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Ekologiczne rozważania Jakuba Haura. Prymitywizm pojęć gleboznawczych Woj
ciecha Tylkowskiego. Lakoniczne wzmianki o glebie w dziele Gabriela Rączyń- 
skiego. Stefan de Rieule i jego geografia gleb Polski. Józef Mniszech o torfie. 
Gleby Białostocczyzny w ujęciu Bartłomieja Dziekońskiego. Gleboznawstwo Krzy

sztofa Kluka. Wiedza o glebie w Dzienniku Ekonomicznym Zamoyskim.

Roślina i jej środowisko to podstawowy i niejako wyjściowy temat rozważań 
rolników całego świata i wszystkich czasów. Na środowisko bytowania roślin 
składają się różne elementy. Przede wszystkim wchodzą tu w grę takie czynniki, 
jak klimat, ukształtowanie powierzchni, gleba oraz stosunki hydrologiczne (bę
dące zresztą konsekwentnie wypadkową poprzednio wymienionych czynników i geolo
gicznej budowy terenu).

Analiza warunków wzrostu i rozwoju roślin wymaga oczywiście równomier
nego i kompleksowego uwzględnienia wszystkich elementów środowiska. Jedna
kowoż nie wszystkich autorów stać było na tak wszechstronne ujęcie przyrodni
czych czynników produkcji. W dawniejszej literaturze rolniczej spotykamy z re
guły uprzywilejowanie jakiegoś jednego czynnika środowiskowego na niekorzyść 
innych. Czynnikiem uprzywilejowanym był najczęściej klimat, którego właściwości 
są dla człowieka najbardziej bezpośrednio wyczuwalne. Na drugim miejscu znaj
dowały się stosunki hydrologiczne, których ogólnikowe precyzowanie nie na
stręcza zazwyczaj większych trudności. O ukształtowaniu powierzchni pamiętali 
głównie tacy autorzy, którzy mieli do czynienia z terenami o urozmaiconej rzeźbie.

Najbardziej upośledzona była w większości przypadków gleba, której poznał- 
nie wymagało poważniejszego wysiłku, połączonego z koniecznością wykonywania 
odkrywek. Dlatego też skromne „wycinki gleboznawcze” z naszej najdawniejszej 
literatury rolniczej nie wykazują właściwych proporcji w stosunku do jej całości. 
Wśród kilkudziesięciu pisarzy rolniczych XVI i XVII w. możemy wymienić za
ledwie kilku „gleboznawców”.

Do gleboznawców nie możemy, niestety, zaliczyć jednego z pierwszych synte- 
tyków rodzimej wiedzy rolniczej, Jakuba Kazimierza H a u r a  (ur. w 1632 r.), 
autora popularnej niegdyś „Oekonomiki ziemiańskiej...”, której pierwsze wydanie 
ukazało się w Krakowie w 1875 r. Trzeba jednak podkreślić, że Haur był w pew
nym sensie ekologiem, chociaż poglądy jego tkwiły korzeniami w średniowieczu. 
Świadczą o tym m. in. następujące jego słowa (wg przedruku z 1693 r., rozdz. II,
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traktat 8 , s. 8 8 ): „Ziemia z natury swojej jest sucha i zimna, którą słońce na 
dzień swemi objaśnia promieniami i swoją jasnością oświeca, ogrzewa i wszel- 
kiemi wzbogaca pożytkami. Miesiąc zaś w  noc oświeca ziemię i napełnia dobremi 
lub złemi influencjami. Powietrze, przy tym różne planety i zodjaczne znaki nie
bieskie dodają ziemi ochłodzenia i ogrzewania, na której to rozliczne znajdują się 
tak po wierzchu, jak i wewnątrz rodzaje i wrodzą je” .3

W kilka 1-at po ukazaniu się dzieła Haura ogłosił swój traktat, zatytułowany 
„De re agraria...” Wojciech T y l k o w s k i  (1629—1695). W traktacie tym (rozdz. 
II, cz. I, s. 165—168) znajdujemy słynne czternaście punktów „wiedzy o glebie”, 
które każdy ze światłych rolników powinien był według autora na pamięć opa
nować. Oto owe punkty:

„1. Ta ziemia jest dobra, która jeżeliby spoczywała przez rok, czy przez dwa 
lata, rodzi bez uprawy trawę, koźlą rutę, koniczynę, ślaz, osty; taka ziemia bywa 
zwykle czarną. Ziemia zła rodzi zwykle niewiele, a przy tym nieużyteczne chwa
sty, paprocie itd.

2 . Badanie ziemi jest następujące: kopie się czworokątny rów, cztery piędzi 
szeroki i głęboki i z powrotem napełnia lekko udeptując tą samą ziemią, która 
została wyrzucona; jeżeli wszystka ziemia się zmieści, jest to oznaką złej ziemi, 
jeżeli wystaje ponad — dobrej.

3. Barwa ziemi nie jest dostatecznie wiernym sprawdzianem jakości. Dobrą 
jest ta, która lepi się na kształt smoły. Również ta, na której wyrasta oset, koni
czyna, bez, jeżyna i śliwa. Zdarza się jednak, że z nieurodzajnej staje się żyzną 
i odwrotnie.

4. Grunt zimny, zwarty, lepki i jakoby gliniasty wydaje płody niedorozwinię
te, zbity również takie wydaje z powodu zbyt obfitego i zbyt świeżego pożywienia, 
a także twardy, ponieważ zawiera chłód ziemi. Wilgotny też, albowiem to co nie
dorozwinięte jest zwykle wydawane wtedy, gdy ustawicznie padają deszcze, szcze
gólnie jeśli tak się dzieje w okresie siewów.

5. Ziemia, na której był las, przez kilka pierwszych lat jest żyzną dzięki 
zgniłym w niej roślinom, przez które została użyźniona; potem marnieje.

6 . Jeżeli ziemia zawiera piasek gruby i żółty, nadaje się pod pszenicę po 
uprzednim nawożeniu; jeżeli biały i drobny pod las i leśne pożytki. Ziemia glinia
sta wymaga głębokich bruzd. Pod drzewa nie nadaje się, chyba że byłyby stale 
na niej osiadłe, jednakże nie winorośl. Budynki na niej stawiane czyni zbutwiały
mi i niezdrowymi.

7. Dobrą ziemią jest ta, która wchłania deszcze i nie staje się błotnistą; która 
rodzi drzewa wysokie i grube, która gdy moknie na deszczu, wydaje miły za
pach. Leśne śliwki i koniczyna rosną jedynie na ziemi dobrej; na złej zaś rośliny 
gorzkie, słone, piołuny, bukszpan itp.

8 . Ziemia tłusta szybko drzewa czyni suchymi, chroni zaś je gruzełkowata 
i średnio mokra. Niemniej każde drzewo wymaga odpowiedniej dla siebie ziemi.

9. Rola szara, jakoby piaszczystymi kamyczkami posypana, zawierająca pod 
powierzchnią czerwoną glinę, znosi upał, mróz, powinna jednak od czasu do cza
su odpoczywać, żeby się nie wyczerpała.

10. Ciężka ziemia czarna, od spodu gliniasta, jest dobra i ciepła, lecz podatna 
na chwasty, powinna być później zasiewana. Przez kolejnych osiem lat daje plo

1 Z d a n ie m  M . O c z a p o w s k ie g o  H a u r o w i z a w d z ię c z a m y  w p r o w a d z e n ie  d o  j ę z y k a  fa c h o w e g o  
s ło w a  „ p r ó c h n ic a ” . A u to r  n in ie j s z e j  p r a c y  j e d n a k  n ie  z n a  w id o c z n ie  t e g o  w y d a n ia  d z ie ła  H a u 
ra , z k t ó r e g o  k o r z y s t a ł  O c z a p o w s k i,  a lb o  p o  p r o s tu  p r z e o c z y ł  z a s t o s o w a n ie  t e g o  te r m in u .
O c z y w iś c ie  n ie  m a m y  p o d s t a w  d o  p o d w a ż a n ia  o p in i i  O c z a p o w s k ie g o .
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ny, zatrzymuje nawóz, ale potrzebuje wczesnego siewu pszenicy; mrozu i upału 
nie obawia się.

11. Rola biaława, zmieszana z szarą ziemią powinna być od początku dobrze 
nawożona podczas zmniejszania się księżyca; powinna być kilka razy zoraną, 
w czasie żniw niech ściernisko pozostanie wysokie i z nim niech zostanie w cza
sie zmniejszania się księżyca zaorana i zabronowana. Jest to rola średnia.

1 2 . Średnią jest także ta, która składa się z szarego piasku a od spodu ma żółtą 
glinę. Nie obawia się ona zbyt upałów i mrozu, a pracą można ją ulepszać. Po
winna być dobrze uprawiona, nie spieszyć się na niej z siewem pszenicy, strącz
kowe zaś siać z pośpiechem. Po zaoraniu natychmiast bronować.

13. Rola składająca się z czerwonego piasku jest licha. Nie znosi ani mrozu, 
ani upału, ani mgły; nawóz marnieje w ciągu roku. Siew pszenicy odwlekać, spie
szyć się na niej ze strączkowymi.

14. Rola, która składa się z czerwonej gliny nie nadaje się do ulepszenia, po 
deszczu stoi na niej przez kilka dni woda; w czasie posuchy zbyt wysycha. Czym 
więcej uprawiana, tym bardziej psuje się. Skoro wyschnie po deszczu, pęka 
i niczego nie rodzi” (przekład z języka łacińskiego Joanny Mitosek).

Tylkowski był w ogóle wielkim encyklopedystą i erudytą. Jednakże prymi
tywizm poglądów tego autora na glebę jest oczywisty i nie wymaga żadnych 
komentarzy.

Wiedza gleboznawcza Tylkowskiego wyrosła częściowo z nauki starożytnej. 
Punkt drrugi, dotyczący bezpośredniego badania gleby, przekonuje nas o tym nie
zbicie. Właśnie takie metody badawcze zalecane były przez Wergiliusza (w poema
cie Georgicon), Columellę (w dziele De re rustica) i Palladiusza i(w dziele Opus 
agriculturae).

Szereg nazw gleb stosowanych przez Tylkowskiego wskazuje na wykorzysta
nie określeń i pojęć ludowych z terenu samej Polski. Nazwy te są używane przez 
chłopów polskich także i dzisiaj.

Wybitny geograf XVIII stulecia Gabriel R z ą c z y ń s k i  (1640—1737) zamiesz
cza w swym dziele, zatytułowanym „Historia naturalis curiosa Poloniae” [18], bar
dzo lakoniczne wzmianki o glebie. Cały traktat II tego dzieła zatytułowany jest 
„O zaletach i urodzajności ziemi”. Część druga wymienionego traktatu ma według 
tytułu dotyczyć „żyzności ziemi na Podolu, Ukrainie, Wołyniu, Rusi w  Wielko- 
i Małopolsce, na Litwie, w Prusach i Inflantach.” Są to tytuły bardzo obiecujące. 
Treść jednak zawodzi i nie spełnia tych obietnic. Właściwie poznajemy z treści 
tylko cechy gleb najbardziej zalecanych pod użytkowanie rolnicze.

„Ziemię, którą rolnicy używają pod siew, wybiera się tłustą, słodką. Uważa 
się, że najlepsza jest czarna, umiarkowanej tłustości, łatwa do uprawy, nie gli
niasta, nie sucha, po pługu błyszcząca i pachnąca. Również dobra jest ziemia spo
jona na kształt smoły, która wchłania deszcze nie stając się błotnista, która w y
daje drzewa wysokie i grube, która mokrzejąc od deszczu wydaje miły za
pach” [18].

Godna uwagi jest także następująca wzmianka: „Niepłodność pól poprawia 
się przy pomocy iłu rzecznego, którego zwą tłuszczem ziemi, ulepsza się gnojem 
bydlęcym, albowiem ten obfituje w sól sodową, co domieszana do ziemi wywołuje 
żyzność, zachowuje deszcze, hamuje łatwe wyziewanie” [18] (przekład łaciński 
J. Mitosek).

Przeglądając dzieło Rzączyńskiego możemy znaleźć tam jeszcze inne lakoniczne 
wzmianki o glebie. Wzmianki te nie przynoszą jednak większego pożytku histo
rykowi gleboznawstwa i nie oświetlają należycie stanu wiedzy w  zakresie tej
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dyscypliny. Warto podkreślić, że stosunkowo dość dużo uwagi poświęcił Rzączyń- 
ski torfowiskom i ich rozmieszczeniu.

W 1765 r. ukazała się w Berlinie {„chez l'imprimeur de la Cour”) książka za
tytułowana „Mémoires de l’agriculture en général et de l’agriculture de Pologne 
en particulier” [16]. Jako autor figurował na karcie tytułowej niejaki „M-г de 
Rieule, général-major au service du roi et de la république”. W dwa lata później 
ukazał się w Warszawie przekład polski owej książki wydany nakładem „Imć 
Pana Grela, Komisarza I.K.M.” z Marywilu. Dzieło swoje ten autor zadedykował 
królowi Stanisławowi Poniatowskiemu.

Przekład dzieła Stefana de R i e u l e  (um. 1786) zatytułowany jest „O gospo
darstwie ziemiańskim w powszechności, a osobliwie o gospodarstwie ziemiań
skim w Polszczę” [17]. Rozpada się on na 3 memoriały, z których pierwszy nosi 
ten sam tytuł, co całość. Tytuł memoriału drugiego brzmi „O różnych gruntach 
w Polszczę”, a trzeciego „O nawozach”.

Nas interesuje głównie memoriał drugi, ale warto zaznaczyć, że już w me
moriale pierwszym autor propaguje opracowanie mapy gleb Polski. Zdaniem jego 
,,ta mapa dałaby się poznać na dystynkcji, wszystkich gruntów, to jest: dobrych, 
pomiemych, złych, mokrych, tłustych, suchych, piaszczystych i wcale niepłodnych”.

Sam De Rieule dzieli Polskę na cztery obszary geograficzne, a jednocześnie 
glebowe. Pierwszy obszar to niziny łącznie z pojezierzami i pomorzem. Tę część 
Królestwa Polskiego zna autor najlepiej i twierdzi, że możemy ją nazwać „roz
ległą równiną zawierającą w sobie wielką część krain, a rozciągającą się aż do 
brzegów Bałtyckiego morza, szczerym jest z natury swojej piaskiem, mającym 
gdzieniegdzie tylko glinkę, glinę i mniej lub więcej ożywiającej ziemi” (próchnicy, 
s. 77).

Na terenie drugiego obszaru obejmującego wyżyny (woj. „sandomierskie”, lu
belskie, krakowskie) spostrzega de Rieule „różne gatunki iłu i wszelkie rodzaje 
glinek i glin, jedne więcej, drugie mniej mające w sobie ożywiającej ziemi”.

W obszarze trzecim „przy górach karpackich” mamy „ziemię pulchną, gliny 
i piaski”.

Na terenach górskich zauważył autor głównie „kamienie łupane, schistus po 
łacinie nazwane”.

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych „gatunków” gruntu, czyli 
gleby, podaje autor definicję ogólną obiektu swych zainteresowań. Stwierdza on, 
„że rolnicy przez grunt rozumieją pierwszą powierzchniową warstwę, czyli upraw
nej, czyli nie uprawnej ziemi. Pospolstwo dystyngować ordynaryjnie zwykło grun
ta jedne od drugich przez kolor lub inny jaki na powierzchności ziemi znajdują
cy się i pod oczy podpadający przedmiot”.

Sam de Rieule wzoruje się, mimo wszystko, na „pospolstwie” i „dystynguje” 
grunta dość podobnie. W ogóle wyróżnia on następujące „gatunki gruntów”:

I. Ziemia ożywiająca.
II. Gliny:

1. Glina czerwona,
2. Glina żółta,
3. Glina 'biała,
4. Glina czarna.

III. Glinki:
1. Glinki gliniaste,
2. Glinka piaszczysta,
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3. Glinka grubo piaszczysta,
4. Glinka krydziasta.

IV. Piaski.
V. Piaski grube, czyli rzeczne.

VI. Ziemia pulchna.
VII. Ziemia bagnista i ziemia, którą nazywają darnem, a po łacinie Turf a 

humus, vegetabilis, fidrosa.
VIII. Ił.

Pod mianem ziemi ożywiającej rozumie de Rieule zasadniczo próchnicę, czyli 
składnik gleby, ale w niektórych przypadkach posługuje się tym samym termi
nem dla określenia samej gleby, o ile ta jest bardzo silnie próchniczna.

Glina czerwona to nic innego, jak gleba ciężka, gliniasta lub ilasta, wykształ
cona przeważnie na utworach deluwialnych. Glina żółta jest — jak wynika z treś
ci — nieco lżejsza od czerwonej („ze wszystkich gruntów najcięższa jest do upra
wy jakom namienił czerwona glina”), ale ponadto niewiele się dowiadujemy na 
temat jej odrębności w stosunku do czerwonej (nie licząc oczywiście zabarwie
nia).

Nie wiadomo dobrze, co to jest glina biała, która „nie ma nic w sobie piasku, 
miękka jest i krucha, rozsypuje się odpadając od lemiesza, któremu łatwo daje 
sie krajać”.

Glin? czarna należy niewatoliwie do grupy gleb czamoziemnych.
„Glinka nic innego nie jest, tylko glina zmieszana z piaskiem. Grunta glinko- 

wate są prawie pospolitsze niżeli którekolwiek inne w Polsce, ani są tak zimne jak 
gliniaste, ani tak gorące jak piaszczyste”. A więc glinki są niewątpliwie odpo
wiednikami naszych lżejszych gleb gliniastych i piasków gliniastych. Zdaje się, 
że pojęciem glinek zostały objęte przez autora także i lessy (glinki gliniaste). 
Glinki grubo piaszczyste wydają się odpowiadać naszym żwirom gliniastym. Glinki 
„krydziaste” należą prawdopodobnie do lżejszych rędzin.

Pojęcie piasków Stefana de Rieule pokrywa się mniej więcej z naszymi po
jęciami piasków luźnych i słabo gliniastych. „Piaski grube, czyli rzeczne” stano
wią odpowiednik żwirów rzecznych.

„Ziemia pulchna” obejmuje najrozmaitsze odmiany próchnicznych gleb pod
mokłych i tzw. murszów. Autor mówi o tym „gruncie”, że „zbyteczna wilgotność 
zaraża go bardzo, a nieszczęście jest niemałe, że ciężko jest go oswobodzić od 
tej wody, ponieważ znajduje się prawie zawsze przy dolinach, a bardzo rzadko 
na przywyższych miejscach”.

Warto zapoznać się z opinią autora o właściwości użytkowania „ziemi pul
chnej”. Jego zdaniem „natura sama te grunta desygnowała na łąki, kapusty, któ<- 
re się na nich przedziwnie udają, i ryż, gdyby go tylko na próbę chciano zasiać 
w Polsce”.

Ziemia bagnista, czyli dam „nic innego nie jest tylko powierzchowna warstwa 
ziemi, złożona z przegniłych zdziebeł, ziółek i innych w ziemi rosnących rzeczy, 
tudzież z niejakiej lipkiej, czyli klejowatej materii, która je skleja razem i nie 
dopuszcza ich zupełnej zgniłości”.

Co się tyczy iłu, czyli „ziemi Folarskiej”, to ścisłość poglądów autora nasuwa 
duże zastrzeżenia. Skłaniamy się do jego zdania, że jest to tylko „ił gliniasty, zło
żony z cząstek subtelnych”, ale nie rozumiemy, dlaczego w nim „ocet sprawuje fer
mentacją”. Czyżby chodziło o jakiś ił marglisty?

De Rieule jest nie tylko gleboznawcą, ale i geobotanikiem. Oto co czytamy



556 M. Strzemski

w jego dziele na temat zależności pokrywy roślinnej od charakteru gleby. „Gene
ralnie mówiąc, dzika paproć, wszystkie pachnące zioła, wyjąwszy tylko zawsze 
dziką dziencielinę a jałowiec czasem, znakiem są pewnej ziemi niepłodności. 
Gdy sitowie zarasta gęsto, znak jest niezawodny, że grunt jest chudy i wilgotny, 
gdy zaś przeciwnie na których gruntach tu i ówdzie daje się widzieć sitowie, 
a pomiędzy nim ziółka niskie bladozielonawe, wnosić potrzeba, że w takich grun
tach znajduje się ziemia pulchna albo dam (turfa)”.

„Przeciwnie: gdy które grunta mają wiele ruty polnej i łobody i jeżeli 
wszystkie dzikie zioła, które wyrastać zwykły na grządkach dobrze uprawnego 
ogrodu na nich obficie i w przyzwoitym wigorze wyrastają, potrzeba mieć za 
rzecz pewną, że ziemia jest żyzna. Mnogość wielka ziela nazwanego nogietek po
kazuje, że ziemia jest lekka i piaszczysta. (Bławatek jeżeli ma żywy kolor, zna
kiem jest ziemi lekkiej wprawdzie, lecz mającej w sobie dość ożywiającej sub
stancji, jeżeli zaś jest niebieskobladawy, mając przy tym obfitość przy sobie zie
la dryakiew polna zwanego, kolniku i dzikiej marżany, pewna jest rzecz, że 
grunt, na którym się znajduje, jest kamienisty albo wiele w sobie mający piasku. 
Czosnek dziki wyrastający kupkami pokazuje, że w gruncie najwięcej się znaj
duje gliny; rumień zaś ziele i dziki pasternak owocem są naturalnym ziemi glin- 
kowatej”.

De Rieul nie poprzestaje jednakowoż na geobotanicznych wskaźnikach gleby, lecz 
zaleca rolnikom stosowanie ni mniej, ni więcej tylko świdra gleboznawczego, a włar 
ściwie laski gleboznawczej, zwanej przez niego „szukadłem”. Trudne to do uwie
rzenia, ale prawdziwe. Okazuje się, że osiemnastowieczne metody badania gleby 
nie stały bynajmniej na tak niskim poziomie, jak to my sobie dziś wyobrażamy.

„Szukadło” przedstawione jest na rysunku, stanowiącym reprodukcję rysunku 
zamieszczonego w omawianej książce. Zdaniem de Rieule „dla poznania jaka jest 
gruntu którego wewnętrzna ziemia, nic nam nie może być pożyteczniejszego nad 
szukadło. Jest to instrument, bez którego ziemianin, byle cokolwiek rozległe miał 
włości, nie może się obejść”.

Opinie wyrażone przez de Rieule są dla nas szczególnie cenne z historycznego 
punktu widzenia. Nie był on żadnym wybitnym uczonym propagującym własne 
oryginalne koncepcje, lecz reprezentował swoją osobą bardzo przeciętny typ w y
kształconego rolnika europejskiego, obeznanego dobrze z całością literatury rolni
czej połowy osiemnastego wieku. Dlatego też na podstawie jego dzieła można się 
doskonale zorientować w całokształcie wiedzy o glebie sprzed dwustu lat.

Bardzo ważną rzeczą jest, że Stefan de Rieule daje się poznać nie tylko jako 
rolnik-gleboznawca, ale także jako geograf gleb. Z chwilą opublikowania jego dzieła 
narodziła się geografia gleb Polski.

W tym samym roku co de Rieule wydrukował w języku francuskim swoją mo
nografię utworów torfowych Józef M n i s ze  с h [14] (um. 1797). Polski przekład 
tej monografii -ukazał się dopiero w 1771 r. [15].

Oto kilka ogólnych wypowiedzi autora o torfie.
„Torf po łacinie: cespes unctuosus, cespes bituminosus, cespes ustibilis albo 

inflammabilis, albo jednem słowem: torvena, mottena, lutum inflammabile3 turfa, 
turjum. Po francusku tourbe, po holendersku turf, po niemiecku Torf Moor, Rasen 
Torf, Torf Erde. Podług naturalistów: gleba cespitosa pinguis, palustris, fibrosa, 
ignaria: terra carbonaria .̂

„Torf słowo jest zagraniczne, ale dosyć już wzięte u Polaków, nic innego nie 
jest jako darnina suszona, zgodna do palenia; a jaśniej mówiąc, są to bryłki ziemi 
trawą przerosłe, tłuste, kleiste, składające się z ziemi urodzajnej, dającej się gnieść,
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wilgotnej, błotnistej, pomieszanej z wrzosem, włochatej, albo jak inni mówią włók
nistej i ogień zajmującej, kiedy jest wysuszona.

Miejsce, w którym się pomieniony torf znajduje, będziemy nazywali torfownią, 
albo minerą torfow”.

„Trojaki jego bywa najpospoliciej gatunek, którego dobroć i doskonałość wagą, 
trwałością, zsiadłością i kolorem różni się. Z tych znaków najpewniej można sądzieć
0 jego zdatności i stopniach jego dobroci.

Najpodlejszy torfu gatunek jest najlżejszy, najmniej brunatny i najmniej tęgi lub 
zsiadły. Mierny: jest nieco mocniejszy, tęższy i bardziej zsiadły, i mający w sobie ko
rzenie trzciny, sitowiska etc. Najlepszy zaś jest ten, który jest najczarniejszy i naj
ważniejszy; taki wrzucony do wody tonie i na dno idzie, a lubo niełatwo się zapala, 
dłużej jednak trwa i nie wprzódy gaśnie, aż się do szczętu spali, albo póki nie bę
dzie ugaszony zamknięciem mocnym naczynia, w którym się pali.

Można też sądzić o doskonałości torfu z koloru jego popiołu. Najlepszy torf 
wydaje popioły żółtawe, śrzedni brunatniejsze, najpodlejszego zaś popioły niemało 
w sobie piasku zawierają. Kolor popiołów pochodzi od ważności, tęgości i dosko
nałości torfu”.

W dalszym ciągu autor zajmuje się rozmieszczeniem torfowisk w Europie, 
a w szczególności w Polsce. Następnie przechodzi do szczegółowej lokalizacji tych 
utworów i fizjograficznych warunków ich występowania.

„W powszechności jednak mówiąc, pod bagnami błotnistemi i trzęsawicami naj
pospoliciej torf znajduje się; jako też na gruntach mokrych i na tych nawet nie
dostępnych, które ciężaru człowieka utrzymać nie mogą, na grontach też wodą zgniłą
1 śmierdzącą zalanych; co większa, na dnie sadzawek, rowów i kanałów przez po
dobne grunta idących. Słowem: gdziekolwiek są bagna, tam można wnosić, że się 
znajduje torf albo dobry, albo podlejszy.

Odkryto torf na równinach pod górami leżących, na rolach nieurodzajnych, koło 
rzek z brzegu wylewających, a powierzchnie mówiąc, na każdej ziemi pulchnej, na 
której wody bywają i zielska i trzciny wyrastać zwykły”.

Wykrywanie złóż torfowych powinno się według autora opierać na analizie po
rostu roślinnego i ukształtowania powierzchni. Nieocenione usługi może oddać świ
der gleboznawczy, a w przypadku braku takiego narzędzia trzeba zastosować przy
najmniej okowany drąg z jasnego drzewa.

„Są też niektóre zioła skazujące torf w tej ziemi ukryty, na której rosną; 
a w szczególności mech bagnisty koloru koralowego albo oset, którego liścia końce 
są ościste. To zielsko, jeśli jest pomieszane z wrzosem wodnym, pokazuje nieomyl
nie, podług zdania wszystkich naturalistów, iż grunt na którym rośnie ma w sobie 
torf ukryty.

Na pewnych miejscach ziele porost albo glistnik nazwane (po łacinie Alga ma
rina), częściej zaś oset włoski, albo jak inni nazywają bernardynek turecki, lub 
czubet, brunat, brunatek, szarłat, szarłatek, albo samit kwiat, ziele mechowe, albo 
mech, niedospiałek lub podług innych kosmatek, mysze ucho, stopa gęsia, albo ser- 
decznik, linograst, sitowisko, albo sit w kolanka wrastający, jaskier albo żabinek 
większy i mniejszy. Wrzos błotnisty i insze tym podobne zioła tam i sam rosnące 
pokazują, iż się w tej ziemi torf znajduje.

Do tych znaków należy przydać pagóreczki na kształt mogiłek od kretów wy
sypanych. Pospólstwo je kretom przypisuje, ale się myli; często albowiem bywają 
to wyrostki ziemi, wypchnięte na wierzch przez fermentacją tejże ziemi i powią
zane lub powikłane z korzonkami, które coraz bardziej wyrastając nie mogą ga- 
łązeczek swoich rozwinąć i dalej wyciągnąć.

15 — R o c z n ik i  G le b o z n a w c z e  t. X , z. 2.
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Na koniec świder do dobywania i poznania wewnątrz ziemi zrobiony jest 
śrzodkiem wygodnym i pewnym do poznania, jeśli się w ziemi i jak głęboko oraz 
jakiego gatunku torf znajduje.

W niedostatku tego świdra torfnicy zażywają drąga z drzewa białego i z kory 
odartego. Ten drąg wpychają w ziemię, a gdy wyjąwszy go postrzegą na nim muł 
czarny, sądzą iż się tam torf znajduje”.

Na specjalną uwagę historyka nauk przyrodniczych zasługują rozważania 
Mniszcha na temat składu substancji torfowej.

„Nie myślę ja tu wzorem chemików rozstrząsać tych cząstek ziemi, z których 
się torf składa. Ogień i destylacja bardziej podobno w inną naturę rzeczy odmienia 
niż ich cząstki oddziela od siebie. Ja tu samym tylko oczu doświadczenia zażyję 
dla poznania cząstek torf składających.

Znajduje się w nim pięć części najgłówniejszych. Fundament albo grunt torfu 
zdaje mi się być z ziemi albo mułu, złożony po większej części z zioł rozpuszczo
nych i przez długi czas w wodzie stojącej przemacerowanych. Kiedy torf jest ziele- 
niawy, w ten czas jest miętki, pulchny, tłusty, olej o waty, na kształt maści, jaka 
zwykła bywać rzeczy z ziemi wyrastających. Prawdziwie torfy dobywają się po
spolicie z grontów niskich na które woda z mułem zwykła zbiegać, niosąc tam 
z sobą liście, zioła, gałązki z miejsc wyższych, z których spływa.

Nie trzeba mi też i na to dowodów, abym pokazał, że torf w sobie zawiera 
czasem więcej a czasem mniej siarki. Zapach torfu palącego się, para z niego wy
chodząca, kolor czasem fioletowy, czasem niebieski, żółtość płomienia, bladość i si- 
ność na twarzy przy tym ognisku stojących, wszystko to jest znakiem siarki w tor
fie znajdującej się. A jeżeli, jak mówią filozofowie, klej (bitumen) nic innego nie 
jest, jako siarka mineralizowana, nie można wątpić, iż w torfie niemało też kleju 
zawiera się. Ale najbardziej to pokazują sadze kleiste, które się wieszają na przy- 
murku, przy którym się torf pali.

Znajduje się też w nim niemało i soli. Stąd pochodzi tej ziemi nieurodzajność, 
gdy jest tylko sama, a przeciwnie żyzność, gdy jest z inną ziemią zmieszana. Stąd 
ta własność torfowego popiołu, że ziemia onym posypana staje się urodzajną. Co 
większa, Zelandczycy z torfu nazwanego Darri-dorf dobywali przed tym soli na 
niektóre domowe potrzeby, ale ta sól nazbyt wiele kosztowała.

Nakoniec w każdym torfie widać cząstki włókniste, a w niektórych cząstki 
korzeni rozmaitych ziół i liście, których własność często bywa odmienna tak podług 
kraju i gatunku, jako też podług gatunku zioł na niej wyrastających czy to we
wnątrz, czy na wierzchu samej ziemi. Pospolicie jednak, w jednych znajduje się 
mech, w drugich wrzos, a w innych sitowie albo sit w kolanka wyrastający. W naj
lepszym torfie widać włókna drobniuchne, ale często nie można tego okiem dojrzeć, 
jeżeli te włókna pochodzą do korzeni zioł czy też drzewek. Za pomocą microscopii 
albo drobnowidza Jmć Pan Degner postrzegł w torfie malutkie kawałeczki drzewa, 
liścia i korzeni rozmaitych”.

Bardzo ważne są uwagi dotyczące genezy torfu.
„Naturalistowie przywodzą różne przyczyny i początki torfu. Mnie dość będzie

te przełożyć, które mi się zdały być najpodobniejsze do prawdy.
Wielu utrzymuje, iż Bóg tworząc świat razem też wyprowadził i torfy, jako 

i inne kruszce i materiały, którekolwiek się z ziemi dobywają. Nie można przy
najmniej temu przeczyć, że Twórca w samych początkach pewne grunta tym spo
sobem ułożył, żeby za czasem i za przymieszaniem różnej materii z wodami na nie
spływającej, mogły być zgodne do zajęcia ognia.

Drudzy mniemają, iż takowa ziemia staje się zdatną do palenia przez pniaczki



Początki gleboznawstwa polskiego 559

drzew, a czasem i przez same lasy, które albo w ziemi pochłonione, albo na niższe 
miejsca sciągnione, ziemią przywalone były. I tego różnymi sposobami dowodzą. 
Mnie zaś ze wszystkich domysłów ten zdaje się być najmniej do prawdy podobny.

Muł z morza wyrzucony może być po niektórych miejscach przyczyną torfu. 
Torf, którego Zelandczycy przy brzegach z rowów głębokich dobywają, nic innego 
nie jest jako ziemia, którą fale morskie tam zapędziły.

Na innych miejscach torfy są skutkiem wylewu wód, które po sobie muł zo-
stawują na ziemi, na której potem zioła wodniste wyrastają. Niektórzy w tym aż 
do powszechnego potopu uciekają się. Stąd mniemanie urosło o lasach podziem
nych, w głębokich torfowiskach zagrzebionych.

Nakoniec zdaje się, iż pewne zielska, które rosną i gniją w wodach stojących, 
pomieszawszy się na gruncie lub w gruncie z ziemią pulchną nadają im w pew
nym czasu przeciągu własność do zajęcia ognia zdatną.

Wszystkie te mniemania w różnych miejscach i czasu okolicznościach mogą się 
mniej albo bardziej na prawdziwe gruntować. Rzecz bowiem jest niepodobna każ
demu rodzajowi torfów, jednę dawać przyczynę, ponieważ one tak w swoim przy
rodzeniu, jako i właściwościach, wielką między sobą mają różnicę. Z tym wszyst
kim to rzecz pewna, że wody stojące i przez czas niejaki na ziemi pulchnej trwa
jące sposobią je mniej albo więcej do zajęcia ognia”.

,,Przez uwagi, które o początkach i przyczynach torfu wyżej położonych łatwo 
poznać, iż jestem w tym zdaniu, że torf może rosnąć, pomnażać się, wydoskona
lać się i z czasem znowu na tym miejscu rodzić się. Wątpić o tym nie można, 
że w Holandii mają tego doświadczenie, lubo to z wielką trudnością obywatelom 
przychodzi, ponieważ tam pospolicie dokopawszy się pewnej głębokości w torfowni 
zarzucają ten dół ziemią, aby z niego mogli mieć łąkę lub rolę, a czasem zostawia
ją go wodom. W takowym razie niepodobna, chyba bardzo rzadko postrzedz, cc 
się w tym dole dzieje.

Z tym wszystkim tak w tym kraju, jako i innych postrzeżono, że się wiele 
żył torfu układa i wydoskonala się w tej ziemi, która jest zgodna do niego, tak 
dalece, że ów dół, który dotąd podłe torfy wydawał, może swojego czasu bardzo 
doskonałe wydawać i nabierać własności do zajęcia ognia mniej lub bardziej 
prędkiego, podług miary różnych okoliczności i przyrodzonych gruntu własności, 
który to grunt ponieważ przedtem mógł mieć w sobie sposobność do rodzenia tor
fu, może i potem do tejże samej sposobności powrócić.

Można też i to wnosić, że zielska albo rozpuszczone, albo w całości będące, 
które codziennie do tego gruntu wchodzą, jednoczą się z ziemią pulchną i użycza
ją jej swojej tłustości, oleistości i innych cząstek kleistych a do zapalania się 
zgodnych.

Nie można i o tym wątpić, że wyrasta i pomnaża się tego rodzaju torf, który 
pełen jest korzeni i składa się tak z włókna, jako i ziół, które się z ziemią muło- 
watą łączą i w niej się niejako rozpuszcza. Takowe torfowiska rosną bez wątpie
nia i przychodzą do dawnego stanu przez wyrastanie ziół wchodzących do samego 
torfu.

Ciekawi natury obserwatorowie tę prawdę niezbitymi pokazują dowodami. 
Jmć Pan Henryk Hagen, doktor medycyny w Królewcu, doświadczał w szczegól
ności torfowni pod Trautenau. Widział on w niej jedną część wybraną i pozbawio
ną już torfu przed 30 lat, która już prawie równa była z ziemią otaczającą, a do
tąd jeszcze nieruszoną. Ta torfownia w przeciągu tego czasu nie miała jeszcze bez 
wątpienia dojrzałości zupełnej, jednakże do niej coraz bardziej przychodzi. I uwa
żał to autor pomieniony na brzegach rowu, który przecinał torfownię wybraną od
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lat wielu, że przyrosło jej aż do pięciu warstw. Warstwa niższa zawierała w so
bie torf doskonały, a tak po stopniach idąc im wyższe były, tym mniej doskonałe.

Na koniec, jako się to często przytrafia, kiedy się w torfowni ogień zajmuje, 
wtenczas się ona wypala aż do gruntu, a na nim węgle zostają; w takim razie sta
tecznie to uważano, iż ta reszta znajdowała się w pośrodku torfowni, gdy z niej 
znowu torfu dobywano. Musiała więc ona torfownia odrosnąć, a ten wzrost brać 
nie tylko z wierzchu ziemi, ale też i wewnątrz, i na samym dole.

Ta dwojaka prawda nie jest trudna do pokazania. Torfownie od wierzchu 
ziemi wyrastają. Skoro torfownicy wszystek torf wybiorą na dole, zaraz w ten 
dół rzucają ową ziemię, która była na wierzchu jego. Ta zaś ziemia była przed
tem torfem niedoskonałym, lecz w przeciągu pewnego czasu coraz doskonalszą 
staje się.

Około tej jamy rośnie mech, wrzos i inne zioła bagniste. Woda gdy napełnia, 
raz się podnosi, drugi raz spływa; wiatry zaś zanoszą tam różne nasiona i różne 
ziemie.

Nasiona, o których się mówi, są najbardziej mchu, który obficie na bagnach 
zwykł wyrastać przy Trautenau. Jmć Pan Hagen mówi, że rowy, a na nich zbio
ry wód bywają częstokroć z wierzchu pokryte jakimś kurzem żółtawym, który tor
fownicy siarką nazywają, ale się w tym mylą. Ta mniemana siarka nic innego 
nie jest jako ziarnka mchu, który on mienił być Muscus terrestris clavatus.

Z drugiej strony trzeba się na to zgodzić, że mech ma w sobie własność 
zdatną do rodzenia, naprawiania i wydoskonalenia torfu. Pomieniony albowiem 
mech, który się dostatkiem rodzi na gruncie wilgotnym i w wodzie zgniłej, ma 
w sobie wiele materii oleistej i zapalającej się. Rośnie on prędko i prędko ginie, 
rośnie zaś prawie we wszystkich częściach roku; ziarnka jego, których do fajer
werku zażywają, tak prędko ogień zajmują, jak proch armaty. Stąd idzie, że ta
kowe zielsko, które ustawnie rośnie i gnije, musi powoli nadawać ziemi, na której 
rośnie, sposobności do palenia się i onę pomnażać. Tym sposobem Jmć Pan Gegner 
wziąwszy mchy zrobił z niego masę, która jako torf zajęła się od ognia, wydała 
z siebie węgle i popioły, które były doskonale podobne do ognia, węgłów i po
piołu, który z torfu pochodzi. Przydaje on, iż w miejscach bliskich morza porost 
albo glistnik ziele tak bardzo się mnoży, że się z niego zrobi po wierzchu niejaka 
skorupa, którą chłopi suszą na opał dla siebie. W przeciągu lat 30 lub 40 owa sko
rupa tak zsiadła i tęga staje się, że z niej bywa opał dość wygodny.

Równie jest rzecz pewna, że torfownie nawet ze środka, to jest wewnątrz 
odrastają. Toż samo twierdzi Jmć Pan Hagen ufundowany na doświadczeniu, któ
re czynił w torfowniach pod Trautenau. Widać na wierzchu wodę, która pokrywa 
minery wybrane i wielką liczbę ziół, które z dna wyrastają. Niektóre składają 
z siebie wielką gęstwinę na kształt krzaków; a wszystkie torfy najdoskonalsze 
z jakiejkolwiek głębokości dobyte mają włókna żywe, podobne do ziół soczystych, 
w ten czas gdy ich macica jest w ziemi dobyta. Na koniec za każdym razem 
woda, skoro się zagnije, składa z siebie i zostawia cząstki kleiste, które podnoszą 
ziemię pod sobą będącą”.

Przytoczone obszerne fragmenty tekstu dzieła Józefa Mniszcha nie wymagają 
specjalnych komentarzy. Wprawdzie jego rozważania są bardzo ostrożne, a wnio
ski ogólnikowe i raczej niejasno zredagowane, ale z treści ich wynika, że autor 
uważał torf za utwór hydro- i fitogeniczny, a więc że zdawał sobie już sprawę 
z tego, w jakich warunkach i z czego kształtuje się torf. Oczywiście nie możemy 
od niego wymagać, żeby orientował się w istocie procesu torfotwórczego i znał 
rzeczywistą naturę składników substancji torfowej.
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Do najwybitniejszych naszych gleboznawców XVIII stulecia należał ponad 
wszelką wątpliwość Bartłomiej D z i e k o ń s k i .  Doktor filozofii był w latach 
1764—1801 profesorem szkół białostockich. Nauczał on rolnictwa i ogrodnictwa. 
W nauczaniu tych przedmiotów zwracał szczególną uwagę na potrzebę dokładnej 
znajomości „gruntów”, stanowiących warsztat produkcyjny rolnika i ogrodnika. 
Ponieważ ówczesna literatura fachowa (i to nie tylko polska) zawierała bardzo 
mało danych gleboznawczych, a dawna Litwa — <do której zaliczała się Bia
łostocczyzna) w ogóle nie była prawie pod względem gleboznawczym zbadana, 
przeto zachodziła konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań terenowych 
w obrębie wymienionego kraju. Dziekoński podjął się tego zadania przed napi
saniem pierwszego swego podręcznika zatytułowanego „Zasady o rolnictwie, ręko
dziełach i handlu, poprzedzające projekta ekonomiczne stosowane do konstytucji 
cywilna-wojskowej” (Supraśl 1790). Odbył wtedy szereg podróży, podczas których 
zapoznał się dość powierzchownie z glebami różnych okolic Księstwa Litewskiego. 
Szczegółowe badania gleb przeprowadził natomiast w okolicach samego Białego
stoku i w kilku większych posiadłościach ziemskich Białostocczyzny, których 
właściciele byli mu bliżej znani.

W 1796 r. ukazało się nieco dojrzalsze dzieło podręcznikowe Dziekońskiego 
pt. „Przepisy Rolnictwa i Ogrodnictwa” [1].

„Zasada pierwsza rolnictwa” wg Dziekońskiego brzmi: „Poznać należy własność 
każdej ziemi, która pochodzi od cząstek ją składających”. „Ziemie”, z których 
„grunt” się składa są następujące:

— ziemia czarna,
— ziemia gliniasta,
— ziemia wapienna,
— piasek.
„Pod nazwiskiem ziemi czarnej umieszczają się różne ziemie, jako to ̂ ziemia 

ogrodowa (Humus atra), ziemia błotna (Humus palustris), ziemia torf (Humus tur- 
pha), ziemia zwierzęca (Humus animalis), ale my taką ziemię czarną do uważenia 
bierzemy (pomijając inne nazwiska szczególne), która te nam w powszechności 
znaki i własności wystawia.

1. Drobne cząstki zdają się być nieco twarde, w  palcach nierówne i grube.
2 . W ogniu się palą, ale się ani w szkło, ani w wapno nie obracają.
3. Serwaserem polane nie czynią żadnego burzenia, w wodzie się znacznie 

nadymają i powiększają.
4. Pospolicie się znajdują tylko na powierzchni ziemi i stają się albo z roślin, 

albo z ciał zwierzęcych”.
„Im rośliny... lepiej przegniją, tym ziemia czarna lub ogrodowa... staje się 

urodzajniejszą. Taka bowiem z powietrzokręgu cząstki saletrzane ciągnie; miewa 
soki solne, olejkowate, które czynią ją żyzną i urodzajną”.

„Gliny własności i znaki powszechne te są: każda glina jest ciągła, skupiona 
od ciepła staje się tęga i nie kruszy się jak inne; w wodzie rozmoczona czyni ją 
mętną, staje się lipką, niewiele się nadyma”.

„Ziemia wapienna (Terra calcarea) takowej powierzchne znaki własności są
te:

1. Drobne jej cząstki są mączne i suche, palcem tarte nie czepiają się onego.
2. Same przez się nie topią się na szkło, chyba się przyda jakie alkali.
3. Nalawszy serwaseru roją się.
4. W wodzie się nadymają i powiększają i farbują wodę tym kolorem.
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5. Po upaleniu stają się mniej więcej wiadomym wapnem.
6 . Stała się z skorup, konchów morskich przez potop pogrzebionych w ziemi”.
,,Wiele jest odmian ziem wapiennych: między tymi poznajemy margiel

(Creta marga). Ten jest twardy, tłusty, cząstki jego zdają się być subtelne; kiedy 
zaś pospolicie z gliną lub kredą już pomieszany, pospolicie też w palcach jest 
nierówny i szorstki. Niektóry daje się wyrabiać jak glina i po paleniu tak tward
nieje, że uderzony o stal iskry wydaje. Margiel kredziasty (Creta paretonica) jest 
miękki i z gliną pomieszany. Twardnieje wprawdzie na powietrzu, ale jak glina 
wyrabiać się nie daje. Może się zażywać zamiast kredy”.

„Margiel mydlasty (Creta fullonia) jest subtelny margiel, który się w wodzie 
rozchodzi i w niej jak mydło pieni, stąd jest zdatny dla sukienników. Są inne na
zwiska marglów, ale my uważamy margiel rolniczy (Marga communis). Ten jeśli 
wapno pomieszane z gliną, takie ma własności: wilgoć, kwas i tłustość z po
wietrza ciągnie, w rzadkiej ziemi czyni mierną tęgość, tłustość ziemi rozwalnia 
i czyni mydlastą, sposobną do czynienia otworów w roślinach. Jeżeli pomieszane 
wapno z piaskiem rozrządzą tęgie grunta, poprawia onych soki, ciepła im doda
je, taki margiel zowie się piaszczysty. Wyżej opisany nazywa się gliniasty. Jeśliby 
zaś mniej było gliny lub piasku niż wapna, nazywa się wapienny”.

,.Piasku (arenae) znaki i przymioty są powszechne, których przez zmysły do
świadczamy:

1. Ziarna piasku są nie spojone z sobą, ale się każde z osobna rozdziela.
2. W wodzie się żadne ziarno nie rozchodzi, ani się spaja.
3. W palcach są twarde i ostre.
4. W wodzie się nie nadymają, są pospolicie materią, z której się szkła robią.
Różne są nazwiska piasku: miałki, płynny, ulatniający (Glarea sterilis) zowią

taki wydmami, piasek gruby ect.
Z ^pisania piasku można dochodzić, czego nie dostaje onemu, aby był uro

dzajnym. Łatwo można wnosić, że w piasku ani woda dla rzadkości jego się długo
nie utrzyma, ani soki dla roślin pożywne przerabiać się nie mogą dla cząstek 
piasku jednostajnych. Poprawa więc piasku powinna nastąpić przez o tężenie i po
wiązanie cząstek jego. Glina ku temu zamiarowi jest najskuteczniejsza.

Piasek zaś gdy się z cząstek przygrubszych składa, zgodnym jest do rozrzą
dzania gruntów tęgich, gliniastych. Stąd dochodzić możemy, że piasek glinę roz
walnia, rozrządzą, a glina piasek otęża, cząstki jego wiąże, dlatego czyni go spo
sobnym do żywienia i utrzymywania roślin.”

Uwagi powyższe odnoszą się zarówno do samych składników substancji gle
bowej, jak też i do samych gleb. Jednakże gleby o składzie jednostronnym (np. 
„gliniastym” lub „piaszczystym”) ustępują ilościowo glebom „mieszanym”, z któ
rych najpospolitsze tak opisuje:

„Czarnoziem... Grunt czarnoziemny, w położeniu równym, miernie ciepłym, 
zdatny pod żyto, jęczmień, owies. Taki grunt bywa i w położeniu zimnym.

Grunt gliniasto-czamoziemny. Jeśli ziemia gliniasta z czarną pomieszana, ale 
więcej czarnej niż gliny, nazywa się grunt gliniasto-czamoziemny, równy lub sto
czy sty. Zdatny pod pszenicę, żyto, jęczmień, owies, groch; taki grunt jest urodzaj
nym.

Czarnoziemno-gliniasty. Gdy gliny więcej niż ziemi czarnej, nazywa się grunt 
czarnoziemno-gliniasty. Jeżeli do tego w położeniu równym, nie wilgotnym, może 
być urodzajniejszym (niż poprzedni — przypisek autora).

Czarnoziemno-piaszczysty. Mało ziemi czarnej a wiele piasku stanowi grunt 
czarnoziemno-piaszczysty: jeśli zgorzysty mało urodzajny, jeśli niski, bywa zimny.
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Piaszczysto-gliniasty: gliniasto-piaszczysty. Grunt taki jeśli nie jest ani niski, 
ani zbyt wysoki, urodzajnym jest, i wszystko na nim rodzić się może”.

Specjalnie dużo uwagi poświęca Dziekoński sprawie rozpoznawania „ziemi 
urodzajnej”.

„Ziemia urodzajna jest pospolicie pulchna, wzięta w rękę, do ręki przerzu
cona rozsypuje się w okruszyny, palcami przyciśniona nie czepia się, jest miękka, 
giętka, tłusta, w palcach śliska, na języku się rozpływa, rydlem się łatwo kopie 
i jego nie czepia i maże. Pługiem przewracana lśni się, ciągnie w się łatwo w il
goć z powietrza i snadnie znowu wypuszcza, stąd w susze nie twardzieje, nie pa
da się, nie wysycha zupełnie, ale lada wilgoć pociąga. Na koniec dobre soki po
znają się po deszczu z zapachu przyjemnego, albo smakiem tej wody, którą nalana 
była ziemia wzięta do doświadczenia. Żelazo prędko nie rdzewieje, gdy są dobre 
soki w ziemi”.

Wzorem wielu ówczesnych autorów twierdzi Dziekoński, że urodzajność gleby 
można oceniać na podstawie pokrywających ją roślin użytków łąkowych lub leś
nych.

„Na urodzajnej ziemi rośnie obfita i wysoka trawa z ciemnozielonemi liśćmi, 
drzewa mają korę gładką, liście niejako wesołe. Z ziół na dobrej ziemi te rosną: 
pokrzywa, chaber, nagietek, rumianek i cykoria z kwiatem błękitnym; z drzew te 
rosną na urodzajnej ziemi: dębina, grabina, wiąz, jesion, klon albo też sama olszy
na, albo sama leszczyna, na koniec sama brzezina.

Dębina, grabina jeśli nie są z innymi drzewami, ale same tylko cały las skła
dają, bywa tam za wiele gliny, toż samo ziele podbiał, gdzie rośnie obficie okazuje.

Leszczyna pomieszana z osiną jest znakiem gruntu lekkiego i zimnego.
Brzezina pomieszana z osiną, jedliną jest znakiem gruntu lekkiego i zimnego.
Choina pomieszana i jadłowiec wraz z osiną na przemiany rosnące są dowo

dem gruntu lekkiego, piaszczystego.
Mech, sit, jodły, sosny oznaczają grunt zimny.
Kępy sitowia, woda tu i ówdzie okazująca się czerwona z niejaką tłustością 

i czerwoną skórką, kępy kretownin, trawa biała zwana kozie bródki, są znakiem 
gruntu kwaśnego, soków ostrych i zimnego”.

Dalsze strony zawierają sporo uwag na temat położenia gleby (w stosunku do 
elementów ukształtowania powierzchni) i jej stosunków wodnych, decydujących 
o stosunkach termicznych „gruntu”. Im gleba jest bardziej uwodniona, tym jest 
zimniejsza i odwrotnie.

Dalsze rozdziały obfitują w krótkie, lakoniczne i rozproszone wzmianki o w y
maganiach glebowych poszczególnych roślin uprawnych.

Jak na owe dość odległe już czasy (koniec XVIII stulecia) Dziekoński wykazał 
niezłą znajomość gleb. Szczególnie ważną rzeczą jest jednak sam fakt, że przypi
sywał on poznawaniu gleb wielką rolę w rozwoju całego gospodarstwa wiejskiego 
oraz że przeprowadzał samodzielnie badania gleboznawcze.

Warto podkreślić, że o Dziekońskim jako o gleboznawcy na ogół się do tej 
pory nie wspominało. A chyba nie ulega wątpliwości, że trzeba go włączyć w po
czet gleboznawców polskich.

Do przyrodników o wielkiej i wszechstronnej erudycji należał w XVIII w. 
Krzysztof K l u k  (1739—1796), znakomity geolog, botanik i zoolog w jednej oso
bie. Również i gleboznawstwo nie znalazło się poza nawiasem zainteresowań tego 
uczonego.

W tomie I „Rzeczy kopalnych” wydanym przez Kluka w Warszawie w 1797 
roku znajduje się rozdział „O ziemiach w względzie rolniczym”. Dowiadujemy się
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z tego rozdziału, że ziemia „jest fundamentem roślin, na której stoją, ochroną ko
rzonkom roślinnym przeciw mrozom i upałom, warsztatem, w którym się soki na 
pożywienie przyspasabiają, spiżarnią z której pożywienie biorą”.

Łatwo się zorientować, że powyższa definicja gleby („ziemi”) nie jest bardzo 
przestarzała.

Następnie charakteryzuje Kluk właściwości ogólne gleby żyznej „urodzajnej”, 
która jego zdaniem „powinna być taka, ażeby w niej roślina stała mocno, od mro
zu nie mogła być wyciągniona, od deszczu z ziemi nie wypłókana, od wiatru nie 
wyrwana”. Oprócz tego „powinna mieć w sobie pożywienie roślinom właściwie 
w należytej dostateczności i sposobności udzielania roślinom”. Wreszcie „ziemi po
winno być niemało, to jest grunt powinien mieć w głąbsz tyle dobrej ziemi, jak 
głęboko korzenie roślin zachodzą”.

Warto zapoznać się z opinią Kluka o właściwościach fizycznych gleb, wa
runkujących ich żyzność. „Ziemia jeszcze powinna mieć dobrą konsystencję, to 
jest nie powinna być tęga, twarda, lecz ani zbytnio rzadka. Ziemia tęga trzyma 
wprawdzie rośliny mocno, ale nie wpuszczając powietrza i ciepła nie wpuszcza 
soków pożywnych, nie doskonali soków, nie ma sposobności wprowadzenia soków 
w posiane nasiona lub korzenie. Do tego jeszcze korzenie się w niej rozchodzić 
nie mogą, wilgoć nie może parować i gnoi korzenie lub nasiona. Na koniec 
jeżeli, taka ziemia jest biała, jest oraz wcale zimna, ile że promienie słoneczne od 
siebie odrzuca. Przeciwnym sposobem zbytnio rzadka ziemia ma przeciwne przy
wary. Soki pożywne parują bardzo prędko, korzonki w niej słabo stoją i łatwo 
szkodują od upałów, mrozów i wiatru, tym bardziej nasiona”.

Słusznie też wnioskuje autor mówiąc „Środek tu więc jest najlepszy, aby zie
mia średnia miała tęgość i nie była tak rzadka, aby oraz nie miała sposobności 
do otężenia...”.

,.Urodzajna dalej ziemia powinna mieć dobre soki, to jest mieć dosyć cząstek 
żywiących rośliny, a przy tym mieć dosyć wody, powietrza i ciepła”.

W dalszym ciągu dowiadujemy się cokolwiek o składzie „ziemi urodzajnej”. 
„Ziemia taka powinna mieć w sobie glinę, która by jej tęgość czyniła. Powinna 
mieć piasek, który by ją rozrzadzał. Powinna mieć czarną ziemię z zwierząt lub 
roślin zgniłych, która by wodne, słone i tłuste pary z ziemi i powietrza do siebie 
pociągała, oleje i sól z nawiezionego gnoju w siebie przeprowadzała”.

Jak widzimy z ostatniej wypowiedzi, Kluk wyczuwa najwyraźniej zdolności 
sorpcyjne gleby.

Interesują autora cechy, po których możemy rozpoznać żyzną glebę. Cech 
tych jest kilka. Tak np. „bardzo urodzajna ziemia jest pulchna”. „Ziemia ma 
dobre soki, kiedy z siebie wypuszcza parę lotną z nieprzeciwnym zapachem, ale 
osobliwie w pogodę po deszczu przyjemny zapach wydaje”. „Kolor dobrej ziemi 
jest czarny albo czarniawy, potem jasno- a potem ciemnosiwy, na koniec jasno- 
brunatny. Jasno- i ciemnopopielata ziemia lekka i popiołowi podobna rzadko bywa 
do czego dobra, a żółtawo-czerwona najgorsza, przecież mogą być uprawiane”. 
„Na urodzajnej ziemi rośnie obfita i wysoka trawa z ciemnozielonymi liśćmi, 
drzewa mają korę gładką, liście wdzięczne”. „Dobra jeszcze i w sobie urodzaj
na ziemia świeżo wykopana ani jest sucha, ani mokra, ale tylko wilgotna, przyj
mie łatwo wodę, nabrzmiewa od niej jak gąbka, zwłaszcza w wilgotnym szybko 
wilgotnieje i nadyma się”. „Dobra przez się ziemia rzadko się najduje w górach, 
ale pospolicie na równinach, osobliwie między górami, dokąd z gór lepsze cząstki 
z wodą wpływają. Najduje się na równinach nad rzekami, pod darniną owych
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pól, po których bydło długi czas chodziło, albo gdzie wiele zwierząt i roślin
ugniło”.

Przystępując do omawiania „zdatności ziem pospolitych” podaje autor ich
klasyfikację. Zaczyna on od podziału ogólnego według składu, stwierdzając, że 
„powierzchność gruntów pospolitych osobliwie trojaka jest: z samej ziemi, z sa
mego piasku i mieszana”. Ten ogólny podział nie wystarcza jednak, gdyż „sama 
ziemia znowu wieloraka jest — cieplejsza i zimniejsza, ta która jest w wyższym 
położeniu jest ciepła oraz i ta, która jest czarna, przeciwnym sposobem chłodna 
w niskim położeniu. Piaski są gorące osobliwie w wyższym położeniu i latem 
słońce wszystko wypala, jeżeli przecież leżą w dolinie mają zdrowie, mają też
i nieco chłodu i mogą co rodzić, lubo nie obficie”.

Wreszcie autor dochodzi do konkretnego wyróżnienia znanych sobie „grun
tów” i twierdzi, że, „pominąwszy” rzadko trafiające się mieszaniny wapienne, gip
sowe itd, „pospolicie te być mogą: czarna ziemia, siwa ziemia, żółta iłowata, czer
wona, kamienista, piaszczysta, gliniasta, czerwonawa iłowata, siwopiaszczysta. 
piaszczysta z kamieniami”.

Po bliższym zapoznaniu się z dalszym tekstem możemy zrobić następujące 
zestawienie przedstawiające nam, jakim obecnym pojęciom odpowiadają wyliczo
ne ziemie:

czarna ziemia =  czarna ziemia lub czarnoziem,
siwa ziemia =  gleba próchniczna szara (m.in. lessy próchniczne),
żółta iłowata = less i gleby lessowate małopróchniczne (prawdopodobnie),
czerwona = glina żelazista,
kamienista =  szkieletowa,
piaszczysta =  piasek luźny i gliniasty,
gliniasta =  różne gleby cięższe wykształcone z glin,
czerwonawa iłowata =  ? (zdaje.się, że gleby lżejsze wykształcone z chudych, 

czerwonych glin),
siwopiaszczysta =  piasek próchniczny, 
piaszczysta z kamieniami = kamienisto-piaszczysta.
„Czarna ziemia” daje według autora najobfitszy plon zbóż przy minimalnym 

nawożeniu. „Siwa ziemia” również jest dobra pod zboża, ale wymaga więcej na
wozów. „Ziemia żółta iłowata” jest trochę mniej żyzna, jednakowoż przy obfitym 
nawożeniu udaje się na niej żyto, jęczmień, owies, groch, „a osobliwie len”. „Czer
wona ziemia jest najpodlejsza i do samej uprawy trudna”. Gleby „kamieniste” 
są najstosowniejsze do uprawy żyta i jęczmienia. Co się tyczy piasków, to autor 
podkreśla silnie ich zróżnicowanie i twierdzi, że „jeżeli są z dobrą ziemią po
mieszane, dobre są”. „Piaski z gliną jeszcze są dobre, ani się bowiem w susze 
zbytnio spiekają, ani w słoty nazbyt rozrzedzają”. Jeśli chodzi o piaski luźniej
sze, to gleby te „w mokre lata dobre żyta dają, lecz lat suchych mało ziarna 
rodzą”. „Ziemia gliniasta” nie nadawała się za czasów Kluka ani pod pszenicę, 
ani pod jęczmień, gdyż nie umiano sobie jeszcze poradzić z jej uprawą mecha
niczną. O „czerwonej iłowej ziemi” mówi Kluk, że jest „średnia i rośnie na niej 
pszenica, orkisz, żyto, jęczmień, owies, groch, wyka”. „Na siwej, piaskowej ziemi, 
gdy będzie ostatecznie nawieziona, rosną zboża cienkie wprawdzie, ale nie naj- 
podlejsze”. „Kamienisto-piaszczyste grunta, które są gorące ziemie, dają czyste 
zboża, ale cienkie”. Kluk interesuje się glebą także z sadowniczego, parkowego 
i leśnego punktu widzenia. „Gdzie lasy zasiewają, uważają na to, jaka ziemia 
jakie drzewa rodzić może. Na dobrej i głębokiej ziemi bez kamyków udają się 
wiązy, topole włoskie i pospolite, klon, cedry. Na wilgotnej olsze i brzozy. Na lek
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kiej i głębokiej wiąz, klon, jesion, orzech włoski, morela, wiśnia, jabłoń. Na ziemi 
kamienistej dąb, morwa, buk. Na piaszczystej śliwa, sosna, jodła, modrzew itd. 
Na koniec ogrody potrzebują ziemi czarnej albo miejscowej, albo nawiezionej.

Jeden z paragrafów podręcznika Kluka poświęcony jest „poprawie złej zie
mi”. W paragrafie tym podano przede wszystkim metodę stwarzania sztucznej 
ziemi. „Jeżeli mam poprawić ziemię chudą, mieszam ją z nawiezioną ziemią czar
ną... Nawozy gnojowe, zbutwiałe wiorzyska toż samo czynią. Jeżeli mam roz
rządzić grunt tęgi, jaki pospolicie jest gliniasty, muszę do niego zażyć ziemi 
zawsze rzadkiej, jak jest piasek. Lecz do tego najlepszy jest piasek gruby, rze
czny, miernie z gliną pomieszany. Powiadają, że do 6  części gliny powinno być 
13 części piasku, aby się średnia rzadkość zachowała... Jeżeli przeciwnym sposo
bem mam otężać grunt rzadki, na przykład piaszczysty, muszę do niego zażyć gli
ny, ta mu rzadkość odbierze i przyzwoicie go zwiąże. Jeżeli zaś zbytnie pulchne 
czarne ziemie otężać się mają, lepiej będzie uczynić mieszaninę z ziemi wapien
nej i grubego piasku. Na ziemie zimne, kwaśne i chude ziemia wapienna dobra 
jest do mieszania oraz tam, gdzie się wiele robactwa mnożyć zwykło. Ziemia wa
pienna rozrządzą i gliniaste grunta i skutkuje wtedy, gdy się w ziemi gasi... Na 
ostatek margiel jest najpospolitszym i najłatwiejszym.... do poprawy ziemi”.

„Margiel jest ziemia właściwie z wapna i gliny się składająca, przypadkowo 
kredę, piasek itd. w sobie mająca”.

„Margiel z tych przyczyn poprawuje ziemię. Jeżeli ma wapno, to przytłumia 
kwas, wysusza, ogrzewa, niszczy dziczyznę, rozrządzą. Jeżeli ma glinę, to wiąże, 
zgęszcza, chłodzi. Jeżeli ma piasek, kamyki te rozwalniają, rozdzielają... Margiel 
więc właściwy, pół wapna, pół gliny, stąd czyni pożytek, osobliwie palony, że 
wilgoci, kwas i tłustość z powietrza ciągnie, że ziemi stojącą wodę odbiera, aby 
się nie psowała, że u tęgiej ziemi czyni rzadkość, w rzadkiej mierną tęgość.

Słusznie ponadto zauważa autor, że substancje wapienne „wyciągając tłustość 
z ziemi, odchudzają, stąd do wapna zawsze przydać trzeba nieco gnoju”.

Na podstawie całego zestawienia cytat można stwierdzić, że wielki erudyta 
Kluk był na swe czasy zupełnie dobrym gleboznawcą. Tak np. całkiem dobrze 
orientuje się Kluk we właściwościach fizycznych gleby i doskonale, jak na swą 
epokę, ocenia rolę wapna.

Co się tyczy metod „poprawy ziemi”, to rzucają one światło na stosunki spo
łeczno-gospodarcze XVIII w. w niektórych krajach. Fakt możności zapiaszczania 
glin i glinowania piasków świadczy o olbrzymiej ilości bardzo taniej siły roboczej. 
Oczywiście metody te przeżywały za życia Kluka swój okres schyłkowy, gdyż po
stępująca industrializacja i urbanizacja zwiększyły już wtedy koszta pracy ręcznej.

Ciekawe uwagi Kluka o glebie znajdujemy także w jego dziele poświęco
nym „roślinom potrzebnym, pożytecznym i wygodnym”. W rozdziale II tego 
dzieła (paragraf I pt. „Wielorakość ziemi i znaki tej, która jest dobra”) czytamy 
co następuje: „We względzie roślin wiele jest gatunków ziemi. Gliniasta wilgoć 
długo pod powierzchnością utrzymuje i zbytnio się od słońca spieka. Czysta gli
na zbytnio jest miałka, która gdy będzie wilgotna, tęga się bardzo staje. Piasz
czysta jest twarda, sucha i rzadka, w której się woda długo utrzymać nie może. 
Margiel najbliżej równa się piasków, jest przecież nieco mielszy, nie tak twardy 
i prędzej wilgotnieje. Ikrzyca najgorsza, ile że zawsze jest pełna soli ostrej tego 
kruszczu, który się w niej najduje. Kreda jest bardzo sucha, twarda i tęga.

A lubo namienione ziemie mogą niektóre utrzymać rośliny, niepożyteczne 
przecież i owszem dla wielu wcale są niesposobne. Czarna tylko ziemia pod 
wszystko zdatna jest i potrzebna. Kiedy zaś sama nawet czamość częstokroć za
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wieść może, więc przez dwuletnie doświadczenia i uwagi docieczono przymiotów, 
po których o dobroci ziemi bez zawodu sądzić można. Powinna więc: być czarna, 
ani po deszczu, ani od upału czarności swej nie tracić; nie powinna się łatwo 
rozpadać, ani się po deszczu rozpadać w błoto; kiedy osobliwie w maju po desz
czu ciepłe słońce zagrzeje, powinna pachnąć przyjemnie, woda z niej wyciśnio- 
na, albo w której by bryła płukana była, nie może być ani słona, ani gorzka, 
ale słodka; bryła w wodzie zmaczana i rzucona nie ma się łatwo rozsypać; roz
cierana w wodzie powinna wiele czynić piany.

Dochodzą jeszcze niektórzy dobroci ziemi po roślinach, które dziko na niej 
rosną. Gdzie wesoło rosną zioła tłustej ziemi potrzebujące, jako ślaz, koniczyna 
itd. za dobrą ziemię poczytują; przeciwnym sposobem gdzie się rodzą zioła chu
de, gorzkie, szyszkowate, jako wrzos, sitowina, paproć itd., złą ziemię oznaczają.

Prócz tych wszystkich dowodów jeszcze na to dwoje uważać należy: naprzód, 
aby się nie uwodzić powierzchownością tylko ziemi, ale też poznać jej głębokość. 
I najlepszy albowiem grunt o stopę w głąb mający glinę tęgą, daleko jest nie- 
pożyteczniejszy aniżeli chudy, ale daleko głębiej ciepłe wapienne kamienie, dziar- 
no i piasek mający; w pierwszym bowiem nie wsiąkając dostatecznie woda, ale 
się długo utrzymując, gnoi korzenie; w drugim zaś zbytnia woda ustępuje. Po- 
wtóre: aby ziemia wcale nowa była, to jest w krótkim czasie podobnych nie ro
dziła roślin i potrzebnych soków nie była pozbawiona”.

Dość obszerne i względnie wyczerpujące rozważania o glebie ukazały się 
w drugim numerze ,yDziennika Ekonomicznego Zamoyskiego” (1803r.) Autor nie 
podany. Prawdopodobnie był nim sam redaktor „Dziennika” Bazyli Kukolnik, 
człowiek dużej wiedzy, wszechstronny erudyta. Artykuł zatytułowany jest: 
” 0  różności gruntów i ich naturalnych przymiotach”.

We wstępie do artykułu czytamy: „Gdy uważamy powierzchnią ziemi, spo
strzegamy na niej rozmaite grunta, na jednym miejscu tęgie, na drugim rzad
kie, tu tłuste, tam płonne, czarne, czerwone, białe, zimne, ciepłe itd.”.

Według autora „powierzchnia ziemi naszej” złożona jest z następujących „ma
terii kopalnych”:

1. Sole jako to saletra, sól kuchenna, koperwas, hałun itp.
2. Minery palne, z których jest siarka, bursztyn, węgle ziemne.
3. Metale, do których należą ich kruszce, w  których one w czworakiem sta

nie się znajdują, a z tych najpospolitszy w powierzchownej ziemi często znajdu
jący się jest ten, który rudą nazywają.

4. Ziemie i kamienie”.
W dalszym ciągu podaje autor „znakomitsze rzędy ziemi, z których się grun

ta nasze pospolicie składają, czyli które powierzchnią ziemi naszej okrywają”. Są 
to mianowicie:

1. Ziemia glinna.
2. Wapienna,
3. Piasek”.
Po charakterystyce ogólnej „ziemi glinnej”, czyli gliny, zapoznajemy się z po

działem glin, których rodzaje są następujące:
1. Glina pospolita (Argilla plastica...), z której garncarze garnki robią. Ten ro

dzaj dzieli się znowu na rozliczne swoje gatunki.
2. Glina strycharska (Terra lat er aria...), z której się robi cegła.
3. Glinka biała (Argilla fistularis...), której używają do robienia lulek i dla

tego nazywają ją gliną lulkową.
4. Glina foluszowa... W fabrykach sukiennych użyteczna. Ma barwę ciemno-
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popielatą, wodę chciwie w siebie ciągnie i z sukna w folowaniu wszelką tłustość 
wyciąga.

5. Ziemia porcelanowa (Terra porcellana). Ta w wielkim ogniu, czyli sama, 
czyli z pewną częścią ziemi wapiennej zamienia się na wpół szklaną i wpół prze
zroczystą masę.

Tu także należą wiadome w mineralogii ciała ziemne: Schistus, Lythomarga, 
Bolus, Terra tripolitana, Mica agrillacea, Steatites serpentinus, Talcum itp.”

Charakterystyka ogólna „ziemi wapiennej” odpowiada przeciętnym opisom 
utworów wapiennych, jakie znajdujemy w literaturze rolniczej i mineralogicz
nej początków XIX wieku.

Według autora „ziemia wapienna pospolicie w trojakim się znajduje stanie: 
w sypkim (Status pulverulent us, lac lunae, vel Agaricus mineralis), w półzległym 
(friabilis), w którym lekkim tarciem w proch się obraca i krydą nazywa się, w zle- 
głym zatwardziałym (induratus), taki jest kamień pospolity wapienny, który palą na 
wapno i marmury”.

Oprócz „ziemi wapiennej” czystej istnieją również „rodzaje ziemi wapiennej 
mieszane”, do których autor zalicza:

„1. Gips (Gypsum) ponieważ jest kwasem siarczystem (acidum sulphuris, alias 
acidum vel oleum vitrioli) nasycony, w tem, jako też w innych kwasach...

2. Margiel (marga) jest ziemia wapienna z gliną ściśle złączona...
3. Borowina z gliny i ziemi wapiennej złożona”.
Marglem zajmuje się autor bardzo szczegółowo. Sporo uwagi poświęca m.in. 

samemu pojęciu utworu marglowego i jego formalnej definicji. „Między gliną 
i wapienną ziemią jest pośredni szczególniejszy ziemi rodzaj, od niektórych iłem, 
od innych zaś marglem... nazwany... jest to ziemia wapienna z gliną ściśle złączo
na... Własności jej są następujące: z kwasami burzy się, w ogniu naprzód tward
nieje a potem płynie i w szkło się zamienia; z cząstek prawie niedotkliwych skła
da się; dotykając się jej jest miękka, a co do twardości mydłu prawie podobną; 
na wolne powietrze z głębi dobyta staje się częstokroć ulepą jak kamień twardą, 
ale gdy długo na wolnym jest powietrzu, w proch się rozsypnie”.

Autor przestrzega przed stosowaniem określeń ił i margiel jako synoni
mów „...Wieśniacy nasi wszystkie ziemi gatunki mające siwą barwę i tęgość glinie 
właściwą iłem nazywają, nic bynajmniej nie wchodząc w wewnętrzne ich przy
mioty. Oczywistą więc jest rzeczą, że nazywając margiel iłem i nie dochodząc 
jego wewnętrznych własności, można się szkodliwie zawieść”.

W dalszym ciągu rozprawy zapoznajemy się z podziałem utworów marglo- 
wych.

„Różność marglu pochodzi z różnego koloru, z różnej zległości części i różnej 
proporcji części składających go.

1. Względem koloru jest margiel:
biały, czarny, żółty lub żółtawy, brunatny, zielonawy, fioletowy, czerwony 
lub czerwonawy, siny, szary.

2. Względem zaległości części: 
sypki, wpół zaległy, kamienny.

3. Względem proporcji części, z których się składa:
margiel składa się z równych części ziemi wapiennej i glinnej, margiel wa
pienny z dwóch części wapiennej i jednej glinnej, margiel glinny z dwóch 
części gliny a jednej wapiennej, margiel gipsowy z trzech części marglu 
a jednej gipsu, wapienno-gipsowy z trzech części wapiennego marglu a jed
nej gipsu, glinno-gipsowy z trzech części glinnego marglu a jednej gipsu,
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margiel magnezji z trzech części marglu a jednej magnezji, wapienno-ma- 
gnezji z trzech części marglu wapiennego a jednej magnezji, glinno-magnezji 
z trzech części marglu glinnego a jednej magnezji, margiel piaszczysty 
z trzech części marglu a jednej piasku, wapienno-piaszczysty z trzech części 
marglu wapiennego a jednej piasku, glinno-piaszczysty z trzech części mar
glu glinnego a jednej piasku, margiel piaskowy z połowy marglu a drugiej 
połowy piasku”.

Zapoznajmy się jeszcze z charakterystyką „ziemi piaszczystej”.
„Piasek (sabulum) i zdziar (glarea) tylko wielkością cząstek są od siebie różne; 

piasek bowiem składa się z cząstek drobniejszych, zdziar zaś z większych kamycz
ków... To pewna, że tyle jest gatunków piasku, ile kamieni, od których samą tylko 
wielkością różnią się. Szczególniejszy a wszystkim piasku rodzajom właściwy znak 
jest, że z cząsitek składają się jakoby ciekłych, w sobie wolnych, nie mających 
między sobą żadnej spoisłości; te w wodzie ani się rozpływają, ani miękną, a tem 
mniej w ścisłą schodzą się ulepę. Do tego rzędu ziemi przyłączyć można ziemię 
krzemienistą, lub jakiemikolwiek kamyczkami okrytą, z którą często ziemia albo 
gliniasta, albo kredziasta jest zmieszana. Tu także należeć mogą grunta kamieniste 
i skaliste; kamienistemi nazywamy owe grunta, których powierzchownia oddziel - 
nemi kamieniami znacznej wielkości jest napełniona, jak naokoło Podlasia i w bli
skości rzek spływających z gór karpackich, skalisty zaś ten jest, który składają 
jednostajne warstwy skał, z głębi ziemi na powierzchni onejże górujące. Tak co 
do barwy, jako też co do innych przymiotów piaski się różnią tak jak kamienie, 
które się z nich składają, albo się w nie rozsypoją”.

Podział piasków przeprowadza się według ich składu i zabarwienia. Autor 
wymienia: „Piasek gliniasty, krzemienny, wapienny, tudzież piaski z różnych
półsoli, jako to alabastrowy. Piaski kruszcowe mające w sobie części metalów itp. 
Kolor piasku pochodzi z różnych materii kopalnych, z masy kamieni i piasków 
połączonych, jak np. białe pospolicie od soli, czerwone zaś od przymieszanej rudy 
żelaznej itd.”.

Jeden z rozdziałów omawianej rozprawy poświęcony jest próchnicy, którą autor 
nazywa „ziemią powierzchowną”. Właściwie termin ten używany jest w rozprawie 
także na określenie gleby próchnicznej w ogóle, poziomu próchnicznego różnych gleb 
oraz gleb uprawnych. „Ziemię, która się w łacińskim języku Humus ... zowie, nasi 
nazywają ziemią uprawną, zwoźną, czarną ... ja użyłem tu powszechnego ziemi po
wierzchownej wyrazu a to z tego powodu, że wszystkie jej rodzaje i gatunki na 
powierzchowni ziemi znajdują się i okrywają onę”.

Podział substancji względnie utworów próchnicznych przeprowadza autor we
dług kryterium genetycznego. Oto próchnice przezeń wyróżnione:

„1 . Ziemia powierzchowna ogrodowa (Humus atra, vegetabilis),
2. Ziemia powierzchowna zwierzęca (Humus animalis).
3. Ziemia powierzchowna pospolita (Humus communis)”.

„Powierzchowną ogrodową nazywamy ową ziemię, która pochodzi z części 
roślinnych i w ziemię zamienionych, że jej ogrodnicy na inspekta i pod rozmaite 
rośliny używają, gdyż jest tłusta”. „Gatunki tej ziemi znakomitsze gospodarzom 
zdatne są:

— ziemia leśna. Ta składa się z liści drzew, ich gałęzi, korzeni w lesie zgniłych...
— ziemia jeziorna. Robi się z owych grubych ziół, które co roku w jeziorach 

bujnie rosną i gniją...
— darn powierzchownią całej ziemi pokrywający, który także składa się ze 

zgniłych traw i ziół, lecz ponieważ te zioła nie są grube i soczyste jak w jeziorach,
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a prócz tego od zwierząt wypasane i tratowane bywają, mniej dają tej ziemi, i ta 
nie tak jest żyzna jak leśna lub jeziorna”.

„Ziemia powierzchona zwierzęca. Ta się staje z gnijących ciał zwierzęcych. 
Rzadko gdzie się na polu znajduje, wyjąwszy te miejsca, na których w czasie 
wojny krwawe potyczki odprawiane były; tudzież na dawnych cmentarzach i gdzie 
się odchodzącego bydła ścierwa zagrzebują. W szlachtuzach także i w jatkach 
wiele można znaleźć tej ziemi”.

Ziemia powierzchowna pospolita jest owa zwierzchnia ziemi skorupa, z której 
krzewie wyrastają. Składa się ta ziemia, jako już wyżej namieniono, z ziemi pod- 
wierzchownej ogrodowej lub zwierzęcej i gliny, piasku lub ziemi wapiennej w róż
nej proporcji pomieszanych:

Główne „gatunki ziemi powierzchownej pospolitej” są następujące:
— ziemia powierzchowna pospolita gliniasta, w której najwięcej jest gliny. 

Taki grunt jest zawsze tęgi i chłodny;
— piaszczysto-gliniasta, w której mniejsza część jest piasku, większa gliny. 

Taki grunt jeżeli ma w sobie więcej ziemi ogrodowej bywa jednym z najurodzaj
niejszych ziemi gatunków;

— wapienno-gliniasta, w której prócz ogrodowej niejaka część ziemi wapien
nej jest z gliną zmieszana; jeżeli zaś więcej jest ziemi wapiennej niżeli glinnej, 
nazywa się gliniasto-wapienną. U nas te dwa ziemi gatunki rolnicy borowiną 
zowią, która, jeżeli nie ma zbyt wiele ziemi wapiennej i grubą składa na po
wierzchni warstwę z znaczną częścią ogrodowej obfite wydaje urodzaje;

— wapienno-piaszczysto-gliniasta, w której prócz ogrodowej równe części pia
sku i gliny, i czwarta część wapiennej znajduje się. Ten grunt, w którym te trzy 
gatunki ziemi do wspomnianej proporcji najwięcej się zbliżają, jest z pomiędzy 
wszystkich innych ziemi gatunków najurodzajniejszy.

Do tego ziemi powierzchniowej pospolitej rodzaju należeć będzie każda ziemia* 
jako to: glina, piasek, wapienna ziemia itp. Jeżeli się nawiezie jakimkolwiek gno
jem lub inną ziemią nawozem nasyconą i należycie przemiesza”.

Autor interesuje się nie tylko składem gleby i jej doświadczalnie stwierdzoną’ 
urodzajnością, ale również jej właściwościami fizycznymi. Warto przytoczyć bardzo 
ciekawe i wyczerpujące definicje „gruntu zimnego i ciężkiego” oraz „gruntu ciepłe
go i lekkiego”:

„Grunt zimny i ciężki. Każdy grunt jest zimniejszy, im więcej ma w sobie 
gliny. Albowiem glina jest lepka, przeto wodę deszczową, której wiele zabiera, 
długo w sobie zatrzymuje, która ziemię i w niej rozrosłe korzonki roślin chłodzi. 
Nadto jeszcze gruntu tego, ile zbyt wielkiej zległości, promienie słońca przeniknąć 
i ogrzać nie mogą; stąd więc idzie, że w tym gruncie tak wschodzenie, jako też 
wzrost roślin i ich owocowanie spóźniać się musi; owszem wiele do przyzwoitego 
smaku i piękności owocom w takim gruncie nie staje. Oprócz tego jeszcze grunt 
gliniasty nazywają rolnicy ciężkim, gdyż dla zbytecznej lepkości po deszczu na 
narzędzia rolnicze bardzo lepnie, w czasie posuchy nader się zsycha i twardnieje, 
przeto zawsze zatrudnia rolnikom uprawę”.

„Grunta ciepłe i lekkie. Tak grunt wapienny jako też piaszczysty nazywają 
ciepłym i tego naturalna przyczyna zamyka się w podanych ziemi wapiennej 
i piaszczystej właściwych przymiotach; takowy albowiem grunt jest rzadki, zaczem 
wilgoć częścią na powietrze prędko wypuszcza, częścią też w ziemię głęboko wsiąka; 
ziemia więc nie tylko prędko wysycha, ale od słońca zbytecznie się rozgrzewa 
i korzenie roślin częstokroć obsusza i wypala. Nie masz prawie człowieka, który 
by nie był świadkiem smutnych przykładów wypalonych w czasie długo trwają-
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cych upałów na gruntach piaszczystych i wapiennych całych prawie zasiewów 
gospodarskich. Też same grunta rolnicy nazywają lekkimi gruntami: są one bo
wiem ciepłe i składają się z ziemi rzadkiej, sypkiej, mało w sobie wilgoci utrzy
mującej; więc w czasie uprawy nie lepnie na narzędzia rolnicze, ani się tak zsy-
cha jak glina, zatem łatwo się daje w każdem czasie przerabiać”.

W numerze 3 Dziennika Ekonomicznego Zamoyskiego ukazał się następnie dru
gi artykuł tego samego autora pt.: „Wady gruntów wynikające z ich naturalnych 
przymiotów”. Otóż w tym ostatnim artykule znajdujemy rozważania na temat 
żyzności i urodzajności gleb w nawiązaniu do ich składu i właściwości fizycznych. 
Na uwagę zasługuje już sam wstęp, który zawiera krótki przegląd „wad gruntów” 
z rolniczego punktu widzenia. Dowiadujemy się więc, że „w ziemi suchej nie mają 
rośliny przyrodzonego pożywienia, przeto nikczemnieją, a na koniec ze wszystkim 
wysychają; ziemia gęsta i twarda z trudnością wilgoć przyjmuje, ani ją powietrze
należycie przenikać może, łatwo się rozpada i robi otwory, przez które promienie
słońca aż do korzeni przenikają, taż sama jakoby zamknięta i ścieśniona nasiona 
przytłumią i dusi; gdzieniegdzie tylko i jakoby przez lejek deszcz ją skrapia, 
a wiatr i słońce zupełnie wysusza; ziemia tęga zatrudnia zawsze uprawę, lekkiej 
zaś częsta uprawa szkodzi; grunt zimny rzadko którym roślinom sprzyja, gdyż im 
naturalnego do życia i wzrostu najpotrzebniejszego ciepła ujmuje; w gruncie tłu- 
stem chwast panuje, który zboże głuszy, ujmuje mu soków pożywnych; a choćby 
na nim czyste zboże urodziło się, to zbytecznie wybuja, wcześnie wylęga, gnije; 
przeciwnie zaś ziemia chuda wiele pracy wymaga, wiele też nasienia pobiera, 
a mało nadgradza itd.”.

W swych rozważaniach na temat urodzajności gruntów autor podkreśla, że 
w ogóle urodzajność stanowi cechę bardzo względną. Wprawdzie wiele jest grun
tów zupełnie nieodpowiednich dla roślin rolniczych, ale przecież liczne nieużytki 
rolnicze mogą się okazać bardzo wydajne w produkcji leśnej. Zresztą i same rośli
ny rolnicze wymagają różnych gleb. Nawet z rolniczego punktu widzenia trzeba 
więc mówić tylko o przeciętnych, a nie bezwzględnych cechach urodzajności.

Opierając się na makroskopowo rozpoznawalnym składzie i właściwościach 
fizycznych gleby, można ustalić następujące przeciętne „znaki ziemi dobrej”, „znaki 
ziemi pomiernej urodzajności” oraz „znaki ziemi płonnej”.

„Znaki ziemi dobrej:
— Kiedy ziemia ... ma kolor szaroczarny, a oraz. pulchną będąc trzyma się 

w bryle jednej, bez prędkiego rozsypania się, przy tym znaczną ma wagę i wilgoć 
w  siebie bierze, za dobrą i urodzajną poczytaną być powinna.

— Ziemia żółtawo-szara, nieco gliniasta, tłusta i lepka, jednak gdy podeschnie 
pulchna, jeszcze jest lepsza od poprzedzającej.

— Ziemia jasnoszara, gdy wyschnie pulchna, po deszczu lepka i niejako świe
cąca się, należy także do rzędu ziemi dobrej.

— Ziemia brunatnoczerwona, nieco gliniasta i ciężka, w gnieceniu jednak 
pulchna, bez zbytecznej lepkości, należy także do gruntów obficie rodzących”.

„Znaki ziemi pomiernej urodzajności:
— Kiedy rola czarniawoszara jest, ale pulchna, a przy tem tłusta nieco z gru

bym piaskiem pomiernie zmieszana i ciężka.
— Rola gliniasta żółtawociemna, z grubym piaskiem zmieszana.
— Rola szara, pulchna, z cząstek przygrubszych, nie łatwo do się lgnących, 

ciężkich jednak, złożona.
— Ziemia szara, z samego prawie piasku złożona, ciężka jednak i pozór ziemi 

zachowująca.
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— Ziemia żółtawa, gliniasta, z piaskiem grubym i z ziemią w cząstki grubsze 
złożoną zmieszana i w kamyczki drobne obfitująca.

— Ziemia kamieniami bardzo zaprzątniona, lecz albo czarna, albo szara. To 
samo ma się rozumieć o ziemi szarej, żółtej, śniadej na pół z drobnymi kamycz
kami zmieszanej, byleby trochę tłusta była; niemniej o piasku czarnem lub szarem 
który przy panującej suszy w pył nie przemienia się”.

„Ziemia płonna:
— Ziemia biała, farbująca, wapienna, łupiąca się na cienkie listki, kamienista.
— Ziemia biała, kamienista, w zdziar obfitująca, z grubych cząstek białych 

złożona.
— Grunt górzysty, czerwonawy, w rudę obfitujący, a po deszczu nieco lepki.
— Ziemia bardzo obfitująca w piasek żółty, albo z niego samego złożona.
— Ziemia z szarego piasku i samych włóknistych cząstek drobnych korzonków 

złożona i lekka...
— Ziemia z szczerego piasku białego złożona, i także ziemia czarna piaszczysta, 

na kształt próchna lekka, którą lada wiatr unosi, tak jest nikczemna, iż gospoda
rze ziemią potępioną (terra damnata) nazwać ją nie wątpili”.

Jak widzimy, jest to po prostu swoista klasyfikacja bonitacyjna gleb. Autor 
wyróżnia tu 3 klasy gruntów, chociaż nie nazywa ich klasami.

Jeśli wmyślimy się głęboko w ostatnio przytoczony podział bonitacyjny grun
tów, to dojdziemy niewątpliwie do wniosku, że nie wykazuje on poważniejszych 
sprzeczności z aktualnym, obowiązującym w Polsce systemem klasyfikacyjnym. 
„Ziemie dobre” obejmują dzisiejsze pierwsze dwie klasy .(I i II). Należą -do nich 
przede wszystkim czamoziemy i czarne ziemie („ziemie szaroczarne”) oraz różne 
gleby brunatne (np. „ziemia żółtawoszara, „brunatnoczerwona”), względnie słabo bie>- 
licowe (według dużego prawdopodobieństwa „ziemia jasnoszara”). Wśród* ,,ziem 
płonnych” (kl. V i VI) widzimy najprymitywniejsze rędziny szkieletowe („ziemia 
biała... wapienna... kamienista”), górskie gleby kamieniste („grunt górzysty...”), 
piaski luźne i słabo gliniaste („ziemia bardzo obfitująca w piasek żółty”, „ziemia 
z szczerego piasku białego złożona”) oraz czarne ziemie piaszczyste i mursze na- 
piaskowe („ziemia czarna piaszczysta, na kształt próchnic lekka...”).

Ziemia pomiernej urodzajności (kl. III i IV) to oczywiście grupa przejściowa, 
którą trudno byłoby bliżej scharakteryzować.

Zwraca uwagę fakt, że autor nie uwzględnia w swej bonitacji cięższych iłów. 
Co się tyczy ciężkich gleb wykształconych z glin morenowych, to figurują one 
głównie wśród „ziem pomiernej urodzajności” (np. „ziemia żółtawa, gliniasta, 
z piaskiem grubym i z ziemią w cząstki grubsze złożoną zmieszana i w kamyczki 
drobne obfitująca”).

Duże znaczenie przypisuje autor ocenianiu jakości rolniczej gruntów według 
porastających je dzikich roślin. „Tak np. pokrzywa, szlaz, rozmaite rodzaje łobody, 
dziki rumianek, koniczyna i wiele innych ziół, gdy bujno i wesoło wyrastają, ozna
czają grunt żyzny. Paproć zaś wielka i rozłożysta, trzcina, sitowie i ledwie nie 
wszystkie zioła aromatyczne, to jest zapachu i smaku tęgiego, podobnego kramnym 
korzeniom; wszystkie zioła i krzewie, które rodzą się na gruncie piaszczystym, 
o których to wyżej wspomniano; tu także należy róża polna, dziewanna, które na 
gruncie wapienno-kamienistym najlepiej się udają, są jakoby świadkami gruntu 
płonnego. Na koniec, gdzie nie widać gęsto ani pierwszego, ani drugiego rzędu ziół, 
znakiem to jest śrzedniej gruntu urodzajności”.

Bardzo polecane są przez autora rozmaite specjalne sposoby badania gleby,
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mające na celu oznaczenie stopnia jej żyzności i urodzajności. Oto liczne przykłady 
metod „laboratoryjnych”:

Oznaczanie żyzności według pojemności wodnej. „Chcąc za pomocą wody do
świadczyć dobroci różnych gruntów, biorą z każdego po kawałku i podług wag; 
odbierają po równej części, lecz każdy gatunek w osobne naczynie. Na każdy leją 
jedną miarą wodę, mieszają dobrze i czekają dopóki woda, która już w ziemię 
nie wsiąka nie podstoi się; tą więc zlewają w osobne naczynia a ziemię wodą 
napojoną jedną po drugiej ważą i każdej wagę zapisują. Ten tedy grunt za naj
lepszy poczytują, z którego ziemia najwięcej waży, gdyż ten najwięcej pobiera wody 
dla żywienia roślin i utrzymania w nich rzeźwości potrzebnej”.

Oznaczanie żyzności według szybkości wysychania. „Wziąć ziemi wodą napo
jonej z każdego gatunku po jedną wagę, suszyć w jednakowym stopniu ciepła 
i uważać, który gatunek i w jakim czasie wilgoć opuszczać będzie; grunt bowiem 
ten jest najlepszy, w której ziemia ani zbyt prędko, ani też zbyt późno wysycha, 
gdyż pierwszy przymiot właściwy jest gruntom lekkim i ciepłym, drugi zaś ciężkim 
i zimnym”.

Oceniane żyzności według zawiesin w wodzie. „Można także doświadczyć 
gruntu, gdy się do równych części ziemi z różnych gruntów wziętej i w piecu wy
suszonej, wieje jednakowa miara wody; ta, która się w wodzie rozpływa i z nią 
złączona nie łatwo na dół opada, lepsza jest od owej, która w wodzie na dnie 
prędko obsiada, jako to piasek i glina. Stąd więc rozumie się, iż muł, czyli szlam 
rzeczny, który w czasie wylewów wód na przyległych polach osiada i one dziwnie 
zażyźnia, jest to rozpływ owej ziemi powierzchniowej ogrodowej, która z przyczyny 
soli roślinnej, którą w sobie zamyka, łączy się z wodą i czyni ją mętną. Dlatego 
rzeki płynące przez lasy i grunta tłuste wylewem swoim lepiej przyległe pola za- 
żyźniają niźli te, które z gór skalistych lub otwartych pól i piaszczystych spły
wają”.

Oznaczenie części rozpuszczalnych w wodzie. „Czyli, i jak wiele w gruncie 
znajduje się materii solnej, dojdziesz tym sposobem: wrzuć niejaką część ziemi 
w naczynie szklane, wiej na to wody czystej, mieszaj, ażeby się ziemia w wodzie 
dobrze rozpłynęła; gdy już grubsze części na dół opadną, zlejesz męty, przecedzisz 
przez bibułę i postawisz gdzie w cieple, aby woda wyparowała. Ponieważ każda 
sól łączy się z wodą, ziemia zaś prędzej na dnie osiada, po wyparowaniu wody 
zostanie materia na osiadłej ziemi i uczyni pewną warstwę, z której grubości ilość 
soli w ziemi znajdującej się, z smaku zaś i z innych własności gatunek onejże 
poznać można”.

„Gdy sól, która się pokaże po wyparowaniu wody, nie będzie biała, ale brud
na, albo zupełnie czarna, znakiem to będzie, że jest z materią tłustą i oleistą po
łączona. Odłączysz tę za pomocą wlanego mocnego spirytusu winnego, który im 
mętniejszy po niej zostanie, tem więcej jest tej oleistości z solą złączonej”./

Oznaczenie stopnia zakwaszenia gleby metodą żelazową.
„Gdy w przecedzoną wodę, w której rozpuszczana jest ziemia, wypróbować się 

mająca, włożysz czyste żelazo, im prędzej to żelazo zardzewieje, tem więcej ziemia 
ma w sobie kwasosoli (sal acidum...); przyczyną tego jest łączenie się kwasoczynu 
z żelazem, o czem dokładnie naucza chimia”.

Oznaczanie odczynu gleby metodą indykatorową. „Jeżeli woda czysta z ziemią 
wprzód przegotowana i przez bibułę przecedzona sok fiałkowy farbuje czerwono, 
znakiem to jest, iż w ziemi kwasosól się znajduje; gdy zaś rzeczony sok od po
dobnej wody zielenieje, przytomność soli ługowej (sal alcalicum) oznacza. Ażeby 
w tem doświadczenia sposobie nie zbłądzić, potrzeba przody wodę czystą wyparować,

16 — R o c z n ik i  G le b o z n a w c z e  t. X , z. 2.
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czyli tę odmianę koloru w soku fiałkowym sama nie sprawuje, co jeżeli się po
każe, takiej wody do tych doświadczeń żadną miarą używać nie można”.

Oznaczeni^ azotanów. „Czyli się znajduje w ziemi saletra dowiesz się, gdy 
ziemię w wodzie wygotujesz, przez popiół i wapno przecedzisz i postawisz z na
czyniem w cieple do wyparowania”.

Oznaczenie siarczanów. „Koperwas wydaje się przez ciemny kolor, którego 
nabywa woda z ziemią przemieszana i przecedzona, kiedy się w nią wpuści kilka 
kropel farby z dębówki (Tinctura gallarum) sporządzonej”.

Oznaczenie węglanów. Kwasy różne (acida). W tych margiel, magnezja, ziemia 
wapienna, jako wyżej wspomniano, burzą się, rozpływają i całkiem z oczu nikną”.

Oznaczenia żelaza. ,,Im bardziej która ziemia w ogniu czerwienieje, tern więcej 
ma w sobie rudy żelaznej, a tem samem składa grunt nikczemny”.

Oznaczenie próchnicy rozpuszczalnej w alkoholu. „Weź jaką część ziemi, którą 
chcesz próbować, wiej w nią spirytusu winnego mocnego, postaw z naczyniem 
w cieple. Jeżeli w ziemi znajduje się materja gumowata lub też olejna, pokaże 
wkrótce spirytus przez jakową odmianę koloru”.

Oznaczenie próchnicy metodą płomieniową. „Gdy na roztopioną u ognia saletrę 
rzuci się drobno utłuczonej ziemi, jeżeli ta zajmować się, iskry i płomień wydawać 
będzie, oznaczy to, iż ta ziemia w materją olejną obfituje”.

Oznaczenie składu mechanicznego. „Weź z gruntu, o którego urodzajności 
chcesz być przekonany, bryłę ziemi na jeden sztych głęboko, to jest jak tylko ryd
lem od razu zająć można, wykrój z samego środka tej bryły na 4 cale szeroko 
i grubo kawał ziemi wzdłuż tak, ażeby się w nim znajdowała ziemia zwierzchnia, 
średnia i spodnia. Ten kawałek ziemi rozetrzeć na półmisku lub w jakim innym 
naczyniu w wodzie czystej, tak ażeby się żadna najmniejsza bryłka cała nie zo
stała, ale żeby się w wodzie jak najlepiej rozmąciła. Wlej te męty w garnek, 
dolej wodą pełno i mieszaj łyżką ćwierć godziny bez przerwy. Postaw potem gar
nek z mętami gdzie na miejscu ciepłem i spokojnem, ażeby męty powoli osiadły 
i woda wyparowała. Gdy to się stanie stłocz garnek lecz ostrożnie, ażeby się 
w niem masa nie rozsypała, wyjmij ją ostrożnie i przetrzymaj jeszcze 3 lub 4 dni 
na wolnem powietrzu, a dopiero przekrój na dwoje nożem i zobaczysz części, z któ
rych się grunt składa, od siebie odłączone, to jest: piasek na dnie, ziemia gliniasta 
w środku, a sam muł czyli czysta ogrodowa na wierzchu.

Z tego doświadczenia pokaże się, który z tych trzech ziemi gatunków w grun
cie przeważa, a zatem jaka jego urodzajność powinna być szacowaną; albowiem 
w stosunku grubości wierzchniej warstwy idzie największa gruntu żyzność, drugiej 
średnia, a trzecia najmniejsza. Z tem wszystkiem, jako już wyżej rzeczono, kiedy 
i zbyteczna żyzność dopóty przynajmniej jest wadą gruntu, dopóki sposobem ogól
nym a nie przyzwoitem jego przyrodzeniu z niem obchodzimy się, o czem obszer
niej pisać poda się później okoliczność, jest to rzeczą niewątpliwą, iż największą 
gruntu urodzajność nie przewaga ziemi tłustej, lecz proporcja wszystkich owych 
razem zmieszanych ziemi gatunków, przyrodzeniu każdego gatunku zboża jak naj
przyzwoitsza stanowić zwykła”.

Autor zauważa następnie bardzo słusznie, że najbardziej nawet dokładne po
znanie składu i właściwości powierzchniowych poziomów gleby jest niewystarcza
jące dla oceny jej jakości rolniczej. Trzeba sięgnąć głębiej. Wprawdzie podane 
sposoby badania warstwy ornej mają dużą wartość, „lecz docieczono z uczynionych 
licznych w tej mierze doświadczeń, że urodzajność tejże powierzchniowej warstwy 
podług różności spodniego gruntu, na którym taż leży, różnym poddana odmianom, 
prócz tego jeszcze dla tych roślin, które głęboko puszczają swoje korzenie, jako to
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drzewa, nie tylko wierzchnia, ale i spodnie ziemi warstwy podług tej głębokości, 
do której one puszczają swoje korzenie, w pewnem, każdemu rodzajowi roślin przy- 
zwoitem stopniu urodzajne być powinny”.

Wreszcie cechy ziemi urodzajnej.
,,Ziemia aby była urodzajna:
a) powinna mieć umiarkowaną pulchność, ażeby przybywające z dżdżem, 

śniegiem, rosą, cząstki pożywienia łatwo w nią wchodzić mogły i ani same, ani 
z powietrzem nie uchodziły,

b) powinna mieć przyzwoitą ciężkość, ażeby soki pożywne należycie w sobie 
zamykać i w ceweczki korzeni wciskać je mogła,

c) ciepło i chłód, wilgoć i suchość powinny się w niej w jak najprzyzwoitszem 
do sprawowania w roślinach rzeźwości i owocowania stosunku odmieniać; każ
dego bowiem z tych nad umiarkowaną proporcję przewaga staje się roślinom 
szkodliwą”.

Na zakończenie podaje wreszcie autor następujące uwagi na temat doskona
łości gleb użytków rolniczych. „Lecz jak trudno jest znaleźć grunt taki, który by 
sam przez się te wszystkie własności razem posiadał, z tego co dotąd o rozmaitych 
ziemi rodzajach i gatunkach, o ich naturalnych przymiotach i z tychże pochodzą
cych przyrodzonych przywarach nadmieniłem, każdy łatwo pozna; pracą więc tylko 
i przemysłem można go do tego przyprowadzić stanu, w którem by nam, jakie 
tylko mocą sił naturalnych może, największe pożytki stale wydawał”.

Scharakteryzujmy teraz ogólnie cały okres rozwoju gleboznawstwa polskiego 
w XVII i XVIII w.

Po pierwsze — okres ten charakteryzuje wygasający powoli wpływ literatury 
rolniczej Rzymu Starożytnego. Przekonuje nas o tym dobitnie dzieło Wojciecha 
Tylkowskiego, który niewątpliwie opierał się w swoich rozważaniach na pismach 
Columelli.

Po drugie — język gleboznawców tego okresu był językiem ludu. Określenia 
używane przez Wojciecha Tylkowskiego, tłumaczy dzieł Stefana de Rieule i Józefa 
Mnfszcha oraz przez Bartłomieja Dziekońskiego i Krzysztofa Kluka, to składniki 
niewygasłego do dziś języka fachowego chłopów polskich.

Po trzecie — rozróżnianie gleb przez gleboznawców pierwszego okresu opar
te było w głównej mierze na kryteriach kolorystycznych (zaznacza się tu zresztą 
zarówno wpływ literatury starożytnej, jak też i ludowości).

Po czwarte — mimo przewagi kryteriów kolorystycznych w rozróżnianiu gleb 
ogólna systematyka utworów powierzchniowych bywała czqsto różnokryteryjna 
i niekonsekwentna. Tak np. Wojciech Tylkowski rozróżnia: ziemię tłustą, rolę sza
rawą, ciężką ziemię czarną, rolę białawą, rolę składającą się z czerwonego piasku 
itp. Widzimy tu pomieszanie w jednym rzędzie podziału takich kryteriów jak: 
,,tłustość” (lepkość), barwa i skład gleby.

Po piąte — gleboznawcy XVII i XVIII w. badali glebę prawie wyłącznie w po
lu, oceniając jej właściwości za pomocą wzroku i dotyku.

Po szóste — gleboznawcy pierwszego okresu rozwoju wiedzy o glebie przypisy
wali duże znaczenie roślinom wskaźnikowym, dającym świadectwo trwałym wła
ściwościom gleb, bądź też ich aktualnemu stanowi.

Po siódme — już w XVIII w. doceniano znaczenie polowych badań odkrywko
wych (profil gleby). Oprócz łopaty do rozkopywania zalecano również „Szukadła”. 
tj. laski gleboznawcze i świdry. „Szukadła” takie były wtedy wyrabiane prawdo
podobnie w Niemczech.

Propagowanie „szukadła” stanowi zapowiedź pogłębienia nauki o glebie, które 
miał przynieść wiek XIX.
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