silnego przesuszenia 
lub z okresami normalnego uwilgotnienia. W glebach pseudoglejowych 
okresy suchości przeważają nad okresami silnego lub nadmiernego 
uwilgotnienia górną wodą zastojową. Gleby te w okresach silnych opa
dów są przesycone wodą, a w okresach suszy są zbyt suche i twardnieją. 
Z powyższego wynika, że gleby pseudoglejowe różnią się od gleb gle
jowych. W glebach pseudoglejowych zachodzą okresowe procesy reduk
cyjne, powodowane okresami nadmiernego uwilgotnienia i związane 
z nimi przemieszczenia różnych związków, a w szczególności związków 
żelaza i manganu oraz procesy utleniania związane z okresami suszy —  
aerobiozy i z ewentualnym wytwarzaniem się plam i plamek rdzawo- 
brunatnych. W glebach pseudoglejowych leśnych zabarwienie białawe
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wokół korzeni drzew ma być również wynikiem procesów redukcyjnych. 
Przemieszczanie różnych związków jest uwarunkowane m. in. obecnością 
organicznych koloidów ochronnych (np. fulwokwasów, kwasów garbni
kowych).

O występowaniu wody zastojowej górnej decydują: obecność w  gle
bie nieprzepuszczalnych lub bardzo trudno przepuszczalnych warstw, 
zagłębienia terenowe (muldy), duża ilość obfitych opadów. Woda zasto
jowa górna extrahuje różne kwasy organiczne (np. fulwokwasy, kwasy 
garbnikowe), które powodują zwiększenie zwięzłości i zakwaszanie gleb. 
Oddziaływanie jednak wody zastojowej górnej na rośliny uzależnione 
jest w dużym stopniu od zawartości w niej tlenu, a więc od tego, czy 
ta woda jest w ruchu. Niepożądanemu oddziaływaniu wody zastojowej 
górnej można przeciwdziałać przez wapnowanie i spulchnianie nieprze
puszczalnych warstw, stosując między innymi rośliny korzeniące się 
głęboko (np. bobik).

Zespołami roślinnymi naturalnych gleb pseudoglejowych są np. lasy 
dębowe.

Profil gleb pseudoglejowych wykazuje plamiste szarobrunatne prążki, 
co decyduje o jego „marmurkowatym” (marmorierte) wyglądzie.

Gleby pseudoglejowe wykazują następującą budowę:
A  9> gdzie g — jest poziomem pseudoglejowym, lub A, g(B), C, 

gdzie g(B) oznacza poziom pseudoglejowy z pozostałościami dawniejszego 
poziomu (B). Gleby pseudoglejowe są przeważnie kwaśne albo nawet 
silnie kwaśne, ale spotykamy również wśród tych gleb gleby dość zasobne 
w kationy o charakterze zasadowym.

Zjawisko pseudoglejenia towarzyszy często innym procesom i stąd zachodzi nie 
tylko trudność wydzielenia typu gleb pseudoglejowych, ale zjawia się wątpliwość, 
czy taki typ istnieje. W terenie spotykamy natomiast gleby kombinowane, a więc 
gleby pewnych typów z pseudooglejeniem, np. Braunerden Pseudogley — gleby bru
natne pseudoglejowe, Podsole Pseudogley — gleby bielicowe pseudoglejowe itd.

Stagnopseudogley — gleby stagno-pseudoglejowe. W glebach tych 
poza okresami suszy woda górna zastojowa stagnuje cały rok. Są to 
gleby kwaśne lub silnie kwaśne. Stagnacji wody w tych glebach sprzy
jają: zagłębienia, duża ilość obfitych opadów, małe parowanie wody. 
Gleby stagno-pseudoglejowe są zbliżone właściwościami do gleb glejo
wych. Zaznaczają się w nich silnie procesy redukcyjne. Poprawę właś
ciwości użytkowej gleb tych uzyskujemy między innymi wapnując je, 
spulchniając warstwy trudno przepuszczalne i regulując w nich sto
sunki wodne.

W glebach stagno-pseudoglejowych próchnica nakładowa jest często 
torfiasta. W Niemczech część gleb stagno-pseudoglejowych nazywana 
jest Molkenböden.
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Gleby stagno-pseudoglejowe, a więc gleby wyraźnie zabagnione, nie powinny 
być zaliczone do grupy gleb ziemnych (Terrestrische Böden), lecz do grupy gleb 
półziemnych (Semiterrestrische Böden).

В. Semiterrestrische Böden (Grundwasser- und Uberflutungsböden) —  
Gleby pólziemne formujące się pod wpływem, wody gruntowej i zale
wowej

Należą tu gleby, o których genezie decyduje wysoki poziom wody 
gruntowej, a częściowo również okresowe zalewy.

I/В. Gleyböden — Gleby glejowe
Glebami glejowymi badacze niemieccy nazywają gleby znajdujące 

się pod przemożnym wpływem wody gruntowej, której poziom w ciągu 
roku występuje przeważnie bliżej niż 80 cm od ich powierzchni. Müc
kenhausen uzupełnia tę definicję zaznaczając, że w glebach glejowych 
zasięg wody kapilarnej .właściwej zamkniętej występuje w nich w  ciągu 
roku czas dłuższy bliżej niż 40 cm od ich powierzchni.

Charakterystyczne poziomy występujące w glebach glejowych to:
A — poziom nie znajdujący się zupełnie lub tylko w swej dolnej 

części, o ile jest miąższy, pod wpływem wody gruntowej,
G0 — poziom okresowego utleniania, gdzie woda gruntowa wystę

puje czasowo, z rdzawymi plamami i z żyłkami brunatnymi,
Gr — poziom redukcyjny, gdzie woda gruntowa występuje stale.
W poziomie Gr zaznacza się brak tlenu i wzmożenia działalności 

mikroorganizmów anaerobowych, a więc zachodzą procesy redukcyjne.
Jeżeli chodzi o procesy redukcyjne, to one decydują między innymi

0 redukcji:
Fe*** i Mn*“‘ -> Fe“ i Mn"

SO" -> S" (np. FeS)
1 tworzeniu się wiwianitu Fe3 (P0 4 ) 2  8 H2 0 .

Zabarwienie poziomu Gr może być różne: płowoszare, zielonkawe 
(obecność FeM — glinokrzemianów lub mieszaniny wodorotlenków żela
zawych i żelazowych), niebieskawe (obecność wiwianitu), szaroniebieskawe 
lub ciemnoszare niebieskawe (obecność wiwianitu i FeS).

W poziomach G0 w okresach obniżenia się poziomu wody gruntowej, 
przy współudziale bakterii aerobowych i obecności tlenu, zredukowane 
związki żelazawe i manganawe są utleniane i osadzają się pod postacią 
rdzawych i ciemnobrunatnych osadów. W glebach glejowych piaskowych 
w poziomach G0 mogą się nawet tworzyć nieprzepuszczalne warstwy 
orsztynu darniowego.

W pewnych przypadkach może mieć miejsce tworzenie się wapna 
łąkowego.
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W zależności od nasilenia procesu glejowego badacze niemieccy wy
różniają:

typischer Gley  — typowe gleby glejowe: A, G0, Gr, 
nasser Gley  — mokre gleby glejowe: AG0, Gr,
Anmoorgley — gleby glejowe torfiaste.
W glebach glejowych mokrych woda gruntowa może występować 

czasowo na powierzchni. W glebach glejowych torfiastych (Anmoorgley- 
böden) poziom próchnicy torfiastej lub poziom torfiasty może wy
nosić do 20 cm. W glebach glejowych typowych i w glebach typowych 
mokrych poziomy A  są zabarwione na kolor ciemnoszary lub czarny 
i zawierają pewne ilości części torfiastych; przy znacznej miąższości 
poziomu A gleb glejowych typowych, a również w poziomach A gleb 
glejowych mokrych w dolnych ich częściach mogą występować rdzawe 
plamy (AGo). Pod poziomami A  lub AG0 występują w glebach glejowych 
typowych poziomy G0, a następnie Gr. W glebach zaś glejowych mokrych 
występują wprost poziomy Gr. W tych glebach może zaznaczyć się 
silny brak przyswajalnych dla roślin związków fosforowych.

Kubiena wspomina o glebach glejowych brunatnych (Verbräunter 
Gley). Mają to być gleby glejowe z poziomami (B), przy czym poziomy 
A  i (В) tych gleb nie podlegają działaniu wody gruntowej. Wydaje się, 
że takie gleby glejowe brunatne mogą się tworzyć, jeżeli A  i (B) po
ziomy są mało miąższe. W przeciwnym razie będziemy mieli do czy
nienia z glebami brunatnymi glejowymi (oglejonymi).

Halbgleyböden (<Semigleyboderi) — gleby półglejowe. Mückenhausen 
zalicza do tych gleb te gleby, w których poziom wody gruntowej w ciągu 
roku znajduje się przeważnie niżej niż 80 cm od ich powierzchni. Są 
to więc właściwie oglejone gleby różnych typów, np. Braunerdengley — 
gleby brunatne glejowe, Podsole-Gley — gleby bielicowe glejowe, czarne 
ziemie glejowe itd.

II/B. Marschen-Marschgleyböden — Marsze
Do marszów są zaliczane te gleby glejowe, które wytworzyły się nad 

brzegiem morskim, w krajobrazie marszowym, z oglejonych osadów 
morskich lub z oglejonych osadów morskich i rzecznych. Wśród mar
szów wyróżniane są:

Rohmarschböden — marsze surowe: (A)10, G,
Jungmarschböden — marsze młode: A , G,
Altmarschböden — marsze stare: A, G0, Gr.
Marsze surowe są to marsze bez zaznaczających się poziomów A .

10 (A) — poziom bez widocznej próchnicy.
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Marsze młode są to gleby żyzne, występujące w krajobrazie mar
szowym, wykazującym A, G budowę profilową, wytworzone z osadów 
morskich (Seeschlićk) lub z osadów morskich i rzecznych (Flüssschlick). 
Tworzą się one z marszów surowych po zabezpieczeniu tych ostatnich 
groblami i ich odsoleniu (zawartość Na wymiennego w kompleksie 
sorpcyjnym młodych marszów wynosi mniej niż 5% Ew). Młode marsze 
mogą już od powierzchni zawierać С аС О з i są w  swych górnych wars
twach zabarwione na kolor szary, a niekiedy na kolor brunatnawy.

Marsze młode podlegają różnym przemianom i stopniowo prze
kształcają się w marsze stare. Marsze stare są już odwapnione do 1 m, 
a nawet głębiej i posiadają liczne rdzawe plamki oraz większe ilości Mg 
wymiennego i wykazują układ zbity. W starych marszach występują 
głębiej trudno przepuszczalne dla wody i powietrza i trudno przeni
kliwie dla korzeni poziomy (Knick). Od obecności tych „kników” po
chodzi nazwa Knickmarschen.

Marsze stare są zwykle zabarwione na kolor szary, ale mamy rów
nież marsze stare, których górne warstwy są zabarwione na brunatno. 
Marsze stare w porównaniu do marszów młodych są mniej struktu
ralne i mniej żyzne.

III/B. Auenboden — Mady
Mady są to gleby, które wytwarzają się z namułów rzek i strumieni 

(według mego zdania często przy współudziale namywów deluwialnych). 
Mady odróżniają się od gleb glejowych wytworzonych z analogicznych 
namułów tym* że w madach mamy do czynienia z silnymi wahaniami 
poziomu wody gruntowej, która występuje już z reguły poniżej 80 cm 
od ich powierzchni. W madach więc tylko rzadko spotykamy poziomy 
C, G.

Rambla — Róhaueriboden: (Л), C; są to mady bardzo młode, podle
gające stałym okresowym zalewom i namulaniu. Według polskiej syste
matyki będą to mady początkowego stadium rozwojowego.

Pat er nia-Jung er Auenboden — mady młode A, C; należą tu mady 
młode, w których zaczyna się zarysowywać poziom A, wytworzone 
z namułów bardzo słabo zwietrzałych, bezwęglanowych lub węglanowych, 
zabarwione na kolor szary lub brunatny.

Rendzinaahnlicher Auenboden — borowina: A} C. Są to mady w y
tworzone z namułów węglanowych, przepuszczalne, z wyraźnie zaznacza
jącymi się szaro-czarnymi poziomami A. Według systematyki polskiej 
będą to mady czarnoziemne wytworzone z osadów węglanowych.

Mam zastrzeżenie co do zastosowanej w  niemieckiej system atyce gleb nazwie 
„borowina”. Borowina w  polskiej systematyce gleb odnosi się bowiem do pewnych  
gatunków rędzin, a nie do mad.
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Schwarzähnlicher Auenboden (Smonitza): A, C. Są to mady czarno- 
ziemne o miąższych poziomach A3 wytworzone z namułów węglano
w ych11.

Vega-Brauner Auenboden — mady brunatne: А, (В), C. Do mad bru
natnych zaliczane są mady z poziomami (B), wytworzone przy współ
udziale procesów brunatnienia i darniowego, zawierające i nie zawie
rające СаСОз.

Wszystkie wyróżnione przez badaczy niemieckich mady składają sie 
z warstw, które mogą wykazywać różny skład mechaniczny, a na 
pewnej głębokości oglejenie (C, G).

Mady mogą być wykorzystywane jako gleby orne, łąkowe, past
wiskowe i leśne. Lżejsze odmiany średnio ciężkich mad pyłowych sta
nowią między innymi doskonałe gleby orne. Mady w zależności od ich 
składu mechanicznego i stosunków wodnych mogą być stanowiskami 
lasów łęgowych, olsu, borów mieszanych. Niektóre mady piaszczyste na
dają się już tylko pod uprawę wikliny.

Zachodzi pytanie, czy wszystkie mady są rzeczywiście glebami półziemnymi. 
Jeśli chodzi o genezę tych gleb, to można się zgodzić z badaczami niemieckimi, 
że są to post semiterrestrische Böden. Jeżeli się jednak oprzeć na dzisiejszym  
stanie uwilgotnienia mad, to znaczna ich część, nie podlegająca zalewom, nie 
wykazuje już cech „półziemnych”. Tylko więc część mad silnie oglejonych może 
być według mego zdania zaliczana do semiterristrische Böden. Inne mady powinny 
się zinależć w  grupie gleb ziemnych (terrestrische Böden).

C. Unterwasserböden (Subhydrische Böden) — Gleby podwodne
Gleby te tworzą się pod wodą i znajdują się stale pod jej wpływem. 

Wśród gleb podwodnych badacze niemieccy wyróżniają:

I/C. Protopedon (Unterwasser Rohböden) — Podwodne gleby pier
wotne

Są to gleby о (А), С lub (A), G budowie profilowej.

II/C. Dy  (szwedzka nazwa ludowa; synonimy: Braunschlamm ,
Torfmudde. Nie zawsze są one jednoznaczne). W przypadku wód kwaś
nych i ubogich w składniki pokarmowe mogą się wytwarzać z pro- 
topedonu gleby — dy kwaśne, bardzo słabo biologicznie czynne, 
torfowo-muddowe (torfmuddeartige), o A3 C} G budowie profilowej. 
Poziomy A  tych gleb składają się głównie z brunatnej masy organicznej 
(według Kubieny z żeli humusu), mało zasobnej w  organizmy roślinne 
i zwierzęce oraz w resztki tych organizmów. Po wyschnięciu substancja 
organiczna gleb dy silnie się kurczy i rozpada na twarde kawałki lub 
proszek.

W polskiej systematyce mad zróżnicowania mad na borowiny i smonice nie. 
posiadamy.
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III/C. Sapropel
W przypadku wód specjalnie ubogich w tlen i w  składniki pokar

mowe, a więc w warunkach silnie anaerobowych (procesy redukcyjne), 
na protopedonie gromadzi się warstwa tzw. sapropelu (iłu gnijącego), 
zawierająca niepożądane formy humusu i wytwarza się poziom A  nowej 
gleby nazywanej również sapropelem12. Sapropel zawiera siarczki żelaza 
i pachnie H2 S. Budowa profilowa gleby sapropelowej przedstawia się 
następująco: A, Gr, a więc bezpośrednio pod poziomem A występuje 
poziom Gr.

IV/C. Gyttia (szwedzka nazwa ludowa; synonimy: Grauschlamm , 
Mudde).

Nazwę tę stosuje się głównie wtedy, gdy chodzi o nieaktywną stor- 
fiałą gyttię, albo o utwór dy.

W przypadku wód dobrze przewietrzanych i zasobnych w składniki 
pokarmowe z protopedonu ‘może wytworzyć się gyttia, której poziom 
A jest zasobny w organizmy i składa się z dobrze rozłożonych pod 
wpływem fauny substancji głównie roślinnych i zwierzęcych. Zabarwie
nie gytti jest zwykle szare lub czarnoszare, a rzadziej brunatne. Rodzaj 
humusu występującego w gytti, w porównaniu do dy-humusu, przed
stawia większą wartość. Miąższość poziomu A może wynosić od kilku 
centymetrów do wielu metrów.

Nazwy „gyttia” i ,,sapropel” nie mogą być uważane za synonimy. Sapropel 
może powstawać z tego samego materiału co i gyttia, lecz w  zupełnie odmiennych 
warunkach bioekologicznych. Stąd też cechuje się on innymi właściwościam i niż 
„gyttia”.

D. Moorböden — Gleby torfowe
Gleby torfowe wydzielane są przez gleboznawców niemieckich jako 

oddzielna grupa gleb.

I/D. Niedermoor (jen) — Gleby torfowe wytworzone z torfów tor
fowisk niskich

II/D. Übergangsmoor (Carr) — Gleby torfowe wytworzone z torfów  
torfowisk przejściowych

III/D. Hochmoor (Moos) — Gleby torfowe wytworzone z torfów  
torfowisk wysokich

Podział więc gleb torfowych według systematyki niemieckiej jest 
taki sam, jak podział gleb torfowych przyjęty w Polsce. Gleb torfowych

12 Wileńskij nazywa ten utwór sapropelitem w  odróżnieniu od sapropelu. 
który jest główną składową częścią sapropelitu.
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nie charakteryzuję, ponieważ są one opisane szczegółowo w moim pod
ręczniku „Gleboznawstwo szczegółowe”.

Wyróżnianie czterech omawianych grup gleb w  systematyce niemieckiej budzi 
pewne zastrzeżenia, szczególnie odnośnie gleb ziemnych i półziemnych, co pod
kreślają również niektórzy badacze niemieccy. Umieszczenie gleb stagnopseudo- 
glejowych, a w ięc gleb wyraźnie zabagnionych w  grupie gleb ziemnych, jest 
sprzeczne z definicją dotyczącą gleb tej grupy. Uważam, że gleby stagnopseudo- 
glejowe powinny figurować w  grupie gleb półziemnych.

Jeżeli chodzi o mady (Auenböden) to tylko część tych gleb, a mianowicie 
mady oglejone mogą być zaliczone do grupy „semiterrestrische Böden”, pozostałe 
mady powinny się znaleźć w grupie „terrestrische Böden”.

W niemieckiej systematyce stosuje się nazwy gleb nie przyjęte dotychczas 
w  innych systematykach, co utrudnia ich zrozumienie. Z drugiej strony jednak 
nazwy te są krótkie i przeważnie dobrze zdefiniowane. Poza tym zwrócenie uwagi 
przez badaczy niemieckich na rodzaje próchnicy i rodzaje ściółek glebowych pod
nosi wartość opracowanej przez nich systematyki gleb.

Streszczając moje uwagi stwierdzam, że nowa systematyka gleb Niemiec po
mimo wielu niedociągnięć, którymi zresztą są obarczone w  mniejszym lub w ięk
szym stopniu wszystkie dotychczasowe systematyki gleb, stanowi cenny wkład do 
ogólnej klasyfikacji i system atyki gleb.

Należy oczekiwać, że systematyka gleb opracowana przez badaczy niemieckich 
ułatwi i przyspieszy ustalenie przez Komisję Klasyfikacji i Systematyki Gleb 
Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego jednolitej klasyfikacji i syste
matyki gleb dla całego globu ziemskiego.
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