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PRZEDMOWA I

Pierwsze próby usystematyzowania gleb Polski rozpoczęto bezpośred
nio po reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w roku  
1946. W ynik i tych prób znalazły swoje odzwierciedlenie w  wydanych  
w latach 1948-1950 wykazach gleb od map glebowych Polski: 1 :1 ООО 000, 
1 : 300 000 i 1 :100 000.

Na podstawie tych wykazów wykonano i wydrukowano mapy gleb 
Polski 1 :1 ООО 000 i 1 : 300 000.

Przeszło 10-letnia praca Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kar
tografii Gleb PTG zakończona została wydaniem w  roku 1957 „Przyrod
niczo-genetycznej klasyfikacji gleb Polski”, ze szczególnym uwzględnie
niem gleb uprawnych.

Była to pierwsza, powojenna, oryginalna praca gleboznawcza, przed
stawiająca zebrane materiały gleboznawcze w uporządkowanym układzie  
jednostek glebowych z konkretnym i ich definicjami.

Materiały do powyższego opracowania, gromadzone w okresie m ię
dzywojennym  i powojennym przez gleboznawców wyższych uczelni rol
niczych oraz instytutów badawczych, pochodziły z różnych województw  
Polski.

Były  to materiały o bogatej treści, lecz w większości bez w yników  
analiz, a zatem bardzo dyskusyjne. Wiele czasu musiała poświęcić Ko
misja Wydawnicza, aby ostatecznie uzgodnić i ujednolicić nomenklaturę  
gleboznawczą w  oparciu zarówno o poglądy różnych szkół gleboznaw
czych, jak i o literaturę zagraniczną.

Po niespełna jednym  roku całe pierwsze wydanie zostało wyczerpane  
i trzeba było po dokonaniu pewnych poprawek i uzupełnień wydać pracę 
pt. „Genetyczna klasyfikacja gleb Polski” po raz drugi.

Praca ta została oceniona przez współczesnych klasyfikatorów bardzo 
wysoko, zawierała bowiem genetyczne podstawy wszystkich wyróżnio
nych dotychczas gleb Polski. Była ona pewnego rodzaju kluczem, pozwa
lającym na podstawie określonych cech morfologicznych wyróżnić waż-
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niejsze t y p y , rodzaje i gatunki gleb w polu. Poza kryteriami jednostek  
taksonomicznych podkreślono w  niej wyraźnie znaczenie skały macie
rzystej, decydującej często o przebiegu procesu glebotwórczego oraz o in
nych  cechach i właściwościach gleb.

Jednakże tempo rozwoju nauki gleboznawstwa w świecie wzrosło tak 
gwałtownie, że nie pozwoliło naszym gleboznatocom pozostawać w tyle.

Opracowywana przez UNESCO i FAO mapa gleb świata uwzględniła  
nową , bardzo bogatą nomenklaturę gleboznawczą. Wyróżniono szereg no
wych  typów gleb i zwrócono szczególną uwagę na znaczenie gleb w pro
dukcji roślinnej.

Nowa systematyka gleb Polski, przyjęta przez Komisję V  Genezy , 
Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 
na posiedzeniu w  dniu 6 października 1969 r. jest dalszym poważnym  
krokiem w postępie wiedzy gleboznawczej. Uwzględniła ona bardziej 
szczegółowy podział gleb na 13 klas, który opiera się na zasadzie pewnego 
powinowactwa genetycznego i geograficznego, jak również na właści
wościach fizykochemicznych typów gleb. Daje ona większe możliwości 
racjonalnego wykorzystania gleb pod produkcję rolniczą oraz pozwala 
na wyjaśnienie wielu zjawisk ekologicznych zachodzących w różnych  
zespołach roślinnych.

Prof. dr L. Królikowski 
Prezes PTG

\



PRZEDMOWA II

System atyka gleb powinna  — w szerszym ujęciu  — nawiązywać do 
genezy i ewolucji gleb, ponieważ tworzą się one i podlegają przemianom  
pod w p ływ em  zmieniających się w  czasie i przestrzeni czynników glebo- 
twórczych.

Kryteria klasyfikacji gleb mogą być różne: k lim atyczne , morfologicz
ne, mineralogiczne, biologiczne lub fizykochemiczne. Jeżeli są one ujęte  
zbyt jednostronnie, w tedy  podziały gleb stanowią wyłącznie pewnego ro
dzaju konwencje i są zrozumiale tylko dla wąskiego grona specjalistów.

W ostatnich latach w związku z szybkim  rozwojem gleboznawstwa, 
a w szczególności takich jego działów , jak mikromorfologii, biochemii 
i f izyk i  gleb , bierze się coraz bardziej pod uwagę  — przy opracowywaniu  
różnych podziałów gleb — całokształt ich cech i właściwości. Współczesne 
podziały gleb opierają się więc zarówno na morfologicznych i mikromor-  
fologicznych cechach gleb, jak i na ich właściwościach f izycznych, che
micznych i biologicznych.

Dużą zasługą gleboznawców, fitosocjologów, geografów i geologów 
doby dzisiejszej jest dążenie do powiązania gleboznawstwa z fitosocjo- 
logią, geografią i geologią. W takim ujęciu systematyka gleb, stanowiąca 
osobny dział nauki o glebie, przedstawia równocześnie podział gleb oparty 
na trwałych podstawach przyrodniczych.

Przy opracowywaniu systematyki gleb Polski wzięto pod uwagę różne 
system y podziału g leb: zachodnioeuropejskie, amerykańskie i radziec
kie — dawniejsze i stosowane obecnie. Przeprowadzono obszerne studia 
nad tym i systemami i przedyskutowano główne ich założenia na specjal
nych posiedzeniach Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Pol
skiego Towarzystwa Gleboznawczego, wychodząc z założenia, że do opra
cowania oryginalnej koncepcji system atyki gleb Polski należy zająć pew 
ne stanowisko  — pozytywne lub negatywne  — w stosunku do podziału 
gleb stosowanych w innych krajach. Jakie są oryginalne cechy koncepcji 
podziału gleb Polski, które są zawarte zarówno w schemacie, jak i w  
charakterystyce poszczególnych jednostek?
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Zgrupowanie gleb niższych jednostek w  ramach jednostek wyższego  
rzędu opiera się na pew nym  ich powinowactwie genetycznym , wyraża
jącym się przeważającym procesem glebotwórczym. Gleby poszczegól
nych podtypów są łączone w  ty p y , a następnie w  klasy na podstawie  
mniej lub więcej zbliżonych właściwości morfologicznych, f izykochemicz
nych i biologicznych. Każdemu typowi gleby odpowiada charakterystycz
ne zbiorowisko roślinne.

Przy opracowywaniu systematyki gleb zwrócono uwagę na cykle roz
wojowe gleb, które zależą w dużym  stopniu od okresu ich powstawania , 
od strefy roślinno-klimatycznej, od warunków mikroklimatycznych oraz 
właściwości skały macierzystej. Konsekwentny podział gleb na rodzaje, 
w zależności od pochodzenia geologicznego skały macierzystej, oraz na 
gatunki, w  zależności od składu granulometrycznego utworów glebowych, 
stanowi duże osiągnięcie polskiej myśli gleboznawczej. Podkreślenie m ię
dzy innym i roli skały macierzystej, jej pochodzenia geologicznego i właś
ciwości przy tworzeniu się gleb bielicowych, gleb rdzawych, gleb bru
natnych, gleb czarnoziemnych , rędzin i pararędzin, jest również orygi
nalne. Należy podkreślić, że w  celu syntetycznego ujęcia właściwości f i z y 
kochemicznych gleb Polski wykorzystano w yn ik i  analityczne różnych  
ośrodków gleboznawczych, stanowiące duży dorobek polskiego gleboznaw
stwa lat ostatnich. Należy przy tym  zaznaczyć, że w  celu ustalenia jed
nolitego schematu systematyki gleb Polski wykorzystano podziały gleb 
różnych kategorii użytkowania, opracowane przez członków poszczegól
nych zespołów Komisji.

Zespół redakcyjny wychodzi z założenia, że ,,System atyka  gleb Polskiy> 
jako praca zbiorowa, stanowiąca w yn ik  wieloletnich i mozolnych studiów, 
powinna zostać jak najszybciej opublikowana. Na ukazanie się tej pracy 
w druku oczekują nie tylko pracownicy naukowi w yższych uczelni rol
niczych , ale i wszyscy pracownicy naukowi pokrewnych gleboznawstwu  
dyscyplin, jak również pracownicy różnych insty tu tów resortowych, zaj
mujących się tzw. gleboznawstwem stosowanym.

„Systematyka gleb Polskiyy opublikowana w tej formie zawiera nie 
tylko genetyczne podstawy podziału gleb, ale i konkretne ram y, w  k tó
rych powinny mieścić się klasyfikacje gleb dla celów użytkowych.

Przewodniczący V Kom isji PTG 
Prof. dr F. Kuźnicki



KRYTERIA JEDNOSTEK SYSTEMATYKI GLEB POLSKI

System atyka gleb Polski jest oparta na kry teriach  genetycznych, k tó
re uw zględniają rozwój gleb zachodzących pod wpływem  czynników 
geologicznych, procesu glebotwórczego i działalności gospodarczej czło
wieka.

Przy opracowywaniu tego podziału gleb wzięto pod uwagę ich w łaś
ciwości biologiczne i fizykochemiczne oraz cechy morfologiczne; uwzględ
niano jednocześnie elem enty środowiska geograficznego Polski.

Na podstawie genetycznych kryteriów  wydzielono w nawiązaniu do 
ogólnej system atyki gleb Europy następujące jednostki system atyki: klasa, 
typ, podtyp, rodzaj, gatunek.

W ymienione jednostki system atyki gleb odpowiadają również istnie
jącym  jednostkom bioekologicznym.

K l a s y

Klasa obejm uje gleby różnych typów i podtypów o zbliżonych właś
ciwościach biologicznych, fizycznych i chemicznych, których powstawanie 
jest uw arunkow ane określonym, podobnym układem  czynników bio
tycznych i abiotycznych danego środowiska geograficznego.

T y p y
Typ gleby jest podstawową jednostką system atyki gleb. W yraża on 

względnie trw ałą fazę określonego kierunku rozwoju procesu glebotwór
czego. Poszczególne typy gleb odznaczają się m niejszym  lub większym 
zróżnicowaniem profilu glebowego na poziomy genetyczne, które pow stają 
w w yniku zachodzących w glebie różnych przem ian: w ietrzenia, akum u
lacji składników organicznych i m ineralnych oraz przemieszczania róż
nych związków w postaci roztworów rzeczywistych, koloidalnych lub za
wiesiny.

W w arunkach naturalnych lub zbliżonych do naturalnych każdem u 
typowi gleb odpowiada charakterystyczne zbiorowisko roślinne.
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P o d t y p y

Podtypy gleby wyróżnia się wówczas, gdy na cechy głównego procesu 
glebotwórczego danego typu nakładają się dodatkowo cechy innego pro
cesu glebotwórczego, m odyfikujące właściwości biologiczne, fizyczne, che
miczne gleb i związane z nimi cechy morfologiczne profilu glebowego.

R o d z a j e  g l e b

Rodzaj gleby stanowi jednostkę system atyki gleb, charakteryzującą 
skały m acierzyste i podłoże gleb (utwory geologiczne), z których pod 
wpływem  działania różnych czynników glebotwórczych kształtują się 
gleby zaliczane do odpowiednich typów i podtypów.

G a t u n k i  g l e b

Gatunek gleby określa skład granulom etryczny utworu glebowego, 
wyrażony procentowym  udziałem poszczególnych frakcji. Podział gleb 
na gatunki pokrywa się z przyjętym  podziałem utworów glebowych na 
grupy mechaniczne według Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.



CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KLAS 
I TYPÓW GLEB

K l a s a  I

GLEBY MINERALNE POCZĄTKOWEGO STADIUM ROZWOJOWEGO, 
BEZWĘGLANOWE (GLEBY SUROWE, BEZWĘGLANOWE)

W yróżniona jednostka obejm uje prym ityw ne gleby m ineralne, w y
tworzone z różnych skał m acierzystych o głębokim zazwyczaj poziomie 
wód gruntowych.

Gleby zaliczane do tej klasy znajdują się w początkowej fazie roz
wojowej i stoją na pograniczu między skałą m acierzystą a glebą. Odzna
czają się one przewagą wietrzenia fizycznego nad chemicznym, przy 
czym to ostatnie zaznacza się w profilu bardzo słabo.

Zawartość próchnicy w wierzchnich warstw ach gleb m ineralnych po
czątkowego stadium  rozwojowego, bezwęglanowych, jest zazwyczaj bar
dzo mała. Zasadniczą budowę profilową gleb tej klasy określamy sym 
bolem (A) C-C.

W klasie gleb m ineralnych początkowego stadium  rozwojowego, bez
węglanowych, wyróżnia się następujące dwa typy *.

1. Gleby inicjalne skaliste (litosols).
2. Gleby inicjalne luźne (regosols).
Należy podkreślić, że dalszy rozwój naturalny gleb początkowego sta

dium rozwojowego, bezwęglanowych, może przebiegać w różnych kie
runkach, w zależności głównie od rodzaju skały macierzystej i form acji 
roślinnej. Gleby m ineralne początkowego stadium  rozwojowego, bez- 
węglanowe, o budowie profilowej (A) C-C, wytworzone ze skał bezwę-

1 W schem acie system atyki gleb Polski w yróżniono ponadto jako odrębny typ — 
gleby słabo w ykształcone ilaste (plastosole), które zajm ują m iejsce pośrednie m ię
dzy I klasą gleb m ineralnych początkowego stadium  rozw ojowego bezw ęglanow ych  
a II klasą gleb m ineralnych słabo w ykształconych bezw ęglanow ych. Gleby te zosta
ną scharakteryzow ane przy om aw ianiu klasy II.
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glanowych, przechodzą w w yniku dalszej ewolucji w gleby m ineralne 
słabo wykształcone bezwęglanowe o budowie profilowe] AC-C 2.

Gleby m ineralne początkowego stadium  rozwojowego, wytworzone ze 
skał bardziej zasobnych w związki zasadowe, mogą w wyniku ewolucji 
przechodzić bezpośrednio w gleby zaliczane do klas gleb czarnoziemnych 
lub brunatnoziem nych.

1. GLEBY INICJALNE SKALISTE (LITOSOLS)

W yróżniony typ, spotykany głównie w terenach górskich, obejm uje 
bardzo płytkie, prym ityw ne gleby kamienisto-rumoszowe, wytworzone 
in situ ze skał m asywnych. Gleby inicjalne skaliste w ystępują również 
na mniejszych obszarach terenów  wyżynnych — wszędzie tam, gdzie na 
powierzchni znajduje się odsłonięta w wyniku erozji lita skała.

Ogólna miąższość tych gleb waha się w granicach od 0 do 15 cm, nie 
uwzględniając głębszych szczelin. K ilku- do kilkunastu-centym etrow a 
w arstw a zwietrzeliny zalega bezpośrednio na litym  podłożu. Profil gle
bowy składa się z poziomów (A) C-C.

Skąpą na ogół pokrywę roślinną tworzą w zasadzie zespoły zbioro
wisk naskalnych lub murawowych, np. zespół skuciny i boimki dw urzę
dowej (Trifido-Distichetum), skuciny i kostrzewy m iękkiej (Trifido-Su- 
pinetum ), boimki dwurzędowej (Distichetum subnivale), trzcinnika owło
sionego (Calamagrostis tatricum). Niekiedy spotyka się także skarlałe po
jedyncze okazy świerka, sosny lub kosówki. Omawianą jednostkę repre
zentują dwa podtypy:

a) gleby inicjalne skaliste erozyjne,
b) gleby inicjalne skaliste poligonalne.
Gleby inicjalne skaliste erozyjne w ystępują z reguły w partiach te

renu morfologicznie silnie zróżnicowanego, głównie w wyższych położe
niach górskich o dużych nachyleniach powierzchni.

Gleby inicjalne skaliste poligonalne (strukturowe) w ystępują spora
dycznie w wyższych położeniach górskich o m niejszych spadkach, zwykle 
ponad górną granicą lasu.

2. GLEBY INICJALNE LUŹNE (REGOSOLS)

W yróżnioną jednostkę reprezentują gleby wytworzone z różnych osa
dów klastycznych, nie zlepionych lepiszczem, oraz w ystępujące w tere
nach górskich piarżyska skał kwarcowo-krzemianowych, niekiedy o du
żej miąższości (ponad 100 cm). Są to gleby o zasadniczej budowie profi
lowej (A) C-C, stosunkowo często niem al bezpróchniczne.

2 Sym bol A  odpowiada poziomom A 0 i A x w  glebach leśnych lub tylko pozio
m ow i А ъ jeśli jest to gleba uprawna.
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W ram ach omawianej jednostki wyróżniono cztery podtypy:
a) gleby inicjalne luźne erozyjne,
b) gleby inicjalne luźne deluwialne,
c) gleby inicjalne luźne eoliczne,
d) gleby inicjalne luźne aluwialne.

K l a s a  II

GLEBY MINERALNE SŁABO WYKSZTAŁCONE, BEZWĘGLANOWE

Do wyróżnionej jednostki zalicza się gleby m ineralne wytworzone ze 
skał m asywnych i luźnych bezwęglanowych, z głębokim poziomem wód 
gruntow ych. Najczęściej są to gleby z na tu ry  mniej lub bardziej kwaśne, 
porośnięte roślinnością acidofilną. Zasadnicza budowa profilowa gleb tej 
klasy jest następująca: AC-C; poziom A jest na ogół wykształcony, po
zostałe poziomy — mało zróżnicowane.

W klasie gleb m ineralnych słabo wykształconych bezwęglanowych 
wyróżniono dwa typy:

1. Gleby słabo wykształcone ilaste (plastosols).
2. Gleby słabo wykształcone kwarcowo-krzemianowe (rankery).

1. GLEBY SŁABO WYKSZTAŁCONE ILASTE (PLASTOSOLS) 3

Gleby tego typu odznaczają się z jednej strony słabo zróżnicowanym 
profilem (A)C-C, z drugiej zaś zwięzłą skałą m acierzystą — gliniastą lub 
ilastą. Tworzą się one albo w wyniku erozji wodnej na obszarach zdenu- 
dowanych (np. odsłonięcia iłów warwowych), albo w w yniku akum ulacji 
zdenudowanych m ateriałów  glebowych i skalnych w obniżonych par
tiach terenu. W obydwu przypadkach proces glebotwórczy zaznacza się 
w nich słabo. W wierzchnich w arstw ach tych gleb — ze względu na brak 
w nich lub nikłą zawartość próchnicy — nie tworzą się jeszcze trw ałe 
kompleksy ilasto-próchniczo-żelaziste. Gleby te zostały umieszczone w 
schemacie system atyki gleb na przejściu między klasą gleb surow ych bez
węglanowych (A)C-C a klasą gleb słabo wykształconych AC-C, ponieważ 
ewolucja ich może przebiegać w różnym  kierunku, w dużej zależności 
od składu mineralnego m ateriału  glebowego.

Plastosole o budowie (A)C-C, wytworzone z utworów zwięzłych za

8 Term in „plastosols” jest zw iązany (według Kubieny) z charakterystyczną  
m ikrostrukturą glin („Lehm” w  odróżnieniu od „Erde”), w  których tlenki żelaza  
w warunkach klim atu gorącego nie tworzą ścisłych połączeń z częściam i ilastym i
i są stopniow o uw alniane. W w arunkach klim atu um iarkowanego gleby w ytw orzone  
z tego rodzaju utw orów  m ają charakter reliktow y. Na obszarze Polski faza rozw o
jow a plastosoli jest nietrwała.
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sobnych w związki zasadowe, przechodzą w w yniku dalszego ich roz
woju, uwarunkowanego wietrzeniem  i gromadzeniem  próchnicy, w gleby 
czarnoziemne. Ewolucja plastosoli wytworzonych z utworów ilastych 
uboższych w związki zasadowe przebiega stopniowo, najczęściej w kie
runku ich brunatnienia lub tworzenia się gleb opadowoglejowych (pseu- 
doglejowych).

2. GLEBY SŁABO WYKSZTAŁCONE KWARCOWO-KRZEMIANOWE (RANKERY)

W yróżniony typ obejm uje gleby słabo zróżnicowane morfologicznie, 
o zasadniczej budowie AC-C, wytworzone ze skał masywnych i luźnych 
bezwęglanowych kwarcowo-krzemianowych, z głębokim poziomem wód 
gruntowych. Termin „R anker” został wprowadzony do literatu ry  glebo
znawczej przez W. L. Kubienę. W pierwszej wersji nazwa typu gleb ,,Ran
k e r” odnosiła się wyłącznie do gleb płytkich słabo wykształconych o bu
dowie A-C, wytworzonych z ubogich w węglany skał masywnych kw ar
cowo-krzemianowych. Termin ten został następnie rozszerzony i objął 
również gleby wytworzone z różnych luźnych utworów ubogich w wę
glany, o zasadniczej budowie A-C. W profilach tych gleb są niekiedy 
widoczne zaczątkowe poziomy В lub (B). Miąższość profilu najczęściej 
nie przekracza 40 cm. Są to przeważnie gleby mniej lub bardziej kwaśne 
(pH waha się najczęściej w granicach 3.0-6,0), porośnięte w w arunkach 
naturalnych roślinnością acidofilną. W procesie glebotwórczym tych gleb 
dom inującą rolę odgrywa wietrzenie mechaniczne. W terenach górskich 
są to gleby z reguły kamienisto-rumoszowe, w ystępujące często w piętrze 
kosodrzewiny pod płatami acidofilnych zbiorowisk murawowych, np. ze
społu Empetro-Vaccinietum  i M ughetum Carpatinm  lub pod borem gór- 
noreglowym (Piceetum tatricum) w partiach górnej granicy lasu. W tere
nach nizinnych omawianą jednostkę gleb słabo wykształconych reprezen
tu ją  gleby wytworzone z różnych skał klastycznych niewęglanowych, 
głównie z piasków o głębokim poziomie wód gruntow ych. Są to prze
ważnie gleby przewiewne i suche, o słabo rozw iniętym  poziomie próch- 
nicznym. Pokrywę roślinną w terenach nizinnych na rankerach w ytw o
rzonych z piasków tworzą zazwyczaj bory sosnowe suche, np. bór sos
nowy z chrobotkiem (Cladonio-Pinetum) i bór sosnowy z bażyną (Em - 
petro-Pinetum).

W zależności od całokształtu warunków ekologicznych, a w dużym 
stopniu od samego m ateriału glebowego, rankery  mogą przekształcać się 
stopniowo w gleby brunatne lub bielicowe. W omawianej jednostce w y
różnia się trzy podtypy:

a) gleby słabo wykształcone kwarcowo-krzemianowe właściw7e o bu
dowie profilowej Aq-A jC-C,
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b) gleby słabo wykształcone kwarcowo-krzemianowe brunatne o bu
dowie profilowej Л 0-А 1-(Б)С-С,

c) gleby słabo wykształcone kwarcowo-krzemianowe bielicowane 
o budowie profilowej A q- A iA 2-BC-C .

K l a s a  III

GLEBY WAPNIOWCOWE

Klasa gleb wapniowcowych obejm uje gleby wytworzone ze skał w a
piennych lub siarczanowych oraz ze skał klastycznych zasobnych w wę
glan wapnia. Gleby te odznaczają się najczęściej pełnym wy syceniem 
kompleksu sorpcyjnego zasadami w całym profilu glebowym. Właści
wości biologiczne i fizykochemiczne tych gleb uw arunkow ane są zasob
nością skały macierzystej w wapń. Próchnica powstająca w tych glebach 
ulega stabilizacji pod wpływem aktyw nych węglanów. Łatwo tworzą się 
trw ałe kompleksy organiczno-m ineralne, a procesy m ineralizacji przebie
gają powoli. Próchnica tworząca się w tych glebach jest zazwyczaj formy 
m uli kalcim orficzny albo m ull-m oder kalcimorficzny. Stosunek C/N w po
ziomie próchnicznym  tych gleb waha się na ogół w granicach 10-15, a nie
kiedy może być większy, np. w rędzinach butwinowych. Pod względem 
morfologicznym gleby wapniowcowe odznaczają się zasadniczą budową 
AC-C , w pewnych jednak w arunkach ekologicznych może tworzyć się 
w profilu tych gleb zaczątkowy poziom (B). W klasie gleb wapniowco
wych wyróżnia się dwa typy:

1. Rędziny.
2. Pararędziny.

1. RĘD ZI NY

Rędziny tworzą się pod wpływem dominującego czynnika skały m a
cierzystej. Są to gleby międzystrefowe, kształtujące się nie tylko w stre
fie leśno-łąkowej, ale również w strefie leśnej, leśno-stepowej i łąkowo- 
-stepowej, w w arunkach klim atu nie tylko wilgotnego, lecz również pół
suchego, kontynentalnego i śródziemnomorskiego.

Skały m acierzyste tych gleb stanowią: wapienie, margle, opoki, do
lomity różnych form acji geologicznych oraz gipsy. W zależności od w a
runków  środowiska rędziny mogą przekształcać się w inne typy gleb, 
jak  gleby brunatne, czarnoziemy, terra rossa, terra fusca itp. Należy 
podkreślić, że poszczególne procesy przekształcania się rędzin w inne 
typy gleb są długotrwałe. W procesie w ietrzenia skał w apiennych uw al
niają się łatwo rozpuszczalne węglany, tzw. węglany aktywne, w arunku
jące dalszy rozwój rędzin. Przyczyny różnej aktywności w ietrzenia skał 
wapiennych są zależne od budowy m ineralnej skały, jej s truk tu ry  i tek 
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stury. Czyste skały wapienne osadowe lub przeobrażone o struk turze  k ry 
stalicznej, jak  np. m arm ury, dolomity drobnokrystaliczne, wapienie de- 
wońskie i niektóre inne wapienie krystaliczne, odznaczają się najsłabszą 
aktywnością. Przebieg, jak również intensywność procesu tworzenia się 
rędzin, uwarunkowanego aktywnością skał wapiennych, zależy przede 
wszystkim  od typu skały wapiennej, jak również od jej wieku.

Z cech fizykochemicznych, wskazujących na odrębność typologiczną 
rędzin, należy podkreślić tworzenie się trw ałych związków komplekso
wych ilasto-próchniczno-żelazistych w w arunkach odczynu zasadowego 
i obecności łatwo rozpuszczalnych węglanów. Związki te w pływ ają na 
tworzenie się charakterystycznej dla rędzin struk tu ry  ziarnistej. W rę 
dzinach właściwych związki żelaza nie ulegają przemieszczeniu. Duży sto
pień wysycenia kationam i zasadowymi oraz duża zawartość węglanu w ap
nia w w ierzchnich w arstw ach wpływa na całokształt właściwości chemicz
nych tych gleb. Między innymi, tworzą się w tych glebach trudno roz
puszczalne związki fosforowe, których uruchom ienie zaznacza się w w ięk
szym nieco stopniu w rędzinach leśnych. Znaczna zawartość węglanów 
aktyw nych w m ateriale m ineralnym  skał w apiennych wpływa stabilizu
jąco na związki żelaza i glinu. Zasobność skały w kationy w apnia i mag
nezu wpływa w pewnym  stopniu hamująco na w ietrzenie chemiczne.

Formy wolne związków żelaza i glinu stanow ią w tych glebach mały 
procent całkowitej zawartości składników, nie są one przemieszczane 
z wierzchnich do głębszych w arstw  profilu.

W typie rędzin w yróżnia się następujące podtypy:
a) rędziny inicjalne,
b) rędziny właściwe,
c) rędziny czarnoziemne,
d) rędziny brunatne,
e) rędziny próchniczne górskie,
f) rędziny butwinowe górskie,

g) rędziny czerwonoziemne reliktowe.
Dalszy podział podtypów rędzin na rodzaje i gatunki jest uzależniony 

od form acji geologicznej, rodzaju skały m acierzystej oraz od składu m e
chanicznego zwietrzeliny.

a. RĘDZINY INICJALNE

Rędziny inicjalne odznaczają się bardzo słabym  zróżnicowaniem pro
filu na poziomy (A)C-C.

Gleby te tw orzą się najczęściej na erodowanych stokach lub wznie
sieniach. W w yniku słabego w ietrzenia chemicznego i denudacji tworzy 
się małej miąższości (0-10 cm) poziom (A)C . Poziom ten o m ałej na ogół
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zawartości części ilastych zawiera resztki roślinne słabo zhum ifikowane 
i znaczną ilość odłamków skalnych różnej wielkości.

W terenach rów ninnych na rędzinach inicjalnych osiedla się najczęś
ciej roślinność traw iasta, uw arunkow ana specyficznym suchym klim atem  
glebowym, z przewodnim i gatunkam i: Brornus erectus Huds., Festuca 
duriuscula L., Festuca ovina L.

Szczególnie suche są rędziny wytworzone z wapieni lub dolomitów 
ułożonych płytowo, z dużą ilością szczelin.

Stosunkowo mniej suche są rędziny inicjalne, wytworzone z m argli 
zawierających znaczne ilości części ilastych.

b. RĘDZINY W ŁAŚCIW E

Rędziny właściwe z profilem  AC-C odznaczają się dobrze rozwiniętym  
poziomem AC i większą nieco miąższością zwietrzeliny w porównaniu 
z rędzinam i inicjalnymi. Miąższość tych gleb (poziomu AC) nie przekra
cza zazwyczaj 40 cm.

Zawartość próchnicy w poziomie AC w terenach rów ninnych na j
częściej nie przekracza 3%, w terenach górskich może być wyższa. Rę
dziny te charakteryzują się próchnicą typu muli kalcimorficzny, odzna
czają się one dobrym  powiązaniem amorficznej próchnicy ze zwietrze- 
liną skały macierzystej oraz najczęściej s truk tu rą  gruboziarnistą. W po
ziomie AC w ystępują zazwyczaj w znacznych ilościach różnej wielkości 
odłamki skały m acierzystej.

Rędziny właściwe w terenach równinnych, wytworzone ze skał o du
żej zawartości węglanów, stanowią siedliska roślinności kserofilnej. Na
tomiast wytworzone z niektórych utworów marglistych, zawierających 
znaczną ilość m ineralnego m ateriału detrytycznego, stanow ią siedliska 
lasów liściastych z dużym udziałem buka (Fagus silvatica) i w mniejszym 
stopniu dębu szypułkowego (Quercus robur).

W terenach rów ninnych na rędzinach właściwych w ystępują nastę
pujące krzewy: głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), dereń świdwra 
(Cornus sanguined), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), trzm ielina zwy
czajna (Evonymus europaea), wiciokrzew, suchodrzew (Lonicera xy lo - 
steum).

Rędziny właściwe w terenach górskich są porośnięte najczęściej lasa
mi liściastym i lub mieszanymi. Odznaczają się one próchnicą typu m uli 
kalcimorficzny lub m ull-m oder kalcimorficzny. W terenach górskich za
równo w arunki klimatyczne, jak i związana z nimi roślinność wpływają 
na bardziej intensyw ne wietrzenie utworów wapiennych niż w terenach 
nizinnych.
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c. RĘDZINY CZARNOZIEM NE

Rędziny czarnoziemne o zasadniczej budowie profilowej A-AC-C  two
rzą się w w yniku nakładania na rędzinę właściwą cech procesu czarno- 
ziemnego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej. Gleby te stanowią 
przejście do czarnoziemów. Zawartość próchnicy typu muli kalcim or
ficzny w poziomie rędzin czarnoziemnych z reguły przewyższa 3%. 
S truk tura  w poziomie jest często orzechowata lub ziarnista. Miąższość 
rędzin czarnoziem nych (poziomy А г i A\C) przekracza zazwyczaj 40 cm, 
a w  rędzinach czarnoziemnych mieszanych 4 może wynosić ponad 50 cm. 
Zawartość węglanów aktyw nych we wszystkich poziomach jest znaczna. 
W poziomie A 1 w ystępuje mała ilość odłamków skały m acierzystej. Rę
dziny czarnoziemne wytworzone są najczęściej z miękkich utworów kre
dowych, często ilastych lub z porowatej kredowej opoki wapiennej. Na 
rędzinach czarnoziemnych w ystępują płaty kseroterm icznej roślinności 
stepowej, uw arunkow anej m ikroklim atem  o cechach kontynentalnych 
oraz właściwościami utworów wapiennych. W ystępują tu  między innym i: 
miłek wiosenny (Adonis vernalis), storczyk kukaw ka (Orchis militaris), 
szparag lekarski (Asparagus officinalis), roszponka ząbkowana (Valleria- 
nella dentata), przetacznik rozesłany (Veronica prostrata). Z roślin zaroś- 
lowych na rędzinach czarnoziem nych w ystępują: ciemiężyca czarna {Ve
ratrum nigrum), żywokost bulw iasty (Sy m p h y tu m  tuberosum), gorczycz- 
ka krzyżowa (Gentiana cruciata).

Z traw  w ystępują między innym i: kostrzewa owcza (Festuca ovina), 
stokłosa prosta (Bromus erectus), stokłosa Benekena (Bromus Benekeni) 
i inne.

Na rędzinach czarnoziemnych sporadycznie w ystępują zespoły leśne 
grondów — Querco-carpinetum medioeuropaeum.

d. RĘDZINY B R U N A T N E

Rędziny brunatne o zasadniczej budowie profilowej AC-(B)C-C two
rzą się z utworów wapiennych różnych form acji geologicznych, najczęś
ciej z wapieni i dolomitów jurajskich i triasowych, w mniejszym stopniu 
z m argli i wapieni okresu kredowego. W ystępują one w terenach nizin
nych jak również górskich, zazwyczaj pod lasami liściastymi lub miesza
nymi, pod roślinnością leśną zaliczaną do zespołu lasu dębowo-grabo- 
wego (Querco-carpinetum medioeuropaeum) w terenach nizinnych z ga
tunkam i roślin: Fagus silvatica, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, 
Carpinus betulus. W runie w ystępuje między innym i: wyka leśna (Vicia 
silvatica), przetacznik sp. (Veronica sp.), turzyca leśna (Carex silvatica),

4 Rędziny m ieszane pow stają ze zw ietrzeliny skał w ęglanow ych lub siarcza
now ych, zaw ierającej dom ieszki m ateriałów  obcego pochodzenia geologicznego.
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m arzanka wonna (Asperula odorata), stokłosa prosta (Bromus erectus), 
koniczyna łąkowa (Trifolium campestre).

W terenach górskich gleby te stanowią siedliska lasu bukowo-jodło
wego (Fagetum Carpaticum) z gatunkam i w runie: szczyr trw ały (Mer- 
curialis perennis), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), miesięcz
nik trw ały  (Lunaria rediviva) i inne.

Duży wpływ na proces brunatnienia wywiera, między innymi, roś
linność leśna. Powstające kwaśne substancje próchniczne powodują stop
niowo wyługowanie węglanów, a tym  samym obniżenie pH do wartości
6,5-7,2 w poziomie A x.

Poziom A  zawiera małe ilości węglanów, nie przekraczające zazwy
czaj 5%. Często w częściach ziemistych brak jest węglanów, mimo w y
stępow ania odłamków skały wapiennej.

Pod poziomem A x w ystępuje poziom brunatny  z cechami skały m a
cierzystej (B)C o barw ie żółtobrunatnej, przechodzący stopniowo w po
ziom С skały macierzystej.

W podtypie rędzin brunatnych zaznacza się uruchom ienie związków 
żelaza w wyniku wietrzenia. Znaczny jednak stopień wysycenia wierzch
nich poziomów kationami zasadowymi, głównie kationam i Ca i Mg, w pły
wa hamująco na proces ługowania związków żelaza.

O. RĘDZINY PRÖCHNICZNE GÖRSKIE

Rędziny próchniczne górskie określane jako m urszowate o zasadni
czej budowie profilu AC-C  w ystępują na stokach skał wapiennych w wyż
szych położeniach górskich pod m uraw ow ą roślinnością naskalną lub w 
strefie regla dolnego pod zbiorowiskami lasu bukowo-jodłowego zespołu 
Fagetum carpaticum lunarietosum.

Tworzą się one z wapieni różnych okresów geologicznych. Są to gle
by zasobne w poziomie AC  w próchnicę najczęściej typu m ull-m oder 
kalcimorficzny, z małą domieszką części m ineralnych.

Miąższość poziomu AC  wynosi około 30-70 cm. Zawartość substancji 
organicznej jest zazwyczaj wyższa od 25%.

f. RĘDZINY BUTW INOW E GÓRSKIE

Rędziny butwinowe o zasadniczej budowie profilu A ^ - A ^ C - C  w ystę
pują w terenach górskich (głównie Tatry, sporadycznie Pieniny) w pię
trze regla górnego (bór świerkowy — Piceetum normale) i kosodrzewiny 
(Pinetum mughi calcicolum) na podłożu wapiennym, sporadycznie w par
tiach grzbietowych regla dolnego.

Rędziny butwinowe odznaczają się obecnością podpoziomu butw ino- 
wego A m  o znacznej miąższości, przekraczającej niekiedy 30 cm. Pod
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tym  pod poziomem w ystępuje z reguły próchnica typu muli w poziomie 
A XC.

Poziom A XC przerośnięty korzeniami przechodzi stopniowo w poziom С 
skały macierzystej, często w górnej w arstw ie zbrunatniałej w w yniku 
w ietrzenia.

g. RĘDZINY CZERWONOZIEMNE — RELIKTOWE

Rędziny czerwonoziemne odznaczają się w wierzchnich w arstw ach 
barw ą czerwonobrunatną.

Zwietrzelina zawiera pewne ilości hydrohem atytów, co wskazuje na 
proces rubifikacji, jaki mógł mieć miejsce w w arunkach klim atu gorą
cego i wilgotnego.

Gleby te w ystępują w Polsce np. na obszarze gór Świętokrzyskich. 
W ytworzone są najczęściej ze zwietrzeliny w apieni dewońskich lub perm - 
skich. Na obszarze tym  w ystępują również lokalnie gleby reliktow e terra 
rossa, pozbawione w wierzchnich warstw ach węglanów. Należy więc 
przypuszczać, że wyróżnione rędziny czerwonoziemne pow stały z rezi- 
duum  po glebach reliktowych, których wierzchnie poziomy zostały ze- 
rodowane.

Budowa profilu rędzin czerwonoziemnych reliktow ych jest następu
jąca: AC-(B)RC-RC.

2. PARARĘDZINY

Pararędziny, podobnie jak rędziny, są glebami litogenicznymi, wyod
rębnionym i jako typ ze względu na właściwości skały macierzystej.

Gleby te w ystępują w Polsce na różnych obszarach i wytworzone są 
ze skał klastycznych, zasobnych w węglany. Tworzą się one, między in
nymi, z łupków ilastych, zawierających większe ilości spoiwa w apniste- 
go, piaskowców i piasków zasobnych w węglany. Powstawanie pararę- 
dzin uw arunkow ane jest. między innymi, specyficznym wietrzeniem  skały 
klastycznej, zasobnej w znaczne ilości węglanów. Właściwości fizykoche
miczne skał m acierzystych w arunkują kserotermiczność, a zarazem sta
bilność gleb z nich wytworzonych. Pararędziny zajm ują u nas stosun
kowo małe obszary, ponieważ skały klastyczne, z których tw orzą się te 
gleby, są najczęściej w znacznym stopniu w wierzchnich w arstw ach w y
ługowane z węglanów.

Na właściwości fizykochemiczne pararędzin, zbliżone w pewnym 
tylko stopniu do właściwości rędzin, wpływa nie tylko ilość węglanów 
zaw artych w skale macierzystej, ale i forma, w jakiej występują. Pa
rarędziny wytworzone z piaskowców i piasków zaw ierają w wierzchnich 
w arstw ach odłamki skał w apiennych (np. w m ateriale niektórych pias-
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ków zwałowych), stosunkowo trudno wietrzejące. Dynam ika przem ian, 
jakie zachodzą w tych glebach w ich rozwoju naturalnym , jest — po
dobnie jak w rędzinach — powolna.

Zachodzi zasadnicze pytanie, czy z innych utworów klastycznych za
sobnych w węglany, a więc z glin zwałowych, iłów, utworów pyłowych, 
tw orzą się pararędziny. W skałach tych znajdują się węglany zazwyczaj 
w form ie bezpostaciowej — rozproszonej, które są wyługowywane sto
sunkowo szybciej od węglanów zaw artych w odłamkach skał w apien
nych. W pierwszej fazie rozwoju tych gleb zaznacza się intensyw ny 
proces hum ifikacji substancji organicznej ze względu na znaczną ilość 
w m ateriale skały macierzystej węglanów aktywnych, a następnie w m ia
rę ich wyługowywania — proces brunatnienia.

Z powyższych rozważań wynika, że z wyszczególnionych utworów 
m arglistych tworzą się na obszarze Polski najczęściej gleby czarnoziemne 
i b runatne w wyniku ewolucji gleb początkowego stadium  rozwojowego, 
jak również pararędzin. Faza rozwojowa pararędzin jest w tym  przy
padku krótkotrw ała.

Pararędziny odznaczają się pod względem morfologicznym zasadni
czą budową profilową AC-C, nie wykluczającą możliwości występowania 
poziomów przejściowych. W typie pararędzin wyróżniono podtypy:

a) pararędziny inicjalne,
b) pararędziny właściwe,
c) pararędziny czarnoziemne,
d) pararędziny brunatne.

a. PA R A R ĘD ZIN Y  INICJALNE

Pararędziny inicjalne z zasadniczą budową profilu (A)C-C, w ystępują 
najczęściej na wychodniach m arglistych skał m asywnych i luźnych. Po
ziom próchniczny tych gleb jest zwykle w formie zaczątkowej, ma miąż
szość do 10 cm i zawiera niezbyt duże ilości próchnicy oraz znaczną ilość 
węglanów.

b. PA R A R ĘD ZIN Y  W ŁAŚCIW E

Pararędziny właściwe o zasadniczej budowie profilu AC-C  tworzą się 
w w yniku dalszej ewolucji pararędzin inicjalnych. Charakteryzują się 
zazwyczaj pewną zawartością węglanów w poziomie AC. Typ próchnicy 
muli kalcimorficzny lub m oder kalcimorficzny.

Poziom AC  o miąższości najczęściej nie przekraczającej 50 cm zawiera 
zazwyczaj poniżej 5% próchnicy i odznacza się dużym stopniem  wysyce- 
nia kationam i zasadowymi. W glebach tych tworzą się trw ałe kompleksy, 
organiczno-m ineralne, w  których dużą rolę odgryw ają związki żelaza 
i wapnia.



22 Charakterystyka poszczególnych klas

Na pararędzinach właściwych rośnie las liściasty lub mieszany, w te
renach nizinnych z przewagą buka, a w terenach górskich — buka i jodły 
(las górski — Fagetum carpaticum).

C. PA R A R ĘD ZIN Y  CZARNOZIEM NE

Pararędziny czarnoziemne o zasadniczej budowie profilu A-AC-C  
tworzą się najczęściej w w arunkach większego uwilgotnienia przy dużym 
udziale roślinności traw iastej i zielnej. W ystępują one w obniżeniach 
terenu, często w kompleksie z czarnymi ziemiami lub rędzinam i b runat
nym i i pararędzinam i brunatnym i.

Poziom A 1 o miąższości przekraczającej 40 cm zawiera znaczne ilości 
węglanów (do około 30%), najczęściej w form ie rozproszonej. S truk tura  
gruzełkowata lub orzechowata. Zawartość próchnicy typu muli kalcim or
ficzny zwykle ponad 5%.

d. PA R A R ĘD ZIN Y  B R U N A T N E

Pararędziny brunatne o budowie A-(B)C-C  stanow ią przejście od pa- 
rarędzin właściwych do gleb brunatnych leśnych.

W glebach tych proces brunatnienia jest uw arunkow any stopniowym 
wyługowaniem  węglanów i pewnym  zakwaszeniem gleby. Typ próchnicy 
m uli lub moder. Poziom A* miąższości około 10 cm zawiera w częściach 
ziemistych małe ilości węglanów (zwykle ilości śladowe). Odczyn waha 
się zazwyczaj w granicach pH 6,0-7,2, w poziomie (B)C jest zwykle wyż
szy od 7,2.

Zarówno w terenach nizinnych, jak i terenach górskich gleby te sta
nowią siedliska lasu liściastego lub mieszanego.

K l a s a  IV

GLEBY CZARNOZIEMNE

Do klasy gleb czarnoziemnych zaliczamy gleby, które powstają w w a
runkach klim atu umiarkowanego, kontynentalnego, mniej lub więcej 
suchego, przy udziale roślinności łąkowo-stepowej lub leśno-stepowej, 
jak również gleby powstające w w arunkach klim atu umiarkowanego 
wilgotnego przy udziale roślinności łąkowej.

W yróżniona jednostka obejm uje gleby różniące się między sobą ge
nezą i w arunkam i hydrologicznymi, lecz w ykazujące zbliżone właściwości 
biologiczne, jak  również fizykochemiczne.

Gleby czarnoziemne, które powstały przy udziale roślinności leśno- 
-stepowej, w ystępują w Polsce na niewielkich obszarach w części połud
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niowo-wschodniej i południowej. W ytworzyły się one wyłącznie z lessów, 
najprawdopodobniej na początku postglacjału. Są to więc gleby relikto
we. W w arunkach współczesnego klim atu um iarkowanego wilgotnego 
(humidowego) gleby te ulegają pod zbiorowiskami leśnym i dalszej ewo
lucji w kierunku brunatn ien ia lub ługowania. Gleby czarnoziemne, k tóre  
powstały przy udziale roślinności łąkowej, a również w pewnym  stop
niu i leśnej, w ystępują w Polsce na większych obszarach zarówno w jej 
części południowej, środkowej, jak i północnej. W ytworzyły się one — 
w odróżnieniu od czarnych ziem pobagiennych — w w arunkach znacz
nej, lecz nienadm iernej wilgotności, z utworów różnej genezy (glin, iłów, 
utworów pyłowych), zasobnych w związki zasadowe. Gleby te ulegały 
często pod wpływem  roślinności leśnej zbrunatnieniu lub ługowaniu.

Geneza gleb czarnoziemnych jest zawsze związana z dużą aktyw noś
cią biologiczną środowiska łąkowo-stepowego, leśno-stepowego lub leśno- 
-łąkowego, odznaczającą się szybkim rozkładem i hum ifikacją resztek 
roślinnych.

Duży wpływ na akum ulację próchnicy oraz na dalszą ewolucję tych 
gleb, poza w arunkam i bioklimatycznymi, w yw ierają właściwości fizyczne 
i chemiczne skały macierzystej, a między innymi jej zasobność w związ
ki zasadowe. Wśród form związków próchnicznych przew ażają silnie spo- 
limeryzowane, tzw. szare kwasy huminowe. Tworzą się również kom plek
sy próchniczno-ilasto-żelaziste, decydujące o strukturze grubo gruzełko- 
w atej tych gleb. Próchnica jest zwykle wysycona kationam i Ca i Mg. 
Duży stopień wysycenia gleb czarnoziemnych, wynoszący zwykle ponad 
80%, zmniejsza się nieco w glebach czarnoziemnych zbrunatniałych lub 
wyługowanych. Stosunek C/N w poziomie próchnicznym  A x wynosi 
około 10.

W składzie m inerałów ilastych tych gleb znajdują się zarówno m ont- 
m orylonity, jak i illity.

Na terenie Polski w ystępują następujące typy gleb czarnoziemnych:
1. Szare gleby leśne.
2. Czarnoziemy leśno-stepowe.
3. Czarnoziemy leśno-łąkowe.

1. SZARE GLEBY LEŚNE

Szare gleby leśne w ystępują zwykle w kompleksie z czarnoziemami 
strefy  leśno-stepowej, tzw. czarnoziemami leśno-stepowymi. Pow stają 
one zazwyczaj z lessów uboższych w węglany przy udziale roślinności 
leśnej. W profilu tych gleb można wyróżnić następujące poziomy gene
tyczne: A q-A^A^B-C .

W arstwa ściółki jest z reguły niewielkiej miąższości: jest ona łatwo
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rozkładana w ciągu roku. Poziom A! jest miąższości około 30-40 cm, 
barw y ciemnoszarej lub szarej, o słabo zaznaczającej się strukturze gru- 
zełkowatej, zwykle przechodzącej w  orzechowatą. Zawartość próchnicy 
wynosi około 3%; jest ona typu  m uli lub m ull-m oder. Odczyn tego po
ziomu jest słabo kwaśny lub kwaśny. Poziom A x przechodzi stopniowo 
w poziom A XB, nie przekraczający głębokości 40-50 cm i odznaczający 
się barw ą szarobrunatną oraz struk tu rą  grubo pryzm atyczną lub orze
chowatą. Niżej w ystępuje niekiedy poziom B ÇaC barw y jasnobrunatnej 
z szaro-białym i plam ami i konkrecjam i węglanu wapnia. Skałę macie
rzystą С tworzą lessy lub utw ory lessopodobne.

Szare gleby leśne odznaczają się na ogół większą zwięzłością w po
rów naniu z czarnoziemami leśno-stepowymi. Są to zwykle gleby o skła
dzie mechanicznym  utworów pyłowych ilastych, wykazujące niekiedy 
cechy odgórnego oglejenia. Stanowią one siedliska lasów liściastych i la
sów mieszanych.

Na terenie Polski wyróżniono w ram ach tego typu tylko jeden pod- 
typ:

a) ciemnoszare gleby leśne.

2. CZARNOZIEMY LEŚNO-STEPOWE

Czarnoziemy strefy leśno-stepowej, tzw. czarnoziemy leśno-stepowe 
powstały na obszarze Polski wyłącznie z lessów. Geneza ich nie jest osta
tecznie ustalona; nie ustalono, czy wytworzyły się one bezpośrednio w 
strefie leśno-stepowej, czy w w yniku degradacji czarnoziemów typowych 
pod wpływem  roślinności leśnej. Należy bowiem podkreślić, że w  cie
plejszych i suchszych okresach postglacjału mogła rozwijać się w w a
runkach klim atu półsuchego roślinność łąkowo-stepowa. W okresach 
wilgotniejszych natom iast rozwijała się roślinność leśna, przy czym lasy 
w klimacie semihumidowym  mogły nie być zwarte, lecz mogły tworzyć 
lasostep. Na terenie Polski gleby te w ystępują w części południowo- 
-wschodniej i południowej. Są to gleby o zasadniczej budowie profilu 
A -C , mogą jednak występować w profilu zaczątkowe poziomy b runat
nienia — (B) lub ługowania — Skałę m acierzystą stanowią lessy. 
W ęglan w apnia przemieszczany z poziomów górnych akum uluje się za
zwyczaj w postaci konkrecji w apiennych (tzw. laleczek lessowych) w po
ziomie iluwialno-węglanowym . Poziom próchniczny A 1 o miąższości nie 
przekraczającej zazwyczaj (na obszarze Polski) 70 cm zawiera najczęś
ciej około 4% próchnicy w tzw. czarnoziemach właściwych albo 3-4% 
próchnicy w tzw. czarnoziemach zdegradowanych. Odczyn gleb w pozio
mie A x w aha się od słabo kwaśnego do obojętnego. Gleby tego typu  są 
biologicznie czynne. Świadczą o tym : próchnica typu muli, chodniki
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dżdżownic, kretów, chomików itp. W poziomie A x stosunek kwasów hu- 
minowych do fulwowych zbliżony jest do 1, a stosunek C/N około 10, 
często jednak w glebach upraw nych poniżej 10.

Na obszarze Polski najw iększą stosunkowo rolę odgrywają tzw. czar- 
noziemy zdegradowane. Pojęcie degradacji czarnoziemów nie jest spre
cyzowane. Pod nazwą czarnoziemów zdegradowanych rozumie się na j
częściej albo czarnoziemy częściowo zbrunatniałe, albo czarnoziemy w 
pewnym  stopniu wyługowane. Czarnoziemy zdegradowane charaktery
zują się pod względem fizykochemicznym — w porównaniu z czarnozie- 
mami właściwymi — nieco niższym pH, nieco mniejszym stopniem wy- 
sycenia zasadami i m niejszą zawartością próchnicy w poziomie akum u
lacyjnym.

W typie czarnoziemów leśno-stepowych wyróżniono dwa podtypy:
a) czarnoziemy leśno-stepowe w łaściw e5 o budowie profilu A q-A^- 

-AjC-C,
b) czarnoziemy leśno-stepowe zdegradowane (zbrunatniałe lub w yłu

gowane) o budowie profilu A0-A1-(B)C-C lub A0-A1-A1A3-(B)B-C.

3. CZARNOZIEMY LEŚNO-ŁĄKOWE

Czarnoziemy leśno-łąkowe zostały wyróżnione jako odrębny typ w 
klasie gleb czarnoziemnych. W poprzednich klasyfikacjach gleby te były 
w yróżniane jako czarne ziemie wytworzone w w arunkach znacznej, lecz 
nienadm iernej wilgotności, np. wysoko położone czarne ziemie pyrzyc- 
kie, kętrzyńskie. W ytworzyły się one z różnych skał macierzystych, za
sobnych najczęściej w węglan wapnia, w w arunkach um iarkowanej wil
gotności i przy udziale nie tylko roślinności łąkowej, lecz również leśno- 
-łąkowej. W odróżnieniu od czarnych ziem pobagiennych są one zazwy
czaj wyżej położone i odznaczają się niższym zwierciadłem wody grun
towej, ze znacznymi jednak wahaniam i w ciągu roku. Gleby te w yka
zują często ślady oglejenia wywołane okresowo wysokim zwierciadłem 
wody gruntow ej, jak  również — w przypadku cięższych utworów — 
cechy odgórnego oglejenia. Od czarnoziemów strefy leśno-stepowej róż
nią się nie tylko genezą, ale i stosunkam i hydrologicznymi.

Na właściwości biologiczne i fizykochemiczne tych gleb, a przede 
wszystkim  na akum ulację próchnicy i jej jakość duży wpływ wyw iera 
skała m acierzysta, jej skład granulom etryczny oraz zawartość w niej 
węglanów.

Czarnoziemy leśno-łąkowe, wytworzone z zasobnych w związki za
sadowe glin zwałowych, iłów i utworów pyłowych, są glebami eutro

5 Czarnoziem y leśno-stepow e w łaściw e odpowiadają czarnoziem om  strefy leśno- 
-stepow ej o normalnej budow ie profilu bez cech degradacji.
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ficznymi, biologicznie czynnymi. Poziom próchniczny A x czarno za
barwiony, o miąższości najczęściej 40-50 cm, niekiedy ponad 50 cm, ma 
s truk turę  gruzełkowatą. Próchnica typu muli lub moder. Stosunek C/N 
w poziomie wynosi najczęściej 10-15. Odczyn w całym profilu jest 
obojętny lub zasadowy, rzadziej słabo kwaśny w poziomie A v

W typie czarnoziemów leśno-łąkowych wyróżniono następujące pod- 
typy:

a) czarnoziemy leśno-łąkowe właściwe o budowie profilu A^-A^- 
-A XC-C lub Cg,

b) czarnoziemy leśno-łąkowe zdegradowane (zbrunatniałe lub w yłu
gowane) o budowie profilu A ^ -A ^ B jC -C  lub Cg albo A q- A ^ A ^ ^ B ^ - C  
lub Cg.

K l a s a  V

GLEBY BRUNATNOZIEMNE

Gleby zaliczone do klasy gleb brunatnoziem nych kształtują się w w a
runkach klim atu umiarkowanego, mniej lub więcej wilgotnego lub w il
gotnego ciepłego, przy udziale roślinności lasu liściastego, lasu miesza
nego, a również boru mieszanego (gleby b runatne kwaśne terenów  gór
skich). C harakteryzują się one intensyw nym  w ietrzeniem  biochemicznym, 
w w yniku którego tw orzą się mniej lub więcej trw ałe połączenia sub
stancji organicznej z częściami m ineralnymi, a między innym i związki 
kompleksowe żelazisto-próchniczne lub żelazisto-próchniczno-ilaste. Uwal
niane w w yniku w ietrzenia tlenki żelaza w połączeniu ze związkami 
próchnicznymi tworzą na ziarnach m ineralnych brunatne otoczki. W za
leżności od w arunków  klimatycznych, a przede wszystkim  od intensyw 
ności opadów atm osferycznych oraz od przepuszczalności skały macie
rzystej, wolne form y żelaza nie są przemieszczane (gleby brunatne w łaś
ciwe) lub mogą być częściowo wyługowane do poziomu В (gleby b runatne 
wyługowane, gleby płowe).

Gleby brunatnoziem ne są najczęściej biologicznie czynne z próchnicą 
typu muli bądź mull-moder. Odczyn tych gleb oraz stopień ich wysycenia 
zasadami waha się w szerokich granicach w zależności od w arunków  
klimatycznych, a przede wszystkim  od ilości opadów atm osferycznych 
oraz przepuszczalności skały macierzystej i jej składu chemicznego. Na 
obszarze Polski gleby te pow stają z glin morenowych, utworów pyło
wych, piasków gliniastych naglinowych, a również piaskowców, granitów  
i gnejsów.

W klasie gleb brunatnoziem nych wyróżniono dwa typy:
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1. Gleby brunatne.
2. Gleby płowe (lessivés)6.

1. GLEBY BRUNATNE

Gleby tego typu powstały przy udziale roślinności leśnej — lasów 
liściastych, rzadziej mieszanych, a również borów m ieszanych (gleby 
brunatne kwaśne terenów  górskich) z różnych utworów macierzystych. 
Gleby brunatne odznaczają się zwykle typem  próchnicy m uli lub przej
ściową form ą mull-moder. Są to gleby o zasadniczej budowie profilowej 
A0-A1-(B)-C, chociaż mogą również występować w profilach podtypów 
przejściowe poziomy genetyczne. Gleby te odznaczają się na ogół b ra
kiem wyługowania lub słabym wyługowaniem  części koloidalnych. Tlen
ki żelaza, uw alniane w wyniku wietrzenia, tworzą z niektórym i formami 
próchnicy związki kompleksowe na powierzchniach ziarn m ineralnych 
w postaci brunatnych otoczek. W powstającym  w ten sposób poziomie 
brunatnienia (B) związki te stanowią lepiszcze, decydujące o trwałości 
agregatów glebowych.

Poziom Ai  jest na ogół dobrze rozwinięty, o miąższości zwykle około 
10-30 cm, o zabarwieniu brunatnoszarym  i strukturze średnio orzecho- 
watej, ziarnistej lub gruzełkowatej. Poziom przechodzi stopniowo w 
niżej leżący poziom (B) barw y brunatnej, o strukturze zazwyczaj orze- 
chowato-bryłkow atej. W poziomie tym  w ystępują liczne korzenie i często 
chodniki dżdżownic.

Poziom (B) przechodzi stopniowo w poziom С skały macierzystej. 
Skała m acierzysta С jest m asywna lub luźna, zwykle zasobna w glino- 
krzem iany i często w węglan wapnia. Stopień wysycenia zasadami waha 
się w  tych glebach w szerokich granicach: powyżej 60% w poziomie (B) 
gleb brunatnych właściwych, poniżej 60% w poziomie B(B) gleb b runat
nych wyługowanych oraz najczęściej poniżej 20% (rzadziej 20-30%) w po
ziomie (B) gleb brunatnych kwaśnych. Odczyn: gleb brunatnych właś
ciwych (poziom Aj) słabo kwaśny do obojętnego (pH 6,0-7,0), gleb b ru 
natnych wyługowanych (poziom Aj) kwaśny (pH 4,5-5,5), gleb b runat
nych kwaśnych — silnie kwaśny w całym profilu (pH około 4,0-4,5, 
a niekiedy poniżej 4,0).

W typie gleb brunatnych wyróżniono następujące podtypy:
a) gleby brunatne właściwe,
b) gleby brunatne wyługowane,
c) gleby brunatne kwaśne,

6 G leby płow e stanow ią fazę rozw ojow ą pośrednią m iędzy glebam i brunatnym i 
w yługow anym i a glebam i bielicow ym i.
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d) gleby b runatne bielicowane,
e) gleby szarobrunatne.

a. GLEBY B R U N A T N E  W ŁAŚCIW E

Gleby brunatne właściwe charakteryzują się następującym i pozio
mami: Ao-A^Bj-Cco.

W arstwa ściółki A 0 niewielkiej miąższości składa się z resztek roślin 
liściastych i zielnych. Rozkłada się łatwo, zwykle w jednym  okresie we
getacyjnym .

Poziom próchniczny A x ma barw ę brunatnoszarą i miąższość około 
10-20 cm w glebach leśnych, do 30 cm w glebach upraw nych. Odczyn 
jest słabo kwaśny do obojętnego i waha się od pH 6,0-7,2, niekiedy słabo 
alkaliczny. Stopień wysycenia zwykle powyżej 60%. S truk tura  gruzeł- 
kowato-orzechowata. Układ pulchny lub słabo zwięzły. Cały poziom jest 
silnie przerośnięty korzeniami. Przejście do niższego poziomu (B) jest 
stopniowe.

Poziom (B) barw y brunatnej o miąższości około 30 cm ma struk turę  
orzechowatą z tendencją do pryzm atycznej. W dolnej części w ystępują 
często m arm urkow ate ślady oglejenia opadowego.

Pod poziomem (B) w ystępuje skała m acierzysta C, zawierająca zazwy
czaj węglan wapnia, często w postaci nacieków, pseudogrzybni lub kon- 
krecji.

Gleby te z na tu ry  są zasobne w składniki pokarmowe. W przypadku 
większej zwięzłości są one biologicznie średnio głębokie.

Gleby brunatne właściwe stanowią naturalne siedliska lasów liścia
stych lub mieszanych. W terenach nizinnych są one siedliskiem grondów 
wysokich z podzespołami Querco-Carpinetum typicum  i Querco-Carpi- 
netum  pilosae.

W terenach górskich są to siedliska żyźniejszych facji lasów jodłowo- 
-bukowych z Dentaria glandulosa (S ym p h y tu m  cordatum) Mercurialis 
perennis i in.

b. GLEBY B R U N A T N E  W YŁUGOW ANE

Gleby brunatne wyługowane m ają następującą budowę profilu: 
A^-Ai-A^A^-BfByC-Cca-

W arstwa ściółki A0, składająca się z resztek roślinności liściastej 
1 zielnej, u trzym uje się zwykle przez cały rok.

Poziom A XA 3 gleb leśnych ma miąższość przeważnie 10-15 cm, barw ę 
szarobrunatną z próchnicą typu muli lub moder, w glebach upraw nych 
natom iast poziom AjA3 mieści się w granicach do 40 cm (warstwa orna).

Poziom B(B) barw y jasnobrunatnej, o miąższości 20-30 cm, jest zwykle 
słabo lub średnio strukturalny. W utw orach cięższych przew ażają agre
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gaty orzechowate i pryzmatyczne, a w lżejszych — agregaty ziarniste. 
Układ zwykle średnio zwięzły lub zwięzły. Korzenie na całej głębokości 
występują pojedynczo.

Skała m acierzysta С zawiera często węglan wapnia i może być ogle- 
jona.

Gleby brunatne wyługowane tworzą siedliska lasów mieszanych bądź 
siedliska uboższych lasów liściastych. W terenach górskich lasu bukowo- 
jodłowego (Fagetum Carpaticum typicum)  z m arzanką wonną (Asperula  
odorata), żywcem cebulkowym (Dentaria bulbifera), gajowcem żółtym 
(Galeobdolon luteum ), szczawikiem zajęczym (Oxalis acetosella) i innymi. 
W terenach nizinnych są to siedliska kwaśnych i zubożonych facji gron- 
du wysokiego oraz bogatszych słabo acidofilnych odmian boru miesza
nego, a także buczyn (Fagetum boreo atlanticum). Gleby te najczęściej 
znajdują się pod upraw am i rolnymi.

C.  GLEBY B R U N A T N E  KW AŚNE

Gleby brunatne kwaśne wykazują podobne cechy morfologiczne do 
gleb brunatnych właściwych. Podstawowe różnice istnieją we właści
wościach chemicznych. Pow stają one ze skał ubogich w zasady, to jest 
ze skał kw aśnych (zwietrzelina granitów, granito-gnejsów, gruboziarni
stych piaskowców oraz niewęglanowych iłów).

W arunkiem  powstawania tych gleb jest więc kwaśna i przeważnie 
łatwo przepuszczalna zwietrzelina skalna. W profilu w ystępują następu
jące poziomy genetyczne: A0-A1-(B)-C.

W arstwa ściółki A 0 ma niedużą miąższość i niekiedy zaznacza się 
w niej tendencja do akum ulacji brunatnoczarnej butwiny.

Poziom próchnicy A x o miąższości około 10 cm jest barw y brunatno- 
szarej do żółtoszarej z próchnicą typu mull-moder. Odczyn jest silnie 
kw aśny o pH 3,5-5,0. Stosunek C/N około 15-20 w poziomie A 0.

Przejście do poziomu (B) jest stopniowe. Poziom (B) jest barw y b ru 
natnej, często z odcieniem pomarańczowym, pH wynosi około 4,0-5,0.

Skałę m acierzystą С stanowią kwaśne z natury  utw ory geologiczne 
różnych jednostek stratygraficznych.

W większości przypadków są to gleby labilne i łatwo podlegające de
gradacji, szczególnie po zniszczeniu roślinności leśnej.

W obszarach górskich Sudetów, w reglu dolnym, można wyróżnić 
gleby brunatne kwaśne dystroficzne, wytworzone najczęściej z ubogich 
w glinokrzem iany skał m asywnych (granity, granitognejsy), charaktery
zujące się niskim stopniem  wysycenia, wynoszącym poniżej 30%, oraz 
gleby b runatne kwaśne mezotroficzne wytworzone ze skał m asywnych 
bardziej zasobnych w glinokrzem iany (np. niektóre paragnejsy), o stop
niu wysycenia w ahającym  się w granicach 30-70%. Zarówno gleby
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brunatne kwaśne dystroficzne, jak i gleby b runatne kwaśne m ezotro- 
ficzne, odznaczają się niskim  pH oraz dużą kwasowością wym ienną ze 
znacznym udziałem glinu wymiennego. Gleby te stanowią najczęściej 
siedlisko naturalne lasów mieszanych lub siedlisko zespołu kwaśnej bu
czyny Luzulo-Fagetum  z domieszką świerka i jodły. W w yniku jedno
stronnej gospodarki lasy bukowe zostały często zastąpione m onokultu
ram i świerkowymi.

d. GLEBY B R U N A T N E  BIELICO W ANE

Gleby brunatne bielicowane kształtują się na ogół ze skał m acierzy
stych średnio zasobnych i bardziej przepuszczalnych, przy dużym współ
działaniu roślinności borowej. Cechy morfologiczne profilu glebowego 
odpowiadają w ogólnym zarysie cechom gleb brunatnych wyługowanych, 
lecz z w yraźnie zaznaczającym się poziomem butw inow ym  A/.- i bielico- 
waniem w poziomie A 1.

W glebach brunatnych  bielicowanych wyróżnia się następujące po
ziomy genetyczne: A 0-A 1A 2-(B)B-C.

W arstwa ściółki o małej miąższości składa się z resztek roślinności 
iglastej oraz zielnej.

Poziom ferm entacyjny A P jest wyraźnie wykształcony, lecz niew iel
kiej miąższości, w granicach 1-3 cm, ze słabo rozłożoną butw iną typu 
mor. Poziom próchniczno-eluwialny A XA 2 jest wyraźnie wykształcony, 
lecz również niewielkiej miąższości, z próchnicą typu moder lub niekiedy 
mull-moder. Ma on barw ę brunatnoszarą z odcieniem popielatym, spo
wodowaną przynajm niej częściowym zanikiem brunatnych otoczek na 
ziarnach m ineralnych w skutek nakładającego się procesu bielicowania. 
Odczyn silnie kwaśny lub kwaśny o pH najczęściej poniżej 4,5. Stopień 
wysycenia kationam i zasadowymi z reguły poniżej 20%. Stosunek C/N 
wynosi około 20.

Poziom (B)B jest zwykle barw y rdzaw obrunatnej, wywołanej nakła
daniem się cech iluwium  na górną część poziomu brunatnego. W tej 
części poziomu (B)B o kilkucentym etrowej miąższości zaznacza się aku
m ulacja półtoratlenków oraz niektórych form związków próchnicznych 
wm ytych w w yniku procesu bielicowania. Poziom ten odznacza się w 
porównaniu z glebami brunatnym i właściwymi i wyługowanym i nieco 
większą zwięzłością i gorszą strukturalnością.

Skałę m acierzystą С tworzą różne utw ory geologiczne.
Gleby b runatne bielicowane tworzą naturalne siedlisko boru miesza

nego, rzadziej lasu mieszanego, a w terenach górskich boru świerkowego 
z udziałem jodły oraz domieszką buka i jaw ora zaliczanych do zespołu 
Abieti-Piceetum montanum.
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e. GLEBY SZ A R O B RU N A T N E

Podtyp gleb szarobrunatnych charakteryzuje się dużą miąższością 
poziomu próchnicznego A v

W profilu tych gleb w ystępują poziomy: Ao-Ai-ArfBj-fBj-Cca (niekiedy 
CG lub DG).

W arstwa A 0 składa się przeważnie z resztek roślinności liściastej i ziel
nej. Jest zwykle małej miąższości w skutek stosunkowo szybkiego roz
kładu.

Poziom A 1 miąższości około 20-30 cm jest barw y ciemnoszarej, z od
cieniem brunatnym . Charakteryzuje się s truk tu rą  gruzełkowatą o ukła
dzie pulchnym. Z reguły jest silnie przerośnięty korzeniam i roślin. Od
czyn w aha się w granicach pH 6,0-7,0. Stopień wysycenia zasadami jest 
zwykle wyższy niż 60%. Przejście do poziomu A ^B )  jest stopniowe.

Poziom Aj(B) ma barw ę szarobrunatną i osiąga miąższość około 
40-60 cm. S truk tu ra  jest przeważnie gruzełkowata lub orzechowata. Od
czyn słabo kwaśny lub obojętny. Korzenie roślin w ystępują na całej głę
bokości tego poziomu. Poniżej poziomu А г(В) w ystępuje poziom brunatny  
(B) miąższości 20-30 cm, o barw ie brunatnej i struk turze pryzm atycznej. 
Stopień wysycenia około 80%. Skała m acierzysta С jest zazwyczaj w ę
glanowa i może wykazywać cechy oglejenia.

W porównaniu do pozostałych podtypów gleb brunatnych gleby sza
robrunatne odznaczają się w całym profilu nieco większym stopniem 
uwilgotnienia. Dzięki dobrej strukturalności są one jednak w górnej 
części profilu przewiewne i biologicznie czynne.

Gleby szarobrunatne na niżu w ystępują w kompleksie z czarnym i 
ziemiami przeważnie w położeniach wzniesionych, w terenach górskich — 
w kompleksie gleb brunatnych słabo wyługowanych. Tworzą one tu  w il
gotniejsze siedliska lasów bukowo-jodłowych (podzespoły: Fagetum car- 
paticum allietosum, Fagetum carpaticum lunarietosum). Na niżu tworzą 
żyzne siedliska grondów niskich z podzespołami Querco-carpinetum sta- 
chyetosum  i Querco-carpinetum corydaletosum. Przeważnie gleby te znaj
dują się w upraw ie rolniczej.

2. GLEBY PŁOWE (LESSIVÉS)

Gleby płowe tworzą się najczęściej w w arunkach klim atu um iarko
wanego o znacznej ilości opadów atmosferycznych. K ształtują się one 
przy udziale roślinności lasu liściastego, rzadziej lasu mieszanego.

Do. charakterystycznych cech morfologicznych tych gleb należą: 
szaropopielaty poziom A 1 o nietrw ałej strukturze ziarnistej, poziom A3 
o barw ie słomkowożółtej z różnymi odcieniami, również na ogół słabo 
struk tura lny , poziom B t o barw ie żółtobrunatnej i o struk tu rze  najczęś
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ciej orzechowatej lub pryzm atycznej z wyróżniającym i się na powierzch
niach agregatów otoczkami, powstającymi z przemieszczonych związków 
koloidalnych m ineralnych i organicznych. W przeciw ieństwie do gleb 
bielico wy ch, przemieszczanie m inerałów ilastych jest przede wszystkim  
mechaniczne, natom iast związki koloidalne wodorotlenków żelaza oraz 
niektóre form y związków próchnicznych przemieszczają się w stanie 
zdyspergowanym. W efekcie tych procesów tworzy się tzw. teksturalny 
poziom B t, wyraźnie, a niekiedy silnie wzbogacony w części ilaste w po
rów naniu z poziomami nad nim leżącymi i ze skałą macierzystą. W sta
nie suchym poziom teksturalny rozpada się na agregaty, natom iast w sta
nie wilgotnym  na cechy zbitości i jest trudno przepuszczalny. Jest to 
przyczyna częstego w ystępowania cech opadowego oglejenia w dolnej 
części poziomu A3 lub w górnej części poziomu B t. Przejście od pozio
mów B t do skały m acierzystej С jest przeważnie łagodne, między pozio
mami A 3 i B t często ostre.

Skałą m acierzystą С są przeważnie osady pyłowe, często piaski gli
niaste i gliny zwałowe, rzadziej iły.

W ymienione wyżej cechy oglejenia opadowego w poziomie A3 mogą 
być uw arunkow ane dwuczłonowością skał m acierzystych (przeważnie 
piaski naglinowe). Dużą rolę w powstawaniu spiaszczonych pokryw, le
żących na utworach gliniastych, przypisuje się procesom, które zacho
dziły w środowisku peryglacjalnym .

W przypadku gleb płowych, wytworzonych ze skał niejednorodnych, 
na morfologię profilu składają się cechy litogeniczne i glebotwórcze. Do 
cech związanych z procesem glebotwórczym należy zaliczyć w tym  przy
padku zarówno zjawiska przem ywania (lessivage) jak i procesu odgór
nego oglejenia.

Gleby płowe odznaczają się znacznym wyługowaniem  związków za
sadowych, a przede wszystkim  węglanów i m ają dlatego odczyn najczęś
ciej kwaśny, a w pewnych przypadkach zbliżony do obojętnego. W od
różnieniu od gleb bielicowych charakteryzują się na ogół m niejszą kw a
sowością w ym ienną z małym udziałem glinu wymiennego. Stopień w y- 
sycenia zasadami kom pleksu sorpcyjnego jest przeważnie średni. Liczba 
przemieszczenia żelaza we frakcji ilastej (A3 i B) waha się najczęściej 
w  granicach 1,5-2, natom iast liczba przemieszczenia glinu we frakcji 
ilastej (A3 i B), wynosząca około 1, wskazuje, w odróżnieniu od gleb bie
licowych, na brak w tych glebach rozpadu chemicznego m inerałów ila
stych. K ryterium  to nie może być stosowane do gleb płowych, w ytw o
rzonych ze skał niejednorodnych (dwuczłonowych).

W typie gleb płowych w yróżnia się następujące podtypy:
a) gleby płowe (lessivés) właściwe,
b) gleby płowe (lessivés) bielicowane.
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a. GLEBY PŁOW E (LESSIVÉS) WŁAŚCIWE

W glebach płowych (lessivés) właściwych wyróżnia się następujące 
poziomy genetyczne: Ao-A^A^-Bt-C.

W arstwa ściółki A0 jest niewielkiej miąższości i składa się przeważ
nie z obum arłych resztek lasu liściastego. Ulega ona łatwo m ineralizacji 
i zazwyczaj jest rozkładana w ciągu okresu wegetacyjnego, tworząc 
próchnicę typu m uli lub mull-moder.

Poziom próchniczny A 1 jest barw y szaropopielatej, o miąższości zwykle 
około 10 cm (w glebach leśnych). Zawartość próchnicy nie przekracza 
zazwyczaj 2%. S truk tura  jest częściowo gruzełkowata do ziarnistej, mało 
tpwała. Poziom ten jest przerośnięty korzeniami. Stosunek C/N w aha się 
w granicach 12-16. Poziom A x przechodzi nierówno i stopniowo w po
ziom A3.

Poziom A3 ma barw ę beżowosłomkowożółtą, miąższość 10-30 cm i jest 
słabo strukturalny. Jest on uboższy w ił koloidalny od niżej leżącego 
poziomu B t. W dolnej części poziomu A3 mogą występować plam y ogle- 
jenia opadowego.

Poziom B t jest żółtobrunatny, o strukturze zwykle orzechowatej lub 
pryzm atycznej. Zaznacza się wyraźnie wzbogacenie w części koloidalne. 
P rzyjm uje się na ogół, że wzbogacenie w m inerały ilaste pochodzi częś
ciowo z w ietrzenia in situ, a częściowo z przem ycia frakcji iłu koloidal
nego z górnych poziomów. W poziomie tym  mogą występować również 
niewielkie ilości pewnych form  związków próchnicznych, przemieszczo
nych z poziomów Ai i A3. W odróżnieniu od gleb bielico wy ch nie zazna
cza się jednakże akum ulacja próchnicy, ponieważ związki te są łatwo 
mineralizowane.

Skałą m acierzystą С są przeważnie utw ory pyłowe różnej genezy oraz 
przepuszczalne gliny i piaski gliniaste zwałowe, często naglinowe.

Gleby tego podtypu tworzą siedliska lasów liściastych (grondy), rza
dziej lasów mieszanych. Przeważnie znajdują się pod upraw am i rolni
czymi.

b. GLEBY PŁOW E (LESSIVÉS) BIELICOW ANE

Gleby płowe (lessivés) bielicowane stanow ią podtyp przejściowy od 
gleb płowych właściwych do gleb bielicowych. W glebach tych wyróżnia 
się poziomy genetyczne A0-A1A2-A1B-A3-Bf-C.

W arstwa ściółki A0 składa się z resztek drzew liściastych i iglastych, 
słabiej ulega biologicznemu rozkładowi w  porównaniu z glebami płowy
mi właściwymi.

Podpoziom A FH o m ałej miąższości składa się z częściowo rozłożonych 
resztek ściółki, tworząc próchnicę typu  moder, niekiedy na przejściu do 
typu mor.
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Poziom A j A 2 o  niew ielkiej miąższości ma barw ę jasnopopielatą z  bia
łymi ziarnam i piasku pozbawionymi brunatnych otoczek. Odczyn jest 
zazwyczaj kwaśny. Stosunek C/N w aha się najczęściej około 16-20.

Niżej leżący poziom A XB jest barw y jasnoszarej z szarobrunatnym i 
plam ami i smugami iluwialnymi, bez widocznego bielicowania. W tym  
słabo strukturalnym  poziomie zachowane są cechy morfologiczne odpo
wiedniego poziomu gleb płowych właściwych.

Poziom A3 jest barw y jasnożółtej. Miąższość jego dochodzi do okoto 
40 cm. Odcina się on wyraźnie od poziomu В/. Przejście poziomu A3 do 
wyżej leżącego poziomu A ±B jest stopniowe. Poziom A z jest bezstruktu- 
ralny i w dolnej jego części mogą często występować popielate plamy 
oglejenia opadowego.

W poziomie B t w ystępują cechy morfologiczne zbliżone do tego sa
mego poziomu w glebach płowych właściwych, lecz z wyraźnie zazna
czającą się zbitością.

Skała m acierzysta С jest podobnego charakteru, jak w glebach pło
wych właściwych. Gleby te w ystępują z reguły w terenach płaskich 
bądź o małym nachyleniu powierzchni.

Gleby płowe bielicowane tworzą siedliska lasów mieszanych lub aci- 
dofilnych grondów.

K l a s a  VI  

GLEBY BIELICOZIEMNE

Gleby bielicoziemne pow stają na ogół z uboższych skał m acierzystych 
różnego pochodzenia geologicznego o różnym  składzie m ineralnym , przy 
współudziale borealnej roślinności leśnej (lasów iglastych).

Na obszarze Polski istniały w arunki odpowiednie dla rozwoju gleb 
bielicoziemnych w chłodnych i w ilgotnych interstadiałach w plejstocenie 
oraz w holocenie podczas okresu preborealnego, a także w chłodnych 
i wilgotnych fazach okresów subborealnego i subatlantyckiego. W róż
nych okresach bioklimatycznych powstały różne generacje gleb bielico
ziemnych.

Współczesny klim at Niżu Polskiego um iarkow anie ciepły, ze średnią 
tem peraturą roczną 7-8°C, oraz um iarkowanie wilgotny, z 500 do 600 mm 
opadów w roku, nie sprzyja intensyw nem u procesowi bielicowania. Wy
jątek  stanowią chłodniejsze i wilgotniejsze obszary północno-wschodnie 
oraz wyższe strefy  górskie. Bezpośredni wpływ  na przebieg procesu bie- 
licowego wywiera, poza klimatem, mała zasobność skał m acierzystych 
w związki zasadowe, okresowo lub stale przem yw ny typ w arunków  
wodnych oraz akum ulacja słabo zhum ifikowanych kwaśnych substancji
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organicznych, ubogich w składniki popielne i azot, natom iast zasobnych 
w trudno rozkładające się związki organiczne. Na powierzchni gleb i w 
ich profilach gromadzą się kwaśne form y próchnic, powstałych pod zbio
rowiskami acidofilnej roślinności borowej (świerk, sosna, borówki, wrzosy 
i inne). Duża odporność resztek roślinnych na biologiczny rozkład oraz 
specyficzne w arunki środowiska (silne zakwaszenie, duża wilgotność, 
niskie tem peratury  itp.) sprzyjają gromadzeniu się słabo przeobrażonych 
resztek roślinnych w postaci butw iny (surowa próchnica =  surow ina =  
mor). Stosunek C/N w butw inie w aha się w granicach 25-40.

Gleby bielicoziemne odznaczają się pod względem morfologicznym 
zasadniczą budową profilu A l-A fh-A 1-A 2-B-C.

W poszczególnych typach i podtypach gleb tej klasy mogą w ystępo
wać poziomy genetyczne pośrednie albo poziomy dodatkowe w w yniku 
nakładania się innych procesów na proces bielicowania. Zróżnicowanie 
profilu gleb bielicoziemnych na poszczególne poziomy genetyczne może 
być mniej lub więcej w yraźne w zależności od intensywności procesu 
bielicowania (np. poziom A 2 może w niektórych glebach nie występować 
lub występować łącznie z A x).

Pod względem fizykochemicznym gleby te odznaczają się na ogół 
bardzo niskim  pH w wierzchnich poziomach (zwykle pH wynosi poni
żej 4) oraz m ałym  stopniem  wysycenia kationam i zasadowymi (w glebach 
leśnych najczęściej 5-20%). Najbardziej kwaśny odczyn oraz najniższy 
stopień wysycenia zasadami w ystępuje przeważnie w poziomach Арц 
i A 2, niekiedy również w poziomie В, bogatym we wm yte kwaśne sub
stancje organiczne.

Ubóstwo środowiska glebowego, silna kwasowość i rozwój grzybów 
w arunkują powstawanie łatwo rozpuszczalnych i kw aśnych związków 
próchnicznych typu fulwokwasów. Fulwokw asy tworzą w w ierzchnich 
w arstw ach tych gleb ze związkami żelaza i glinu łatwo rozpuszczalne 
związki kompleksowe, które przemieszczają się w form ie koloidalnej do 
poziomu B. Poziom В jest — w porównaniu z A 2 — najczęściej znacznie 
wzbogacony w związki żelaza i glinu oraz w próchnicę.

W klasie gleb bielicoziemnych wyróżnia się następujące typy gleb:
1. Gleby rdzawe.
2. Gleby bielicowe.
3. Bielice.

1. GLEBY RDZAWE

Gleby rdzawe tworzą się z ubogich w zasady, przepuszczalnych skał 
piaskowych: n iektórych luźnych lub słabo gliniastych piasków, a również 
gruboziarnistych piaskowców niewęglanowych. Są one barw y rdzawej.,
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która powstała w skutek w ietrzenia geologicznego, najprawdopodobniej 
jeszcze w okresie peryglacjalnym . Przez w ietrzenie geologiczne należy 
rozumieć w ietrzenie fizyczne i chemiczne skał oraz m inerałów pierw ot
nych bez większego udziału mikroorganizmów.

Dalszy udział roślinności borowej w w arunkach kwaśnych i słabo 
wilgotnych nie sprzyjał intensywniejszem u urucham ianiu półtoratlenków, 
które pokryw ają cienkimi otoczkami m ineralne ziarna piasku. Brak prze
mieszczenia w większym stopniu i na większą głębokość półtoratlenków, 
mimo że w ystępują one w znacznym stopniu w form ie wolnej, spowo
dowany jest w tych glebach głównie stosunkam i wodnymi. Związki te 
bowiem, tworząc w glebie z fulwokwasam i łatwo rozpuszczalne w wo
dzie kompleksy, przemieszczają się intensywniej w  w arunkach dostatecz
nej wilgotności. Brak powiązania kwasów próchnicowych z częściami 
m ineralnym i stanowi zasadniczą cechę gleb rdzawych, różniącą je od 
gleb brunatnych kwaśnych.

Gleby rdzawe dzielimy na:
a) gleby rdzawe właściwe,
b) gleby rdzawe bielicowane.

a. GLEBY RDZAW E W ŁAŚCIW E

Profil gleby rdzawej właściwej charakteryzują następujące poziomy 
genetyczne: А^-(А/г)-А1В-Б-С.

Pod w arstw ą ściółki A L w ystępuje słabo w ykształcony podpoziom fe r
m entacyjny (butwiny) (A f ), składający się ze słabo rozłożonych resztek 
roślinnych, niekiedy przerośniętych strzępkam i grzybni.

Poziom A XB o miąższości do 20 cm jest rdzawoszary, bezstruktural- 
ny (brak agregatów ilasto-próchnicznych). C/N w aha się w tym  pozio
mie najczęściej około 20. Poziom A^B przechodzi w poziom B, k tóry 
niekiedy sięga do głębokości 60-80 cm. Poziom В barw y rdzawej, zawie
rający znaczne ilości żelaza, przechodzi stopniowo w skałę m acierzy
stą C. W utw orach piaskowych skały m acierzystej w ystępują często smugi 
żółtobrunatne, przebiegające na ogół równolegle do poziomu B. Uważa 
się, że mogą to być relik ty  okresu peryglacjalnego.

Gleby rdzawe, mimo braku w yraźnych cech morfologicznych procesu 
bielicowego (brak poziomu A2), w ykazują jednak z punktu  widzenia 
fizykochemicznego pewne jego cechy. Są to gleby kwaśne o odczynie 
w  wierzchnich poziomach wynoszącym około 5,0 lub poniżej. Stanowią 
one siedliska boru świeżego lub boru mieszanego (typ próchnicy w A 0 — 
mor lub moder-mor), niekiedy dąbrow y prześwietlonej. Gleby rdzaw e w 
wyniku dalszej ewolucji w w arunkach nieco większego uwilgotnienia 
przechodzą w typowe gleby bielicowe.
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b. GLEBY RDZAW E BIELICOW ANE

Gleby rdzawe bielicowane w ykazują od góry w yraźniejsze chemiczne 
i morfologiczne cechy procesu bielicowania niż gleby rdzawe właściwe. 
Podtyp ten kształtuje się w  glebach leśnych.

Profil gleby rdzawej bielico wane j charakteryzują następujące pozio
my genetyczne A 0-A 1A 2-B-C.

Pod poziomem A0, składającym  się z 1-2-centymetrowego A L i 4-5- 
-centym etrowego Ap, w ystępuje akum ulacyjno-eluw ialny poziom A tA 2 
m ałej na ogół miąższości, a pod nim  poziom B. Poziom A tA 2 może być 
jednolicie szary z jasnym i ziarnam i piasku i przechodzić stopniowo w po
ziom B. W poziomie AjA2 mogą też występować jasnopopielate plamy, 
a na granicy z A0 nieraz już zaczątkowy poziom A 2.

Zaznacza się w tedy morfologicznie w górnej części poziomu В wąska 
brązowa smuga bogatsza w związki próchniczne niż leżący pod nią po
ziom B.

Gleby rdzawe bielicowane m ają w  poziomie A jA2 odczyn silnie kwaś
ny (pH 3,0-3,5), a o kwasowości wym iennej decyduje przede wszystkim  
glin wymienny. Stopień wysycenia kationam i zasadowymi wynosi po
niżej 20%. Stosunek C/N w poziomie A0 przekracza najczęściej 20.

2. GLEBY BIELICOWE

Charakterystyczną cechą morfologiczną gleb bielicowych jest wyraźne 
wykształcenie poziomów genetycznych: wymycia (eluwialnego — A2, 
barw y popielatej, i poziomu wmycia (iluwialnego) — B, barw y b runat
nej z odcieniem rdzawym.

W poziomie organicznym A0 można wyróżnić podpoziomy A L — 
ściółki, A/г — organiczny ferm entacyjny i А и — organiczny próchniczny. 
W ystępuje tu taj próchnica butw inow a (surowa próchnica =  mor). W y
raźnie wytworzony poziom próchniczny A 1 jest barw y ciemnoszarej i za
zwyczaj różnej miąższości. Poziom A2 barw y jasnopopielatej ma różną 
miąższość i w yraźnie odcina się od poziomu A x oraz od niżej leżącego 
poziomu B. Poziom В jest barw y brunatnej z odcieniem rdzawym  nie
równej miąższości. W zależności od stopnia zbielicowania poziom ten 
dzieli się na podpoziomy: B* — barw y jasnokawow obrunatnej i B2 barw y 
od żółto- do pom arańczow obrunatnej. W porównaniu z poziomami A t 
i A2 jest on zwykle bardziej zwięzły i zbity.

Skałę m acierzystą С gleb bielicowych stanowią w w arunkach klim a
tycznych Polski głównie piaski wodnego pochodzenia.

W terenach górskich tworzą się w  odpowiednich strefach klim atyczno- 
-roślinnych gleby bielicowe z bezwęglanowych piaskowców, granitów  
i gnejsów.
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Pod względem fizykochemicznym gleby bielico we odznaczają się 
niskim  pH w wierzchnich poziomach genetycznych oraz małym stopniem  
wysycenią zasadami — poniżej 20%. który w zrasta w poziomie iluw ial- 
nym.

Fulwokwasy tworzą w wierzchnich w arstw ach tych gleb ze związ
kami żelaza i glinu łatwo rozpuszczalne związki kompleksowe, które 
przemieszczają się w form ie koloidalnej do poziomu B. W artość prze
mieszczenia żelaza wolnego z poziomu A 2 do poziomu В waha się w gle
bach bielicowych najczęściej od 2 do 5, glinu natom iast w granicach
1,5-2,5. W poziomie A0 gleb bielicowych stosunek C/N w aha się od 20 
do 30.

W typie gleb bielicowych wyróżnia się następujące podtypy:
a) gleby bielicowe właściwe,
b) gleby bielicowe murszaste,
c) gleby bielicowe torfiaste.

a. GLEBY BIELICOW E W ŁAŚCIW E

Gleby bielicowe właściwe charakteryzują się następującym i pozio
mami genetycznymi: Air A p ir A 1-A 2-B-CJ o różnej miąższości i o różnym 
stopniu wykształcenia wr zależności od nasilenia procesu bielicowania.

W arstwa ściółki A L o niewielkiej miąższości zalega zwykle na k ilku
centym etrow ym  podpoziomie ferm entacyjno-próchnicznym  А Рц.

Podpoziom ferm entacyjno-próchniczny składa się z mało zmienionych, 
brunatnych i szarobrunatnych resztek roślinnych oraz z czarnych lub 
ciem nobrunatnych bezpostaciowych substancji próchnicznych typu bu- 
tw iny (mor). W poziomie tym  domieszka ziarn m ineralnych jest n ie
wielka.

Pod poziomem butw inow ym  w ystępuje w yraźnie zaznaczający się 
poziom próchniczny A x o zabarwieniu szarym. Poziom A ± przechodzi 
stopniowo zaciekami w szarobiały lub jasnopopielaty bezstrukturalny 
poziom w ym ywania (eluwialny).

Poziom A 2 przechodzi w yraźnie nierówno i zaciekami w brunatny  
poziom wm ywania (iluwialny) — B. Poziom В rozdziela się zazwyczaj 
morfologicznie na górną część Bj — kaw ow obrunatny i dolną część B2 — 
żółtobrunatny lub pom arańczow obrunatny. Morfologiczne zróżnicowanie 
poziomu В na podpoziomy nie jest tak  w yraźnie zaznaczone jak  w bie
licach.

Na niżu w większości przypadków gleby bielicowe właściwe tworzą 
się z utworów piaszczystych głębokich lub z piasków naglinowych (zwykle 
piaski luźne i słabo gliniaste). W terenach górskich (zwłaszcza regiel 
górny) gleby te tworzą się również z bezwęglanowych zwietrzelin glinia
stych.



Klasa VI. Gleby bielicoziemne 39

Gleby bielicowe właściwe są naturalnym  siedliskiem borów. Na tere 
nach nizinnych rozw ijają się na glebach bielicowych wytworzonych 
z piasków głębokich zbiorowiska borów świeżych, a z piasków naglino- 
wych — zbiorowiska borów mieszanych. W terenach górskich w  reglu 
górnym  w ystępują górnoreglowe bory świerkowe: na utw orach piasz
czystych — Piceetum myrtilletosum  (uboższe), a na utw orach glinia
stych —■ Piceetum subnormale  (bogatsze). W reglu dolnym  natom iast 
gleby te tworzą się zwykle z gruboziarnistych piaszczystych utworów 
pod acidofilnymi zbiorowiskami świerkowo-jodłowymi, tj. Piceetum  
abietetosum.

b. GLEBY BIELICOW E M URSZASTE

Gleby bielicowe m urszaste tworzą się z ubogich i przepuszczalnych 
skał w w arunkach silnie wahającego się lustra dystroficznych wód grun
towych lub wód stagnujących. Mogą one również powstawać w skutek 
trwałego obniżenia się wód gruntow ych jako degradacyjne stadium  gleb 
bielicowych torfiastych.

P rofil tych gleb składa się z poziomów genetycznych: A L.-AFH-AM-  
-A 2G-BG-CG  lub A L-Ai:i r A M -A 2g-Bg-Cg.

Gleby te w ystępują zazwyczaj w kompleksie gleb bielicowych to r
fiastych, gleb opadowoglej owych oligotroficznych, kwaśnych gleb m ur- 
szowoglej owych oraz gleb bagiennych torfowisk wysokich.

Na glebach tych rozwija się zazwyczaj bór mieszany wilgotny. Gleby 
te nie nadają się pod upraw y rolnicze.

c. GLEBY BIELICOWE TORFIASTE

Gleby bielicowe torfiaste tworzą się w w arunkach wysokiego poziomu 
wód gruntow ych lub stagnujących. W profilu tych gleb widoczne są na
stępujące poziomy genetyczne: A I -A T -A 1G -A2G-BG-CG  lub w w arun
kach stagnujących wód zawieszonych wyróżniają się poziomy: A L-A F- 
-А 1д-А 2д-Вд-Сд.

Gleby te są zwykle dalszym stadium  rozwojowym gleb bielicowych, 
gruntowoglej owych lub opadowoglej owych, powstałych z natu ry  na ubo
gich utw orach piaszczystych, jak również ubogich utw orach gliniastych. 
W Polsce są one rozw inięte fragm entarycznie, głównie w regionach pół
nocno-wschodnich. Większe obszary zajm ują one w tajdze północnej 
z klim atem  um iarkowanym, chłodnym i wilgotnym.

Narastająca stopniowo w arstw a torfu  o miąższości nie przekraczają
cej 25-35 cm powstaje z resztek roślinności torfowej Sphagnum  i traw ia
stej — głównie trzęślicy jednokolankowej Molinia coerulea.

Gleby te w ystępują w kompleksie gleb bielicowych właściwych, tor-



40 Charakterystyka poszczególnych klas

fiastoglejowych oligotroficznych i gleb torfowych torfowisk wysokich.
Omawiane gleby bielicowe torfiaste tworzą siedliska:
a) w terenach nizinnych — boru wilgotnego sosnowego zespołu Pi- 

neto vaccinietum uliginosum  z sosną, brzozą omszoną i św ierkiem  w re
gionach północno-wschodnich,

b) w terenach górskich — boru wilgotnego świerkowego. Gleby te 
nie nadają się pod upraw y rolnicze.

3. BIELICE

Do typu bielic zaliczono gleby z wyróżniającym i się morfologicznie 
poziomami genetycznym i A l-A f-A h~A2-B-C.

W odróżnieniu od gleb bielico wy ch w profilu bielicy jest dobrze roz
winięty organiczny poziom A 0, szczególnie podpoziomy Ар i Ац. Nie
widoczny lub bardzo słabo rozwinięty jest natom iast poziom próch- 
niczny A v Należy zwrócić uwagę, że o stopniu wykształcenia poziomu A x 
decyduje nie barw a ciemna i nie ogólna zawartość substancji organicz
nej, lecz stopień jej hum ifikacji. Często bowiem pod poziomem A 0 w y
kształca się ciemno zabarwiony poziom A 1} w którym  zaw arta jest głów
nie przemieszczona mechanicznie z A 0 próchnica surowa.

Podpoziom A i ,  miąższości około 2-3 cm, składa się z obum arłych 
resztek roślinności iglastej (sosny, świerka, kosodrzewiny) i acidofilnego 
runa (borówki, czernicy, wrzosu i in.). Podpoziom ten przechodzi stopnio
wo w silnie rozw inięty podpoziom ferm entacyjny A F o miąższości zazwy
czaj od 5 do 25 cm.

Podpoziom A P składa się z ciem nobrunatnych, słabo rozłożonych 
i silnie przerośniętych strzępkam i grzybni, sfilcowanych resztek roślin
ności, z tzw. butw iny. Odczyn podpoziomu A F jest silnie kwaśny (рНнго 
około 3,0-4,5). A f  przechodzi w podpoziom Ац  o  zabarwieniu czarnym  
lub brunatnoczarnym . Podpoziom Ац  w odróżnieniu od Ap składa się 
głównie z bardzo drobnych resztek roślinnych i z koloidów próchnicy. 
Odczyn tego podpoziomu jest silnie kwaśny (рНнго 2,8-4,5), a przejście 
jego do poziomu A 2 jest w yraźne (ostre).

Poziom A 2 o barw ie szarobiałej jest silnie kwaśny i skrajnie ubogi 
w łatwo rozpuszczalne związki m ineralne. Miąższość jego dochodzi do 
około 20, a niekiedy 30 cm. W poziomie tym  w ystępują niekiedy procesy 
odgórnego oglejenia (A 2g).

Poziom wm ywania (iluwialny) jest zwykle zwięzły, a naw et zbity. 
Składa się on z dwóch podpoziomów B H — barw y brunatnoczarnej 
z w m ytym i związkam i żelazisto-próchnicznymi, i niżej leżący B s — bar
w y brunatnordzaw ej, wzbogacony w związki żelaza i glinu. Podpoziomy 
B h i B s mogą być w różnym  stopniu wykształcone.
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Podpoziom Bs w bielicach wytworzonych w w arunkach dobrej aeracji 
jest najczęściej bardziej wzbogacony w porównaniu z poziomem B h 
w  glin niż w żelazo. W bielicach wytworzonych w w arunkach bardziej 
w ilgotnych różnice te mogą się nie zaznaczać, ponieważ żelazo prze
mieszcza się intensyw nie z w ierzchnich poziomów zarówno do poziomu 
BH, jak  i Bs, głównie w w yniku procesów redukcyjnych.

Poziom B]j zawiera z reguły więcej związków próchnicznych spolime- 
ryzow anych w porównaniu z poziomem B s, zawierającym  więcej kwasów 
fulwowych.

Przejście w skałę m acierzystą jest zazwyczaj stopniowe. W ystępowa
nie bielic wiąże się z ubogim na ogół gruboziarnistym  substratem  skal
nym. Pod względem składu mechanicznego są to z reguły na niżu gleby 
w ytworzone z piasków eolicznych i wodnolodowcowych oraz piasków 
rzecznych teraso w akum ulacyjnych, a w terenach górskich — gleby po
wstałe z bezwęglanowych zwietrzelin piaskowców gruboziarnistych, zle
pieńców, granitów  itp.

W zależności od w arunków  wodnych bielice na niżu są siedliskami 
głównie boru świeżego lub boru mieszanego wilgotnego. W terenach gór
skich spotykam y je głównie w piętrze regla górnego pod uboższymi 
świerczynami boru wysokogórskiego, w piętrze kosodrzewiny i niekiedy 
pod acidofilną roślinnością hal wysokogórskich. W reglu dolnym spoty
kam y je lokalnie pod drzewostanam i świerkowo-jodłowymi.

W zależności od stosunków wodnych i związanych z nimi różnej in
tensywności procesów bielicowania wyróżnia się następujące podtypy 
bielic:

a) bielice żelaziste,
b) bielice próchniczne,
c) bielice żelazisto-próchniczne,
d) bielice glejowe (glejobielice).
Gleby te nie są na ogół użytkow ane rolniczo.

a. BIELICE ŻELAZISTE

Bielice żelaziste w yróżniają się następującą budową profilu: A i-A p-  
-А ц-А 2-В8-С.

C harakteryzują się one dobrze wykształconym  poziomem B s i z re
guły bardzo słabo zaznaczonym podpoziomem Вц.

W podpoziomie B s nagromadzone są duże ilości czerwonobrunatnych 
związków żelaza, zazwyczaj w postaci konkrecji lub w arstw  rudawca.

Gleby te zajm ują w terenach nizinnych często obniżenie o przem ien- 
nogruntow ym  typie gospodarki wodnej, a w terenach górskich — lokalne 
grzędy i grzbiety o przem ywnym  typie gospodarki wodnej. W reglu 
dolnym są to siedliska acidofilnych borów świerko wo-jodłowych Picee-
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tum  abietetosum, w reglu górnym  borów świerkowych, zbliżonych flory- 
stycznie do Piceetum myrtilletosum.

W terenach nizinnych na bielicach żelazistych w ystępują najczęściej 
bory świeże i w ilgotne Pineto myrtilletosum.

b. BIELICE PRÓCHNICZNE

Bielice próchniczne w yróżniają się budową morfologiczną profilu 
A l - A j : - A h - A 2-B j{ - C .

Ten podtyp różni się w porównaniu do bielicy żelazistej dobrze roz
w iniętym  poziomem В и i słabo zaznaczającym się, niekiedy zaczątkowym 
podpoziomem B s. Podpoziom BH barw y brunatnoczarnej, niekiedy naw et 
czarnej, jest silnie zwięzły, a w stanie suchym naw et zbity w skutek zor- 
sztynizowania. Jest on bogaty we wm yte kwaśne substancje próchniczne, 
a ubogi w półtoratlenki.

Poziom B ji jest niejednolitej (od kilkunastu do kilkudziesięciu cm) 
miąższości i przechodzi zaciekami oraz smugami iluwialnym i do skały 
macierzystej, zazwyczaj znajdującej się w zasięgu wody gruntow ej. Na 
obrzeżeniach zacieków i smug bielicowania zaznacza się często zorszty- 
nizowanie.

W w arunkach płytkiego występowania wód gruntow ych poziom A 2 
często jest m askowany w m ytą próchnicą.

Na terenach nizinnych bielice próchniczne w ystępują w położeniach 
o większym uwilgotnieniu, pod zbiorowiskami roślinnym i borów m ie
szanych świeżych, często na przejściu do borów mieszanych wilgotnych. 
W terenach górskich są to wilgotniejsze stanowiska górnoreglowych bo
rów świerkowych. W roślinności zielnej zaznacza się zwykle większy 
udział paproci.

c. BIELICE ŻELAZISTO -PRÓ CH NICZNE

Bielice żelazisto-próchniczne wyróżniają się następującym i pozioma
mi genetycznym i: A l-A i-'-Ah-A 2-B ji-B s-C.

W szystkie poziomy tych gleb są dobrze rozwinięte, a ich miąższość 
zależy w dużei m ierze od w arunków  wodnych, związanych z konfigu
racją terenu. Na wzniesieniach miąższość poziomów jest mniejsza, 
w obniżeniach natom iast większa.

Cechą wyróżniającą ten podtyp jest, między innymi, w yraźne w y
kształcenie podpoziomów Bn i B s. W poziomie iluwialnym  w ystępują 
często płytki i konkrecje orsztynu żelazisto-próchnicznego, kruszące się 
przy rozgniataniu.

Na glebach tych w terenie nizinnym  najczęściej rozw ijają się zbioro
wiska borów świeżych; w terenach górskich — odmiany borów wysoko
górskich (Piceetum myrtilletosum)  i zaroślowych zbiorowisk kosodrze
winy (Piceetum mughi silicolum).
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d. BIELICE GLEJOWE (G LEJO BIELICE)

Profil bielic glejowych (glejobielic) składa się z następujących pozio
mów genetycznych: A L-Ai:-Ai r A 2-B-CG  lub A L-A I:-A]]-A2-BG-CG, lub 
Ai~Af-Ajj-AiA2~BG-CG.

W podpoziomach A r i Ац  znajdują się zazwyczaj sfilcowane, kwaśne 
substancje organiczne typu hydrom or, o zabarwieniu czarnym  do b ru - 
natnoczarnego.

W niżej leżącym poziomie A 2 barw y popielatej do szaropopielatej 
w ystępują zazwyczaj niewielkie ilości próchnicy rozproszonej. Lokalnie 
tworzą się ciemnoszare iluwia próchniczne. Przejście do poziomu В jest 
w yraźne i nierówne.

Morfologia i właściwości poziomu В są uzależnione od wysokości 
lustra dystroficznych i kwaśnych wód gruntowych. Poziom В  jest zazwy
czaj bogaty w Al i dzieli się na w arstw ę próchniczno-orsztynową Вя 
w górnej części oraz w arstw ę orsztynowo-żelazistą w dolnej części. Nie
kiedy w poziomie В w ystępują konkrecje próchniczno-żelaziste podobne 
do rudy  darniowej.

Skała m acierzysta С jest silnie oglejona, a procesy glejowe obejm ują 
swoim zasięgiem dolną część poziomu B.

Bielice glejowe w ystępują w miejscach wilgotnych i podmokłych, 
często na przejściu do torfowisk wysokich. Skałę m acierzystą stanowią 
ubogie piaski. Rozwijają się na nich bory mieszane niskie i bory wil
gotne.

K l a s a  VII

GLEBY ZABAGNIANE

Gleby zabagniane łączą w sobie typy gleb. których właściwości kształ
tu ją  się w w arunkach silnego uwilgotnienia, spowodowanego bądź wyso
kim poziomem wody gruntow ej, bądź działaniem wód powierzchniowych, 
pochodzących z zalewu lub też z opadów. W obu tych przypadkach silne 
uwilgotnienie wpływa na powstawanie w glebie trw ałych lub okreso
wych warunków  beztlenowych, wywołujących w ystępowanie procesów 
glejowych. Procesy glejowe zachodzące w glebach m ineralnych polegają 
na redukcji związków żelazowych do żelazawych (Fe3J —̂ Fe2~). W w y
niku tego procesu brunatne lub żółte barw y gleby przechodzą w zielon
kawe, niebieskawe, zielonkawoszare lub szaropopielate. Odcień barw y 
zależy od w ielu czynników, jak np. pH, składu mechanicznego gleby, 
szczególnie zaś od zawartości części organicznych. W procesach redukcji 
biorą udział m ikroorganizm y beztlenowe. Rozwojowi procesów glejo
wych sprzyja gromadzenie się substancji organicznej.
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W yróżnia się procesy glejowe odgórne (opadowoglejowe) — g i od
dolne (gr unto woglej owe) — G.

Pierwsze wywołane są przeważnie okresowym nadm iarem  wody opa
dowej, gromadzącej się w górnej części profilu nad poziomami i w ar
stwami o małej przepuszczalności. Należy również podkreślić, że pewne 
zróżnicowanie profilu glebowego pod względem składu mechanicznego 
jest często wywołane procesem przem ywania (lessivage) i przemieszcza
nia części ilastych z wierzchnich w arstw  do teksturalnego poziomu В/. 
Proces ten często w arunkuje stagnowanie wody w spiaszczonych wierzch
nich w arstw ach glebowych, a co za tym  idzie, i ich ogle jenie. Procesy 
glejowe wiążą się również z wysoko w ystępującym  poziomem wody 
gruntow ej. Tworzą się w tym  przypadku gleby glejowe o zasadniczej 
budowie profilowej A-G.

Na glebach zabagnianych występująca roślinność sprzyja tworzeniu 
się zazwyczaj dość silnie rozwiniętego poziomu próchniczno-darniowego.

W klasie gleb zabagnianych wyróżniono dwa typy:
1. Gleby opadowoglejowe (pseudoglejowe).
2. Gleby gruntowoglejowe.

1. GLEBY OPADOWOGLEJOWE (PSEUDOGLEJOWE)

Typ gleb opadowoglejowych o zasadniczej budowie profilowej A-g-C, 
często A-g-Bg-C, obejm uje gleby odgórnie silnie oglejone. Oglejenie to, 
którego głębokość sięga niekiedy do 1,5 m, może być wywołane groma
dzeniem się wód opadowych nad w arstw am i słabo przepuszczalnymi, 
a także powolnym przesiąkaniem  wód, zawierających kwaśne substancje 
humusowe i garbnikowe. Gleby pseudoglejowe są bądź okresowo, bądź 
trw ale podmokłe. W okresach dużego uwilgotnienia górnych w arstw  
glebowych następuje w  w arunkach beztlenowych redukcja związków że
laza, natom iast w okresach suszy ma miejsce utlenianie związków żela
zowych. W ostatecznym  efekcie w ystępują w profilu glebowym wzdłuż 
przestworów pokorzeniowych jasne smugi, natom iast ich obrzeżenia od
znaczają się barw ą rdzawą (zasadnicza budowa profilowa A-g-C). Cechy 
opadowoglejowe zaznaczają się szczególnie wyraźnie w niektórych pro
filach gleb terenów  górskich i podgórskich, ponieważ obszary te cha
rak teryzują się dużą na ogół ilością opadów atmosferycznych. Gleby 
pseudoglejowe są porastane przez drzew ostany liściaste lub mieszane 
(las wilgotny), które często w ykazują słaby rozwój.

Gleby opadowoglejowe dzielą się na trzy pod typy:
a) gleby opadowoglejowe właściwe,
b) gleby stagnoglejowe,
c) gleby opadowoglejowe bielicowane.
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a. GLEBY OPADOW OGLEJOW E WŁAŚCIWE  
(PSEUDO GLEJOW E)

Gleby opadowoglejowe właściwe odznaczają się okresowo silnym  
oglejeniem odgórnym. Dynamikę tych gleb charakteryzują zachodzące 
na przem ian procesy tlenowe i beztlenowe oraz niezbyt głęboko sięga
jące procesy przem yw ania (przemieszczanie iłu koloidalnego). Przesiąka
jące szczelinami roztw ory próchniczne, zawierające ciała garbnikowe 
i kwaśne substancje próchniczne, w pływ ają na redukcję i urucham ianie 
związków żelazowych. Powoduje to powstawanie jasnych smug, plam, 
a naw et poziomów o różnej intensywności barw y szarej, w zależności od 
składu mechanicznego i m ineralnego skały macierzystej. W okresach 
suszy letniej następuje utlenianie związków żelaza i powstawanie rdza
wych smug i plam oraz konkrecji żelazowo-manganowych. W profilu 
tych gleb w ystępują zwykle następujące poziomy: Aę-A^g-Bg-Cg.

Gleby te odznaczają się dość wolno przebiegającym i procesami m i
krobiologicznymi, co w rezultacie powoduje powstawanie form y próch
nicy mor-moder, rzadziej mor.

Gleby opadowoglejowe właściwe (pseudoglejowe) w ystępują w aso
cjacjach glebowych klim atu umiarkowanego. W ystępują na nich naj
częściej lasy wilgotne, często z udziałem dębu, m.in. zbiorowiska Quer- 
co-Carpinetum (Tilio-Carpinetum).

b. GLEBY STAGNOGLEJOW E

W profilu gleb stagnoglejowych o budowie A^-Ag-g-Cg lub Dg w y
stępuje na ogół silne ogle jenie opadowe, zwykle naw et w poziomie aku
m ulacyjnym . Ma ono charakter trw ały, powodując podmokłość tych gleb 
w ciągu większej części roku.

Stagnowanie wody opadowej spowodowane jest ciężkim podłożem 
(ił, ił pylasty, utw ór pyłowy ilasty, glina ciężka) przy braku  możliwości 
odpływu wód opadowych. W płaskim terenie lub w lokalnych nieckach 
bezodpływowych silne uwilgotnienie i ubóstwo w zasady są przyczyną 
powstawania surowej próchnicy. Często zaznacza się tendencja do po
w staw ania torfów torfowisk wysokich.

Pod w arstw ą próchnicy typu mor w ystępuje ciemnoszary do czarno- 
szarego, oglejony poziom próchniczny A±g. Pod nim znajduje się szaro- 
popielaty poziom g, w górnej części zazwyczaj ciemniejszy, bezstruktu- 
ralny. Niżej zalegają ciężkie utw ory barw y siwej, rdzawo centkowane, 
o strukturze grubopryzm atycznej.

c. GLEBY OPADOW OGLEJOW E BIELICO W ANE

Gleby opadowoglejowe bielicowane pow stają w w arunkach klim atu 
sprzyjającego bielicowaniu, zazwyczaj ze skał trudno przepuszczalnych, 
często dwuczłonowych. Powierzchniowe w arstw y są zubożałe w zasady.
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W profilu tych gleb, o zasadniczym układzie poziomów genetycznych 
A 0-A 1-A 2g-Bg-Cg, dom inują cechy morfologiczne związane z procesami 
redukcyjnym i, spowodowanymi okresowo stagnującym i wodami opado
wymi, lecz bez bezpośredniego w pływu wód gruntowych.

Poziom A q o niewielkiej na ogół miąższości składa się z kwaśnych, 
częściowo rozłożonych resztek roślinnych, o właściwościach butwiny. Pod 
cienkim, bezstrukturalnym  poziomem А г barw y szaropopielatej znajduje 
się poziom A 2g słabo wykształcony, niekiedy w postaci większych plam 
szarobiałych, w stanie suchym silnie scementowany. W poziomie В słabo 
wykształconym dom inują cechy opadowoglejowe. Lokalnie mogą powsta-  ̂
wać w tym  poziomie konkrecje i w arstw y orsztynu, powodujące silne 
zbicie.

Gleby opadowoglejowe bielicowane są naturalnym i siedliskami kw aś
niejszych facji grondu niskiego — Querco-carpinetum stachyetosum sil- 
vatice z większym udziałem gatunków  acidofilnych lub bogatszych facji 
boru mieszanego wilgotnego. W użytkow aniu rolniczym w ym agają regu
lacji stosunków wodnych.

2. GLEBY GRUNTOWOGLEJOWE

Gleby gruntowoglejowe o zasadniczej budowie А -G są glebami m i
neralnym i lub organiczno-m ineralnym i o wysokim poziomie wody g run
towej (stagnującej bądź też znajdującej się w ruchu), w których procesy 
glejowe przew ażają nad innym i procesami glebowymi, a oglejenie od
dolne sięga do wysokości 30 cm poniżej powierzchni. Przebieg procesów 
glejowych, nadających całemu profilowi zabarwienie szarozielonkawe, 
niebieskawe lub szaropopielate, jest uw arunkow any silnym uwilgotnie
niem.

Charakterystyczną cechą dynam iki wodnej tych gleb jest ruch w stę
pujący z podsiąkających wód. W w yniku reakcji oksydacyjnych w ytrąca 
się żelazo w postaci rdzaw ych plam  bądź pow stają konkrecje innych 
związków, np. Mn, Ca itp., tworząc poziom glejowy oksydacyjny G0.

Poziomy glejowe, w których zachodzą na przem ian procesy tlenowe 
i beztlenowe, określamy jako glejowe oksydacyjno-redukcyjne — Gor 
(rdzawa plamistość). Natomiast poziomy glejowe niżej położone, gdzie 
przew ażają procesy redukcyjne (barwy zielonkawoszarej), określa się 
jako glejowe redukcyjne — Gr. W przypadku w ystępowania bardzo w y
sokiego poziomu wody gruntow ej procesy glejowe obejm ują cały profil 
glebowy wraz z poziomem próchnicznym, który  ma wówczas barw ę 
czarną z wyraźnie stalowym  odcieniem. Szybkość rozkładu próchnicy jest 
różna w zależności od w arunków  wodno-powietrznych i zasobności tych 
gleb. W przypadku wód ruchom ych i dostatecznej ich zasobności w skład-
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niki pokarmowe może powstawać próchnica typu muli. W takich w arun
kach bioekologicznych tworzą się gleby glejowe eutroficzne bogatych 
florystycznie łęgów, olsów lub lasów wilgotnych. W przypadku kwaśnych 
i ubogich (dystroficznych) wód gruntowych, ham ujących rozwój i dzia
łalność m ikroorganizmów, powstaje próchnica typu mor, z grubym i (nie
kiedy kilkunastocentym etrowym i) w arstw am i próchnicy mazistej. Są to 
gleby gruntowoglejowe dystroficzne. Na tych glebach w ystępują wilgot
ne bory sosnowe lub świerkowe, często zbliżone do borów bagiennych. 
W w arunkach w ystępowania wód gruntow ych średnio zasobnych powstaje 
form a próchnicy moder, przechodząca niekiedy w m oder-m ull (gleby 
gruntowoglej owe mezotroficzne).

Gleby gruntowoglejowe, nie porośnięte zwartym  drzewostanem, cha
rakteryzuje zazwyczaj dość silne i trw ałe zadarnienie. Nadają się one pod 
upraw ę użytków zielonych, szczególnie jako pastwiska.

Gleby gruntowoglejowe dzielą się na cztery podtypy:
a) gleby gruntowoglejowe właściwe,
b) gleby mułowoglej owe,
c) gleby torfowoglejowe i torfiastoglejowe,
d) gleby murszowoglejowe.

a. GLEBY GRUNTOW OGLEJOW E W ŁAŚCIW E

Są to gleby tworzące się in situ z rozm aitych m ineralnych skał m a
cierzystych pod działaniem  wysoko w ystępujących wód gruntow ych. 
Profil tych gleb jest następujący: A-G-CG.

Na granicy podsiąkających wód tworzy się strefa plamista, często 
z konkrecjam i związków żelaza, manganu, niekiedy wapnia.

Gleby glejowe właściwe w ystępują bądź w zagłębieniach terenowych, 
bądź w miejscach płaskich o wysokim zwierciadle wód gruntowych, za
zwyczaj ubogich w tlen  i często w składniki pokarm owe roślin. Są to 
przeważnie biologicznie płytkie gleby użytków zielonych, rzadziej użyt
ków leśnych (olsów olszynowych).

b. GLEBY MUŁOWOGLEJOWE

Do tego podtypu zalicza się gleby m ineralne lub organiczno-m ine- 
ralne, powstające w w yniku procesów aluw ialnych (lub deluwialnych) 
przy udziale wolno płynących wód powierzchniowych. Cechą charakte
rystyczną profilu tych gleb jest często budowa warstwowa. Profil składa 
się z poziomów A ^ -A ^ łG -G .  Poziom A tMłG  ma miąższość około 40 cm, 
odczyn słabo kw aśny do alkalicznego (pH 6,0-7,0). Próchnica mullowa 
(hydromul). Są to zasobne gleby olsów jesionowych lub olszynowych 
(Circaeo-Alnetum) lub młak śródleśnych (np. w Gorcach — Caltha Lae- 
ta — Chaerophyllum hirsutum).
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c. GLEBY TORFOW OGLEJOW E I TORFIASTOGLEJOW E

Gleby torfowoglejowe i torfiastoglejowe o profilu A q- A ^ - T - D G  lub 
Aq-AjT-DG pow stają w  w yniku narastania na glejowej glebie m ineralnej 
w arstw y torfu o miąższości mniejszej niż 25 cm. Niżej leżące utw ory m i
neralne o różnym  składzie mechanicznym są silnie oglejone.

Omawiane gleby stanowią przejście do gleb torfowych, przeważnie 
kwaśnych. Tworzą one naturalne siedliska boru wilgotnego lub boru 
mieszanego wilgotnego, rzadziej uboższych grondów.

d. GLEBY M URSZOW OGLEJOW E

Jest to podtyp gleb glejowych, w których nakładają się na siebie pro
cesy murszowy i glejowy. W profilu tych gleb w ystępują poziomy 
Ao-AjM-G.

Miąższość poziomu próchnicznego — murszowego nie przekracza zwy
kle 20 cm. Odczyn tych gleb w aha się w granicach pH 4,0-6,0.

Gleby te tworzą najczęściej siedliska grondów niskich, rzadziej w il
gotnych lasów mieszanych lub w ilgotnych borów mieszanych.

N

K l a s a  VIII

GLEBY BAGIENNE

Klasa ta łączy typy gleb, w których aktualnie zachodzi proces bagien
ny. Proces ten polega na gromadzeniu szczątków organicznych w  trw ale 
beztlenowych w arunkach środowiska silnie wilgotnego bądź też wod
nego. Hydrofilna roślinność bagienna w ystępująca na tych glebach nie 
sprzyja na ogół w ytw arzaniu zwartej darni, lecz często w ystępuje kępa
mi lub tworzy pływające kożuchy. W klasie tej wydzielono dw a typy 
gleb:

1. Gleby mułowe.
2. Gleby torfowe.

1. GLEBY MUŁOWE

Gleby mułowe pow stają w  w arunkach silnego uwilgotnienia bądź na 
dnie zbiorników wodnych (pochodzenie limnetyczne), bądź w  dolinach 
często zalewanych i podtapianych przez wolno płynące wody powierzch
niowe (pochodzenie telmatyczne). W tw orzeniu się mułów telm atycznych 
biorą udział procesy aluwialne, a niekiedy i deluwialne.

Gleby mułowe najczęściej' zaw ierają znaczne ilości części organicz
nych, przeważanie dobrze zhumifi'kowanych.
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Wśród mułów pochodzenia limnetycznego wyróżnia się odrębną grupę, 
tzw. gytie pojeziorowe.

W czasie tworzenia się mułów mogą następować okresowe zmiany 
warunków  bioekologicznych, sprzyjające tworzeniu się torfu (np. zaha
mowanie przepływu wody). W okresach tych pow stają wśród w arstw  
mułowych prze wars tw ienia torfowe różnej grubości.

Gleby mułowe porośnięte są przeważnie olsami lub olsami jesiono
wymi albo stanowią użytki zielone. Typ gleb m ułowych dzieli się na 
szereg podtypów:

a) gleby mułowe właściwe,
b) gleby mułowogytiowe,
c) gleby torfowomułowe.

a. GLEBY MUŁOWE WŁAŚCIWE

Mogą one być:
— pochodzenia limnetycznego i tworzyć się w wyniku odwodnienia 

lub zarastania płytkich zbiorników wodnych,
— pochodzenia telmatycznego; m uły takie osadzają się w obniże

niach dolin rzecznych (łęgi).
Gleby mułowe charakteryzują znaczne ilości dobrze rozłożonej i zhu- 

mifikowanej próchnicy, tworzącej się z obfitej roślinności szuwarowej 
i wodnej (pałka wodna, trzcina, sitowie jeziorne, turzyce wysokie, grzy
bienie, glony).

b . GLEBY MUŁOWOGYTIOWE

Gleby te są limnetycznego pochodzenia, gdyż pow stają po odwodnie
niu (przeważnie sztucznym) zarastających większych zbiorników wod
nych (jezior). Tworzą się głównie z opadających na dno jeziora obum ar
łych części roślinnych (detritus) i planktonu. Ponadto w skład gytii może 
wchodzić w ytrącany w w yniku procesów biochemicznych, chemicznych 
i fizycznych CaC 03, a także cząsteczki mineralne, jak piasek, pył kw ar
cowy czy ił.

W ymienione składniki mogą w gytii występować w różnych propor
cjach i decydować o jej właściwościach. Gleby gytiowe stale zalane wodą 
należą do klasy gleb podwodnych. P rofil gleb gytiowych: A d-G t1-Gt2.

c. GLEBY TORFOWOMUŁOWE

Należą tu gleby, w których profilu przew ażają w arstew ki mułowe, 
wśród których jednak spotyka się w arstw y torfu, przeważnie dobrze 
rozłożonego i zhum ifitow anego. Profil: Aa-M ł^T^-M U -T^-M ł^...



50 Charakterystyka poszczególnych klas

2. GLEBY TORFOWE

Do typu gleb torfowych zalicza się gleby o zasadniczej budowie pro
filu: A q-ÇA^T-T, powstające w w arunkach trw ałego nadm iernego uw il
gotnienia i anaerobiozy. W arunki te sprzyjają procesowi torfienia. Należą 
tu  również gleby z przerw anym  procesem torfotwórczym, w których 
górne w arstw y torfów zachowały pierw otną struk tu rę  włóknistą. Miąż
szość w arstw y torfu wynosi powyżej 25 cm. W typie gleb torfowych 
wyróżnia się następujące pod typy:

a) gleby torfowe torfowisk niskich,
b) gleby torfowe torfowisk przejściowych,
c) gleby torfowe torfowisk wysokich.

a. G LEBY TORFOWE TORFOW ISK NISK IC H

Gleby torfowe torfowisk niskich charakteryzuje profil o następują
cych poziomach genetycznych: A o -A ^ -T ^ . Gleby te powstają w wyniku 
procesów torfotwórczych w w arunkach bogatego w składniki m ineralne 
środowiska wodnego. C harakteryzuje je wysoki poziom wód gruntowych, 
powodujący często podtapianie, a także występowanie przepływowych 
wód powierzchniowych, dość bogatych w tlen i składniki m ineralne.

W zależności od środowiska ekologicznego roślinnością torfotw órczą 
jest roślinność szuwarowa (sity, trzcina, pałka wodna, turzyce, mchy 
zielone i inne) i leśna (np. olcha).

Wśród gleb torfowych torfowisk niskich można wyróżniać gleby tor
fowe dolinowe, wododziałowe i pojeziorowe.

W szystkie ekologiczne typy torfowisk niskich charakteryzują się 
znacznym stopniem  zamulenia, najczęściej dość dobrym stopniem  roz
kładu substancji organicznej w poziomach A 0-Tn, wysoką zawartością 
części popielnych i odczynem od słabo kwaśnego do obojętnego. Na gle
bach tych — w zależności od stosunków wodnych i zasobności w skład
niki m ineralne — znajduje dobre w arunki rozwoju roślinność leśna olsów 
(olszynowych i jesionowych), oraz roślinność łąkowa.

b. GLEBY TORFOWE TORFOW ISK PRZEJŚCIOW YCH

Gleby torfowe torfowisk przejściowych o budowie profilu Ao-fAJTp,.- 
-Tpr odznaczają się cechami pośrednimi między cechami gleb torfowych 
torfowisk niskich a cechami gleb torfowych torfowisk wysokich. Torfo
wiska przejściowe porasta roślinność złożona z turzyc średnich i niskich, 
mchów zielonych, ale i sfagnowych oraz w ełnianki pochwowatej. Gleby 
te są na ogół słabiej zamulone niż gleby torfowe torfowisk niskich oraz 
bardziej kwaśne (pH około 4,0-5,0). Tworzą one siedliska boru bagiennego.
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c. GLEBY TORFOW E TORFOW ISK W YSOKICH

Gleby torfowe torfowisk wysokich charakteryzują poziomy A0"(A1)Tlr- 
-T1K. Torfowiska wysokie pow stają w w yniku procesu torfienia resztek 
roślinnych, głównie torfowców, wełnianki, bagnicy i sosny zwyczajnej, 
w w arunkach nadm iernej wilgotności (znaczna wilgotność powietrza, 
niskie parow anie i ubóstwo środowiska w składniki m ineralne — oligo- 
trofizm). Gleby torfowisk wysokich odznaczają się również silnym za
kwaszeniem (pH poniżej 4). Gleby torfowe torfowisk wysokich mogą 
powstawać z torfowisk przejściowych w skutek ciągłego narastania w arstw  
torfu  i u tra ty  kontaktu z wodą gruntow ą. Niekiedy mogą one także 
powstawać na skrajnie ubogim podłożu m ineralnym, np. z kwaśnych, 
w ilgotnych gleb torfowoglejowych lub gleb bielicowych torfiastych.

W profilu gleb torfowych torfowisk wysokich można wyróżnić część 
górną o barw ie jasnej oraz słabym stopniu rozłożenia i ciemno zabar
wioną część dolną, bardziej rozłożoną. Między tym i w arstw am i spotyka 
się często tzw. poziom graniczny, niekiedy z dobrze zachowanymi szcząt
kami pni sosnowych. W yróżnia się torfowiska wysokie typu atlantyckiego 
(wypukłe) i typu kontynentalnego (płaskie). W gospodarce wodnej to r
fowisk atlantyckich dużą rolę odgrywają opady (gospodarka ombrofilna). 
W torfowiskach typu kontynentalnego duży wpływ może mieć również 
woda gruntowa. Gleby torfowe torfowisk wysokich tworzą naturalne sie
dliska boru bagiennego.

K l a s a  IX

GLEBY POBAGIENNE

Klasa gleb pobagiennych obejm uje gleby, w których proces bagienny 
został przerw any w skutek naturalnego bądź sztucznego obniżenia po
ziomu wody gruntow ej. W glebach tych rozwinęły się procesy m urszenia 
lub intensywnej hum ifikacji (np. gleby murszowe i czarne ziemie).

Klasa ta obejm uje gleby o znacznej zawartości substancji organicznej 
o różnym  stopniu zhumifikowania. Poziom wody gruntow ej na terenie 
występowania tych gleb waha się znacznie w ciągu roku. Istn ieją moż
liwości w ystępowania okresowych zalewów powierzchniowych, Klasa 
gleb pobagiennych obejm uje dwa typy:

1. Gleby murszowe.
2. Czarne ziemie.

1. GLEBY MURSZOWE

Gleby murszowe powstają w w yniku procesu murszotwórczego prze
biegającego w glebach torfowych, mułowych organicznych oraz w gle
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bach m ineralnych podmokłych po naturalnym  lub sztucznym obniżeniu 
lustra wody gruntow ej. Procesy m urszowotwórcze zachodzą w w arun
kach okresowej aerobiozy i anaerobiozy, wyw ołanych dużymi wahaniam i 
poziomu wody gruntow ej. W okresach aerobiozy w wierzchnich w ar
stwach gleb torfowych lub m ułowych przew ażają procesy m ineralizacji 
i hum ifikacji substancji organicznej. W okresie anaerobiozy procesy te 
ulegają zahamowaniu. Miąższość w arstw y murszowej waha się w  dość 
dużych granicach w zależności od stopnia rozwoju i czasu trw ania pro
cesu murszotwórczego oraz głębokości lustra  wód gruntowych.

W profilu dobrze rozwiniętej gleby murszowej najczęściej wyróżnić 
można następujące poziomy:

A1M1 — o strukturze gruzełkowej lub ziarnistej (drobnokaszkowatej),
M2 — o strukturze kaszko w ate j, orzechowatej,
M3 — o strukturze pryzm atycznej,
Tj — torf lekko przesuszony ze spękaniami,
TjT2 — torf włóknisty nie zmieniony.
Proces m urszenia może przebiegać albo w w arunkach dostatecznego, 

albo zbyt małego uwilgotnienia. W pierwszym  przypadku znaczna część 
masy torfowej przekształca się w bezpostaciową próchnicę. W wyniku 
koagulacji kwasów hum usowych wierzchnie w arstw y tych gleb zyskują 
charakterystyczną struk turę  kaszkowatą, k tóra sprzyja dobrem u rozpro
wadzeniu wody w glebie.

W drugim  natom iast przypadku gleby murszowe ulegają w w arunkach 
silnego obniżenia poziomu wody gruntow ej rozpyleniu. W niższych po
ziomach powstaje ostrokraw ędzista s truk tu ra  drobnopryzm atyczna (ko- 
ksikowa), co prowadzi do zwiększenia przepuszczalności gleby i większego 
jej przesuszenia. Odczyn gleb murszowych w aha się w granicach pH 
5,0-7,0. W typie gleb murszowych wyróżniono następujące podtypy:

a) gleby torfowomurszowe,
b) gleby mułowomurszowe,
c) gleby gytiowomurszowe,
d) gleby m ineralnomurszowe,
e) gleby murszowate.

a. GLEBY TORFOW OM URSZOW E

Gleby torfowom urszowe tworzą się na zmeliorowanych torfowiskach 
niskich, rzadziej na torfowiskach przejściowych. W glebach tych, użytko
wanych najczęściej jako łąki, tworzą się charakterystyczne profile 
A dM 1-M2-M3-T1-T2.
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b. G LEBY M UŁOW OMURSZOW E

Gleby mułowomurszowe pow stają niekiedy w odwodnionych glebach 
m ułowych olsów. Odznaczają się dużym  stopniem  hum ifikacji i często 
zam uleniem  wierzchnich poziomów. Profil: A 1M 1-M 2-M ł1-Mł2.

C. GLEBY GYTIOW OMURSZOW E

Gleby te tworzą się na obrzeżeniach odwodnionych gytiowisk. Gleby 
te charakteryzuje profil A^Mj-GtMg-Gti-Gtg; niekiedy w ystępuje też po
ziom GtM3. Poziom GtMj i GtM2 charakteryzuje s truk tu ra  łupkowa lub 
drobnopłytkowa.

d. GLEBY M INERALNOM URSZOW E

Gleby m ineralno-m urszow e pow stają najczęściej w  przypadku zale
gania płytkiej w arstw y torfowej na gruncie m ineralnym . Proces m ur- 
szenia zazwyczaj jest w tych glebach silnie rozwinięty. Mogą to być 
gleby leśne (olsy — olsy jesionowe) lub gleby użytków zielonych. Profil: 
A 0TM \-TM 2-TM 3-D.

e. GLEBY M URSZOW ATE

Gleby m urszowate powstają z podmokłych gleb m ineralnych z po
ziomem wody gruntow ej podlegającym znacznym wahaniom. C harakte
ryzują się one zasadniczą budową profilową AiM-CG. Poziom AjM za
w iera znaczną ilość próchnicy murszowej, która stanowi co najm niej 10% 
substancji organicznej zhumifikowanej. Substancje organiczne w tych 
glebach nie tworzą z ich m ineralną częścią kompleksów organiczno-m i- 
neralnych, lecz są luźno z nimi wymieszane. Gleby m urszowate są na j
częściej wytworzone z piasków, rzadziej z innych utworów.

2. CZARNE ZIEMIE

Czarne ziemie powstały w procesie darniowoglejowym z bogatych 
w substancje organiczne osadów bagiennych lub po jeziornych oraz alu- 
wiów. Są one zazwyczaj, w odróżnieniu od czarnoziemów łąkowych, 
niżej położone i odznaczają się wysokim zwierciadłem wody gruntow ej, 
w ykazując z reguły wyraźnie zaznaczone cechy oglejenia.

Pod względem m orfologicznym czarne ziemie charakteryzują się za
sadniczą budową A-C, często jednak w profilach tych gleb zaznaczają 
się przejściowe poziomy genetyczne (np. BC , CG). Z punktu  widzenia 
fizykochemicznego czarne ziemie odznaczają się najczęściej dużym w y- 
syceniem zasadami, odczynem zbliżonym do obojętnego oraz trw ałą 
s truk tu rą  gruzełkowatą. W yjątek stanow ią niektóre czarne ziemie zde
gradowane lub niektóre czarne ziemie murszowate, które w ykazują
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często odczyn mniej lub więcej kwaśny oraz mały stosunkowo stopień 
wysycenia kationam i zasadowymi w wierzchnich warstwach.

W czarnych ziemiach pobagiennych zachodzą na różnych głębokoś
ciach procesy redukcyjne, uw arunkow ane albo wysokim zwierciadłem 
wody gruntow ej, albo okresowym stagnowaniem  wód opadowych. Gleby 
te, w zależności od w arunków  środowiska i genezy, tworzą lokalne od
m iany geograficzne (np. czarne ziemie błońskie, czarne ziemie socha- 
czewskie itp.). Ze względu na wysoką ich produktyw ność są one po zme
liorowaniu przeważnie w użytkow aniu rolniczym. Pod użytkam i leśnymi 
znajdują się niewielkie fragm enty nie zmeliorowanych czarnych ziem. 
W typie czarnych ziem wyróżniono następujące podtypy:

a) czarne ziemie właściwe,
b) czarne ziemie zdegradowane,
c) czarne ziemie murszowate.

a. CZARNE ZIEMIE W ŁAŚCIW E

Czarne ziemie właściwe w yróżniają się następującym  układem  pozio
mów genetycznych: A ^ - A ^ A ^ - C G  lub A q-A ^D G .

W arstwa ściółki składa się z resztek roślinności zielnotrawiastej i liś
ciastej, szybko przetwarzającej się w próchnicę, zazwyczaj w ciągu jed
nego okresu wegetacyjnego.

Poziom próchniczny А ъ czarno zabarwiony, o miąższości najczęściej 
40-50 cm, ma struk turę  gruzełkowatą. Zawiera on do 20% substancji 
organicznej, głównie w  trw ałych połączeniach organiczno-m ineralnych. 
Stosunek C/N wynosi około 12. Odczyn w całym profilu jest obojętny 
lub zasadowy, rzadziej słabo kwaśny w poziomie A v  Skała macierzysta, 
w zależności od jej genezy, może być różnie zabarwiona, zwykle z w i
docznymi cechami glejowymi (między innym i m armurkowatość).

Czarne ziemie właściwe są to gleby eutroficzne, biologicznie czynne. 
Miąższość w arstw y biologicznie czynnej nie przekracza zazwyczaj głę
bokości 50 cm, to jest miąższości poziomu A v

W kategorii użytków leśnych są to siedliska lasu wilgotnego (łęgi, 
olsy).

b. CZARNE ZIEMIE ZDEGRADOW ANE

Czarne ziemie zdegradowane m ają profil o następujących poziomach 
genetycznych: A ^ A ^ A ^ - C G  lub DG.

W arstwa ściółki jest niewielkiej miąższości i ulega stosunkowo szyb
kiem u rozkładowi. Bezpośrednio pod ściółką znajduje się poziom próch
niczny Aj o  miąższości przeważnie do 40 cm, z próchnicą typu  m oder- 
-m ull. Stosunek C/N wynosi około 14-16. Odczyn jest zazwyczaj kwaśny 
do słabo kwaśnego (pH 4,5-6,5).
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Poziom В  jest barw y brunatnej z różnymi odcieniami, często z pla
mami m arm urkow atości oraz z drobnym i konkrecjam i żelazisto-m anga- 
nowymi, tzw. „pieprzam i”. Poziom ten jest wzbogacony we frakcje ilaste, 
ma struk turę  zazwyczaj pryzm atyczną i nie zawiera węglanu wapnia. 
W ystępują w  nim często kretow iny i pionowe chodniki dżdżownic, częś
ciowo wypełnione m ateriałem  z sąsiednich poziomów. Bezpośrednio pod 
tym  poziomem na przejściu do oglejonej skały macierzystej w ystępują 
zazwyczaj konkrecje węglanu w apn ia ..

Skała m acierzysta CG ma zabarwienie uzależnione od rodzaju skały 
i stopnia oglejenia.

Czarne ziemie zdegradowane w ystępują z reguły w kompleksie z czar
nymi ' ziemiami właściwymi, zajm ują one wyższe położenie terenu. Są 
to gleby mezotroficzne i eutroficzne. Czarne ziemie zdegradowane odzna
czają się wysoką produktyw nością i stanowią naturalne siedliska lasu 
liściastego lub mieszanego (grondy niskie).

c. CZARNE ZIEMIE M URSZOW ATE

Czarne ziemie m urszowate charakteryzuje profil z poziomami gene
tycznym i A 0-AM-CG  lub A 0-AM-DG.

Gleby te w ystępują w kompleksie z czarnymi ziemiami właściwymi 
w niższych położeniach terenu, o stałym  płytszym  poziomie wód grunto
wych, często w obniżeniach pojeziernych wypełnionych osadami orga- 
niczno-mineralnymi. Niekiedy gleby te w ystępują w kompleksie z gle
bami torfowym i torfowisk niskich.

W skutek okresowej anaerobiozy, wywołanej płytkim  zaleganiem wód 
gruntow ych i okresowymi zalewami powierzchniowymi, zwolnione jest 
tempo rozkładu substancji organicznej. Dzięki tem u pow staje próchnica 
m urszasta, zawierająca znaczne ilości nie zhum ifikowanych resztek orga
nicznych barw y matowoczarnej.

W arstwa ściółki na ogół niewielkiej miąższości u trzym uje się zazwy
czaj przez cały rok.

Poziom próchnicznom urszasty A jM o miąższości przeważnie około 
40 cm, jest barw y czarnej i zawiera zwykle ponad 20% substancji orga
nicznej. W stanie w ilgotnym  poziom ten jest bezstrukturalny o konsy
stencji mazistej. Po wysuszeniu uzyskuje struk tu rę  ziarnistą, często 
gruzełkowatą. Przejście poziomu próchnicznom urszastego w poziom gle
jowy jest zwykle nagłe (ostre).

Poziom gruntowoglejowy CG lub DG w ystępuje najczęściej w zasięgu 
wód gruntow ych i charakteryzuje się silnym  stopniem  oglejenia.

Odczyn tych gleb w  górnych poziomach jest słabo kw aśny do obojęt
nego, niekiedy alkaliczny, w  dolnych w arstw ach — obojętny do alka
licznego.
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Są to gleby na ogół eutroficzne, jednak biologicznie płytkie lub śred
nio głębokie. Stanowią siedliska zbiorowisk hydrofilnych — od wilgot
nych facji lasów łęgowych, grondów niskich, do olsów.

K l a s a  X

GLEBY NAPŁYWOWE (GLEBY ALUWIALNE I DELUWIALNE)

Gleby napływowe zostały wyróżnione w system atyce gleb Polski jako 
odrębna klasa ze względu na specyfikę m ateriału  glebowego zarówno alu- 
wialnego, jak i deluwialnego. M ateriał ten bądź osadzany współcześnie 
na tarasach zalewowych, bądź przemieszczony z miejsc wyższych w niż
sze zawiera elem enty składowe nie tylko rozdrobnionych i zwietrzałych 
skał, ale również i powierzchniowych poziomów glebowych.

Charakterystyczną cechą tego m ateriału jest jego znaczny stopień 
zwietrzenia chemicznego lub biologicznego. W ahania poziomów wód 
glebowo-gruntowych zależą w dużej mierze od okresowych stanów wód 
w rzekach. Wody te mogą występować okresowo tuż pod powierzchnią, 
mogą zatapiać glebę lub obniżać się nawet poniżej 300 cm głębokości. 
W ynikająca stąd okresowa duża zmienność w układzie stosunków wod
nych i powietrznych, a szczególnie długotrwałe w arunki tlenowe w okre
sie wegetacyjnym, w pływ ają na przebieg rozkładu substancji organicz
nej. Cechy glejowe w ystępują zazwyczaj w dolnej części profilu.

Cechą charakterystyczną gleb aluwialnych jest współczesne osadza
nie się na tarasach zalewowych w arstw  osadów m ineralnych o różnym 
uziarnieniu i osadów organicznych. Zróżnicowanie gentyczne gleb alu
w ialnych zależy V/ dużej m ierze od rodzaju osadów m ineralnych i orga
nicznych oraz od składu chemicznego wód rzecznych.

Do gleb aluw ialnych zaliczono mady rzeczne występujące na współ
czesnych holoceńskich tarasach rzecznych oraz mady morskie (marsze). 
W klasie gleb napływowych wyróżniono trzy typy:

1. Mady rzeczne.
2. Mady morskie (marsze).
3. Gleby deluwialne.

1. MADY RZECZNE

Charakterystyczną cechą mad rzecznych jest warstwowanie, zwią
zane z okresowym osadzaniem m ateriałów  m ineralnych i organicznych 
o różnym  uziarnieniu i różnym  składzie chemicznym. Miąższość poszcze
gólnych w arstw  w profilu może się wahać od kilku do kilkudziesięciu 
cm. Są to więc najczęściej gleby wieloczłonowe, związane z warstwowym
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układem  m ateriałów  glebowych. W typie mad rzecznych wyróżniono 
następujące podtypy:

a) mady rzeczne właściwe,
b) mady rzeczne próchniczne,
c) mady rzeczne brunatne.

a. M ADY RZECZNE WŁAŚCIWE

Mady rzeczne właściwe o zasadniczej budowie AC-C lub (A^C-CG 
lub DG lub D — odznaczają się słabo zaznaczającym się poziomem próch
niczny m. W profilach tych gleb przew ażają cechy związane z geologicz
nym  procesem akum ulacji m ateriałów rzecznych.

Skład m echaniczny jest zmienny. W terenach nizinnych zwykle w y
stępują równoziarniste utw ory piaskowe, pyłowe i iłowe, a w terenach 
górskich — utw ory żwirowo-kamieniste, rzadziej piaszczyste lub gli
niaste.

Odczyn tych gleb jest najczęściej obojętny lub słabo alkaliczny. P ro
dukcyjność mad rzecznych właściwych jest bardzo różna i zależy od 
jakości osadów, złożenia poszczególnych w arstw  oraz stosunków wodnych. 
Są to siedliska fragm entarycznie rozwiniętych zbiorowisk zaroślowych 
i łęgów. Najczęściej są to gleby użytkow ane rolniczo o bonitacji w aha
jącej się w szerokich granicach, w zależności od składu granulom etrycz- 
nego i miąższości poszczególnych warstw .

b. M ADY RZECZNE PRÓCHNICZNE

Mady rzeczne próchniczne o zasadniczej budowie A ^ A ^ - C G  lub DG, 
charakteryzują się stosunkowo dużą miąższością (do około 40 cm) po
ziomu próchnicznego А ъ tworzącego się przy współudziale bogatej roślin
ności olsów, łęgów lub darniowej. W ystępuje tu  próchnica typu muli, 
niekiedy mull-moder.

Pod szaroczarnym lub czarnym poziomem próchnicznym  o dobrej 
strukturze gruzełkowatej przeważnie w ystępuje poziom glejowy, zwią
zany z płytkim i wodami glebowo-gruntowymi. Odczyn poziomu A 1 tych 
m ad jest obojętny, a niekiedy słabo kwaśny. Oglejona skała m acierzysta 
lub podłoże, często węglanowe, m ają jednolitą barw ę szarą z rdzawożół- 
tymi lub rdzaw obrunatnym i plamami, zanikającym i z głębokością profilu.

Produkcyjność mad rzecznych próchnicznych jest na ogół wysoka. 
Stanowią one naturalne siedliska olsów, rzadziej łęgów. Gleby te są 
najczęściej użytkowane rolniczo jako użytki zielone o wysokiej bonitacji 
oraz jako gleby orne o wysokiej lub średniej bonitacji, zależnej od sto
sunków wodnych.



58 Charakterystyka poszczególnych klas

c. M ADY RZECZNE B R U N A T N E

Mady rzeczne b runatne o profilu A q-A ^B J C -C  lub D powstają w m iej
scach nieco wyżej położonych, nie podlegających stałym  zalewom, przy 
współudziale roślinności lasów liściastych. Ze względu na wyższe ich po
łożenie wody gruntow e nie zawsze w pływ ają bezpośrednio na kształto
wanie się profilu.

Obieg biologiczny składników m ineralnych w profilu mad rzecznych 
jest zrównoważony, co przejaw ia się, między innymi, w odczynie słabo 
kwaśnym  lub obojętnym. W takich w arunkach przemieszczanie związków 
żelaza jest u trudnione i nie następuje zróżnicowanie profilu na poziomy 
wym ywania i wmywania.

Poziom próchniczny A t jest barw y szarobrunatnej i ma miąższość 
zazwyczaj 15-30 cm oraz przechodzi stopniowo w poziom (B)C. B runatna 
barw a tego poziomu pochodzi od nagrom adzenia związków próchniczno- 
-żelazistych.

Niżej w ystępuje skała m acierzysta С lub skała podścielająca D, często 
oglej ona przez wody gruntowe.

Produkcyjność mad rzecznych brunatnych jest zazwyczaj wysoka 
i zależy w dużym stopniu od jakości osadów rzecznych oraz od stosun
ków wodnych. Gleby te tworzą naturalne siedliska grondów niskich 
i łęgów. Udają się na nich rośliny zbożowe oraz mniej wym agające 
warzywa.

2. MADY MORSKIE (MARSZE)

Mady tego typu  w ystępują na niewielkich obszarach, przeważnie pod 
użytkam i rolniczymi. Pow stają one z warstw ow anych osadów m orskich 
na terenach podlegających transgresjom  i regresjom  mórz. Osady te od
znaczają się specyficznymi koloidalno-chemicznymi oraz fizycznymi 
właściwościami, szczególnie znacznym wysyceniem  jonami Ca i Na. 
W profilach tych gleb często spotykam y szkielety organizmów żyjących 
w  wodach morskich.

3. GLEBY DELUW IALNE

Gleby deluwialne mieszczą się jako odrębny typ w klasie gleb napły
wowych. Są to gleby powstające u podnóży pagórków w różnego rodzaju 
zagłębieniach i dolinach w w yniku osadzania się cząstek glebowych zmy
wanych przez wody powierzchniowe.

Procesy zmywne uzależnione są od nachylenia stoków, ich długości 
i kształtu  oraz od m ateriału  zmywanego. Dlatego też gleby deluwialne
najbardziej rozpowszechnione są w  terenach górskich i podgórskich. 
Niemniej gleby te w ystępują na całym obszarze Polski, szczególnie zaś
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w terenach lessowych (ze względu na podatność lessu na erozję wodną), 
a także w pagórkowatych terenach m orenowych pojezierza.

Profil gleby deluwialnej zbliżony jest do profilu m ady (uwarstwienie). 
Poszczególne w arstw y w ykazują skład m echaniczny mniej więcej rów- 
noziarnisty, lecz zupełnie odm ienny niż w arstw y pozostałe. M ateriał gle
bowy poszczególnych w arstew ek jest na ogół słabiej rozsortow any niż 
w madach. Często wśród w arstw  m ineralnych w ystępują w arstew ki na- 
m ułów organicznych lub naw et torfu. W dolnej partii profilu glebowego 
najczęściej zaznacza się ogle jenie gruntowe.

Gleby deluwialne w większości przypadków należą do gleb młodych, 
mimo że często powstawały z m ateriałów  starszych gleb. Jedynie w przy
padku zupełnego zahamowania procesu akum ulacji deluwialnej przez 
odpowiednie zagospodarowanie, jak zalesienie czy założenie trw ałych 
użytków  zielonych, gleby deluwialne podlegają ewolucji w kierunku ta
kiego lub innego typu. Osady deluwialne z jednej strony uważać można 
za skałę m acierzystą gleby, z drugiej — za gleby (ponieważ są to zmyte 
cząstki glebowe), a proces deluw ialny zaszeregować można do procesów 
glebowych. W typie gleb deluw ialnych wyróżniono następujące podtypy:

a) gleby deluwialne właściwe,
b) gleby deluwialne czarnoziemne,
c) gleby deluwialne brunatne.

K l a s a  XI  

GLEBY SŁONE 7

Gleby słone, w ystępujące na obszarach naszego kraju, ukształtow ały 
■się pod wpływem słonych wód morskich lub solanek, a niekiedy w skutek 
zanieczyszczeń przemysłowych. Gleby te w ystępują zatem  przy brzegu 
Bałtyku (zalew Szczeciński, nad rzeką Dziwną, przy ujściu Regi, w  oko
licach Kołobrzegu, nad zatoką Pucką i in.), na  Kujaw ach wzdłuż W ału

7 M ateriały do charakterystyki gleb słonych przygotow ał doc. dr hab. J. Mar
cinek. Oznaczenia poziom ów  w edług Grupy Roboczej V K om isji ISS (Bulletin No. 31, 
1967 r.). Sym bole uzupełniające (przyrostki):
a — dobrze rozłożona substancja organiczna nagromadzona w  w arunkach hydro- 

morficznych, 
p — poziom uprawny, orny,
sa — nagrom adzenie soli bardziej rozpuszczalnych w  w odzie niż gips, 
ca — nagrom adzenie w ęglanu wapnia,
cii — nagrom adzenie konkrecji lub nieskonkrecjonow anych grudek bogatych w  w o

dorotlenki,
g  — plam y oglejenia w ystępujące w e w szystkich poziom ach; pow stają zw ykle  

tam, gdzie są okresow e w arunki anaerobowe.
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Kujawsko-Pomorskiego, gdzie rozwój gleb słonych w arunkują wysady 
cechsztyńskiej soli kamiennej i solanki oraz w Małopolsce nad Nidą 
(Busko, Wiślica i in.), w obszarze występowania gipsów, którym  tow a
rzyszą liczne słone źródła siarczanowe. Gleby słone powstałe w skutek 
zanieczyszczeń przemysłowych w ystępują w  większych płatach w  Ryb
nickim Okręgu Przemysłowym przy brzegach rzek odprowadzających 
słone wody dołowe z kopalń, a także w okolicach M ątw koło Inowroc
ławia.

Glebami słonymi określam y wszystkie gleby, w których profilu do 
głębokości 125 cm w ystępuje poziom słony, miąższości większej niż 15 cm, 
zawierający więcej niż 2% soli bardziej rozpuszczalnych w zimnej wo
dzie niż gips. Iloczyn miąższości tego poziomu i procentu soli powinien 
być wyższy niż 60. Mimo że słone gleby w naszym kraju  w ykazują wiele 
cech typowych dla gleb słonych (humic solonchak, ochric solonchak, 
salie gley sols, Dudal 1968). to jednak nie można ich utożsamiać z gle
bami stref aridowych (aridisols, orthids salorthids lub calciorthids).

Omawiane gleby słone zawdzięczają swoje istnienie nie warunkom  
wodno-klimatycznym, lecz stałem u zasilaniu ich przez roztwory soli.

W klasie gleb słonych wyróżniam y jeden typ w ystępujący w Polsce, 
mianowicie sołonczaki.

1. SOŁONCZAKI

Można w nich wyróżnić trzy podtypy:
a) sołonczaki wewnętrzne,
b) sołonczaki powierzchniowe,
c) sołonczaki glejowe.

a. SOŁONCZAKI W EW NĘTRZNE

Sołonczaki wewnętrzne, zwane niekiedy sołonczakami głęboko zaso
lonymi, są glebami aktualnie upraw ianym i. Zwykle m ają one następu
jącą budowę profilu: Ap-Bcn(sa)-Csa, (G), ca. Stanowią przejściowe
ogniwo w system atyce gleb, łączące gleby słone z glebami innych klas 
i typów. Najczęściej po usunięciu soli (systematyczne odwodnienie) prze
chodzą w czarne ziemie lub gleby murszaste.

b. SOŁONCZAKI POW IERZCHNIOW E

Sołonczaki powierzchniowe są glebami zwykle silnie zasolonymi w ca
łym profilu. Cechą charakterystyczną tych gleb są białe naloty na po
wierzchni. a niekiedy cienkie powyginane płytki soli — chlorku lub 
siarczanu sodu. Budowa ich profilu jest następująca: Asa-Aa, sa-Bcn, 
sa(g)-Csa, g. W ystępują najczęściej w pobliżu solanek lub zakładów
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przemysłowych, stąd też najsilniej są zasolone w w arstw ach powierzch
niowych i w m iarę głębokości zawartość soli maleje. Na ściankach pro
filu w ystępują po 2-3 dniach białe naloty soli. Sól często spotykam y 
w postaci kryształków w całym profilu.

c. SOŁONCZAKI GLEJOWE

Sołonczaki glejowe o budowie Asa-Aa} sa-Csa, G w ystępują zwykle 
w bezpośrednim  sąsiedztwie z solankami lub z morskimi wodami. Są one 
często zalewane słonymi wodami, dlatego zwane są niekiedy „sołoncza- 
kami zalewowymi”. Są to gleby o bardzo płytkim  poziomie zasolonych 
wód glebowo-gruntowych, dlatego też w ich profilu tuż pod poziomem 
słonopróchnicznym spotykam y poziom słonoglejowy. Poziom Aa, sa ma '  
często charakter torfiasty  lub m urszasty.

Poza wyżej wspom nianym  podziałem genetycznym  sołonczaków mo
żemy je podzielić na dalsze jednostki w zależności od składu chemicz
nego soli. Tutaj wyróżnić możemy sołonczaki sodowo-chlorowe i siarcza
nowe. Sołonczaki pierwszej grupy w ystępują zwykle na Pomorzu i na 
Kujawach, sołonczaki grupy drugiej w ystępują w Małopolsce.

К 1 a s а XII

GLEBY KULTUROZIEMNE

Do gleb kulturoziem nych zaliczamy gleby typologicznie przeobrażone 
w skutek intensywnego zagospodarowania i wysokiej ku ltury  rolnej. 
W glebach tych poziom akum ulacyjny ma charakter antropogeniczny. 
Świadoma działalność człowieka w yrażona racjonalną upraw ą gleb, in
tensyw nym  nawożeniem organicznym i m ineralnym  może przekształcić 
budowę profilu glebowego tak silnie, że pierwotne poziomy lub w arstw y 
zostają przeobrażone do tego stopnia, że gleba nabiera nowych właści
wości biofizykochemicznych, wyjątkowo korzystnych z punktu  widzenia 
żyzności i produkcyjności. Dlatego też w glebach kulturoziem nych po
wierzchniowe poziomy gleb są istotnie zmieniane, a ich naturalne na
stępstwo może mieć często charakter kopalny.

Dobrym przykładem  kulturoziem ów są gleby poklasztorne lub gleby 
ogródków działkowych, gdzie człowiek poprzez intensyw ne nawożenie 
organiczne (komposty, to rf itp.) i m ineralne bądź głęboką upraw ę m e
chaniczną przekształcił w arstw ę upraw ną tak  silnie, że jedynie poniżej 
A p zostało zachowane natu ralne następstw o poziomów genetycznych. 
Dalszym przykładem  takich gleb mogą być gleby meliorowane m etodą 
Egerszegiego, polegającą na wprowadzeniu obornika lub torfu  na pewną
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głębokość w profilu glebowym, który  dzięki tem u nabiera nowych właś
ciwości, zmieniając swoją pierw otną kolejność poziomów.

Normalne zabiegi agrotechniczne (uprawa, nawożenie, płodozmian itp.) 
wprow adzają do * gleby wiele istotnych zmian takich właściwości, jak 
kwasowość, zawartość składników pokarmowych, ilość i jakość próch
nicy, zmiany pojemności sorpcyjnej itp. W zależności od tego można 
dzielić gleby upraw ne na odm iany według ich stopnia zagospodarowania. 
Nie są to jednak gleby typologicznie przeobrażone o charakterze gleb 
kulturoziem nych. Zmiany spowodowane ku ltu rą  rolną przy norm alnych 
zabiegach agrotechnicznych nie przekształcają całkowicie gleby, gdyż 
naturalny układ poziomów pozostaje nadal nie zmieniony. Gleba zacho
w uje swój dawny charakter typologiczny. Do gleb kulturoziem nych nie 
zaliczamy również takich, które przez wycięcie lasu zostały odsłonięte 
i wystawione na erozję wodną lub w ietrzną.

Do gleb typologicznie przeobrażonych klasy kulturoziem ów nie zali
czamy także gleb zmienionych pod wpływem  obniżenia poziomu wód 
gruntow ych. Jedynie niektóre gleby organogeniczne zmeliorowane przez 
wprowadzenie w arstw  piaszczystych z równoczesnym obniżeniem pozio
mu wód gruntow ych można by w okresie późniejszym zaliczyć do gleb 
typologicznie przeobrażonych w klasie gleb kulturoziem nych. W klasie 
gleb kulturoziem nych wyróżniono dwa zasadnicze typy:

1. Hortisole (gleby ogrodowe).
2. Rigosole (gleby regulówkowe).

1. HORTISOLE

Hortisole albo gleby ogrodowe są glebami typologicznie przeobrażo
nymi, o głębokim poziomie akum ulacyjnym , zawierającym  dużo związ
ków próchnicznych, których ilość i jakość zbliżona jest do próchnicy 
gleb czarnoziemnych. Poziom akum ulacyjny zalega na poziomach lub 
w arstw ach gleby wyjściowej, k tóra została przeobrażona, a zwłaszcza jej 
górne poziomy, pod wpływam specjalnych zabiegów agrotechnicznych 
lub agrom elioracyjnych. Przeobrażony w ten sposób profil glebowy 
upodabnia hortisole do gleb czarnoziemnych (czarnoziemów antropoge
nicznych lub czarnych ziem antropogenicznych).

W zależności od typologii gleby wyjściowej hortisole dzielą się na:
a) hortisole pobielicowe,
b) hortisole pobrunatne,
c) hortisole pohydromorficzne,
d) hortisole porędzinowe,
e) hortisole pomadowe.
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2. RIGOSOLE

Rigosole albo gleby regulówkowe są glebami typologicznie przeobra
żonymi w skutek regulówki lub głębokiej upraw y mechanicznej bądź 
wprowadzenia w arstw  obcego m ateriału  do profilu glebowego. Zabiegi 
te w  sposób istotny zmieniały właściwości morfologiczne i biofizykoche- 
miczne wyjściowego profilu gleby. Pierw otne następstw o poziomów 
uległo zniekształceniu lub przeobrażeniu pod wpływem  świadomej dzia
łalności człowieka.

W zależności cd typologii gleby wyjściowej rigosole dzielą się na:
a) rigosole pobielicowe,
b) rigosole pobrunatne,
c) rigosole pohydromorficzne,
d) rigosole pomadowe,
e) rigosole poglejowe.

K l a s a  XIII

GLEBY INDUSTRIOZIEMNE 8

Industrioziem y obejm ują utw ory glebowe przeobrażone w w yniku 
oddziaływania przemysłu, a w szczególności górnictwa, zabudowy prze
mysłowej i kom unalnej oraz innych czynników infrastruktury . Pod w pły
wem tych czynników zachodzą zasadnicze zmiany naturalnych właści
wości morfologicznych, fizycznych i chemicznych profilu glebowego, 
k tóre doprowadzają do zaburzenia naturalnych  układów biologicznych 
w glebie, a w konsekwencji do zniekształcenia i dewastacji.

Do industrioziem ów zaliczamy te gleby, które zostały mechanicznie 
zniszczone lub zapylone taką ilością obcych materiałów, która w płynęła 
na stosunkowo trw ałe zmiany układów biofizykochemicznych profilu 
glebowego. Zmiany te mogą być wywołane oddziaływaniem bezpośred
nim lub pośrednim przem ysłu na gleby.

Skutkam i bezpośredniego oddziaływania przemysłu, a zwłaszcza gór
nictwa, na gleby są ciągłe lub nieciągłe deform acje powierzchni, powo
dujące w większości przypadków niekorzystne zmiany stosunków wod
nych gleb, obok mechanicznego uszkodzenia ich profilów. Deform acje 
powierzchni pow stają w skutek podziemnej eksploatacji skał użytecznych 
i górniczych robót przygotowawczych. Rezultatem  bezpośredniego od
działywania przem ysłu i skutków zabudowy jest tworzenie się gleb me
chanicznie zniekształconych.

8 Przy charakterystyce industrioziem ów  korzystano z m ateriałów  dr L. Lang- 
h amer a.
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O ile oddziaływanie bezpośrednie przemysłu, górnictwa i zabudowy 
ogranicza się do poszczególnych obiektów i terenów  bezpośrednio do 
nich przyległych, to oddziaływanie pośrednie obejm uje swoim zasięgiem 
obszary daleko większe. Pośrednie oddziaływanie przem ysłu na otacza
jące gleby znajduje swój szczególny wyraz w  zmianach chemicznych 
właściwości gleb oraz w zm ianach hydrologicznych w profilach glebo
wych. Szczególnie istotny jest proces degradacji gleb w skutek przem y
słowego zanieczyszczenia atmosfery, które nie powoduje wprawdzie w i
docznych zmian morfologicznych w profilu glebowym, lecz wyw ołuje 
zmiany we właściwościach, które można stw ierdzić w toku analiz che
micznych m ateriału glebowego. Najczęściej można zaobserwować spadek 
plonów, występowanie chorób roślin, a naw et zniszczenie roślinności 
wyższej lub zmiany powierzchni w nieużytek w skutek zapylenia gleby.

Przy klasyfikacji stopnia degradacji gleb, jako skutku emisji zanie
czyszczeń atm osfery, należy się oprzeć na objawowo-ilościowym podziale 
według A. Justa  na strefy o zróżnicowanych skutkach biologicznych, 
a mianowicie:

a) strefa higieniczna — bez skutków biologicznych, opad pyłów 
mniejszy od 2,5 t/ha/rok,

b) strefa niepożądana — opad pyłów od 2,5 do 6,0 t/ha/rok,
c) strefa niebezpieczna — opad pyłów powyżej 6,0 t/ha/rok.
Gleby w ystępujące w strefie niepożądanej należy uznać za zatrute, 

a gleby w ystępujące w strefie niebezpiecznej należy uznać za zatru te 
i zniekształcone w stopniu kwalifikującym  je do gleb typologicznie 
przeobrażonych w klasie industrioziemów.

Gleby zapylone w ystępują wszędzie tam, gdzie istnieją źródła zanie
czyszczające powietrze atm osferyczne różnym i związkami (dym, sadze, 
popiół lotny, pyły i S 0 2) w ilościach przekraczających norm y określane 
odpowiednimi przepisami. Strefowe ujm ow anie industrioziem ów nie w y
klucza jednak, że gleby zapylone mogą dość często występować w strefie 
higienicznej i niepożądanej, szczególnie w przypadkach awarii zakła
dów przemysłowych, a także w zależności od ruchów powietrza.

Sprawa imisji zanieczyszczeń atm osfery przez gleby przedstaw ia się 
różnie w zależności od tego, czy skaża jeden zakład czy kilka, powodując 
różny skład chemiczny zanieczyszczeń atm osfery. Niewątpliwym  skut
kiem imisji zanieczyszczeń atm osferycznych w glebie są zmiany składu 
chemicznego gleby. Przez porównanie zawartości niektórych składników, 
a w szczególności mikroelementów, w glebach o zbliżonym pochodzeniu 
i budowie można stw ierdzić duży stopień im isji w glebach położonych na 
obszarach o zanieczyszczonej atm osferze w stosunku do położonych 
w miejscach o nieskażonej atmosferze.

Szczególnie duże obszary gleb industrioziem nych w ystępują w  okrę
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gach przemysłowych, np. GOP, CzOP, ROW, gdzie zajm ują one po kilka
dziesiąt tysięcy hektarów. Mniejsze obszary tych utworów glebowych 
spotkać można w rejonie odkrywkowych kopalń surowców m ineralnych 
lub pojedynczych zakładów przemysłowych.

Ponadto gleby skażone przez gazy spalinowe, pyły oraz cząstki m a
teriału  drogowego w ystępują nieraz wzdłuż szlaków kom unikacyjnych, 
w pasie od kilku do kilkunastu metrów. Zaliczanie tych gleb do indu- 
strioziemów uzależnione jest od wielkości ujem nych skutków biologicz
nych zapylenia.

W obrębie gleb industrioziem nych wyróżniam y dwie grupy:
1. Gleby ukształtow ane przez gospodarkę przemysłową.
2. Gleby zmienione w wyniku gospodarki przemysłowej.

1. GLEBY UKSZTAŁTOW ANE PRZEZ GOSPODARKĘ PRZEMYSŁOWĄ

Ta grupa gleb obejm uje utw ory zniekształcone m echaniczne oraz 
wtórne usypiska różnego pochodzenia w postaci hałd i zwałowisk.

2. GLEBY ZMIENIONE W W YNIKU GOSPODARKI PRZEMYSŁOWEJ

Ta grupa gleb obejm uje utw ory zmienione przede wszystkim  pod 
wpływem  zapylenia. Ponieważ w morfologii profilów tych gleb nie ob
serw uje się istotnych zmian, jedynie ich chemizm w ykazuje zasadnicze 
różnice od .chemizmu gleb nie skażonych przez zapylenie, dlatego gleby 
te dzielimy na odpowiednie typy genetyczne, zaznaczając ich industrio- 
ziemny charakter.



SYMBOLE I NAZWY POZIOMÓW ORAZ WARSTW
GLEBOWYCH

1. POZIOMY GENETYCZNE

Poziomy glebowe odznaczające się określonym i zespołami wzajem nie 
skorelowanych pedogenicznych cech oraz położeniem w  profilu nazyw a
my poziomami genetycznymi.

Genetyczne poziomy glebowe opisuje się dużymi literam i alfabetu, 
w yjątek stanowi poziom oglejenia odgórnego — g.

Symbole zastosowane 
w  system atyce gleb Polski

A0 — poziom ściółki 
Aj — poziom akum ulacyjny 
A2 — poziom wym ywania 
A3 — poziom przem ywania 
В — poziom w m ywania 
(B) — poziom brunatnienia 
С — skała m acierzysta 
D — podłoże
G — poziom glejowy (grunto- 

woglejowy) 
g — poziom oglejenia odgórne

go (pseudoglejowy)
M — poziom m urszowy 
R — poziom czerwony 
T — poziom torfowy 
Gt — poziom gytiowy 
Ml — poziom m ułowy

Symbole M iędzynarodowego 
Towarzystwa Gleboznawczego

0  — poziom organiczny
A — poziom akum ulacji próchnicy 
E — poziom w ym ywania {eluwial- 

ny) (również przemywania)
1 — poziom wm ywania (iluwialny) 
В — poziom brunatny
С — poziom substra tu  (skała m acie

rzysta)
G — poziom gruntowoglejowy
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2. CECHY I WŁAŚCIWOŚCI TOWARZYSZĄCE

Cechy i właściwości dodatkowe w ystępujące na  tle  danego poziomu 
oznacza się w  sposób następujący (frakcja dolna).

Sym bole Sym bole M ię
zastosow ane

N azw a
dzynarodowego

w  system atyce Tow arzystw a
gleb Polski Gleboznawczego

1 2 3

Ca w ęglan  w apnia w  postaci rozproszonych kon- 
krecji i okruchów skał litych

ca

nagrom adzenie konkrecji lub stw ardniałych cn
pieprzów  w zbogaconych w  półtoratlenki i
próchnicę

F sferm entow ane, częściow o rozłożone resztki 
roślin o barw ie zazw yczaj brunatnej w  pozio
m ie organicznym

f

Fe iluw ialna akum ulacja zw iązków  Fe fe
H zhum ifikow ana, bezpostaciow a substancja or

ganiczna w  poziom ie organicznym  lub w m y- 
w ania

n

L —Ao w arstw a ściółki nie rozłożonej w  poziom ie 
organicznym

Z

poziom lub w arstw a scem entow ana m
P w arstw a orna, zakłócenia spow odow ane zabie

gami agrotechnicznym i w  przypow ierzchnio
w ej części profilu glebow ego

V

d darń łąkow a
t w zbogacenie w  ił pochodzenia iluw ialnego t
t v w zbogacenie w  ił pochodzenia w ietrzeniow ego  

in  si tu, poziom  lub w arstw a o strukturze agre
gatow ej

t v

n nagrom adzenie torfu niskiego w  poziom ie tor
fow ym

pr nagrom adzenie torfu przejściow ego w  pozio
m ie torfow ym

w nagrom adzenie torfu w ysokiego w  poziom ie 
torfowym

r strefa przew agi procesów  redukcyjnych w  po
ziom ach glejow ych

r

o strefa przew agi procesów  tlenow ych
nagrom adzenie gipsu a

s iluw ialna akum ulacja półtoratlenków ox
poziom  lub w arstw a z cecham i w ietrzenia V

( ) stadium  in icjalne rozw oju danego poziomu, 
z w yjątkiem  poziom u (B)
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3. PRZYKŁADY STOSOW ANIA SYMBOLI POZIOMÓW I WARSTW

Symbole poziomów i w arstw  stosuje się w odpowiednich kombinacjach 
według niżej podanych przykładów.

Sym bole Sym bole M ię
zastosow ane

Nazwa
dzynarodowego

w  system atyce T owarzystwa
gleb Polski G leboznawczego

1 2 3

poziom lub w arstw a organiczna O
a l w arstw a ściółki leśnej Ol
A f podpoziom organiczny ferm entacyjny Of
Au podpoziom organiczny próchniczny (hum uso

wy)
Oh

Arii poziom organiczny ferm entacyjno-próchniczny Ofh
(AF) podpoziom organiczny ferm entacyjny inicjalny (Of)
A j poziom akum ulacji próchnicy A
A\Ao poziom akum ulacji próchnicy z cecham i w y 

m yw ania
AE

A XB poziom akum ulacji próchnicy z cecham i w m y- 
w ania

A l

A X(B) poziom akum ulacji próchnicy z cecham i bru
natnienia

AB

A XC poziom akum ulacji próchnicy z cecham i skały 
m acierzystej

AC

A XG poziom akum ulacji próchnicy z cecham i grun- 
towoglej owym i

Agg

A xg poziom akum ulacji próchnicy z cecham i opa- 
dow oglejow ym i

Ag

A XM poziom akum ulacji próchnicy m urszowej A M
AjMC poziom akum ulacji próchnicy m urszowej z ce

chami skały m acierzystej
AMC

A J ' poziom akum ulacji próchnicy w  torfie A T
A XT n poziom akum ulacji próchnicy w torfie niskim ATn
A XT pr poziom akum ulacji próchnicy w torfie przejś

ciowym
A T n w

!
A XTU- poziom akum ulacji próchnicy w  torfie w yso

kim
A T  w

A XTM poziom akum ulacji próchnicy m urszowej w  
torfie zm urszałym

A TM

Ap w arstw a poziomu akum ulacji próchnicy za
kłócona przez zabiegi agrotechniczne

A p
i

A j poziom akum ulacyjny darniowy i
(Ax) poziom akum ulacji próchnicy inicjalny (A)
(Ai) С poziom akum ulacji próchnicy inicjalny z ce- i 

cha mi skały m acierzystej
(А) С ;

i
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1: 2 1 ..... 3

(Aj) CR poziom akum ulacji próchnicy inicjalny z ce
chami skały m acierzystej rubifikowanej

(.A)CR

A.? poziom w ym yw ania (eluwialny) E
A 2G poziom w ym yw ania z cecham i gruntow ogle- 

j owym  i
Egg

A 2g poziom w ym yw ania z cechami opadow oglejo- 
wym i

Eg

(A2) poziom w ym yw ania inicjalny (E)
A 9 poziom przem yw ania (lessivage)
Aa в poziom przem ywania z cechami opadow ogle- 

j owy mi
Eg

(A,) poziom przem ywania inicjalny (E)
В poziom w m yw ania (iluwialny) I
Bt poziom w m yw ania z akum ulacją iłu It
Bu poziom w m yw ania z akum ulacją próchnicy Ih
BFe poziom w m yw ania z akum ulacją żelaza He
B s poziom w m yw ania z akum ulacją półtoratlen

ków
Iox

BG poziom w m yw ania z cechami gruntow oglejo- 
w ym i

i gy

Bg poziom w m ywania z cecham i opadow oglejo- 
w ym i

BC poziom w m yw ania z cecham i skały m acierzy
stej

IC

poziom w m yw ania inicjalny (I)
poziom w m yw ania z akum ulacją próchnicy  
inicjalny

(Ih)

poziom w m yw ania z akum ulacją żelaza in i
cjalny

dfe)

B(B) poziom w m yw ania z cecham i brunatnego IB
(B) poziom brunatny В
(B)C poziom brunatny z cecham i skały m acierzy

stej
BC

BCaC poziom brunatny w ęglanow y z cecham i skały  
m acierzystej

BcaC

(b h  ;
1!

poziom brunatny z cecham i wzbogacenia w ił 
pochodzenia i 1 u w i a 1 n ego

Bt

poziom brunatny inicjalny (В)

c  i
poziom skały m acierzystej (substratu) С

Cg  ! poziom skały m acierzystej z cecham i opadowo- 
glejow ym i

Cg

CG poziom skały m acierzystej z cechami grunto- 
w oglejow ym i

Cgg

CCa j poziom skały m acierzystej w ęglanow ej Cca
CCa i poziom skały m acierzystej z konkrecjam i w ęg Ccnca

1
i
1

lanow ym i
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1 2 3

CR poziom  skały m acierzystej z cecham i w ietrze
nia czerw onoziem nego

CR

D poziom  podłoża m ineralnego lub organicznego D
DG poziom  podłoża m ineralnego lub organicznego  

z cecham i gruntow oglejow ym i
Dgg

Dg poziom  podłoża m ineralnego lub organicznego  
z cecham i opadow oglejow ym i

Dg

G poziom  gruntow oglejow y G
Gor poziom  gruntow oglejow y z cecham i procesów  

tlenow o redukcyjnych
Gor

Gr poziom  gruntow oglejow y z cecham i procesów  
redukcyjnych

Gr

Go poziom  gruntow oglejow y z przew agą proce
sów  tlenow ych

T poziom  torfow y T
Tn poziom  niskotorfow y Tn
Трг poziom  przejściow otorfow y T n w
Tw poziom  w ysokotorfow y T w
TM poziom  m urszow otarfow y TM



4. UKŁAD TABELARYCZNY SYSTEMATYKI GLEB POLSKI

Klasa Typ
Podtyp

Rodzaj
nazw a i zasadnicza budowa profilu

1 2 3 4

I. Gleby m i
neralne 
początko
w ego sta
dium roz
w ojow ego  
bezw ęgla- 
now e (gle
by surowe, 
bezw ęgla- 
nowe)

1. Gleby inicjalne  
skaliste (litosols)

A. Gleby o naturalnych cechach genetycznyeh
a. G leby in icjalne skaliste (A)C-C 

erozyjne
b. G leby in icjalne skaliste (A)C-C  

poligonalne

Podstaw ą w y 
różnienia rodza
jów  gleb jest 
geologiczne po
chodzenie oraz 
ogólne w łaści
w ości fizyko
chem iczne skał 
m acierzystych. 
Gdy w  zasięgu  
profilu g lebow e
go w ystępują  
skały geologicz
nie niejednorod
ne, rodzaj obej
m uje zarówno 
skałę m acierzy
stą, jak i podło
że (skałę pod
ścielającą)

2. G leby inicjalne  
luźne (regosols)

a. G leby in icjalne luźne ero- (A)C-C 
zyjne

b. G leby in icjalne luźne de- (A)C-C  
luw ialne

c. G leby in icjalne luźne eo- (A)C-C  
liczne

d. G leby in icjalne luźne alu- (A)C-C lub D 
w ialn e

II. G leby m i
neralne 
słabo w y 
kształcone  
bezw ęgla- 
now e

1. Gleby słabo w y 
kształcone ilaste  
(plastosols)

a. G leby słabo w ykształcone (A)C-C lub AC-C  
ilaste erozyjne

b. G leby słabo w ykształcone (A)C-C lub AC-C  
ilaste  deluw ialne

2._ Gleby słabo w y
kształcone kw ar- 
cow o-krzem iano- 
w e (rankery)

a. G leby słabo w ykształcone A q-A ^ -C  
kw arcow o-krzem ianow e
w łaściw e

b. G leby słabo w ykształcone A 0-A 1-(B)C-C  
kw arcow o-krzem ianow e
brunatne

c. G leby słabo w ykształcone A q-A ^ -B C - C  
kw arcow o-krzem ianow e
bielicow ane
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1

III. G leby
w apniow -
cow e

IV. Gleby  
czarno
ziem ne

1. Rędziny a. Rędziny in icjalne (A)C-C
b. Rędziny w łaściw e AC-C
c. Rędziny czarnoziem ne A ^ A ^ - C
d. Rędziny brunatne AC-{B)C-C

V. Gleby 
brunatno- 
ziem ne

e. Rędziny próchniczne gór
skie AC-C  

i'. Rędziny bulw inow e gór
skie A 0- A {MC-C 

g. Rędziny czerw onoziem ne
reliktow e AC- (B)RC-RC

2. Pararędziny 

1. Szare gleby leśne

a. Pararędziny inicjalne (A)C-C
b. Pararędziny w łaściw e AC-C
c. Pararędziny czarnoziem ne А Г А,С-С
d. Pararędziny brunatne A-(B)C-C
a. Ciemnoszare gleby leśne A q-A^-A^B-C

2. Czarnoziemy leś- 
no-stepow e

a. Czarnoziemy leśno-stepo-
w e w łaściw e A q-A^-A^C-C

b. Czarnoziemy leśno-stepo-
w e zdegradowane A 0- A r (B)C-C lub A 0- A l- A lA 3-{B)B-C

3. Czarnoziemy leś- 
no-ląkow e

a. Czarnoziemy leśno-łąkow e
w łaściw e A Q- A X-A XC-C  lub Cg

b. Czarnoziemy leśno-łąkow e А 0-Л 1-(В)С-С lub Cg albo A^-A^-A^^-  
zdegradowane -(B)C-C lub Cg

1. Gleby brunatne

i

1
i

; a. Gleby brunatne w łaściw e A 0- A l-{B)-Cc.a 
b. Gleby brunatne w yługo

w ane A 0-Ai-AiAs-B(B)-C-Cca  
: c. Gleby brunatne kw aśne A 0- A r {B)-C

d. Gleby brunatne bielico-
w ane A 0- A 1A 2-(B)B-C

e. G leby szarobrunatne A 0- A l-A 1(B)- {B)-Cca lub Cg
A o - A r A j C B M B J - C



1 i 2 i • 3
j 2. Gleby płow e 
1 (lessivés)

a. G leby płow e w łaściw e A 0- A r-A3-Bt-C
b. Gleby płow e bielicow ane А 0-А 1А2-<А1В-А з-Б/-С

VI. Gleby bie- 
licoziem ne
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b. Gleby stagnoglejow e A 0-Ag-g-Cg  
\ c. Gleby opadow oglejow e

bielicow ane A 0- A r A 2g-Bg-Cg
i

2. Gleby gruntow o
glejow e

a. G leby gruntow oglejow e  
w łaściw e A-G-CG

b. Gleby m ułow oglejow e A q- A ^ I G - G
c. Gleby torfow oglejow e i

torfiastoglejow e A q- A ^ - T - D G  lub A q- A ^ - D G  
I d. Gleby m urszow oglejow e Aq-AjM-G
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1. Gleby m ułowe a. Gleby m ułow e w łaściw e A q- A ^ I - C G
b. Gleby m ułow o-gytiow e Ad- G tx-Gt2...
c. Gleby torlow o-m ułow e Ad-Mlr Tfn-Ml2-Tn2...
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2. G leby torfow e a. G leby torfow e torfowisk
niskich Ao-A^n-Tn

b. G leby torfow e torfow isk  
przejściow ych А^А^Трг-Трт

c. G leby torfow e torfowisk
w ysokich A q̂ A^Tw-T w

IX. G leby po- 
bagienne

1. Gleby m urszowe a. Gleby torfow o-m urszow e Ad Ml-M2-Ms-T 1-T 2

b. Gleby m ułow o-m urszow e AiMi -M2-Mli-Ml2

c. Gleby gytiow o-m urszow e AdM 1-G tM 2-G t 1-Gt 2

d. Gleby m ineralno-m urszo-
w e A qTM 1-TM 2-TM3-D

e. G leby m urszowate A ^ - C G

2. Czarne ziem ie a. Czarne ziem ie w łaściw e A q-A ^ A jC-CG lub DG
b. Czarne ziem ie zdegrado
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c. Czarne ziem ie m urszowate A 0-AM-CG  lub DG

X. G leby na
p ływ ow e  
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w ialne i 
deluw ialne

1. Mady rzeczne a. Mady rzeczne w łaściw e AC-C lub (A)C-CG
b. Mady rzeczne próchniczne A ^ A ^ - C G  lub DG
c. Mady rzeczne brunatne A 0- A l- (B)C-C lub D

2. Mady m orskie

3. Gleby deluw ia l
ne

a. G leby deluw ialne w łaści
w e  AjC-C-D

b. G leby deluw ialne próch
niczne Aj-AjC-CG

c. G leby deluw ialne brunat
ne • A 0-A 1-(B)C-C
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XI. G leby  
słone

1. Sołonczaki a. Sołonczaki w ew nętrzne Ap-Bcn{sa)-Csay (G), ca
b. Sołonczaki pow ierzchnio

w e Asa-Aa,  sa-Bcn, sa(g)-Csa-g
c. Sołonczaki glejow e Asa-Aa,  sa-Csa, G

XII. Gleby kul- 
turoziem ne

1. Hortisole (gleby 
ogrodowe)

В. Gleby antropogeniczne

2. R igosole (gleby 
regulów kow e)

XIII. G leby in- 
dustrio- 
ziem ne



CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW I GATUNKÓW GLEB

Podstaw ą wyróżnienia rodzajów gleb jest geologiczne pochodzenie oraz 
ogólne właściwości fizykochemiczne skał, w ystępujących w powierzchnio
wych warstw ach skorupy ziemskiej, z których pod wpływem działania 
czynników glebotwórczych powstają gleby. Jeżeli w zasięgu profilu gle
bowego w ystępują skały geologicznie niejednorodne, rodzaj obejm uje za
równo skałę macierzystą, jak i podłoże (skałę podściełającą).

Gatunki gleb określa się na podstawie składu mechanicznego utworów 
glebowych wyrażonego procentowym  udziałem poszczególnych frakcji.

I. SKAŁY MACIERZYSTE GLEB

Skałami m acierzystym i gleb nazywamy powierzchniowe utw ory sko
rupy ziemskiej, które, w ietrzejąc w określonych w arunkach środowiska 
geograficznego, dostarczają tworzącym się glebom substratu o specyficz
nym uziarnieniu. morfologii i właściwościach fizycznych oraz chemicz
nych.

Skały wchodzące w  skład skorupy ziemskiej dzielą się na trzy zasad
nicze grupy:

A. Skały magmowe.
B. Skały osadowe.
C. Skały przeobrażone (metamorficzne).

A. SKAŁY MAGMOWE

Skały magmowe to zespoły m ineralne powstałe przez zakrzepnięcie 
gorącego, naturalnego stopu krzemianowego, zwanego magmą. Proces ten 
może zachodzić w głębi skorupy ziemskiej, na jej powierzchni lub pod 
powierzchnią w warunkach pośrednich.
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W zależności od głębokości oraz warunków tem peratury  i ciśnienia 
zastygania magmy lub lawy powstają:

1. Skały magmowe głębinowe.
2. Skały magmowe wylewne.
3. Skały magmowe żyłowe.

1. Skały magmowe głębinowe krzepną przypuszczalnie w głębokości 
kilku kilom etrów pod powierzchnią ziemi w waunkach wysokiego ciśnie
nia i stopniowo obniżających się tem peratur. S truk tura  ich jest dlatego 
zazwyczaj ziarnista, niekiedy porfirow ata. a tekstura zbita bezładna lub 
lekko kierunkowa. Do ważniejszych skał glebotwórczych magmowych 
głębinowych w ystępujących w Polsce należą: granity, sjenity, dioryty, 
gabra.

1.1. G r a n i t y  pow stają w w yniku różnych procesów genetycznych 
w głębi skorupy ziemskiej. Głównymi składnikami są kwarc, skaleń pota
sowy lub sodowy oraz plagioklazy. Kwarc w ystępuje zwykle w ilości 
20-30%, czasem zawartość jego dochodzi do 40%, a niekiedy naw et do 
50%. Skaleń potasowy występuje jako mikroklin, rzadziej ortoklaz barwy 
białej do różowej. Ziarna skaleni są często zmatowiałe od produktów 
w ietrzenia (np. kaolinit, sery cyt), na ogół jednak są przezroczyste. P la
gioklazy m ają najczęściej makroskopowo barw ę mlecznobiałą, szarą, zie
lonkawą, rzadziej różową. Najpospolitszym m inerałem  ciemnym jest bio
ty t. Zawartość jego waha się od kilku do kilkunastu procent, rzadko 
przekracza 20%. M inerał ten tworzy blaszki błyszczące, praw ie czarne, 
brunatne, rzadziej zielone. Barwa zielona jest często powodowana wie
trzeniem. W biotycie w ystępują wrostki cyrkonu, m agnetytu, apatytu, 
ortytu, ru ty lu . W granitach rzadko w ystępują amfibole, pirokseny, m u- 
skowit, cyrkon, apatyt i m agnetyt. Zawartość S i0 2 wynosi 60-80%, żelaza, 
magnezu i wapnia jest mała. G ranity z przew agą skaleni sodowo-wap- 
niowych nad potasowymi nazywane są granodiorytam i.

Na podstawie występujących obok skaleni i kwarcu innych m inera
łów wyróżnia się kilka odmian granitów, z których ważniejsze to granit 
dwumikowy (właściwy), biotytowy, muskowitowy, hornblendowy.

Zwietrzelina granitow a ma zazwyczaj w częściach ziemistych skład 
m echaniczny piasków gliniastych lub glin. Cechą charakterystyczną zwie- 
trzeliny granitowej jest duża zawartość ziarn kwarcu. Z granitów  grubo
ziarnistych powstają zwietrzeliny łatwo przepuszczalne, z drobnoziarni
stych — trudniej przepuszczalne. Zwietrzelina ma różną zasobność skład
ników m ineralnych, jest bogata w potas, uboga w inne pierwiastki, 
szczególnie w wapń. Stąd tendencja do powstawania gleb kwaśnych.

1.2. S j e n i t y  są pod względem barw y i zawartości m inerałów ciem
nych podobne do granitu, ew entualnie nieco ciemniejsze. Zawartość kw ar-
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cu nie jest większa od 10%. Skalenie potasowe w ystępują w postaci orto- 
klazu lub m ikroklinu. Często spotyka się oligoklazy lub andezyn. Wśród 
m inerałów ciem nych w ystępuje hom blenda zielona lub biotyt, niekiedy 
piroksen. W skład m inerałów  akcesorycznych wchodzi cyrkon, apatyt, 
ty tanit, korund. Wśród m inerałów w tórnych główną rolę odgryw ają chlo- 
ry ty  i epidot. Sjenity w ietrzeją łatwiej od granitów  i dają  zw ietrzelinę 
drobnoziarnistą.

1.3. D i o r  y t y  składają się głównie z plagioklazów i hom blendy. 
W m niejszych ilościach w ystępują pirokseny i biotyt, rzadko skaleń po
tasowy i kwarc. Zawartość krzem ionki jest niewielka, dużo jest natom iast 
żelaza, m agnezu i wapnia. Suma składników alkalicznych jest mniejsza 
niż w skałach kw aśnych i sjenitach. Barwa diorytów  jest szara, rzadko 
z odcieniem różowym. Odm iany bogate w m inerały ciemne są ciem no
szare, praw ie czarne. Zw ietrzelina jest uboga w kw arc i charakteryzuje  
się w częściach ziem istych składem  m echanicznym  iłów lub glin ciężkich.

1.4. G a b r a  m ają skład chemiczny analogiczny do bazaltów, zabar
wienie ciemne, niekiedy praw ie czarne do ciemnozielonego. Głównymi 
składnikam i są anorty t i piroksen. Jako m inerały towarzyszące w ystępują 
hornblenda i biotyt, a poboczne —■ m agnetyt, apatyt, ilmenit, ty tanit. 
Skała ta jest -bogata w  żelazo i magnez, a uboższa w  krzemionkę. Stąd też 
zwietrzelina jest drobnoziarnista i bogata w  w apń oraz magnez.

2. Skały  magmowe wylewne  pow stają w skutek zastygania magmy 
i lawy na  powierzchni ziemi w  w arunkach norm alnego ciśnienia i szybko 
obniżających się tem peratur.

W związku z w arunkam i krystalizacji skały magmowe w ylewne od
znaczają się s tru k tu rą  porfirową, skrytokrystaliczną lub szklistą oraz tek
stu rą  porow atą lub zbitą. Do najczęściej spotykanych w  Polsce skał m ag
mowych wylew nych należą: trachity, andezyty, bazalty, ryolity.

2.1. T r a c h i t y  są skałam i nasyconym i krzem ionką z przewagą ska
lenia potasowego nad plagioklazami. W yróżnia się trachity  zwyczajne 
z prakryształam i sanidynu lub ortoklazu, oligoklazem, biotytem  i hom - 
blendą. Wśród m inerałów pobocznych i akcesorycznych w ystępują: apa
tyt, m agnetyt, rutyl, ty tanit, trydym it, cyrkon. Z m inerałów  w tórnych 
w ystępują chlory ty, epidot, kalcyt i chalcedon. Do drugiej grupy należą 
trachity  alkaliczne bogate obok skalenia potasowego w albit.

T rachity peralkaliczne wreszcie zaw ierają m inerały z grupy pirokse- 
nów i amfiboli alkalicznych. Skład chemiczny jest podobny do sjenitów, 
zaznacza się jednak większa zawartość krzemionki. Barwa trachitów  jest 
zazwyczaj jasnoszara, różowa, żółtawa, czerwonawa lub brunatna. S truk -
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tu ra  porfirowa. W ietrzeją bardzo wolno i dają zwietrzelinę ubogą w  
składniki, szczególnie w  Ca i Mg.

2.2. A n d e z y t y  m ają skład m ineralny podobny do diorytów. Głów
ne składniki andezytu to plagioglazy oraz amfibole lub pirokseny. Barwa 
ciemnoszara, s tru k tu ra  porfirowa. W ietrzeją dość szybko. Zw ietrzelina 
ma zazwyczaj drobne uziarnienie, jest trudno przepuszczalna i bogata w 
żelazo.

2.3. B a z a l t y  składają się z plagioklazów zasadowych bogatych w 
krzem ian wapnia, piroksenów, oliw inu i hornblendy, b io ty tu  i m agnetytu. 
W ystępują też apaty t i niekiedy kwarc. Bazalty w  stanie świeżym są 
praw ie -czarne, zwietrzałe są brunatne. S truk tura  często porfirowa. Bazalt 
bogaty w oliwin ■(> 50%) nazyw any jest bazaltem  oliWinowym. Bazalty 
w ietrzeją trudno i dają  gleby płytkie, kamieniste. Od góry zwietrzelina 
ma w częściach ziem istych skład m echaniczny pyłów o stosunkowo małej 
ilości części koloidalnych. Zw ietrzelina zaw iera pewne ilości form  alofa- 
nowych. W Polsce w ystępuje kilka odm ian 'bazaltów o różnym  składzie 
chemicznym.

3. Skały magmowe żyłowe  pow stają w w arunkach p o ś r e d n i c h  w w y
niku przemieszczenia magmy w  pobliże powierzchni ziemi. W związku 
z w yraźną dwufazowością powstaw ania skały magmowe żyłowe m ają 
różne struk tu ry  — ziarnistą, porfirow atą i porfirową, tekstu ry  jednak 
zazwyczaj zbite i bezładne, nieraz uporządkowane. Wśród ważniejszych 
skał żyłowych należy wymienić: pegm atyty, diabazy, aplity, lam profiry.

3.1. P e g m a t y t y  zaw ierają kwarc, skalenie alkaliczne, m uskowit 
oraz m inerały dodatkowe, jak  granaty, turm alin, topaz, łyszczyki litowe, 
epidot, ortyt, beryl, apatyt, fluoryt, kasyteryt, w olfram it oraz związki 
m ineralne ziem rzadkich. W zależności od składu m ineralnego wyróżnia 
się pegm atyty skaleniowe, łyszczykowe, turm alinowe, berylowe, topazo- 
we, litowe, złotonośne, grafitow e itp. W składzie chemicznym przeważa 
S i0 2 (~70°/o). Dużo jest alkaliów (±10%). Często w ystępują pierw iastki 
śladowe: B, Be, Li, W, Ta, Ce, Se, Y, Th, Sn, Zr i inne.

3.2. D i a b a z y  m ają skład chemiczny podobny do gabra. W porów
naniu do gabra są one nieco zmienione pod wpływem  czynników dyna
micznych i hydroterm alnych (silniej zmienione diabazy stanow ią niekiedy 
skały przejściowe do zieleńców, które zaliczane są do skał m etam orficz
nych). Głównymi składnikam i diabazów są plagioklazy i pirokseny. Bar
wa jest ciemna, niekiedy praw ie czarna lub zielonkawa. Czasem widać 
prakryształy skaleni i m inerałów ciemnych. Zw ietrzeliny diabazów za
w ierają znaczne ilości m inerałów ilastych i są korzystnym  substratem  
gleb, przeważnie brunatnych.
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Ze zwietrzeliny skał magmowych in situ (na miejscu powstania) pow
stają najczęściej gleby szkieletowe o małej miąższości, szczególnie w  tere
nach wysokogórskich o większych nachyleniach stoków. W terenach pła
skich kształtują się najczęściej gleby drobnoziarniste. Skały magmowe 
gruboziarniste w ietrzeją łatwo i głęboko, gdy tymczasem  skały magmowe 
drobnoziarniste są bardziej odporne na wietrzenie. Skały ubogie w krze
mionkę w ietrzeją łatwiej od skał bogatych w ten składnik.

B. SKAŁY OSADOWE

Skały osadowe powstały na powierzchni ziemi, na dnach jezior, mórz 
i oceanów, jak również w korytach rzecznych. Pow stają one przez prze
mieszczanie i osadzanie różnego rodzaju zwietrzelin skał pochodzenia 
organicznego i nieorganicznego, z produktów w ytrącania z roztworów 
wodnych i z produktów  działalności organizmów na powierzchni ziemi.

Charakter zwietrzeliny zależy głównie od składu m ineralnego skały 
wietrzejącej, k lim atu i morfologii terenu. Na przykład w klimacie suchym 
i półsuchym zaznacza się tendencja do akum ulacji wapnia w górnej częś
ci osadów wietrzejących, a w klimacie wilgotnym  i gorącym zaznacza się 
akum ulacja glinu i żelaza oraz znaczne zubożenie w krzemionkę. W zależ
ności od składu chemicznego powstająca zwietrzelina uzyskuje charakte
rystyczne zabarwienie. W czasie transportu  i sedym entacji następuje 
zróżnicowanie geochemiczne poszczególnych pierwiastków w zależności 
od stopnia ich rozpuszczalności w roztworach przy zm ieniających się 
warunkach ciśnienia i tem peratury  środowiska. Poszczególne grupy skał 
osadowych różnią się od siebie nieraz bardzo znacznie składem m ineral
nym, chemicznym i uziarnieniem .

Skały osadowe składają się z m ateriałów  pochodzenia allogenicznego 
(wytworzonych poza miejscem sedymentacji) i z m ateriałów pochodzenia 
autogenicznego (wytworzonych w m iejscu osadzenia). Składnikami allo- 
genicznymi są zazwyczaj kwarc, skalenie, miki, m inerały ciężkie i od
łamki skał. Pochodzenie autogeniczne m ają zazwyczaj glaukonit, węgla
ny, siarczany, chlorki, fosforany, tlenki i siarczki żelaza.

Na terenie Polski wśród skał m acierzystych gleb najw iększą rolę od
gryw ają skały osadowe plejstoceńskie i holoceńskie.

Wśród skał osadowych, w zależności od składu mineralnego i genezy, 
wyróżnia się:

1. Skały osadowe okruchowe (klastyczne).
2. Skały osadowe organogeniczne i chemiczne.
W opracowaniu tym  grupa skał osadowych okruchowych obejm uje 

wyróżniane według podziału A. Bolewskiego i M. Turnau-M orawskiej 
z r. 1963 (A. Bolewski, M. Turnau-M oraw ska — Petrografia, 1963) osa
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do we skały okruchowe i skały ilaste. U trzym anie tych dwóch grup (osa
dowe skały okruchowe i skały ilaste) przy obecnych kry teriach  rozróż
niania stworzyłoby w jednych przypadkach alternatyw ność przy kw alifi
kowaniu (niektóre iły, pyły ilaste według P.T.G.), w  drugich — potrzebę 
rozdziału do dwóch grup skał zaliczanych dotąd do jednej, np. gliny lek
kie i średnie do skał okruchowych, niektóre ciężkie do ilastych.

1. Skały osadowe okruchowe  składają się w przewadze z okruchów 
i ziarn powstałych ze zwietrzenia różnych skał. Okruchy i ziarna zwie
trzałych skał pierw otnych pozostają na  m iejscu swego powstania, albo 
też pod wpływem  czynników transportujących (np. działania lodowców, 
wód płynących, w iatrów  i innych) mogą być przeniesione na znaczne od
ległości i osadzane w postaci skały okruchowej luźnej. Niektóre z tych 
skał uległy procesom diagenezy, w  czasie której luźne osady klastyczne 
zostały scementowane w  zwięzłe skały okruchowe, złożone z okruchów, 
ziarn i substancji wiążących (spoiwa).

Skały osadowe okruchowe dzielimy na: luźne (nie scementowane) oraz 
scementowane.

1.1. S k a ł y  o s a d o w e  o k r u c h o w e  l u ź n e .  Wśród nich (nie 
scementowanych) w yróżnia się między innymi: gruzy, żwiry, piaski, gli
ny, iły, utw ory pyłowe różnej genezy9, lessy, naszory kam ieniste i żwi
rowe.

1.1.1. G r u z y  są skałam i złożonymi z ostrokraw ędzistych (nie obto
czonych) okruchów skał, m inerałów i odłamków m inerałów o średnicy 
większej od 1 mm, nie transportow anych lub transportow anych na nie
wielkie odległości, bardzo odpornych na obtaczanie. P rzykładem  gruzu są 
piargi, gruzowiska lub rumosze skalne.

1.1.2. Ż w i r y  są skałami złożonymi w przewadze z odłamków skał, 
m inerałów o średnicy 1,0-20,0 mm, o kraw ędziach obtoczonych w skutek 
transportu  m ateriału  skalnego w środowisku wodnym i lądowym. W ystę
pują najczęściej w osadach czwartorzędowych, w utw orach starszych są 
na ogół scementowane.

W zależności od genezy wyróżnia się żwiry zwałowe i wodnego po
chodzenia 10.

9 Z w yjątkiem  lessów .
10 W edług niektórych autorów w poszczególnych grupach skał osadowych okru

chow ych przy podziale ich na podstaw ie genezy w yróżnia się rów nież skały rezy
dualne, np. rezydualne żwiry, piaski, gliny itp. W edług niniejszego podziału rodzaj 
gleby określa się w  takich przypadkach biorąc pod uw agę k lasyfikację skały w y j
ściow ej podlegającej w ietrzeniu, a nie k lasyfikację produktu w ietrzenia; np. jeżeli 
substrat gleby stanow i zw ietrzelina granitu, rodzaj gleby określam y jako „gleba  
w ytw orzona z granitu”, a nie „z gliny rezydualnej”. Skałą m acierzystą gleby jest 
w  tym  przypadku skała m agm owa, nie skała osadowa.
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—- Ż w i r y  z w a ł o w e  to utw ory akum ulacji lodowcowej, zawie
rające przewagę frakcji żwirowej (o średnicy cząstek większej od 1 mm). 
Ułożenie elem entów składowych jest zazwyczaj bezładne. Cechą szczegól
ną żwirów zwałowych jest złe wysortow anie i urozmaicony skład m ine- 
ralno-petrograficzny.

—- Ż w i r y  w o d n e g o  p o c h o d z e n i a  to utw ory wodnolodow- 
cowe lub rzeczne, zawierające również przewagę frakcji żwirowej i od
znaczające się warstwowaniem . W żwirach m orskich lub rzecznych za
znacza się często rytmiczność uw arstw ienia oraz prawidłowość w  ułoże
n iu  dłuższych osi otoczaków.

Z utworów żwirowych ze względu na ich dużą przepuszczalność i bar
dzo m ałą podsiąkliwość najczęściej pow stają gleby suche, zwane często 
przepalczyskami.

1.1.3. P i a s k i  składają się z okruchów m inerałów  i skał o średnicach 
przeważnie od 1,0 do 0,1 mm. Mogą one powstawać w środowisku wod
nym  i lądowym w w yniku w ietrzenia i transportu. Często są wielokrotnie 
resedym entowane. Ich skład m ineralny, kształt i wielkość ziarn oraz sto
pień obtoczenia, wygładzenia i zmatowienia powierzchni zależy od d łu
gości drogi transportu  oraz od szybkości sedymentacji.

W składzie m ineralnym  piasków dom inuje kwarc. Jako domieszki w y
stępują okruchy skał drobnoziarnistych, m inerały ciężkie odporne na 
wietrzenie i transport, glaukonit, skalenie, m inerały ilaste i inne. Barwa 
piasków zależy głównie od zawartości tlenków i wodorotlenków żelaza, 
glaukonitu oraz od zawartości skaleni. Piaski ubogie w  te składniki są 
białe lub żółtawe, a bogate — żółte, b runatne lub ceglastoczerwone.

W ierzchnie w arstw y piasków osadzonych w plejstocenie uległy prze
kształceniom kriogenicznym  w  środowisku peryglacjalnym .

W zależności od genezy można wyróżnić: piaski zwałowe, wodnolo- 
dowcowe, aluwialne starych tarasów akum ulacyjnych, aluwialne, w yd
mowe, morskie.

—- P i a s k i  z w a ł o w e  są to różnoziam iste i na ogół nie w arstw o
wane utwory, powstałe przez bezpośrednie osadzenie przez lodowce. Po
wstać też mogły z glin zwałowych przez w ypłukiw anie z nich w m niej
szym lub większym stopniu części spławialnych. Piaski zwałowe w ystę
pujące w miejscach swego pierwotnego powstawania nie były w tórnie 
transportow ane przez wody powierzchniowe, z w yjątkiem  słabej segre
gacji wodnej i kriogenicznej w  okresie peryglacjalnym . W odróżnieniu 
od piasków wodnego pochodzenia zaw ierają większą domieszkę części 
szkieletowych i są zasobniejsze w  glinokrzemiany, z których w  trakcie 
w ietrzenia uw alniają się składniki pokarm owe roślin.

Pod względem składu mechanicznego (według przyjętego przez Pol-
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skie Towarzystwo Gleboznawcze podziału utworów glebowych na grupy 
mechaniczne) mogą zawierać do 20% części spławialnych.

Wśród piasków zwałowych spotyka się stosunkowo rzadko piaski luźne.
— P i a s k i  w o d n o l o d o w c o w e  (fluwioglacjalne) są to słabo 

obtoczone piaski osadzone przez wody lodowcowe na przedpolach m oren 
czołowych (piaski sandrowe). Pokłady piasków wodnolodowcowych o złej 
selekcji odznaczają się krzyżowym uw arstw ieniem  oraz dobrym  przesor
towaniem  m ateriału  w poszczególnych w arstw ach. Pod względem składu 
mechanicznego piaski te należą najczęściej do grupy mechanicznej p ia
sków luźnych lub piasków słabo gliniastych, a rzadziej do piasków gli
niastych. Suche piaski luźne ulegają zwydmieniu. Do wodnolodowcowych 
piasków pylastych zalicza się piaski zawierające 0-20% części spławial
nych oraz 25-40% części pyłowych. Gleby z nich wytworzone odznaczają 
się lepszymi właściwościami fizycznymi niż 'gleby wytworzone z innych 
piasków o tej samej zawartości części spławialnych, nie zawierających 
frakcji pyłowych w granicach 25-40%. Piaski sandrowe są na ogół bogate 
w m inerały łatwo wietrzejące. Skład m ineralny oraz stopień wysortow a- 
nia i obtoczenia ziarn zależą od długości transportu. Piaski w  strefie bliż
szej m oren czołowych są bogatsze pod względem składu m ineralnego niż 
piaski w strefie sandru zewnętrznego.

— P i a s k i  a l u w i a l n e  s t a r y c h  t a r a s ó w  a k u m u l a c y j 
n y c h  są to piaski osadzone w epoce plejstoceńskiej przez wody w pra- 
dolinach rzecznych, odznaczające się charakterystycznym  w arstw owaniem . 
Pod względem składu mechanicznego piaski te należą najczęściej do g ru
py mechanicznej piasków luźnych lub piasków słabogliniastych, a rza
dziej do piasków gliniastych. Suche piaski luźne ulegają zwydmieniu. 
W piaskach starych tarasów  rzecznych dom inuje kwarc, są one więc sto
sunkowo ubogie w składniki pokarmowe.

— P i a s k i  a l u w i a l n e  współczesnych tarasów  rzecznych są to 
zwykle różnoziarniste warstw ow ane piaski o ziarnie obtoczonym i błysz
czącym, osadzone przez wody rzeczne we współczesnych dolinach. Są to 
najczęściej piaski luźne. Ulegają łatwo zwydmieniu.

— P i a s k i  w y d m o w e  (eoliczne) są to równoziarniste suche pias
ki luźne, przesortow ane przez w iatr i łatwo przenoszone z miejsca na 
miejsce. Z iarna piasków eolicznych są dobrze obtoczone i m ają powierzch
nię m atową w skutek wzajemnego ocierania się w czasie transportu. Skład 
m ineralny tych piasków zależy od podłoża wydmy. W piaskach wydm o
wych w ystępują często lokalne nagrom adzenia m inerałów ciężkich. 
Uw arstw ienie tych piasków zmienia się w  kierunkach poziomym i pio
nowym  i jest najczęściej przekątne lub krzyżowe. Gleby wytworzone 
z piasków wydmowych (eolicznych) lotnych zalicza się do typu  gleb po
czątkowego stadium  rozwojowego o niewykształconym  profilu. U trw a-
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lone i zalesione piaski wydmowe znajdujące się pod długotrwałym  w pły
wem roślinności leśnej (lasów iglastych) mogą wykazywać cechy zbie- 
licowania. Zwydm ieniu ulegają suche i luźne zarazem piaski różnego po
chodzenia geologicznego, a przede wszystkim  piaski rzeczne starych 
tarasów  akum ulacyjnych.

— P i a s k i  m o r s k i e  w ystępują na wybrzeżach morskich. Odzna
czają się dobrym  obtoczeniem i selekcją oraz często krzyżowym uw ar
stwieniem. W ystępują w nich soczewkowe w arstw y żwirów, a niekiedy 
kamieni. Są przeważnie bogate w kwarc oraz w glaukonit i wzbogacone 
w m inerały ciężkie. Piaski te stanowią ubogi substrat dla powstających 
gleb.

1.1.4. G l i n y  są mieszanymi skałami okruchowymi lub w ietrzenio
wymi, zbudowanym i ze źle przesegregowanego m ateriału mineralnego, 
zawierającego ponad 20% części spławialnych (według P.T.G). Na obsza
rze Polski w ystępują głównie gliny zwałowe.

— G l i n y  z w a ł o w e  stanow ią utw ory akum ulacji lodowcowej, 
składające się z różnoziarnistego m ateriału  nie warstwowanego. M ateriały 
składowe glin zwałowych są łącznym produktem  w ietrzenia skał sąsia
dujących z lodowcem i abrazji lodowcowej. Stąd też ich skład m ineralny 
może być lokalnie różny. Charakterystyczną cechą glin zwałowych są 
tkwiące w  nich otoczaki (otoczone odłamki skalne) różnej wielkości, za
zwyczaj słabo obtoczone i często z śladami rys lodowcowych. Z glin 
zwałowych, w  w yniku procesu glebotwórczego, mogą powstawać u nas 
gleby różne pod względem typologicznym.

W zależności od składu mechanicznego glin zwałowych w ytw arzają 
się z nich gleby różniące się między sobą stopniem  zwięzłości. W ierzch
nie w arstw y tych glin uległy najczęściej w  m niejszym  lub większym 
stopniu spiaszczeniu w  w yniku przekształceń kriogenicznych w środo
wisku peryglacjalnym  oraz w trakcie późniejszego rozwoju procesu gle
botwórczego.

1.1.5. I ł y  są to powstające w środowisku hipergenicznym  osady po
chodzenia wodnego i wietrzeniowego, plastyczne w stanie wilgotnym  
i zwięzłe w  stanie suchym, składające się przeważnie z m ateriałów  drob
noziarnistych (ponad 50% części o średnicy mniejszej od 0,02 mm).

Domieszka m ateriałów  gruboziarnistych jest zazwyczaj niewielka. 
W składzie iłów przew ażają m inerały ilaste, będące produktam i w ietrze
nia chemicznego glinokrzem ianowych skał magmowych. Dalszymi skład
nikam i są m inerały z grupy m ik i chlorytów, powstałe w  fizycznym 
procesie w ietrzenia skał, amfibole i m inerały ciężkie. Zawartość m ateria
łów autogenicznych jest zazwyczaj niewielka. Skład m ineralny powsta
jących iłów zależy od kwasowości roztworów, składu petrograficznego
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skał macierzystych, w arunków  klim atycznych ich wietrzenia, w arunków  
transportu  i przebiegu procesu diagenezy osadów.

Charakterystyczną cechą skał iłowych jest ich struk tu ra  orzechowata, 
pryzm atyczna lub słupowa.

Z iłów różnej genezy pow stają gleby zaliczane do różnych typów,
0 niekorzystnych właściwościach fizycznych, słabej przewiewności i prze
puszczalności, lecz o dużej pojemności wodnej. Gleby są ciężkie w upra
wie.

Do najczęściej spotykanych odmian skał iłowych należą: iły lodow
cowe, rzeczne, jeziorne, morskie, lagunowe.

— I ł y  l o d o w c o w e  (warwowe, zastoiskowe) są to skały powstałe 
przez osadzanie się m ateriałów  pyłowo-ilastych naprzem ianległym i w ar
stwami w przylodowcowych jeziorach zastoiskowych. W arstw a osadzona 
latem  posiada odcień jasny, w ykazuje większą miąższość i składa się 
z m ateriału  niekiedy naw et piaszczystego grubszego. W arstwy ciemne 
osadzone zimą są cieńsze, składają się z m ateriałów drobnoziarnistych, 
a ich barw a pochodzi od nie rozłożonych szczątków organicznych i tlen
ków żelaza. Grubość poszczególnych w arstew ek jest zazwyczaj nieduża
1 waha się najczęściej w granicach od 0,5 do 1,0 cm.

— I ł y  r z e c z n e  powstają w dolnych biegach rzek lub na tere
nach zalewowych, w wodach powoli płynących i w deltach rzek. W skład 
ich wchodzą m inerały ilaste autogenicznego niekiedy pochodzenia oraz 
blaszkowate m inerały detrytyczne. W w arunkach klim atu um iarkow a
nego skały te m ają barw ę ciemną na powierzchni, jaśniejszą w głęb
szych warstwach. W klimacie suchym i gorącym są bogatsze w żelazo, 
m inerały węglanowe i siarczanowe, nadające łącznie barw ę czerwoną lub 
brunatną.

— I ł y  j e z i o r n e  powstają w środowisku o spokojnej sedym en
tacji m ateriałów  detrytycznych transportow anych z lądów i autogenicz- 
nych m inerałów węglanowych. W zależności od kwasowości środowisk 
dom inują w nich m inerały illitu lub kaolinitu. Osady te są bogatsze 
w potas i magnez od iłów rzecznych. Barwa jest zazwyczaj szara.

— I ł y  m o r s k i e  odznaczają się zmiennym składem mechanicz
nym i chemicznym. Charakterystycznym  m inerałem  wskaźnikowym  jest 
glaukonit, illit i fosforytyzowane szczątki fauny morskiej. Zbudowane 
są one z m ateriałów  równoziarnistych o często m ikrorytm icznym  złoże
niu. Barwy są różne w zależności od głębokości i utlenienia wód m or
skich. Zazwyczaj są ciemne lub szaroniebieskie. W Polsce najczęściej są 
spotykane iły mioceńskie i plioceńskie.

— I ł y  p o z n a ń s k i e  (pstre) osadzone w zbiorniku wodnym  
plioceńskim odznaczają się dużą zawartością części koloidalnych, w ielką 
spoistością i plastycznością oraz charakterystyczną natu ra lną  stru k tu rą
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pryzm atyczną. W poziomie dolnym iły te m ają barw ę szarą, b runatną 
i niekiedy są silnie zawęglone z cienkimi w arstew kam i węgla brunatnego 
i sapropelu. Domieszki żw iru i piasku są niewielkie. Poziom środkowy 
iłów poznańskich ma barw ę zieloną lub niebieską i jest bogaty w  glau
konit. Nadległy poziom górny iłów płomykowych (płomiennych) o róż
nej miąższości ma barw ę szarą, szarozieloną z czerwonymi, wiśniowo- 
brunatnym i i żółtobrunatnym i plam ami i smugami.

—- I ł y  l a g u n o w e  pow stają w lagunach morskich z m ateriałów  
głównie autogenicznych. W skład ich wchodzi illit, gips, anhydryt. Za
wartość m inerałów detrytycznych jest niewielka. Często zaznacza się 
w arstwowanie. Zabarw ienie jest szare, różowe lub czerwone.

1.1.6. U t w o r y  p y ł o w e  r ó ż n e j  g e n e z y  zaw ierają powyżej 
40% części pyłowych (0,1-0,02 mm według P.T.G.) i do 50% części spła- 
wialnych. M ateriał ten najprawdopodobniej powstał w w yniku przesor
towania utw orów  zwałowych, jak również i innych utworów przez wody 
lodowcowe i polodowcowe i osadzenia go w dolinach rzecznych, nieckach 
jeziornych i morskich. W tej warstw owanej skale w ystępują m inerały 
i s truk tu ra  podobna do lessów, przeważa w nich jednak pył kwarcowo- 
-skaleniowy, którem u mogą towarzyszyć płytki mik, autogenicznego 
pirytu, m inerały ilaste, wodorotlenki żelaza i szczątki organiczne. Z utw o
rów pyłowych różnej genezy mogą wytworzyć się gleby różne pod 
względem typologicznym.

Zależnie od genezy wyróżnia się: pyły eoliczne, pyły wodnego pocho
dzenia oraz pyły peryglacjalne.

Lokalnie, dzięki sprzyjającym  w arunkom  morfologicznym i klim a
tycznym, pow stają grube pokłady utw orów  pyłowych w ietrzeniowych 
na skałach krystalicznych. Składem m ineralnym  zbliżone są do lessów, 
są bowiem bogate w skalenie i m inerały ciężkie.

1.1.7. L e s s y  są to utw ory pochodzenia eolicznego o barw ie żółtej, 
odznaczające się dużą porowatością i zdolnością pionowego pękania. Za
w ierają przeciętnie 60-80% kw arcu 10-20% glinokrzem ianów oraz pewne 
ilości węglanu w apnia (średnio 12%) i lim onitu. Lessy osadzone w  zbior
nikach wodnych odznaczają się charakterystycznym  warstwowaniem . Pod 
względem składu mechanicznego lessy są utw oram i pyłowymi zwykłymi 
lub ilastymi, zawierającym i przeważnie 60-70% części pyłowych z prze
wagą frakcji drobnego pyłu (0,05-0,02 mm). Odznaczają się doskonałym i 
właściwościami fizycznymi, a przede wszystkim  znaczną podsiąkliwością. 
Zwartość lessów jest spowodowana koloidami m ineralnym i, zlepiającymi 
ziarna kwarcu. W lessach w ystępują często konkrecje w apienne (lalki 
lessowe) oraz pionowe kanały będące śladam i łodyg roślin zasypyw anych 
przez osady m ineralne. Lessy odwapnione są bogate w brunatny  ił koloi
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dalny i stanowią substrat dla najlepszych gleb. Lessy piaszczyste w ie
trzeją po odw apnieniu i są sulbstratem dla bardzo dobrych gleb różnych 
typów, jednak o stosunkowo niskim  stopniu wysycenią kom pleksu sorp
cyjnego kationam i zasadowymi.

1.1.8. N a s z o r y  k a m i e n i s t e  i ż w i r o w e  są to różnoziam iste 
osady wód płynących, przeważnie rzecznych, w ystępujące we współczes
nych zalewowych tarasach rzecznych, głównie w terenach górskich i pod
górskich. Dom inują w nich gruboziarniste odłamki skalne różnego po
chodzenia geologicznego, w różnym  stopniu obtoczone. Pow stają z nich 
gleby przeważnie kam ieniste, słabo rozwinięte.

1.2. O s a d y  o k r u c h o w e  s c e m e n t o w a n e .  Wśród skał osa
dowych okruchowych scem entowanych (zlepionych lepiszczem) wyróżnia 
się: brekcje i zlepieńce (kamieniste i żwirowe), piaskowce, iłowce i łupki 
ilaste.

1.2.1. B r e k c j e  i z l e p i e ń c e  (kamieniste i żwirowe). Brekcje, 
czyli druzgoty przedstaw iają spojony lepiszczem gruz ostrokrawędzisty 
o średnicy cząstek większej od 1,0 mm. Zlepieńce natom iast składają się 
ze spojonych lepiszczem mniej lub więcej zaokrąglonych odłamków skal
nych o średnicy cząstek większych od 1,0 mm. Skały te, podlegające w ie
trzeniu oraz procesowi glebotwórczemu, dają  gleby kam ieniste i żwirowe.

W yróżnia się brekcje osadowe, powstające dzięki niszczącemu działa
niu w ietrzenia, erozji wód płynących, lodowców itp. oraz brekcje tekto
niczne powstające przez rozkruszanie skał pod wpływem  ruchów tekto
nicznych. Do brekcji osadowych, pow stałych dzięki w ietrzeniu oraz erozji 
wód płynących, należą brekcje rezydualne i brekcje śródformacyjne. Brek
cje rezydualne w ystępują na terenach speneplenizowanych i pow stają 
głównie w  procesie w ietrzenia skał w klimacie suchym, o dużych w aha
niach tem peratur, laib w klimacie zimnym, gdzie czynnikiem  kruszącym  
jest woda zam arzająca w  szczelinach skał. Brekcje śródform acyjne po
w stają w skutek erodowania, transportu  i osadzania m ateriałów  zwietrze- 
linowych. Brekcje lodowcowe składają się z m ateriałów  ostrokraw ędzi- 
stych i półobtoczonych, źle przesegregowanych, scem entowanych m ate
riałem  ilasto-piaszczystym, często z węglanami. Stare brekcje lodowcowe 
z paleozoiku nazwane są tillitam i. W zależności od składu m ineralnego 
zw ietrzelina jest albo uboga, albo bogata w składniki pokarm owe roślin.

1.2.2. P i a s k o w c e  są to piaski zlepione różnorodnym  spoiwem 
(krzemionkowym, żelazistym, wapiennym , ilastym  i innym). Oprócz m i
nerałów  allogenicznych, charakterystycznych dla piasków, w ystępują w  
piaskowcach m inerały autogeniczne, do których należą: kw arc w  postaci 
obwódek autogeniczriych lub samodzielnych ziam , chalcedon, opal, wę
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glany, glaukonit, częściowo m inerały ilaste, chloryty, skalenie, anhydryt, 
gips, baryt.

Piaskowce dzielimy na trzy grupy: piaskowce kwarcowe, arkozy, sza- 
rogłazy.

—- P i a s k o w c e  k w a r c o w e  o różnym  zabarwieniu, składające 
się z dobrze wysortow anych i obtoczonych ziarn, zaw ierają przeciętnie 
około 80% kw arcu i około 2% skaleni, głównie potasowych, muskowit, 
ciężkie m inerały z przewagą cyrkonu, ru ty  lu i turm alinu. Spoiwo jest 
najczęściej chemicznie strącone, krzemionkowe, węglanowe, żelaziste, fos
foranowe, bitumiczne, gipsowe, barytowe, ilaste itp. Piaskowiec kw arco
wy o spoiwie pierw otnie krzemionkowym, w  którym  spoiwo uległo re 
krystalizacji, nazywam y piaskowcem kwarcytowym. Barwa piaskowców 
zależy głównie od ilości domieszek wodorotlenków żelaza i glaukonitu. 
Czyste piaskowce kwarcowe są białe lub żółtawe; w  obecności dużych 
domieszek innych m inerałów m ają barw y żółte, brunatne, czerwone, zie
lonkawe.

Piaskowce ze spoiwem chalcedonowym lub opalowym i śladami sub
stancji organicznej mogą być ciemnoszare. Ze zwietrzeliny piaskowców 
pow stają gleby różnej jakości, zależnie od spoiwa. Skała spojona krze
mionką w ietrzeje trudno, pow stają z niej gleby płytkie i ubogie. Z p ia
skowców o spoiwie węglanowym i ilastym  pow stają gleby drobnoziarni
ste i bogate w  składniki m ineralne.

— A r k o z y  są skałami zazwyczaj barw y białej do różowej lub czer
wonej do jasnoszarej, osadzonymi na lądzie i składającym i się głównie 
z kw arcu i skalenia potasowego (minimum 20% skalenia K). Z iarna kw ar
cowe są zazwyczaj dobrze obtoczone, a skalenie są ostrokrawędziste. 
Skały te są najczęściej ubogie w spoiwo i słabo scementowane. Pow stają 
najczęściej w środowisku kontynentalnym , niekiedy w morskim, w  w y
niku szybkiej sedym entacji zwietrzeliny skał typu granitu.

— S z a r o g ł a z y  składają się ze źle obtoczonych, lecz silnie sce- 
m entowanych okruchów skał drobnoziarnistych, ziarn m inerałów ciem 
nych, kwarcu, mik, skaleni. Barwa ich jest najczęściej szara, szarozielona 
do praw ie czarnej, spoiwo jest przeważnie ilasto-krzemionkowe.

Charakterystyczne jest uw arstw ienie frakcjonalne w obrębie tej samej 
ławicy, od w arstw  zbudowanych z cząstek gruboziarnistych do w arstw  
drobnoziarnistych. Są to osady morskie, powstające w w arunkach szyb
kiej sedym entacji m ateriałów  detrytycznych z erozji skał magmowych, 
osadowych i m etamorficznych.

W zależności od jakości piasków i charakteru  lepiszcza oraz fizycz
nych właściwości piaskowców gleby powstałe z ich zwietrzeliny w ykazują 
różny skład m echaniczny. Na ogół *są to gleby piaszczyste różnej m iąż
szości, zawierające mniej lub więcej części szkieletowych.
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1.2.3. I ł o w e  e i ł u p k i  i l a s t e .  Iłowce są to scementowane osady 
okruchowe nie wykazujące kierunkowości w  teksturze. Łupki ilaste są 
scem entowaną skałą, wykazującą warstw owanie i laminację. Przy w ie
trzeniu powstają z obu skał zwietrzeliny ilaste (iły rezydualne), z których 
pod wpływem  procesu glebo twórczego kształtu ją się gleby iłowe różnych 
typów genetycznych. Iły rezydualne, w  odróżnieniu od glin rezydualnych, 
zaw ierają mało części szkieletowych i w ykazują większą miąższość.

Gleby wytworzone ze zwietrzelin skał osadowych okruchowych (kla- 
stycznych), zlepionych spoiwem, w ykazują różną miąższość oraz różny 
stopień szkieletowości w poziomach powierzchniowych. Gleby te w ystę
pują praw ie wyłącznie w  terenach górskich i podgórskich, z w yjątkiem  
gleb wytworzonych z piaskowców, które sporadycznie spotykam y rów
nież na terenach równinnych, nizinnych i wyżynnych.

2. Skały osadowe organogeniczne i chemiczne pow stają wskutek na
gromadzenia się szczątków organicznych, mogących dodatkowo ulec pew
nym  przemianom chemicznym, lub w drodze czysto chemicznej przez w y
trącanie niektórych substancji z roztworów bądź w sposób kombinowany.

Najważniejszym i przedstawicielami tej grupy skał, m ającym i znacze
nie glebotwórcze, są skały węglanowe (wapienie, dolomity, margle), torfy 
i węgle brunatne, skały krzemionkowe oraz gipsy i anhydryty. Zaklasy
fikowanie wielu z nich jako czysto organogenicznych czy czysto che
micznych jest bardzo trudne, ponieważ zaw ierają i substancje pochodze
nia organicznego, i m inerały strącone w drodze chemicznej.

2.1. W a p i e n i e ,  d o l o m i t y  i m a r g l e  r ó ż n y c h  f o r m a c j i  
g e o l o g i c z n y c h 11. W skałach tych, zależnie od ogólnej zawartości 
węglanów oraz części niewęglanowych (a wśród węglanów kalcytu i do
lomitu), wyróżnia się wapienie, w apienie margliste, margle wapienne oraz 
dolomity, dolomity m argliste i m argle dolomitowe.

2.1.1. W a p i e n i e  zawierają 90-100% węglanów oraz 0-10% części 
niewęglanowych. Ilość kalcytu w wapieniach może wahać się w granicach 
50-100% ogólnej ilości węglanów, a ilości dolom itu mogą wahać się w gra
nicach 0-50% ogólnej ilości węglanów. W zależności od m niejszej lub 
większej domieszki iłu lub piasku w częściach niewęglanowych wyróżnia 
się wapienie czyste (0-10% części niewęglanowych piaskowych lub iło
wych) i wapienie piaszczyste {10-50% części niewęglanowych piaskowych).

2.1.2. W a p i e n i e  m a r g l i s t e  składają się z 67-90% m inerałów 
węglanowych oraz 10-33% części niewęglanowych. W skład części n ie
węglanowych wchodzi 0-10% piasku oraz 90-100% frakcji iłowych. W

11 Za podstawę k lasyfikacji w apieni, dolom itów  i m argli przyjęto podział 
K. Sm ulikow skiego.
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przypadku występow ania w  części niewęglanowej 10-50% piasku i 50-90% 
iłu w yróżnia się wapienie marglisto-piaszczyste.

2.1.3. D o l o m i t y  zaw ierają 90-100% węglanów oraz 0-10% części 
niewęglanowych. Ilość dolomitu może wahać się w granicach od 50 do 
100% ogólnej ilości węglanów, a ilość kalcytu może wahać się w  grani
cach od 0 do 50% ogólnej ilości węglanów. W zależności od mniejszej lub 
większej domieszki iłu albo piasku w częściach niewęglanowych wyróż
nia się dolom ity zawierające 0-10% części niewęglanowych i dolomity 
piaszczyste zawierające 10-15% części niewęglanowych piaskowych. W 
przypadku zawartości kalcytu od 5 do 25% ogólnej ilości węglanów okreś
la się dolomity jako dolomity wapniste, a w przypadku zawartości kal
cytu od 25 do 50% ogólnej ilości węglanów określa się je jako dolomity 
wapienne.

2.1.4. M a r g i e  d o l o m i t o w e  zaw ierają 33-67% węglanów oraz 
67-33% części niewęglanowych. Zależnie od mniejszej lub większej za
wartości iłu lub piasku w częściach niewęglanowych wyróżnia się m argle 
dolomitowe oraz m argle dolomitowe piaszczyste. W przypadku zaw arto
ści kalcytu od 5 do 25% ogólnej ilości węglanów określa się m argle do
lomitowe jako m argle dolomitowe wapniste, a w przypadku zawartości 
kalcytu od 25 do 50% ogólnej ilości węglanów określa się je jako m argle 
dolomitowe wapienne.

Wapienie, dolomity i m argle powstawały w  środowiskach różnych for
macji geologicznych i m ają zróżnicowany skład m ineralny. W zależności 
od tego przedstaw iają różną wartość glebotwórczą. W ietrzenie wapieni 
zależy od ich wieku, właściwości fizycznych i właściwości domieszek n ie
węglanowych. Silniej zdolomityzowane wapienie i dolomity w ietrzeją 
trudniej niż w apienie nie zawierające węglanu magnezu. W przypadku 
zawartości dolom itu od 5 do 25% ogólnej ilości węglanów w yróżnia się 
wapienie marglisto-dolomityczne, a w  przypadku zawartości dolomitu od 
25 do 50% ogólnej ilości węglanów wyróżnia się w apienie m argliste do
lomitowe.

2.1.5. M a r g l e  w a p i e n n e  zaw ierają 33-67% węglanów oraz 
67-33% części niewęglanowych. Zależnie od mniejszej lub większej za
wartości iłu lub piasku w częściach niewęglanowych wyróżnia się m argle 
wapienne zawierające w  częściach niew ęglanowych 0-10% piasku i 90- 
100% iłu oraz m argle wapienno-piaszczyste zawierające w  częściach nie
węglanowych 10-50% piasku i 50-90% iłu. W przypadku zawartości do
lom itu od 5 do 25% ogólnej ilości węglanów określa się margle wapienne 
jako m argle wapienno-dolomityczne, a  w przypadku zawartości dolomitu 
od 25 do 50% ogólnej ilości węglanów — jako m argle w apienne dolo
mitowe.
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W apienie i wapienie m argliste pow stają w skutek nagrom adzenia 
szczątków zwierząt i roślin w zbiornikach morskich i śródlądowych, jak 
również węglanu w apnia w drodze chemicznej lub biochemicznej. W skład 
ich wchodzą przew ażnie m inerały kalcytu i aragonitu oraz dolomitu. Spo
radycznie w ystępują m inerały: illit, piryt, glaukonit, a także buły krze
mienne, chalcedon, tlenki glinu i żelaza, kwarc, skalenie. W zależności 
od m iejsca powstawania i genezy w yróżnia się: muszlowce, w apienie 
rafowe, kredę, wapienie pelagiczne, wapienie jeziorne, w apienie ooli- 
towe itd.

Odmiany skał w apiennych pochodzenia morskiego, zasobne w m ine
rały ilaste, są zaliczane do margli, a bogate w krzem ionkę — do opok. 
Z wapieni i dolomitów pow stają zwietrzeliny piaskowe, gliniaste, pyłowe 
i iłowe. Z w apieni i m argli form acji kredowej pow stają in situ rędziny 
kredowe. Te gleby, w odróżnieniu od rędzin w ytworzonych z wapieni 
lub m argli innych form acji geologicznych, odznaczają się na ogół w ięk
szą miąższością i w ynikającą stąd większą wartością użytkowo-rolniczą.

W apienie i margle dewońskie, ju rajsk ie  i trzeciorzędowe, jak również 
wapienie i m argle innych form acji geologicznych charakteryzują się na 
naszych terenach, w  stosunku do skał form acji kredowej, większą na ogół 
twardością i m niejszą aktywnością. Gleby wytworzone z tych skał są na 
ogół płytkie, silnie szkieletowe i mniej produktyw ne. Podobne właściwo
ści w ykazują na ogół gleby wytworzone z dolomitów — głównie rędziny 
początkowego stadium  rozwojowego o niewykształconym  profilu. Gleby 
wytworzone ze skał wapiennych, dolomitowych i m arglistych nazywane 
rędzinam i stanowią klasę gléb wapnioweowych, w której wyróżnia się 
między innym i typy i podtypy rędzin czarnoziemnych, rędzin b runat
nych, rędzin właściwych.

2.2. T o r f y  i  w ę g l e  b r u n a t n e .  Torfy są skałam i organogenicz- 
nym i zbudowanym i z nałożonych na siebie w arstw  obum arłych resztek 
roślin w w arunkach beztlenowych, storfiałych i wzbogaconych w węgiel 
organiczny. Wszystikie torfy odznaczają się różnym stopniem  rozłożenia 
i hum ifikacji, z czym wiążą się specyficzne właściwości. Odznaczają się 
one szczególnie wysokimi wartościam i pojemności sorpcyjnej, dużą po
jemnością i niew ielką przepuszczalnością wodną, słabym przewodnictwem  
ciepła. Ciężar właściwy i objętościowy jest zazwyczaj niewielki.

Węgle brunatne są tworam i przejściowym i między torfam i i węglem 
kamiennym.

Wśród torfów wyróżnia się: torfy  torfowisk niskich, torfy torfowisk 
wysokich, torfy torfowisk przejściowych.

2.2.1. T o r f y  t o r f o w i s k  n i s k i c h .  Torfowiska niskie powstają 
w przepływow ych dolinach rzecznych i jeziorach w w arunkach nadm ier
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nej wilgotności, przy udziale ruchom ych wód powierzchniowych boga
tych w m ineralne roztwory i zawiesiny. Odczyn tych torfów jest słabo 
kwaśny lub obojętny, odznaczają się one stosunkowo wysoką popielnością 
dochodzącą do 25% suchej masy. Głównymi składnikam i popiołu są związ
ki fosforu (często w postaci m inerału wiwianitu) wapnia i potasu. Glebo- 
twórcza jakość torfów niskich zależy, między innymi, od zespołów roślin
nych biorących udział w ich tworzeniu i dlatego wśród torfów niskich 
w yróżnia się: torfy trzcinowe powstające ze szczątków trzcin, torfy turzy- 
cowe zwykle drobnowłókniste i szarobrunatne, torfy  olszynowe i torfy 
brzozowe, które zalicza się do tzw. torfów niskich leśnych. Torfy olszy
nowe są zazwyczaj lepiej rozłożone od torfów brzozowych. W szystkie są 
najczęściej zasobne w składniki pokarmowe roślin.

Wśród torfów torfowisk niskich wyróżnia się również torfy darniow e 
(dolinowe) o dużym stopniu zamulenia i odznaczające się stosunkowo 
znaczną ilością składników odżywczych.

2.2.2. T o r f y  t o r f o w i s k  w y s o k i c h  tworzą się w bezprzepły- 
wowych zagłębieniach, w których nagrom adzają się i pozostają w bez
ruchu wody opadowe ubogie w sole m ineralne. Charakterystycznym i ce
chami morfologicznymi torfowisk wysokich są między innymi: mniej lub 
więcej kopulasty kształt torfowiska oraz kępkowTo-dolinkowe ukształto
wanie jego powierzchni. Torf wysoki jest słabo wysycony zasadami i od
znacza się niską popielnością wynoszącą 5-7%. W skład zespołów roślin
nych tworzących torf torfowisk wysokich wchodzą poza mchami sfagno- 
wymi, między innymi, wełnianka pochwowa, bagno i pijanica. Stopień 
rozkładu w arstw  górnych torfu torfowisk wysokich nie przekracza za
zwyczaj 20%, a w w arstw ach głębszych waha się w granicach 40-60%. 
Torfy torfowisk wysokich przedstaw iają praktycznie niewielką wartość 
uprawową i są sporadycznie użytkowane pod upraw y specjalne (np. pod 
plantacje żurawiny). Najczęściej eksploatuje się je w celach opałowych, 
do produkcji ściółki torfowej, nawożenia organicznego itp. Ich znaczenie 
przyrodnicze polega na dużej zdolności retencyjnej.

2.2.3. T o r f y  t o r f o w i s k  p r z e j ś c i o w y c h  odznaczają się 
właściwościami pośrednimi między torfam i torfowisk niskich i torfami 
torfowisk wysokich. W podłożu torfowisk przejściowych leży przew ażnie 
torf niski.

Wśród torfowisk przejściowych wyróżnia się, między innymi, torfy 
turzy co we, jak również torfy leśne (sosno wo-brzozo we). Stopień rozkładu 
torfu przejściowego jest zazwyczaj mały.

2.2.4. W ę g l e  b r u n a t n e  są tworam i przejściowymi między to r
fami i węglem kamiennym. W yróżnia się węgle brunatne lignitowe, za
wierające do 60% obj. m ateriału  drzewnego o barw ie brunatnej, węgle
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brunatne miękkie o konsystencji od luźnej do zwięzłej, węgle brunatne 
tw arde mniej wilgotne i bardziej zwięzłe, węgle brunatne barwiące, łatwo 
rozpuszczalne w amoniaku. Skały te są zazwyczaj bogate w łatwo roz
puszczalną próchnicę typu fulwokwasów i kwasów huminowych. Tym 
samym są korzystnym  substratem  glebotwórczym.

2.3. S k a ł y  k r z e m i o n k o w e  są skałami osadowymi, odznacza
jącym i się dużą zawartością krzem ionki wytrąconej na drodze chemicznej 
w w yniku procesów diagenetycznych lub pochodzenia organicznego. Na
leżą tu, między innymi, gejzeryty, radiolaryty, spongiolity, gezy i opoki 
lekkie.

W ystępujące w Polsce gezy i opoki odwapnione zaliczane są do skał 
pośrednich między skałami detrytycznym i a skałami pochodzenia orga
nicznego. Utwory te powstały głównie w  facji przybrzeżnej zbiorników 
wodnych.

Zaw ierają one znaczne ilości krzem ionki (70-90%) głównie w  formie 
opalowych igieł gąbek. W gezach odwapnionych znaczną część krzem ion
ki stanowi kwarc detr y tyczny, część jej natom iast jest związana w  glino- 
krzemianach. Wśród składników detrytycznych w ystępują w  gezach poza 
kwarcem  skalenie oraz m inerały ciężkie (zwłaszcza cyrkon, turm alin  i m a
gnetyt). Z m inerałów autogenicznych w ystępuje z reguły glaukonit oraz 
p iryt. Pośród szczątków organicznych najw ażniejsze są igły gąbek, ponad
to w ystępują radiolarie, okrzemki, otwornice oraz nieliczne szczątki m ał
żów i szkarłupni. Igły gąbek są w ypełnione opalem lub chalcedonem, czę
sto także glaukonitem  lub pirytem. W składzie zarówno gezy bezwapien- 
nej, jak i gezy wapnistej w ystępuje kwarc i glaukonit, w pierwszym  jed
nak utworze jest spoiwo ilasto-krzemionkowe, w drugim  natom iast — 
kalcytowe. Ponadto w gezie wapnistej w ystępują otwornice.

Na obszarze Polski odwapnione utw ory krzemionkowe, z których w y
tw arzają się gleby, należą do form acji kredowej i w ystępują głównie na 
Roztoczu. Odwapnienie tych utworów miało miejsce w  eocenie, w w arun
kach klim atu ciepłego i wilgotnego oraz bujnej roślinności. Ze względu 
na zawartość w  nich m ateriału  detrytycznego, o czym świadczy znaczne 
reziduum  po traktow aniu  tych utworów stężonymi kwasami, ze względu 
na ich lekkość i porowatość (próżnie po rozpuszczonych igłach gąbek) 
oraz obecność czertów zalicza się je  do typu tzw. lekkiej opoki odwap
nionej. W odróżnieniu od gezów, powstałych dzięki nagrom adzeniu szcząt
ków gąbek krzemionkowych, opoka odwapniona jest zaliczana do diage
netycznych skał krzemionkowych, powstałych w w yniku sylifikacji skał 
wapiennych.

Należy podkreślić, że z wapnistej opoki porowatej i z wapnistej gezy
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tworzą się rędziny, natom iast z odwapnionej opoki porowatej i z bez- 
wapiennej gezy tworzą się najczęściej gleby brunatne.

2.4. G i p s y  i a n h y d r y t y .  Skały o genezie typowo chemicznej, 
powstały z roztworów wodnych w wyniku odparow ania wody w suchym 
klimacie z jezior lub częściowo odciętych zatok morskich. Głównymi 
składnikami są siarczany w apnia — gips i anhydryt. Jako domieszki w y
stępują: kwarc, kalcyt, dolomit, m inerały ilaste, wodorotlenki żelaza 
i substancje bitumiczne. W zależności od wielkości kryształów  wyróżnia 
się gipsy zbite, drobnoziarniste {np. alabaster), ziarniste, grubo- i wielko- 
ziarniste. Skały te są miękkie i łatwo wietrzeją. Barwa ich jest biała, 
szara, brunatna lub żółtawa. A nhydryt jest zazwyczaj drobnoziarnisty 
i ma barw ę szarą.

Spośród skał osadowych chemicznych najw iększą rolę w procesach 
kształtow ania gleb odgrywa gips, rzadziej wapienie nieorganiczne. Gleby 
wytworzone z gipsów nazwano rędzinam i siarczanowymi (gipsowymi) 
i zaliczono do klasy gleb wapniowcowych.

W grupie skał osadowych organogenicznych i chemicznych mniejsze 
znaczenie jako skały glebotwórcze m ają m artw ice krzemionkowe, rudy 
darniowe i bagienne, limonity, syderyty i sferosyderyty oraz m artw ice 
wapienne.

C. SKAŁY PRZEOBRAŻONE

Skały przeobrażone, zwane metamorficznymi, pow stają z przeobraże
nia skał magmowych lub osadowych pod wpływem  zmian ciśnienia i tem 
peratury, zachodzących w głębszych częściach skorupy ziemskiej. Do na j
pospolitszych skał zmetam orfizowanych, m ających w Polsce znaczenie gle
botwórcze, należą gnejsy, amfibolity, m arm ury, łupki krystaliczne i inne.

1. Gnejsy m ają skład m ineralny zbliżony do granitów, jednak różnią 
się nieco od nich. Obok wyraźnej przewagi kwarcu, skaleni i m ik w ystę
pują również: hornblenda, granat, epidot, a czasem turm alin, dysten, sy
limanit, grafit i inne. Skały te są zazwyczaj drobno- i średnioziarniste, 
rzadziej gruboziarniste lub porfirowate. Przez przekształcenie kwaśnych 
skał magmowych pow stają ortognejsy. M etamorfoza skał osadowych po
woduje powstanie paragnejsów. W zależności od składu m ineralnego w y
różnia się gnejsy muskowitowe, biotytowe, dwumikowe, hornblendowe 
i augitowe. Gnejsy w ietrzeją łatw iej od odpowiednich skał nie zm eta
m orfizowanych. W zależności od uziarnienia powstaje zwietrzelina bar
dziej lub mniej gruboziarnista, o składzie m echanicznym  piasku gliniaste
go do gliny lekkiej i miąższości do kilku metrów. Zw ietrzelina jest bo
gatsza w składniki pokarmowe roślin od zwietrzeliny granitu.
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2. Am fibolity  składają się głównie z hornblendy i towarzyszących: 
plagioklazu, kwarcu, biotytu, epidotu, granatu. Skład chemiczny jest po
dobny do gabra. Skały lite, zazwyczaj średnio- i drobnoziarniste, rzadziej 
gruboziarniste, barw y ciemnej, szarozielonej do czarnej.

3. Marmury  są to skały krystaliczne powstałe w skutek m etam orfizm u 
termicznego skał węglanowych. Składają się głównie z kalcytu. Inne m i
nerały  (forsteryt, peryklaz, spinel, korund) w ystępują w  niew ielkich iloś
ciach. K ryształy są zazwyczaj średnio- lub drobnoziarniste, barw y białej, 
szarej, różowej lub są zabarwione wstęgowo. Z m arm urów  pow staje zwie- 
trzelina drobnoziarnista, zawierająca również większe odłamki. Gleby 
m ają na ogół niew ielką miąższość i odznaczają się w yraźną kseroterm icz- 
nością.

4. Łupki krystaliczne  są to skały m etamorficzne o strukturze k rysta
licznej i silnie zaakcentowanej teksturze łupkowej. W ich składzie m ine
ralnym  przew ażają m inerały blaszkowate, jak miki, chloryt, talk itp. Po
w stają ze skał ilasto-piaszczystych w w yniku ich zmetamorfizo wania, 
głównie pod wpływem  ciśnienia. Zw ietrzelina ich jest zazwyczaj bogata 
we frakcje iłu koloidalnego i pyłowe. W górnej części zwietrzeliny brak 
praw ie zupełnie odłamków skalnych, gdy w  dolnej w ystępują w dużych 
ilościach i wyw ołują zbicie zwietrzeliny oraz procesy glejowe.

Ze skał m etam orficznych pow stają w naszych w arunkach klim atycz
nych przeważnie gleby płytkie, bogate w części szkieletowe.

II. POKRYWY PERYGLACJALNE 12

W yniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez geografię 
fizyczną nad morfogenczą i litogenezą obszarów polodowcowych oraz 
współczesnych terenów zlodowaconych zwróciły uwagę gleboznawców na 
konieczność in terpretacji współzależności między morfologią i właściwo
ściami pokryw peryglacjalnych a morfologią i właściwościami w ytw o
rzonych z nich gleb. Obiektem zainteresowania są końcowe skutki zda
rzeń z późnego plejstocenu i wczesnego holocenu na obszarach wolnych 
od lodu i szaty roślinnej, na których w skutek długotrw ałych procesów 
kriogenezy powstały pokrywy peryglacjalne o miąższości dochodzącej

12 Rozdział ten został w prowadzony do tekstu charakteryzującego rodzaje gleb, 
w  celu zorientow ania ogólnie o zm ianach, które m ogły zajść w  pow ierzchniow ych  
w arstw ach skał w  strefie peryglacjalnej. W niektórych przypadkach interpretacja  
pokryw peryglacjalnych um ożliw ia w yjaśn ien ie cech i w łaściw ości profilu glebo
wego, których pow stania nie można w ytłum aczyć procesam i glebotwórczym i.
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nieraz do kilkudziesięciu metrów. Na terenach słabiej nachylonych, w 
górnych w arstw ach tych pokryw, a także z m ateriałów  skalnych innej 
genezy uform owała się tzw. strefa perstrukcji peryglacjalnej. Obejmuje 
ona swoim zasięgiem w arstw ę czynnej zm arzliny nad trw ale zam arznię
tym  podłożem w ostatniej fazie klim atu arktycznego, nie sprzyjającej in
tensywniejszym  ruchom  poziomym mas skalnych w terenach względnie 
równinnych.

Nie wnikając w fizyczne i fizykochemiczne praw a procesów krioge- 
nezy skał i gleb, zostanie przedstaw iona koncepcja pokryw peryglacjal- 
nych z diagnostycznego, gleboznawczego punktu  widzenia. Biorąc pod 
uwagę niew ątpliw ie niedoskonałą jeszcze in terpretację tych pokryw, uw a
żamy, że ich znajomość w wielu przypadkach pozwoli uzyskać lepszy po
gląd na morfogenezę i budowę profilu glebowego oraz zaszeregowanie 
gleb w system ie klasyfikacyjnym .

Istnieją odrębne koncepcje pokryw peryglacjalnych dla terenów  gór
skich i podgórskich, włącznie z przylegającym i terenam i lessowymi oraz 
dla terenów  niżowych.

W terenach górskich i podgórskich duża część gleb powstała nie ze 
zwietrzeliny in situ  skały znajdującej się bezpośrednio w podłożu, lecz 
z m ateriałów  młodoplejstoceńskich pokryw  peryglacjalnych nałożonych 
na siebie. Pełna typow a seria w arstw  pokrywowych składa się z: w arstw y 
podstawowej, w arstw y głównej i w arstw y pokryw ającej.

1. Warstwa podstawowa  zbudowana jest z różnoziam istej, przeważnie 
gruzowej, kam ienistej, żwirowej i piaskowej zwietrzeliny najbliższego 
podłoża skał litych nie zwietrzałych lub podłoża zwietrzałego, w nie
wielkim tylko stopniu przemieszczonej wzdłuż stoku.

Na kontakcie z podłożem odłamki skalne tworzą w niej tzw. kosy oraz 
są uporządkowane osiami podłużnymi wzdłuż nachylenia stoku. Skład 
m ineralny i uziarnienie oraz barw a tej w arstw y wykazują genetyczne 
związki z niżej leżącym podłożem skalnym. W arstwa podstawowa jest 
sporadycznie pocięta pionowymi szczelinami o kształcie klinów. Miąż
szość w arstw y podstawowej w zrasta ze zwiększającym się wzniesieniem 
nad poziom morza, średnio wynosi kilka decymetrów.

2. Warstwa główna leży bezpośrednio na w arstw ie podstawowej. Jest 
bogata w części ziemiste o składzie mechanicznym utworów pyłowych 
lub glin pylastych i ma zabarwienie równom iernie żółte do żółtobrunat- 
nego. Uwagę zwraca niew ielka zawartość części szkieletowych, która m a
leje z rosnącą miąższością tej warstw y. Z obniżaniem się terenu w zrasta 
na ogół jej miąższość, a także zwiększa się zawartość frakcji pyłowych 
tak dalece, że m a ona charakter pokryw y lessowej lub lessopodabnej.
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W niższych położeniach w arstw a główna tworzy rozległe, ciągłe zasięgi. 
W miejscach wzniesionych natom iast w ystępuje w  postaci oderw anych 
zasięgów wyspowych o niewielkiej miąższości. Uważa się, że w arstw a 
główna jest zbudowana częściowo z autochtonicznej zwietrzeliny grubo
ziarnistej oraz głównie z allochtonicznych m ateriałów  eolicznych fazy 
pom orskiej zlodowacenia bałtyckiego. Uporządkowanie ostrokraw ędzi- 
stych odłamków skalnych osiami podłużnym i wzdłuż stoku, szczeliny 
mrozowe oraz silne zwietrzenie w skazują na przekształcenie soliflukcyjne 
i kriogeniczne tej w arstw y. W dolnej, bardziej szkieletowej części w ystę
pują zazwyczaj cechy oglejenia opadowego, związanego ze znaczną jej 
zwięzłością (warstwa główna 1). Część górna, uboâsza w szkielet, ma b a r
wę jaśniejszą żółtobrunatną i luźniejsze złożenie (warstwa główna 2). Zróż
nicowanie to powstało w procesie glebotwórczym  jeszcze podczas p lej
stocenu.

3. Warstwa pokrywająca  leży w  stropie serii i składa się ze zwietrze- 
lin kam ienistych, żwirowych, ubogich w części ziemiste, lub z utworów 
ziemistych bogatych w części szkieletowe. Ostrokrawędziste odłamki skal
ne są uporządkowane osiami podłużnym i wzdłuż stoku. W skład ich 
wchodzą zarówno elem enty świeżej zwietrzeliny wędrującej soliflukcyj- 
nie wzdłuż stoku od miejsca dezintegracji skał, jak również odłamki skal
ne z cechami w ietrzenia, praw dopodobnie podniesione z w arstw y podsta
wowej w procesie wym arzania. Zjawisko to w stępuje jedynie w przy
padkach mniejszej miąższości w arstw y głównej. Miąższość w arstw y po
kryw ającej jest na ogół niew ielka i m aleje z obniżaniem  się terenu, przy 
jednoczesnym wzroście grubości w arstw y głównej. W arstwa pokryw ająca 
w ystępuje najczęściej w górnych partiach stoków.

Między poszczególnymi w arstw am i peryglacjalnym i i glebami istnieją 
specyficzne wzajem ne uw arunkowania. Z kompletnej serii w arstw  po
w stają gleby bielico we, o ile w arstw a pokryw ająca składa się z m ateria
łów ubogich w zasady. Poziom eluw ialny kształtuje się w  w arstw ie po
kryw ającej, a iluw ium  próchniczne lub żelaziste nakłada się na strop 
w arstw y głównej. W przypadku gdy w arstw a pokryw ająca jest zbudo
wana z m ateriałów  bogatych w zasady, pow stają z niej gleby brunatne. 
W środowisku wilgotnym  mogą kształtować się gleby bielicowe, brunatne 
opadowoglejowe oraz gleby stagnoglejowe. Z gruzu skał wapniowych po
w stają rędziny. W przypadku braku w arstw y pokrywającej z m ateriałów  
skalnych w arstw y głównej pow stają gleby brunatne różnych pod typów, 
mniej lub bardziej zbielicowane, gleby płowe, b runatne opadowoglejowe, 
gleby stagnoglejowe i opadowoglejowe. Gleby te w ystępują najczęściej 
w środkowych i dolnych częściach stoków, na płaskich i słabo nachylo
nych form ach terenu  oraz na zasłoniętych stokach.
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Z m ateriałów w arstw y podstawowej pow stają płytkie gleby różnych 
pod typów rankerów  lub rędziny, najczęściej na wierzchołkach wzniesień, 
na załamaniach skłonów i wierzchołkowych partiach strom ych stoków 
podlegających silniejszej erozji powierzchniowej.

Przestrzenne poziome zróżnicowanie serii pokryw  peryglacjalnych 
określa więc kształtow anie się mozaik glebowych terenów górskich i pod
górskich.

W terenach nizinnych w ystępuje strefa perstrukcji peryglacjalnej, 
wytworzona podczas schyłku plejstocenu i w  początku holocenu z m ate
riałów klastycznych akum ulacji peryglacjalnej lub w  odsłoniętych osa
dach lodowcowych albo starszej zwietrzelinie innych skał. Seria strefy 
perstrukcji peryglacjalnej składa się z następujących warstw: perygla- 
cjalnie zaburzonej i pokrywowej, leżących bezpośrednio na zazwyczaj 
węglanowym podłożu m ineralnym  o nie zakłóconych strukturach  sedy
m entacyjnych.

— W a r s t w a  p e r y g l a c y j n i e  z a b u r z o n a  w ystępuje w 
spągu serii i ma zazwyczaj uziarnienie podobne do niżej leżącego pod
łoża. Cechą charakterystyczną tej w arstw y jest przynajm niej częściowe 
zniszczenie lub zakłócenie struk tu r sedym entacyjnych, całkowite odw ap
nienie oraz bardzo częste występowanie szczelin o kształcie klinów lub 
form krioturbacyjnych o różnych kształtach, wypełnionych m ateriałam i 
z warstw y nadległej. Barwa w arstw y peryglacjalnie zaburzonej jest w 
przypadku glin, utworów pyłowych i iłów różnej genezy zazwyczaj żółto- 
brunatna, w piaskach — żółta z licznymi żółtobrunatnym i plamami, szcze
gólnie wzdłuż krawędzi szczelin tworzących ciągłe smugi iluwialne. W ar
stwa ta sięga zazwyczaj do głębokości 1-2 m. W utw orach piaskowych 
przechodzi ona falistą strefą kam ienistą w niezakłócone podłoże. W gli
nach, utw orach pyłowych i iłach przejście to jest bardzo wyraźne, prze
jaw ia się w zmianie barw y oraz w w ystępow aniu węglanów rozproszo
nych i w postaci konkrecji nacieków, pseudogrzybni, w arstew ek itp. w 
podłożu bezpośrednio pod w arstw ą peryglacjalnie zaburzoną.

—- W a r s t w a  p o k r y w o w a  tworzy zazwyczaj ciągłą warstw ę 
stropową, w osadach plejstoceńskich lub zwietrzelinach na terenach nie 
zdenudowanych w holocenie, niezależnie od reliefu mniej więcej równej 
miąższości 40-60 cm. Powstała ona w  stropowej części istniejącej już 
w arstw y peryglacjalnie zaburzonej i oddziela się od niej w m ateriałach 
piaszczystych w arstw ą kam ienisto-żwirową w form ie girlandowej, na
wiązującej do arktycznych poligonów kam ienistych. Je j przebieg jest na 
ogół równoległy do powierzchni ziemi. Obtoczone odłamki skalne lub 
ostrokraw ędzista zwietrzelina (np. skał wapniowych) są ułożone osiami 
podłużnymi wzdłuż linii przebiegu struk tu r girlandowych i często w y
kazują ślady obróbki eolicznej. M ateriał skalny w arstw y pokrywowej
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wytworzonej z piasków m a barw ę równom iernie żółtobrunatną i jest bo
gatszy w frakcje spławialne i pyłowe od niżej leżącej w arstw y perygla- 
cjalnie zaburzonej.

Gliny, utwory pyłowe i iły są w tej warstw ie wyraźnie spłaszczone 
i wzbogacone w części szkieletowe bądź na nich leży pokrywa o składzie 
mechanicznym piasków gliniastych.

W przypadkach stosunkowo płytkiego występowania glin, utworów 
pyłowych lub iłów — do głębokości 60 cm, obie warstw y peryglacjalne 
oddziela bruk kam ienisto-żwirowy z pojedynczymi głazami. Elementy 
składowe tego bruku są często oszlifowane eolicznie do trójgraniaków. 
Również w skład części ziemistych w arstw y pokrywowej, a także m ate
riałów  m ineralnych w ypełniających szczeliny i formy krio turbacyjne w 
w arstw ie peryglacjalnie zaburzonej, wchodzą dość duże ilości ziarn z ce
chami obróbki eolicznej. W skazują one, łącznie z graniakam i, na silne 
procesy eoliczne w fazie powstawania w arstw y pokrywkowej. W przy
padkach występowania glin, utworów pyłowych i iłów pod w arstw ą po
krywową zjaw iają się w niej okresowe wody stagnujące pochodzenia 
atmosferycznego, powodujące wytworzenie w dolnej jej części poziomu 
opadowo-glej owego o barw ie żółtoszarej lub szaropopielatej z drobnymi 
konkrecjam i żelazisto-manganowymi.

Z występowaniem  serii skał strefy perstrukcji peryglacjalnej wiążą 
się charakterystyczne typy i podtypy gleb. Z pełnej serii w arstw  o skła
dzie mechanicznym piasków pow stają gleby brunatne lub bielicowe. 
Z glin lub utworów pyłowych i iłów spiaszczonych w w arstw ie pokry
wowej lub z pokrywy piasków leżącej na glinach, utw orach pyłowych 
i iłach pow stają zazwyczaj gleby płowe lub gleby opadowoglejowe. W 
przypadkach zdenudowania piaszczystej pokrywy pow stają z odsłoniętej 
w arstw y peryglacjalnie zaburzonej w glinach, utworach pyłowych i iłach, 
gleby typu brunatnego.
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К ласс охватывает почвы разны х типов и подтипов с приближенны ми био- 
ф изико-химическими свойствами связанными с направлением определенного 
почвообразовательного процесса.

Т и п ы  п о ч в

Тип почвы является основной единицей систематики почв. Он вы ражает  
относительно постоянную ф азу  определенного направления развития почво
образовательного процесса, связанную с известным распределением биотичес
ких и абиотических факторов данной географической среды. Отдельные типы  
почв характеризуию тся меньшей или большей расслоённостью почвенного про
ф иля на отдельные генетические горизонты, образую щ иеся в результате р аз
ны х происходящ их в почве изменений, таких как выветривание, аккумуляция  
органических и минеральных соединений и перемещ ение разны х веществ в 
легко растворимой или коллоидной форме. В условиях природных или при
ближ енны х к природным отдельным типам почвы отвечают характерны е ра
стительные сообщества.

П о д т и п ы  п о ч в

Подтипы почвы выделяют тогда, когда на свойства основного почвообразо
вательного процесса данного типа накладываются дополнительно свойства дру
гого почвообразовательного процесса, модифицирую щ ие био-ф изико-хим ичес- 
кие свойства почв и связанные с ними морфологические свойства почвен
ного профиля.
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В и д ы  п о ч в

Вид почвы это единица систематики почв, характеризую щ ая материнскую  
и подстилающ ию породу данной почвы (геологические образования), .из кото
ры х под влиянием разны х почвообразовательны х факторов образую тся почвы  
причисляемые к соответствующему типу и подтипу.

Р а з н о в и д н о с т и  п о ч в

Разновидность почвы определяется на основании гранулометрического со
става почвенной формации, вы раженного процентным участием отдельны х  
фракций. Деление почв на разновидности покрывается с делением почвен
ны х формаций на механические группы, принятым Польским Обществом П оч
воведов.

ХАРА КТЕРИ СТИ КА ОТДЕЛЬНЫ Х КЛАССОВ И ТИПОВ ПОЧВ

К л а с с  I

БЕСКАРБОНАТНЫ Е, М ИНЕРАЛЬНЫ Е ПОЧВЫ НАЧАЛЬНОЙ  
СТАДИИ РАЗВИ ТИ Я

Вы деленная единица охватыавет примитивные минеральные почвы, обра
зованные из разны х материнских пород, с обыкновенно глубоким залеганием  
грунтовой воды.

Почвы причисляемые к этому классу составляют вступительную ф азу  р аз
вития — они находятся как-бы  на пограничии м еж ду материнской породой  
и почвой. В них преобладает ф изическое выветривание над химическим, при
чем это последнее обозначено в проф иле очень слабо.

Содерж ание гумуса в верхних горизонтах почв этого класса обыкновен
но очень небольшое. Основное строение почвенного проф иля в этом классе 
обозначается символом (А) С—С.

В классе минеральных почв начальной стадии развития выделены два сле
дую щ их типа:

1. Инициальные скалистые почвы (Lithosols).
2. Инициальные рыхлые почвы (Regosols).
В систематической схеме почв Польши выделены сверх того в качестве 

отдельного типа глинистые, слабо развиты е почвы (Plastosols), занимающие 
посредственное место м еж ду I классом минеральных почв вступительной ста
дии развития и II классом минеральных слабо развитых бескарбонатны х почв. 
Эти почвы будут охарактеризованы  при рассматривании почв II класса.

1. И Н И Ц И АЛ ЬН Ы Е СК А Л И С ТЫ Е П О Ч ВЫ  (LITHOSOLS)

Этот тип встречается главным образом в горны х областях. Он охватывает  
мелкие, примитивные каменисто-щ ебневые почвы, образованные in situ  из мо
нолитных скал. Инициальные скалистые почвы встречаются такж е на мень
ш их площ адях холмистых местностей, везде там, где выступает на поверх
ность открытая под влиянием процесса эрозии монолитная порода. Общая 
мощность этих почв колеблется в пределах от 0 до 15 см, не учитывая более  
глубоких трещин. Слой выветриваемой породы мощностью от нескольких до  
около 20 см залегает непосредственно на монолитной скалистой породе. Поч
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венный профиль составлен из горизонтов (А) С—С. Обыкновенно скудный ра
стительный покров составляют, как правило, скальные или травяные со
общества. Иногда можно встретить такж е карликовые экземпляры ели и сосны.

Рассматриваемая единица представлена двумя подтипами:
а) инициальные скалистые эрозионные почвы,
б) инициальные скалистые полигональные почвы.
Инициальные скалистые эрозионные почвы выступают, как правило, в 

морфологически сильно диф ф еренцированны х партиях площади.
Инициальные скалистые полигональные (структурные) почвы выступают 

иногда в более высоких партиях горных местностей с меньшими уклонами 
(обыкновенно выше верхней границы леса).

2. И Н И Ц И АЛ ЬН Ы Е РЫ Х Л Ы Е  П О Ч ВЫ  (REGOSOLS)

Эта выделенная единица представлена, как правило, биологически глубо
кими, но примитивными почвами, образовавшимися из разны х кластических  
отлож ений несоедииенны х вяжущ им веществом, а такж е выступающими в гор
ных местностях щебнями кварцево-кремновы х пород, иногда значительной  
мощности (свыше 100 см). Это почвы с основным строением профиля (А) С—С, 
сравнительно часто почти бесгумусные.

В рамках рассматривае?лой единицы выделены четыре подтипа:
а) инициальные рыхлые эрозионные почвы.
б) инициальные ры хлы е делювиальные почвы,
в) инициальные рыхлые эолические почвы,
г) инициальные рыхлы е аллювиальные почвы.

К л а с с  II

МИНЕРАЛЬНЫЕ СЛАБО РАЗВИ ТЫ Е БЕСКАРБОНАТНЫ Е ПОЧВЫ

К  выделенной единице причисляются минеральные почвы образованные из 
монолитных и ры хлы х бескарбонатных скалистых пород, с глубоким залега
нием грунтовой воды. Чащ е всего это почвы по своей природе более или ме
нее кислые, покрытые ацидофильной растительностью. Основное строение про
филя почв этого класса обозначается символом АС— С (образованный горизонт 
А, в обыкновенно слабо диф ференцированном профиле).

В классе минеральны х слабо развиты х бескарбонатных почв выделены  
два типа:

1. Слабо развитые глинистые почвы (plastosols).
2. Слабо развиты е кварцево-кремневы е почвы (rankers).

1. СЛАБО Р А ЗВ И Т Ы Е  ГЛИНИСТЫ Е П О Ч ВЫ  (PLASTO SO LS)

Почвы этого типа характеризую тся с одной стороны слабо диф ф еренциро
ванным строением профиля ((А) С— С или АС— С), а с другой стороны связаным, 
глинистым или илистым материалом. Они образую тся либо под влиянием вод
ной эрозии на денудированны х площ адях (напр, открытые ленточные глины), 
либо в результате аккумуляции денудированны х почвенных и скальны х ма
териалов в пониж енны х партиях площади. В обоих случаях почвообразова
тельный процесс обозначен слабо. В верхн их горизонтах этих почв, ввиду отсут
ствия в н и х или только незначительного содерж ания гумуса, еще не обр азу
ются устойчивые илисто-гумусно-ж елезисты е комплексы. Эти почвы леж ат в
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систематической схем е почв на пограничии м еж ду классом инициальных (А) 
С—С и классом слабо развитых почв (АС—С), поскольку их эволюция мо
ж ет происходить в разны х направлениях в зависимости в первую  очередь от 
минерального состава почвенного материала.

2. СЛАБО Р А З В И Т Ы Е  К В А Р Ц Е В О -К Р Е М Н Е В Ы Е  П О Ч ВЫ  (RANK ERS)

Выделенный тип охватывает морфологически слабо диф ф еренцированны е  
почвы, с основным строением А С —С, образованные из массивны х и ры хлы х  
бескарбонатных кварцево-кремневы х пород, с глубоким горизонтом грунтовой  
воды. В проф илях этих почв иногда встречаются зачатковые горизонты В 
или (В). Мощность проф иля обыкновенно не превышает 40 см. Чаще всего 
это более или менее кислые почвы (pH колеблется обыкновенно в пределах  
3,0—6,0), покрытые в природных условиях ацидофильной растительности).

В почвообразовательном процессе этих почв основную роль играет м еха
ническое выветривание. В горных областях это преимущ ественно каменисто
щ ебневые почвы, выступающие часто в горной зоне карликовой сосны, под 
пластами ацидофильны х травяных сообществ, или под лесом верхней горной 
зоны. На низменностях выш еуказанная единица слабо развиты х почв представ
лена почвами образованными из разны х кластических бескарбонатных ф орм а
ций, в первую очередь из песков с глубоким уровнем грунтовой воды. Это 
преимущественно проветриваемые и сухие почвы, со слабо обозначенным гу- 
мусным горизонтом. Растительный покров на низменных площ адях, на ран- 
керах образованных из песков, составляют обыкновенно сухие сосновые леса.

В зависимости от совокупности экологических условий, а в значительной  
степени и от почвенного минерального материала ранкеры могут постепенно 
преобразовываться в буроземы или подзолисты е почвы.

В рассматриваемой единице .выделяются три подтипа:
а) слабо развитые собственные кварцево-кремневые почвы,
б) слабо развиты е побуренные кварцево-кремневы е почвы,
в) слабо развитые оподзоленные кварцево-кремневые почвы.

К л а с с  III

КАЛЬЦИЕВЫ Е ПОЧВЫ

Класс кальциевых почв охватывает почвы образованные из известковых  
или сульф атны х почв, а такж е из кластических пород богатых карбонатом  
кальция. Эти почвы характеризирую тся обыкновенно полным насыщением  
во всем профиле сорбционного комплекса щелочами. Биологические и ф изик о
химические свойства этих почв обусловлены содержанием кальция в материн
ской породе. Образующ ийся на этих почвах гумус стабилизуется под влиянием  
активных карбонатов. Легко образую тся устойчивые органо-минеральные ком
плексы, с медленным ходом процессов минерализации.

Гумус образовавш ийся на этих почвах обыкновенно мулль-кальциморфного  
или мулль-модер кальциморфного типа. Отношение С/N  в гумусном горизон
те этих почв колеблется чаще всего в пределах 10— 15, а иногда бывает выше, 
напр, в лесоперегнойны х рендзинах. В морфологическом отношении кальцие
вые почвы характеризую тся основной структурой А — С, однако в известны х  
экологических условиях в профиле этих почв может образовываться зачатко
вый горизонт (В).
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В классе кальциевых почв выделены два типа:
1. Рендзины.
2. Парарендзины.

1. РЕ Н Д ЗИ Н Ы

Рендзины  образую тся под влиянием преобладающ его фактора материнской  
породы. Это азональные почвы, образую щ иеся не только в лесо-луговой зоне, 
но и в лесной, лесостепной и лугостепной зоне, в условиях как влажного так 
и полуаридного, континентального и средиземноморского климата.

М атеринскую породу этих почв составляют: известняки, мергели, опоки, 
доломиты — различны х геологических формаций, а такж е гипсы.

В типе рендзин выделены следую щ ие подтипы:
а) инициальные рендзины,
б) типичные рендзины,
в) перегнойные рендзины,
г) буроземные рендзины,
д) перегнойные горные рендзины,
е) лесоперегнойные рендзины,
ж ) красноцветные реликтовые рендзины.
Дальнейш ее деление подтипов рендзин на виды и разновидности обуслов

лено геологической формацией, видом материнской породы и механическим  
составом выветренной породы.

2. П А Р А Р Е Н Д ЗИ Н Ы

Парарензины встречаются в Польше на различны х площ адях. Они образо
вались из кластических отложений богатых карбонатами не только в более глу
боких, но и верхних слоях. Они могут образовываться м.пр. такж е из илистых  
сланцев содерж ащ их значительные количества известскового вяж ущ его ве
щества, и з богатых карбонатами песчаников и песков. Следует особенно четко 
отметить, что парарендзины, подобно рендзинам, представляют собой литоген
ные почвы вы деленны е как особой тип с точки зрения свойств материнской  
породы. Образование ларарендзин обусловлено млгр. специфическим вы ветри
ванием богатой карбонатами кластической породы. Ф изико-химические свой
ства материнских пород обуславливают их ксеротермичность, а в то ж е  время 
и стабильность образованны х из них почв. П арарендзины  занимают у нас 
сравнительно небольш ие площади, поскольку в кластических породах, из ко
торы х образую тся эти почвы, в значительной степени выщелочены карбонаты  
из верхних слоев.

Парарендзины  характеризую тся в морфологическом отношении основным  
строением проф иля А —С, не исключающим возможности образования переход
ных горизонтов.

С физико-химической точки зрения почвы этого типа характеризую тся пол
ным или очень высоким насыщением щелочными катионами, значительным  
содержанием карбонатов в горизонте Ai  (до около 30% в темноцветных пара- 
рендзинах), за исключением буроземны х парарендзин (в горизонте А и которых 
выступают небольш ие количества, а иногда лишь следы карбонатов), гумусом  
мулль-кальциморфного или модер-кальциморфного типа. Как на низмен
ностях так и на горных площ адях они являются местообитаниями лиственного 
или смешанного леса, а такж е травяной и разнотравяной растительности.

В типе парарендзин выделены следую щ ие подтипы:
а) инициальные парарендзины,
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б) типичные парарендзины,
в) перегнойные парарендзины,
г) буроземные парарендзины.

К л а с с  VI  

ЧЕРНОЗЕМНЫ Е ПОЧВЫ

К  классу черноземны х почв причисляем почвы образую щ иеся в условиях  
умеренного континентального, более или менее сухого климата, с лугостепным  
или лесостепным растительным покровом, а такж е почвы образую щ иеся в 
условиях умеренного влажного (гумидного) климата, с луговым растительным  
покровом.

В ы деленная единица охватывает почвы разнящ иеся друг от друга генези
сом и гидрологическим режимом, однако с приближенными биологическими и 
ф изико-химическими свойствами.

Черноземные почвы образованные с участием лесостепной растительности  
занимают в Польше небольшие площади в юго-восточной и восточной части 
страны. Они образовались исключительно из лёссов, по всей вероятности в 
начале послеледникового периода. Таким образом это реликтовые почвы.

Генезис черноземны х почв всегда связан с высокой биологической актив
ностью лугостепных, лесостепны х или лесолуговы х местообитаний, характери
зую щ ийся быстрыми темпами разлож ения и гумификации растительны х остат
ков. Значительное влияние на накапливание гумуса и на дальнейш ую эволию- 
цию этих почв оказывают, наряду с биоклиматическими условиями, физические  
и химические свойства материнской породы, а м еж ду прочим содерж ание в ней 
щ елочны х соединений.

На территории Польши встречаются следующ ие типы черноземны х почв:
1. Серые лесные почвы.
2. Черноземы лесостепные.
3. Черноземы лесолуговые.

1. СЕРЫ Е ЛЕСНЫ Е ПОЧ ВЫ

Серые лесные почвы выступают обыкновенно в комплексе с черноземами 
лесостепной полосы, т.наз. лесостепными черноземами. Они образуются, как 
правило, из лёссов бедны х карбонатами, при участи лесны х растительных со
обществ. В почвенном проф иле слой подстилки, обыкновенно небольшой мощ
ности, легко подвергает разлож ению  в течение года. Горизонт Ai мощностью  
около 30—40 см, темно-серой или серой окраски, со слабо обозначенной комко
ватой структурой, переходящ ей обыкновенно в ореховатую. С одерж ание гумуса 
— около 3%. Тип гумуса мулль или мулль-модер. Реакция этого горизонта 
слабо кислая или кислая. Горизонт A t переходит постепенно в горизонт AiB  
с глубиной 40—50 см, отличающийся серо-бурой окраской и крупно-призмати
ческой или ореховатой структурой. Н иж е мож ет выступать горизонт В саС  со 
светло-бурой окраской, с серо-белыми пятнами и конкрециями карбоната каль
ция. М атеринскую породу С составляют лёссы  или лёссовидные формации.

Серые лесные почвы отличаются, в общем, высшей компактностью в срав
нении с лесостепными черноземами. Это обыкновенно почвы по механическо
му составу тяжелосуглинистые, иногда с признаками огления в верхних слоях. 
Они составляют местообитания лиственных и смешанных лесов.
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На территории Польши в рамках этого типа вы делен только один подтип  
темносерые лесные почвы.

2. Ч ЕРН О ЗЕМ Ы  ЛЕСОСТЕПНЫ Е

Черноземы лесостепной полосы, т.наз. лесостепные черноземы, образовались  
на территории Польши исключительно из лёссов. И х генезис ещ е до конца не 
изучен; остается неизвестным, образовались ли они непосредственно в лесо
степной полосе или вследствие деградации типичных черноземов под влиянием  
лесной растительности. Следует в частности подчеркнуть, что в более теплые 
и сухие времена послеледникового периода могла в условиях полуаридного кли
мата развиваться лугостегтная растительность, а в более влажны е времена — 
лесная растительность, причем леса в условиях полувлаж ного (семигумидного) 
климата могли произрастать не в сомкнутых массивах, а составлять т.наз. ле
состепь. На территории Польши эти почвы можно встретить в ее юго-восточной  
и южной части. Эти почвы характеризую тся основным строением проф иля АС, 
однако могут в проф иле наблюдаться зачатковые горизонта побурения или вы- 
щелочения. М атеринскую породу составляют лёссы. Карбонат кальция переме
щаемый из верхн их горизонтов накапливается обыкновенно в виде известковы х  
конкреций (т.наз. лёссовы х куколок) в иллювиально-карбонатном горизонте. 
Гумусный горизонт А а с мощностью не превышающей, как правило, 70 см (на 
территории Польши), содерж ит чащ е всего около 4% гумуса в т.наз. подлинны х  
черноземах, или 3— 4% гумуса в т.наз. деградированны х черноземах. Реакция  
почвы (в горизонте A t) — от слабо кислой до нейтральной. Почвы этого типа 
принадлежат к биологически активным почвам. Об этом свидетельствуют: гу
мус типа мулль, ходы  дож девы х червей, кротов, хомяков и т.п. (т.наз. крото
вины). В горизонте A t соотношение м еж ду гуминовыми кислотами и ф ульво- 
кислотами приближается к 1, а соотношение С/N  составляет около 10, однако 
не достигая 10 в культурны х почвах.

На территории Польши сравнительно наиболее выдающ уюся роль играют 
т.наз. деградированные черноземы. Понятие деградации черноземов неточное. 
Под названием деградированны х черноземов подразумевается обыкновенно  
либо частично побуренные черноземы, либо в известной степени выщелоченные 
черноземы. Деградированные черноземы характеризую тся в ф изико-хим ичес
ком отношении более низкой величиной pH, несколько меньшей степенью на
сыщения щелочами и меньшим содерж анием гумуса в аккумуляционном гори
зонте, в сравнении с подлинными черноземами.

В типе лесостепны х черноземов выделены  два подтипа:
а) подлинные лесостепные чорноземы,
б) деградированные (побуренные или выщелоченные) лесостепные черно

земы.

3. ЧЕРН О ЗЕМ Ы  ЛЕСО-ЛУГОВЫ Е

Чернозамы лесо-луговы е выделены в особой тип в классе черноземны х  
почв. Они образовались из разны х материнских пород, чаще всего богатых 
карбонатом кальция, в условиях умеренной влаж ности и при участи не только 
луговой, но и лесной растительности. В отличие от черноземовидны х почв бо
лотного происхож дения, они обыкновенно располож ены  выше по рельеф у и х а 
рактеризуются более низким уровнем грунтовой воды однако при его значи
тельны х колебаниях на протяжении года. Эти почвы часто обнаруживаю т и з
вестные признаки оглеения в связи с периодически высокими уровнями грун
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товой воды, а такж е — в случае более тяж елы х отложений — признаки оглее- 
ния с верхних слоев. От черноземов лесостепной полосы они разнятся не только 
генезисом, но и гидрологическим режимом, в частности гораздо более высокими 
и изменчивым уровне*м грунтовой воды.

На биологические и ф изико-хим ические свойства этих почв, а в первую  
очередь на накапливание гумуса и его качество сущ ественное влияние оказы 
вает материнская порода, ее гранулометрический состав и содерж ание в ней 
карбонатов.

В типе луговых черноземов вы делены следующ ие подтипы:
а) типичные лесо-луговы е черноземы,
б) деградированные лесо-луговы е черноземы.

К л а с с  V

БУРОЗЕМ НЫ Е ПОЧВЫ

Почвы причисляемые к классу буроземны х образуются в условиях умерен
ного климата, более или менее влажного или теплого влажного, с участием  
растительности лиственного или смешанного леса. Они характеризую тся интен
сивным биохимически:/: выветриванием, е результате которого образуются более 
или менее прочные соединения органического вещества с минеральными элемен
тами, м.пр. комплексные ж елезисто-гумусны е и л и .ж ел еэисто-ил исты е соедине
ния. Освобождаемые в результате выветривания окиси ж ел еза  образуют в соеди
нении с гумусными веществами буры е оболочки на поверхности минеральных  
зерен. В зависимости от климатических условий, а в первую очередь от вели
чины атмосферны х осадков и от водопроницаемости материнской породы, сво
бодные формы ж ел еза  могут в этих почвах подвергаться частичному вы щ е- 
лочению Е горизонт В (бурые выщелоченные, псевдоподзол истые почвы).

Буроземны е почвы обыкновенно биологически активные, с гумусом типа 
мулль или мулль-модер. Реакция этих почв и степень их насыщения щелочами 
колеблются в ш ироких пределах в зависимости от климатических условий и 
материнской породы. На территории Польши они образованы чаще всего из 
моренных суглинков, пылеватых отложений. супесей подстелаемых суглинками, 
а такж е из песчаников, гранитов и гнейсов.

В классе буроземны х почв выделены два их типа, в частности:
1. Буры е лесные.
2. П севдоподзолисты е (лессированные) почвы г.

1. Б У РЫ Е  ЛЕСНЫ Е ПОЧ ВЫ

Почвы этого типа образовались при участии растительности лиственных, 
реж е смешанных лесов, а такж е смешанных хвойны х лесов (горнолесные кис
лые бурые почвы), из различны х материнских пород. Буры е лесны е почвы х а 
рактеризую тся обыкновенно гумусом типа мулль или переходной формой мулль- 
-модер. Это почвы с основным строением проф иля А —{В)—С, хотя в проф илях  
подтипов могут выступать также переходны е генетические горизонты. Они х а 
рактеризуются, как правило, отсутствием выщелочивания или только слабым 
продвижением колоидны х частиц. В этих почвах освобождаемы е в разультате 
выветривания окиси ж ел еза  образуют с некоторыми формами гумуса комплекс-

1 П сев до п о д зо л и сты е почвы  представл я ю т собой  п е р ех о д н у ю  ф а з у  р азви тия  м еж д у  
вы щ елочен н ы м и  бур ы м и  лесн ы м и  и п одзол и сты м и  почвам и.
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ные соединения, которые составляя вяж ущ ее вещ ество обуславливают проч
ность агрегатов.

Горизонт A lf в общем, хорош о развит; его мощность обыкновенно составляет  
около 10—30 см. Он имеет буро-серую  окраску и характеризуется средне-оре- 
ховатой, зернистой или комковатой структурой. Горизонт А ± переходит посте
пенно в ниж ележ ащ ий горизонт (В) с бурой окраской и обыкновенно орехо- 
вато-комковатой структурой. В этом горизонте встречаются многочисленные 
корни а часто такж е ходы  дож девы х червей.

Горизонт (В) переходит постепенно в горизонт С материнской породы. Ма
теринская порода С бывает массивной или рыхлой, обыкновенно с высоким  
содерж анием алюмо-силикатов и часто карбоната кальция.

В типе буры х лесны х почв выделены следую щ ие подтипы:
а) бурые лесные типичные,
б) „ ,, выщелоченные,
в) ,, „ кислые,
г) „ „ оподзоленные,
д) серо-буры е лесные.

2. Л ЕС С И ВИ РО ВА Н Н Ы Е  П О Ч ВЫ

Лессивированные почвы образую тся чаще всего в условиях умеренного кли
мата со значительным количеством атмосферны х осадков. Они образую тся с 
участием лиственного, р еж е смешанного леса.

К  характерным морфологическим признакам этих почв принадлежат: серо- 
-пепельный горизонт А х со слабой зернистой структурой: горизонт А 3 с соло- 
менно-желтоватой окраской в разны х оттенках, такж е с обыкновенно слабо 
обозначенной структурой; горизонт Bj с ж елто-бурой окраской и с чащ е всего 
ореховатой или призматической структурой, причем поверхность агрегатов по
крыта оболочками образованными из перемещ аю щ ихся коллоидны х минераль- 
но-органических соединений. Эти оболочки можно различить с помощью лупы. 
В противоположность подзолистым почвам, перемещ ение глинистых минералов в 
данном случае механическое, коллоидные ж е  соединения гидроокисей ж ел еза  
и некоторые формы гумусных соединений перемещ аются в сильно диспергиро
ванном состоянии. В результате этих процессов образуется т.наз. текстурный  
горизонт Bt, более заметно, а иногда более сильно обогащенный илистыми 
частицами в сравнении с выш ележащ ими горизонтами и с материнской поро
дой. В сухом состоянии текстурный горизонт распадывается на агрегаты, а во 
влажном состоянии характеризуется компактностью и водонепоницаемо*стыо, 
Это является причиной частого оглеения ниж ней части горизонта A s или верх
ней части горизонта B v П ереход горизонта В : в материнскую породу С обык
новенно постепенный, а м еж ду горизонтами А я и чаще всего резкий.

Материнскзчю породу С составляют преимущественно пылеватые отложения, 
часто супеси и валунные суглинки, р еж е — глины.

Вы ш еуказанны е морфологические признаки и диф ф еренциация механичес
кого состава в проф иле псевдоподзолисты х почв могут быть в некоторых слу
чаях обусловлены двучленностью материнской породы (преимущественно пески 
подстеленные моренными суглинками). В аж ное значение в образовании песча
ных наносов на глинистых отлож ениях придается в последнее время процессам  
происходящ им в периглациальной среде.

Лессивированные почвы характеризую тся значительным выщелочением ка
тионов, б  первую очередь карбонатов и поэтому их реакция чаще всего кислая,
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а в некоторых случаях приближ енная к нейтральной. Различно подзолистым  
почвам они характеризую тся в общем меньшей обменной кислотностью, с не
большим участием обменного алюминия. Степень насыщенности щелочами сорб
ционного комплекса преимущ ественно средняя.

В типе лессивированных почв выделены следующ ие подтипы:
а) типичные лессивированные почвы,
б) оподзоленны е лессивированные почвы.

К л а с с  V I  

ПОДЗОЛОЗЕМЫ

П одзолоземы  образуются, как правило, из более бедны х материнских по
род разного геологического происхож дения, с различным минеральным и гра
нулометрическим составом, при участии бореальной лесной растительности  
(хвойны х лесов).

На территории Польши сущ ествовали условия благоприятствующие разви
тию подзолоземов в холодны х и влаж ны х интерстадиях плейстоцена и голо
цена в пребореальный период, а такж е в холодны х и влаж ны х ф азах  суббо- 
реального и субатлантического периода. В разны е биоклиматические периоды  
образовывались различные генерации подзолоземов.

Подзолоземы  характеризую тся в морфологическом отношении следующим  
основным строением профиля: A l —A f h —А ±—Л 2—В—С.

В отдельных типах и подтипах почв этого класса могут появляться генети
чески переходны е горизонты или дополнительные горизонты, образованные в 
результате накладывания других процессов на процесс оподзоливания. Д и ф ф е
ренциация проф иля подзолоземов на отдельные генетические горизонты мож ет  
быть более или менее четкой в зависимости от интенсивности процесса опод
золивания (напр, горизонт А 2 м ож ет в некоторых почвах не выступать, или 
выступать совместно с горизонтом Ai).

Скудность почвенной среды, высокая кислотность и развитие грибов обу
славливают образование легко растворимых и кислы х гутмусных соединений  
типа фульвокислот. Ф ульвокислоты образую т в верхних горизонтах этих почв с 
соединениями ж ел еза  и алюминия легко растворимые комплексные соединения, 
перемещ аю щ иеся в коллоидной форме в горизонт В. Горизонт В  в сравнении  
с горизонтом А2 гораздо богаче соединениями ж ел еза  и алюминия а такж е пе
регноем.

В классе подзолоземов выделены следую щ ие типы почв:
1. Рж авы е почвы.
2. П одзолистые почвы.
3. Подзолы.

1. Р Ж А В Ы Е  П О Ч ВЫ

Рж авы е почвы образую тся из бедны х щелочами, водопроницаемы х песча
ных отложений, некоторых ры хлы х или слабо суглинистых песков, а такж е  
крупнозернисты х бескарбонатных песчаников. Они носят рж авую  о-каску, обра
зованную  в результате геологического выветривания, по всей вероятности еще 
в периглациальный период. Под геологическим выветриванием следует подра
зумевать ф изическое и химическое выветривание первичных скал и минералов, 
без более значительного участия микроорганизмов.
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Дальнейш ее участие растительных хвойны х лесов в кислы х и слабо-влаж 
ных условиях не способствовало более интенсивной подвижности полутор
ных окислов, покрывающ их тонкой оболочкой поверхность минеральных зерен  
песка. Отсутствие передвижения полуторных окислов в большей степени и на 
большую глубину, хотя они выступают преимущ ественно в свободном виде, свя
зано в этих почвах в первую очередь с водным режимом. В частности эти 
соединения, образуя в почве с фульвокислотами легко растворимые в воде 
комплексы, перемещаются более интенсивно в условиях достаточного увл аж не
ния. Отсутствие связи гумусны х кислот (в первую очередь фульвокислот) с 
минеральными частицами составляет характерный признак рж авы х почв, раз
личающ их эти последние от буры х лесны х кислых.

Профиль типичной ржавой почвы характеризуется следующими генети
ческими горизонтами: A l— (Ар)—А гВ—В— С

Под слоем подстилки A i  находится слабо развитый переброженны й гори
зонт (лесного перегноя — А г), составленный из слабо разлож енны х раститель
ных остатков, иногда проросш их клочьями мицелия.

Горизонт AjB мощностью до 20 см, с рж аво-серой окраской, бесструктурный  
(в нем отсутствуют илисто-гумусны е агрегаты). Соотношение С/N  в этом гори
зонте обыкновенно около 20. Горизонт А ХВ переходит в горизонт В, достигаю
щий иногда значительной глубины (60— 80 см). Горизонт В, с ржавой окраской, 
содерж ащ ий значительные количества ж елеза, переходит постепенно в мате
ринскую породу С. В песках материнской породы выступают часто ж елто-бу- 
рые полосы, пробегающие обыкновенно параллельно горизонту В. Следует пред
полагать, что это могут быть реликты периглациального периода.

Рж авы е почвы, несмотря на отсутствие четких морфологических показа
телей процесса оподзоления (отсутствие горизонта А 2), обнаруживают, однако, 
с физико-химической точки зрения, его известные признаки. Это кислые почвы, 
с реакцией около 5,0 или ниж е в верхних горизонтах. Они составляют место
обитания свежего или смешанного хвойного леса (тип гумуса в А 0 — мор или 
модер мор. Рж авы е почвы в результате дальнейш ей эволюции в условиях не
сколько высшего увлаж нения переходят в типичные подзолистые почвы.

Рж авы е почвы разделяю тся на два подтипа: 

н) ржавы е типичные почвы,
б) ржавы е почвы оподзоленные.

2. П ОДЗОЛИСТЫ Е П О Ч ВЫ

Характерным морфологическим признаком подзолисты х почв является чет
кое обозначение генетических горизонтов: подзолистого (элювиального) — А 2 с 
пепельной окраской и иллювиального — В с  бурой окраской ржавого оттенка.

В органическом горизонте А 0 можно выделить подгоризонты : А ь — под
стилки, Ар  — переброженны й органический и A u  — перегнойный органический  
подгоризонт. Здесь выступает лесоперегнойный гумус (сырой гумус — мор). 
Четко обозначенный гумусовый горизонт А\ с темно-серой окраской имеет обык
новенно разную  мощность. Горизонт А 2 со светло-пепельной окраской имеет 
такж е разную  мощность, четко отделяясь от горизонта А\ и ниж  ел еж ащ его го
ризонта В. Горизонт В, бурой окраской с ржавы м оттенком бывает такж е не
одинаковой мощности. В зависимости от степени оподзоления этот горизонт р аз
деляется на подгоризонты: Bi — со еветло-^бурой окраской и В2 — с окраской
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от ж елтой до оранжево-бурой. В сравнении с горизонтами Ai и А 2 он обыкно
венно более связной и уплотненный.

М атеринскую породу С подзолисты х почв составляют в климатических усло
виях Польши преимущественно пески разного геологического происхож дения.

В горных областях встречаются местами подзолисты е почвы образованные 
из бескарбонатных песчаников, гранитов и гнейсов.

С физико-хим ической точки зрения подзолисты е почвы характеризую тся, 
как правило, низкой величиной pH в верхних генетических горизонтах и малой 
степенью насыщения основаниями — ниж е 20%, возрастающей в иллювиальном  
горизонте.

В типе подзолисты х почв выделены  следующ ие подтипы:
а) типичные подзолистые почвы,
б) муршеватые подзолистые почвы,
в) торфянистые подзолисты е почвы.

з. подзолы
К типу подзолов причисляются почвы с морфологически выделяющимися  

генетическими горизонтами: A i — A f —А н —А 2— В—С
Различно подзолистым почвам, в проф иле подзола имеется хорош о разви

тый органический горизонт A 0(AF и А н). а неразличный или слабо развитый  
гумусный горизонт Aj. Сверх того иллювиальный горизонт характеризуется  
двучленностью, в частности его составляют гумусный и ж елезисты й иллювий.

Подгоризонт A i ,  мощностью около 2—3 см, составлен из обмерш их остатков 
хвойной растительности (сосны, ели, карликовой сосны) и ацидофильного тра
вянистого покрова (черники, брусники, вереска и др.). Этот подгоризонт посте
пенно переходит в сильно развитый переброженны й горизонт Af , мощность ко
торого обыкновенно колеблется в пределах 5—25 см.

Подгоризонт A f составлен из темно-буры х, слабо измененны х и сильно про
росш их клочьями мицелия войлокообразных растительных остатков, т.наз. лес
ного перегноя. Реакция подгоризонта A f сильно кислая (рН20  около 2,5—4,5). 
Подгоризонт A F резко переходит в подгоризонт А н с черной или чернобурой  
окраской. Подгоризонт Ан в отличие от A f  составлен в первую очередь из 
очень мелких растительных остатков и гумусны х коллоидов. Реакция этого 
подгоризонта сильно кислая (рН20  2,8—4,5), а его переход в горизонт А 2 — 
резкий.

Горизонт А 2, с серо-белой окраской, сильно кислый и очень бедный легко 
растворимыми минеральными соединениями. Его мощность достигает около 
20— 30 см. В этом горизонте происходят иногда процессы поверхностного оглее- 
ния (A2g).

Иллювиальный горизонт обыкновенно довольно связной и даж е плотный. 
Он состоит из двух  подгоризонтов : В н — чернобурой окраски, с накопленными  
здесь ж елезисто-гумусовы ми соединениями и 'нижележащ ий B s — рж аво-бу- 
рой окраски обогащенный соединениями ж ел еза  и алюминия. Подгоризонты В н 
и Bs могут иметь разную  степень развития.

П ереход в материнскую породу, как правило, постепенный. Наличие под
золов связано с обыкновенно бедным, крупнозернистым скальным субстратом. 
С точки зрения механического состава на низменности — это почвы образо
ванные из эолических и водноледниковы х песков, а такж е из песков речны х  
аккумуляционных террас, а в горных областях — почвы образованные из бес
карбонатных пород, крупнозернистых песчаников, гранитов, и т.п.
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В зависимости от водного режима, подзолы  на низменности составляют 
местообитание в первую очередь свеж его или влажного смешанного бора. В 
горных областях и х  можно встретить в первую очередь в верхней горной зоне, 
под чахлыми елями высокогорного бора в ярусе карликовой сосны, а иногда 
под ацидофильной растительностью высокогорных пастбищ. В ниж ней горной 
зоне они встречаются местами под елово-пихтовы ми древостоями.

В зависимости от водного реж има и связанной с ним интенсивности про
цессов оподзоления, м ожно выделить следующие подтипы подзолов:

а) подзолы  ж елезисты е,
б) подзолы гумусовые,
в) подзолы  железисто-гум усовы е,
г) подзолы глеевые (глееподзолы).

К л а с с  V I I  

ЗАБОЛАЧИВАЕМ Ы Е ПОЧВЫ

Заболачиваемые почвы обнимают типы почв, которых свойства обра
зую тся в условиях сильного увлаж нения вызванного либо высоким уровнем  
грунтовой воды, либо действием поверхностны х вод наводнений и атм осфер
ны х осадков. В обоих случаях сильное увлаж нение приводит к образованию  
в почве постоянных или периодически анаэробных условий, способствующ их 
возникновению глеевы х процессов. Глеевые процессы в минеральных почвах  
заключаются в восстановлении трехвалентны х соединений ж ел еза  в двухв а
лентные (Fe3+ -> Fe2*). В связи с этим явлением бурая или ж елтая окраска 
почвы переходит, в зависимости от pH данного горизонта или слоя, в зелено
ватую, голубоватую, зеленосерую  или серо-пепельную . В процессах восстанов- 
новления участвуют анаэробные микроорганизмы. Развитию глеевых процессов  
благоприпяствует накапливание органического вещества. Различаем глеевые 
процессы верхние (осадочно-глеевые) — д, и ниж ние (грунтово-глеевые) — 
G. Первые возникают главным образом в связи с периодическими излиш ками  
воды атмосферических осадков, накапливающ ейся в верхней части проф иля  
на солях с малой водопроницаемостью (ил с прослойками гидроокиси ж елеза). 
Глеевые процессы связаны такж е с высоким уровнем грунтовой воды. В дан 
ном случае образуются глеевые почвы с основанием проф иля А —G.

Растительный покров заболачиваемы х почв содействует образованию обык
новенно довольно сильно развитого перегнойно-дернового горизонта.

В классе заболачиваемы х почв выделены  два типа:
1. осадочно-глеевые (псевдоглеевые) почвы.
2. грунтово-глеевые почвы.

1. ОСАДОЧНО ГЛЕЕВЫ Е (ПСЕВДОГЛЕЕВЫ Е) П О Ч ВЫ

Тип псевдоглеевы х почм охватывает почвы сильно оглееные в верхних  
горизонтах. Это оглеение, глубина которого достигает иногда 1,5 м, может быть 
вызвано накапливанием влаги из атмосферных осадков над слоями со слабой 
водопроницаемостью, а такж е фильтрацией вод содерж ащ их гумусные и ду
бильные вещества. П севдоглеевые почвы периодически или постоянно под
мокшие. В периодах значительного переувлаж нения верхних почвенных горизон
тов, в анаэробных условиях происходит восстановление соединений ж ел еза , 
тогда как в засуш ливы е периоды соединения ж ел еза  подвергаются окислению.
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В конечном итоге в почвенном проф иле выступают вдоль послекорневых про
странств светлые полосы, а окраины этих щелей носят рж авую  окраску (основ
ное строение профиля А —g— С). Признаки поверхностного оглеения обозначают
ся особенно четко в некоторых проф илях почв горных и предгорных областей, 
поскольку эти области характеризую тся значительным, как правило, количест
вом атмосферны х осадков. Псевдоглеевые почвы покрыты лиственными ил;: 
смешанными древостоями (влажный лес), часто характеризующ имися слабым 
ростом.

П севдоглеевые почвы разделяются на три подтипа:
а) типичные поверхностно-глеевы е почвы,
б) стагно-глеевые почвы,
в) поверхностно-глеевы е оподзоленны е почвы.

2. ГРУ Н ТО ВО -ГЛЕЕВЫ Е ПОЧВЫ

Грунтово-глеевые почвы представляют собой минеральные или органичес- 
ко-минеральные почвенные формации с высоким уровнем грунтовой воды (за
стойной или подвижной), в которых глеевые процессы преобладают над всеми 
другими почвенными процессами, а признаки огления видны уж е с глубиной 30 
см. Для этих почв характерно строение профиля А—G. Ход глеевых процессов 
обусловлен значительным переувлажнением, придающем всему профилю  серо- 
-зеленоватую , голубоватую или серо-пепельную  окраску.

Глеевые горизонты, в которых попеременно происходит аэробные и ана
эробные процессы, определяем названием глеево-окислительно-восстановитель- 
ных — Gor (ржавая пятнистость), тогда как ниж ележ ащ ие глеевые горизонты  
с преобладанием восстановительных процессов (с зеленовато-серой окраской) 
определяем как глеево-восстановительные — Gr. В случае очень высокого уров
ня грунтовой воды глеевые процессы охватывают весь почвенный профиль с 
гумусным горизонтом включительно, который приобретает тогда черную окраску  
с заметным стальным оттенком. Темпы разлож ения гумуса бывают разными, 
в зависимости от водно-воздуш «ого режима и богатства почв питательными 
веществами.

Грунтово-глеевые почвы непокрытые сомкнутым древостоем характеризую т
ся довольно сильным и прочным задернением.

Грунтово-глеевые почвы разделяются на четыре подтипа:
а) типичные грунтово-глеевые почвы,
б) полуболотные глеевые почвы (наиленные),
б) полуболотные глеевые почвы,
в) торфяны е и торфяно-глеевы е почвы,
г) му^ршево-глеевые почвы.

К л а с с  V I I I  

БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

Этот класс объединяет в себе типы почв с происходящ им актуально болот
ным процессом. Этот процесс заклю чается в накапливании органических остат
ков в постоянно анаэробных условиях сильно переувлаж ненной или водной 
среды. Гидрофильная болотная растительность на таких почвах не образует  
самкнутого травостоя, произрастая в виде кочек или плавучих пелен.

В этом классе выделены два типа почв:
1. наиленные почвы (полуболотные),
2. торфяны е почвы.
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1. Н АИ Л ЕН Н Ы Е ПОЧ ВЫ  (ПОЛУБОЛОТНЫ Е)

Полуболотные почвы входят в качестве особого типа в состав класса болот
ных почв.

К полуболотным почвам причисляются такж е гиттиевые почвы.
Озерные отложения (и другие) разделяю тся на два подтипы:
а) подлинные гиттии (детритные, известковые, илистые, песчаные или сме

шанные),
б) торфяны е гиттии (дю, детрит).
В типе полуболотных почв выделены следующ ие подтипы:
а) типичные иловые почвы,
б) гиттиево-иловые почвы,
в) морфенно-иловы е почвы.

2. ТО РФ Я Н Ы Е П О Ч ВЫ

Торфяны е почвы характеризует профиль со следующ ими генетическими 
горизонтами: А 0— (Aj)— Т\— Т2

Эти почвы возникли в результате торфообразовательны х процессов. Они 
характеризую тся в общем высоким уровнем грунтовой воды, вызывающем часто 
подтапливание. В зависимости от экологической среды и торфообразовательной  
растительности, можно выделить следующ ие подтипы торфяны х почв:

а) торфяны е почвы низинны х болот,
б) торфяные почвы переходны х болот,
в) торфяные почвы верховы х болот.

Класс  IX 
ОСУШЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

Класс осуш енны х болотных почв охватывает почвы, в которых болотный 
процесс прекратился в связи с естественным или искусственным понижением  
уровня грунтовой воды. В этих почвах произош ли процессы т.наз. муршенил 
или интенсивной гумификации (напр, муршевые и темноцветные почвы).

Этот класс охватывает почвы с высоким содержанием органического ве
щества в разной степени гумификации.

Уровень грунтовой воды на площ адях с такими почвами может значитель
но колебаться на протяжении года, причем возможны  такж е периодические 
поверхностные затопления.

Класс осуш енны х болотных почв охватывает два типа:
1. муршевые почвы.
2. черные почвы (глеево-перегнойные).

1. М У РШ ЕВЫ Е ПОЧ ВЫ

Муршевые почвы возникают в результате мурш еобразовательного процес
са происходящ его в определенны х условиях либо в торфяны х почвах, либо тз 
минеральных подмокших почвах. В обоих случаях в почве происходят явления 
периодической аэро.биозы и анаэробиозы, вы званные значительными колеба
ниями уровня грунтовой воды.

В первом случае верхние слои торфяны х почв подвергаются постепенной  
минерализации органического вещ ества и обогащаются аморфным гумусом. Т а
ким образом торфяны е почвы постепенно преобразую тся в муршевые почвы.
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М ощность муршевого слоя колеблется в пш роких пределах, достигая или пре
вышая 50 см.

Во втором случае из подмокш их минеральных почв образую тся в резуль
тате колебаний грунтовой воды т.наз. муршеватые почвы о основном строении 
проф иля А ХМ—CG.

Почвы муршевого типа можно в общем причислять к осуш енным болотным  
почвам. И х дальнейш ая эволюция обусловлена в реш ающ ей степени водным  
режимом.

В типе мурш евых почв выделены следую щ ие подтипы:
а) торфяно-мурш евы е почвы,
б) илисто-мурш евые почвы,
в) гиттиево-мурш евые почвы,
г) минерально-мурш евые почвы,
д) мурш еватые почвы.

2. Ч Е РН Ы Е ЗЕМ ЛИ  (ГЛЕЕВОПЕРЕГНОЙНЫ Е)

Черные почвы, входящ ие в состав класса осуш енны х болотных почв, об
разовались (в ходе дерново-глеевого процесса) из богатых органическим ве
ществом болотных или озерны х отлож ений и аллювиев. Они расположены  
обычно ниж е лесо-луговы х черноземов и характеризую тся более высоким уров
нем грунтовой довы, обнаруживая, как правило, четкие признаки оглеензия.

В морфологическом отношении черные земли характеризую тся основным  
строением профиля А —С, часто однако в проф илях этих почв выделяются пе
реходны е генетические горизонты (напр. ВС, С g или Ад). С физико-химической  
точки зрения черные земли характеризую тся наиболее часто высокой насы 
щ енностью основаниями, реакцией приближенной к нейтральной и устойчивой  
комковатой структурой. Исключение составляют некоторые деградированные 
или муршеватые черные земли, с более или менее кислой реакцией и сравни
тельно небольшой насыщенностью щелочными катионами в верхних горизон
тах.

В черны х землях на площ адях осуш енны х болот происходят на разны х  
глубинах восстановительные процессы, обусловленны е либо высоким уровнем  
грунтовой воды, либо периодическим застоем осадковы х вод.

В типе этих почв выделены следующ ие подтипы:
а) типичные черные земли,
б) деградированные черные земли,
в) мурш еваты е черные земли.

К л а с с  X

НАНОСНЫЕ (АЛЛЮ ВИАЛЬНЫЕ И ДЕЛЮ ВИАЛЬНЫЕ) ПОЧВЫ

Наносные почвы вы делены е в систематике почв Польши в особый класс из-за  
специфичности почвенного материала, как аллювиального так и делювиального. 
Этот материал, либо отлагаемый актуально на затопляемы х террасах, либо п е
ремещаемый с вы ш ележ ащ их мест на более низкие, составлен из фрагментов  
не только размельченны х и выветренных скал, но и поверхностны х слоев почвы.

Характерным свойством этого материала является его значительная степень 
химического или биологического выветривания.

В классе наносных почв выделены три типа:
1. речные аллювиальные почвы.
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2. морские аллювиальные почвы.
3. делювиальные почвы.

1. РЕ Ч Н Ы Е  А Л Л Ю ВИ А Л ЬН Ы Е  (ПО ЙМ ЕННЫ Е) П О Ч ВЫ

Характерной особенностью речны х аллювиальны х почв является слоение 
связанное с периодическим отложением минеральных и органических материа
лов с разной зернистостью и различным химическим составом. Мощность от
дельны х слоев в проф иле мож ет колебаться от нескольких до десятков сан
тиметров. Таким образом это преимущественно многочленные почвы, связанные 
со слоевым строением почвенного профиля.

В типе речны х аллювиальных почв вы делены  следующ ие подтипы:
а) типичные речные аллювиальные почвы,
б) перегнойные речные аллювиальные почвы,
в) бурые речные аллювиальные почвы.

2. М О РС К И Е  А Л Л Ю ВИ А Л ЬН Ы Е (М А РШ ЕВЫ Е) П О Ч ВЫ

Аллювиальные почвы этого типа можно встретить на небольш их площ адях, 
заняты х преимущ ественно сельскохозяйственными угодиями. Они образую тся из 
прослоенны х морских отложений на площ адях подвергнуты х морским затоп
лениям с последующ им стоком воды. Эти отложения характеризую тся специф и
ческими коллоидно-химическими и физическими свойствами, особенно значи
тельной насыщенностью ионами Са и Na. В проф илях этих почв часто можно  
встретить скелеты организмов обитающ их в морской воде.

3. ДЕЛ Ю ВИ А Л ЬН Ы Е П О Ч ВЫ

Делювиальные почвы включены как особой тип в класс наносны х почв. 
Это почвы образую щ иеся у поднож ья склонов в разного ряда углублениях и 
долинах в результате осаж дения почвенных частиц смываемых поверхност
ными водами. Процессы смыва обусловлены крутостью склонов, их длиной  
и формой, а такж е смываемым материалом. Поэтому делювиальные почвы  
наиболее часто встречаются в горных, и предгорны х областях. Тем не менее 
эти почвы встречаются на всей территории Польши, особенно на лёссовы х  
поверхностях (в связи с податливастью лёсса к водной эрозии), а такж е на пло
щ адях моренных холмов северной Польши.

П рофиль делювиальной почвы приближ ен к проф илю  аллювиальной почвы  
(слоение). Отдельные прослойки имеют более или менее равнозернистую струк
туру, однако соверенно различную  от остальных слоев. Почвенный материал  
прослоек в общем рассортирован более слабо, чем в аллювиальны х почвах. 
Часто среди минеральных прослоек выступают прослойки органических отло
ж ений  или даж е торфа. В ниж ней партии почвенного проф иля часто обозна
чается оглеение.

В типе делювиальны х почв выделены  следующ ие подтипы:
а) типичные делювиальные почвы,
б) черноземны е делювиальные почвы,
в) буры е делювиальные почвы.
В систематике почв Польши выделены сверх того следующ ие классы:

XI. Засоленны е почвы.
X II. Культуроземы .

XIII. Индустриоземы.
Засоленны е почвы (XI) составляют особую типологическую единицу. Эти 

почвы образовались на территории Польши под влиянием соленых морских
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вод или солянок, а иногда в результате промышленных задразнений. Вы делен  
только один тип: солончаки, в котором можно выделить три подтипа:

а) внутренные солончаки,
б) поверхностны е солончаки,
в) глеевые солончаки.
К  культуроземам (класс XII) причислены почвы преобразованные типоло

гически в результате интенсивного использования и высокой культуры  зем ле
делия. В этом классе выделены два типа:

1. Гортисоли (огородные почвы).
2. Ригосоли (почвы с плантажной вспашкой).
Индустриоземы (класс XIII), т.е. почвы преобразованны е под влиянием про

мышленной эксплуатации, делятся на:
1. Почвы образованные под влиянием промышленной деятельности.
2. Почвы измененны е под влиянием промышленной деятельности.

С И С ТЕМ А ТИ К А  П О Ч В ПОЛЬШ И

Классы Типы

А. Почвы с естественными генетическими свойствами

I. Минеральные почвы началь 1. Инициальные скалистые почвы
ной стадии развития (бескар- (Lithosols)
бонатные) 2. Инициальные ры хлы е почвы

(Regosols)

II. Минеральные слабо разви 1. Слабо развитые глинистые поч
тые бескарбонатные почвы вы (Plastosols)

2. Слабо развитые кварцево-кре
мневые почвы (Rankers)

III. Кальциевые почвы 1. Рендзины
2. Парарендзины

IV. Черноземны е почвы 1. Серые лесны е почвы
2. Черноземы лесостепны е
3. Черноземы лесолуговы е

V. Буроземные почвы 1. Бурые лесны е почвы
2. Лессивированные почвы

VI. Подзолоземы 1. Рж авы е почвы
2. Подзолистие почвы
3. Подзолы

VII. Заболачиваемые почвы 1. Ос ад очно-глеевые (псевдогле-
евые) почвы

2. Грунтово-глеевые почвы

VIII. Болотные почвы 1. Наиленные почвы (полуболот-
ные)

2. Торфяны е почвы

IX. Осуш енные болотные почвы 1. М уршевые почвы
2. Черные земли
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X. Наносные (аллювиальные и 1. Речны е аллювиальные (поймен
делювиальные) почвы ные) почвы

2. Морские аллювиальные (мар
шевые) почвы

3. Делювиальные почвы

XI. Засоленны е почвы 1. Солончаки

К лассы Типы

Б. Антропогенические почвы

XII. Культуроземы 1. Гортисоли (огородные почвы)
2. Ригосоли (почвы с плантажной

вспашкой)

X III. Индустриоземы



THE CLASSIFICATION SYSTEM OF POLISH SOILS

S u m m a r y

CRITERIA OF THE UNIT-SYSTEM 
FOR SOIL CLASSIFICATION IN POLAND

The classification system  of soils of Poland is based on genetic criteria taking  
into consideration the developm ent of soils going on under the influence of geo
logical factors (both abiotic and biotic ones) of the soil-form ing process and eco
nom ic activ ity  of man.

The elaboration of the classification of soils in question has been based on 
both b iological and physico-chem ical properties of soils as w ell as on their m orpho
logical features. H ow ever, the consideration has been m ade of the factors of 
P oland’s geographical situation.

On the basis of genetic criteria, the fo llow ing units of the soil classification  
have been singled out, the reference been m ade to the general soil classification  
in Europe: class, type, sub-type, kind and species.

The above-enum erated units of the soil classification system  correspond, m ore
over, w ith  the existing bio-ecological units.

S o i l  c l a s s

Soil class — it com prises the soils of various types and sub-types w hich  are 
characterized by sim ilar biological, physical and chem ical properties and the for
m ation of w hich is conditioned by sim ilar, defin ite structure of biotic and abiotic  
factors of a given  geographical environm ent.

S o i l  t y p e

Soilt type — is the basic unit of the classification of soils. It expresses a 
relatively  durable phase of a d ifin ite direction towards w hich goes the developm ent 
of a soil-form ing process. Particular soil types are characterized by a more or less 
v isib le  division of the soil profile into genetic horizons, w hich  are form ed as a 
result of various changes, to w hich the soil is subjected, nam ely: the w eathering  
process, the accum ulation of both organic and m ineral com ponents, as w ell as the 
displacem ent of various com pounds w hich  have the form  of either a real colloidal 
solution or suspended m atter.

U nder natural conditions or close to natural ones, a characteristic p lant com 
m unity corresponds w ith  a given  type of soil.

S u b - t y p e

Sub-type — it is d istinguished in  the case w hen  the properties of the essential 
soil-form ing process of a given  type are overlaid additionally by those of another
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soil-form ing process, w hich m odify the biological, physical and chem ical properties 
of soils and the m orphological features of a given soil profile connected w ith  them , 
as w ell.

S o i l  k i n d
Soil kind — it constitutes a unit of the soil classification  system , typical of 

both parent rocks and soil substrate (geological form ations), on or from w hich the 
soils classified into the respective types and sub-types developed under the in 
fluence exerted by different soil-form ing factors.

S o i l  s p e c i e s  ( t e x t u r a l  g r o u p )

Soil species (textural group) — it is defined by the granulom etric com position  
of the soil m aterial, w hich is expressed in per cent of particular fractions. The 
classification  of soils into species corresponds to the classification  of soil m aterials 
into m echanical groups, as accepted by the Polish Pedological Society.

THE DESCRIPTION OF THE CHARACTERS 
OF PARTICULAR SOIL CLASSES AND TYPES

C l a s s  I

MINERAL SOILS OF THE INITIAL STAGE
OF DEVELOPMENT — NON-CARBONATE (RAW OR PRIMITIVE SOILS)

The unit d istinguished com prises prim itive m ineral soils developed from  various 
parent rocks w ith  a usually deep ground w ater level.

The soils assigned to this class are in their in itia l stage of developm ent — and 
find them selves at the border betw een  parent rock and soil. The physical w eather
ing in this case is preponderant over the chem ical one, the latter being only  
w eekly  marked in  the profile.

The hum us content in the upper layers of m ineral soils at their in itial develop
m ent stage (non-carbonate( is usually  very low. The basic profile of soils belonging  
to this class is usually defined by the fo llow ing sym bols: (A)C-C.

The below -m entioned tw o soils are distinguished, as far as the class of non- 
-carbonate soils in  the in itia l stage of developm ent is concerned:

1. Initial ’’rocky” soils (lithosols).
2. In itial loose soils (regosols).
M oreover the developed clayey soils (plastosols) have been, distinguished as a 

separate type, according to the pattern of the soil classification  system  in Poland. 
They occupy a transitory position betw een the Class I of mineral, non-carbonate  
soils at the in itial developm ent stage, and the Class II of m ineral non-carbonate  
w eakly developed soils. These soils w ill be analysed in the part dealing w ith the 
Class II.

1. IN IT IA L  "ROCKY” SOILS (LITHOSOLS)

It is m ainly in  m ountain areas that this type of soils occurs. It com prises very  
shallow , prim itive soils developed from  the w eathered gritty parent rock — in situ. 
The in itial rocky soils occur, m oreover, on sm aller areas of upland areas-everyw here  
w here there is a solid rock outcrop resulting from erosion.
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The total thickness of the soils in  question generally varies betw een  0 and 
15 cm, w ithout taking into consideration the deeper crevices. The w eathered layer, 
w hich has a thickness varying from  som e up to over tw elve cm, is form ed directly  
on a solid substrate. The soil profile has the horizons (A) C-C.

The vegetation  on these soils is usually  poor and it consists essentia lly  of 
com plexes of either rock-grow ing or grassy com m unities, e.g the associations of 
T rifido-D istichetum  Trifido-Supinetum , D istichetum  subnivale or Calam agrostetum  
tatricum . The dw arfish single firs, p ines or dw arf-m ountain pines are som etim es 
to be found, as w ell.

The analysed unit is represented by the fo llow ing tw o subtypes:
a) in itia l ’’rocky” eroded soils,
b) in itia l ’’rocky” polygonal soils.
The in itia l ’’rocky” eroded soils occurring usually in  these parts of the area, 

are strongly differentiated in their morphology, m ainly in the upper m ountain  
zones characterized by steep slopes.

The in itia l ’’rocky” polygonal soils (or structural soils) occur sporadically in  
the upper m ountain zones w ith  m oderate inclinations (usually above the upper 
forest lim it).

2. INITIA L, LOOSE SOILS (REGOSOLS)

This unit is usually represented by soils developed from various elastic, non- 
-cem ented sedim ents. These soils have a basic profile (A) C-C and relatively  often  
show  an alm ost com plete lack of humus.

W ithin the unit analysed w e distinguish the follow ing four sub-types of soils:
a) in itial, loose, eroded soils,
b) initial, loose, deluvial soils,
c) in itial, loose, aeolic soils,
d) in itial, loose, a lluvial soils.

C l a s s  П

MINERAL, NON-CARBONATE, W EAKLY DEVELOPED SOILS

The classification  unit comprises m ineral soils developed from  non-carbonate 
solid or loose rocks w ith  a deep ground w ater level. M ost often they are by nature 
more or less acid and overgrow n by an acidophilous vegetation. The basic profile 
of the soils belonging to this class is: AC-C.

The horizon A, w ith  distinct features of parent rock, is generally developed.
As far as the other horizons are concerned, features and properties connected m or
phologically w ith  the parent rock prevail.

Two follow ing types are distinguished in  the class of m ineral, non-carbonate, 
w eakly  developed soils:

1. W eakly developed clay soils (plastosols).
2. W eakly developed quartz-silicate soils (rankers).
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1. W EAK LY D EVELO PED CLAY SOILS (PLASTO SO LS) *

The soils belonging to this type are characterized, on the one hand, by a poorly 
differentiated profile — (.A)C-C or AC-C, and by a com pact parent rock — either 
loam y or clayey, on the other. These soils are developed either as a result of w ater 
erosion in denuded areas (e.g. outcrops of varved clays), or as a result of accum u
lation of denuded both soil and rock fine-grained m aterials in  som e parts of low 
land. In both cases the soil-form ing process is not distinct in them. In the upper 
layers of these soils — because of a com plete lack or scanty hum us content — the 
clay-hum us-iron  durable com plexes are not form ed yet.

These soils have been classified  in  the pattern of classification system  on the 
transition betw een  the class of non-carbonate, raw  soils (A )C -C  and the class of 
w eakly  developed (AC-C) ones, because their evolution can take different direct
ions, depending m ainly on m ineral com position of soil m aterial. P lastosols w ith  
the basic profile (A)C-C, developed from  com pact m aterials rich in basic com 
pounds pass, as a result of their further evolution, depending on w eathering pro
cess and humus accom ulation, into black earths. The evolution  of plastosols develop
ed from  clayey m aterials, w ith  a poor content of basic compounds, is taking place  
gradually m ost often, undergoing a brow ing process or that of the form ation of 
pseudogley s o i ls 2.

2. W EAKLY DEVELOPED Q UARTZ-SILICATE SOILS (RANKERS) 3 

This successive type com prises the soils, w hich are not d istinctly  differentiated  
from their m orphological point of v iew , and have the essential profile structure 
AC-C. They developed from both solid and loose, non-carbonate quartz-silica rocks, 
characterized by a deep level of ground water. The profiles of these soils shaw  
som etim es in itia l horizons В or (B). The profile thickness usually  does not exceed  
40 cm. They are m ostly m ore or less acid soils (pH varies, m ost often, from  3.0 to 
6.0) and — under the natural conditions they are overgrow n by acidophilous vegeta
tion. As far as the soil-form ing process of these soils is concerned, the dom inant 
role is played by m echanical w eathering.

In the m ountain areas the soils in  question are, as a rule, stony-bouldery ones, 
occuring often in the zone of the m ountain dw arf pine under acidophilous sward  
of grassy association, e.g. under E m petro-V accin ie tum  and M ughetum Carpaticum  
or under the upper m ontain zone forest Piceetum ta tr icum  near the upper forest 
lim it.

As far as the low land areas are concerned, the soil unit under consideration  
(of w eakly  developed soils) is represented by the soils developed of various non- 
-carbonate rocks, m ainly from  sands characterized by a deep ground w ater level. 
They are m ainly w ell-aerated , dry soils, w ith  a slightly  developed hum us horizon. 
Dry pine forests, e.g. the pine forest C ladonio-Pinetum  or E m petro-P inetum ,  con
stitute the vegetation  overgrow ing, as far as the low land areas are concerned, the  
’’rankers” developed from  sands.

1 T h e term  ’’p la s to s o ls ” is  c o n n ec ted  (accord in g  to  K u b ien a , 1953) w ith  a ch a r a cter is tic  
m icro stru ctu re  o f  lo a m s (” L eh m ” in  con tra d ic tio n  to  ” E rd e” ) in  w h ich  th e  iro n  o x id e s  do  
n o t fo rm  — in  c o n d it io n s  o f  a  h o t c lim a te  — c lo se  co m p o u n d s  w ith  th e  c la y  a n d  b ec o m e  
g r a d u a lly  lib era ted . A cco rd in g  to  K u b ien a  (1953) th ese  so ils  d ev e lo p  in  co n d it io n s  o f  e ith er  
tro p ica l or su b tro p ica l c lim a te . In  cen tra l E u rop e th e y  occu r  m a in ly  a s  re lics , m o st o ften  as  
sec o n d er y  sed im en ts .

8 In  P o la n d  th e  d e v e lo p m e n t p h a se  o f  p la s to so ls  is  n o t du rab le.
* T h e term  " ra n k er” (G erm an) m ea n s  a  h ea p  o f  d ead  ro ck  or  a s te ep  s lo p e ; ’’r a n k er” — 

s e tt lin g  i ts e lf  o n  a  s te ep  s lo p e ; " R an k er” — th e  n a m e o f  th e  a lp in e  p e d o lo g ica l s ta tio n , in  
w h ic h  W. L. K u b ien a  d e fin ed  th e  »’ra n k er ” so ils  (W. L. K u b ien a , 1948).
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D epending on ecological conditions taken as a w hole, and to a great extent, 
on the soil m aterial, the ’’rankers” can be gradually transform ed into either brown  
or podsolic soils.

Three sub-types are distinguished in  the unit under consideration:
a) w eakly  developed quartz-silica soils (proper ’’rankers”) w ith  the profile  

Ag-AjC-C,
b) w eakly  developed quartz-silica brow n soils (brown ’’rankers”) show ing the 

profile A 0-A 1(B)-(B)C-C,
c) w eak ly  developed quartz-silica podsolized soils (podsolized ’’rankers”) w ith  

a profile: A q-A ^ -B C -C .

Cl ass  ni 

CALCIFEROUS SOILS

The class of calciferous soils com prises the soils developed from the w eathered  
m aterial of solid (m assive) lim estones or sulphate rocks as w ell as from  elastic  
rocks rich in calcium  carbonates. These soils are characterized, m ost often, by a 
fu ll saturation of the exchange com plex by bases in the w hole soil profile. The 
biological and physico-chem ical properties of these soils are conditioned by the 
am ount of calcium  in the parent rock. The hum us developing in calciferous soils 
is stabilized under the in fluence exerted by active carbonates and basic cations, 
m ainly Ca. The durable organic-m ineral com plexes develop readily, w h ile  the 
m ineralization processes take a slow  course. The humus developing in these soils 
is, usually, of am ull-calcim orphic form or of a m ull-m oder-calcim orphic one. The 
carbon-nitrogen ratio in  the hum us horizon of these soils generally  varies betw een  
10 and 15 and, som etim es, can be wider, for instance in the rendzinas containing  
raw  humus. As far as the m orphological aspect is concerned, the calciferous soils 
are characterized by the basic profile AC-C; how ever, under certain ecological 
conditions the in itia l (B) horizon can develop in  the profile of these soils. The two 
fo llow ing  types are distinguished in  the class of calciferous soils:

1. Rendzinas.
2. Pararendzinas.

1. R E N D Z IN A S

R endzinas develop under the influence of the dom inant factor of parent rock. 
They are the inter-zonal soils w hich develop not only in the forest-m eadow  zone, 
but also in the forest, forest-steppe and m eadow -steppe zone, in  conditions of not 
only a hum id clim ate, but also half-dry, continental and m editerranean clim ate.

Parents rocks of these soils can be the follow ing: sandstones, marls, silica  
m arls and dolom ites of different geological age as w ell as gypsum.

D epending on the conditions of environm ent, rendzinas can be transform ed  
in to other soil types, such as: brow n soils, chernozem s, terra rossa  (red earths), 
terra  fusca etc. It should be stressed that individual transform ation processes of 
rendzinas into other soil types are long-lasting ones.

The w eathering process of calciferous rocks liberates readily d issoluble carbo
nates, active carbonates, w hich  condition the further developm ent of rendzinas. 
The reasons of various reactivity of calciferous rocks w eathering depend on m ineral 
com position of rocks, their structure and texture. The pure, calciferous sedim entary  
rocks or the m etam orphological ones of a crystalline structure, such as, for instance:
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m arbles and also finecrystal dolom ites, D evonian lim estones and som e other crystal
line lim estones, are characterized by the w eakest activity. The process of the 
form ation of rendzinas and its in tensity  depends on the degree of activ ity  of 
lim estones, but first of all on the type of lim estone as w ell as on its age.

As far as the physico-chem ical properties of rendzinas are concerned, w hich  
marks the typological specific character o f a g iven  rendzina, tress should b e laid  
upon the form ation of durable com plex clay-hum us-iron  compounds in  conditions 
of basic reactions as w ell as of readly dissoluble carbonates. These compounds 
exert an in fluence on the form ation of granular structure, w hich is characteristic 
for rendzinas. As far as proper rendzinas are concerned, the iron compounds are 
not subjected to displacem ent. A high degree of saturation w ith  basic cations as 
w ell as the am ount of calcium  carbonate in the upper layers exert an influence  
on chem ical properties of these soils taken as a w hole. A m ong other effects, phos
phorus compounds d ifficu lty  soluble, are form ed in  these soils, and their m obiliza
tion is marked in  a som ew hat more pronounced degree in  forest rendzinas. The 
considerable am ount of active carbonates in the m ineral m aterial of lim estones 
conctitutes a stabilizing factor w ith  regard to the compounds of alum inium  and 
iron. The high am ount of calcium  and m agnesium  cations are, to a certain extent, 
a ham pering factor w ith  regard to chem ical w eathering.

The form of free iron and alum inium  compounds represents a sm all percentage  
in the total am ount of com ponents in  these soils and they are not displaced from  
upper profile layers to the deeper ones.

As far as the types of rendzinas are concerned, w e distinguish the fo llow ing  
sub-types:

a) in itial rendzinas,
b) proper rendzinas (or typical rendzinas),
c) chernozem  rendzinas,
d) brown rendzinas,
e) hum ic alpine rendzinas,
f) raw -hum us (mor) rendzinas,
g) red-earth ’’relic” rendzinas.
The further division  of the rendzina sub-types into kinds and textural groups 

depends on the geological age, the type of parent rock and the m echanical structure 
of the w eathered m aterial.

2. PA R A R E N D Z IN A S

Pararendzinas, sim ilarly to rendzinas, are lithogenic soils w hich have been  
distinguished as a separate type because of their parent rock properties.

Pararendzinas are soils w hich, as far as the Polish territory is concerned, occur 
on various areas and w hich developed from  clastic rocks rich in carbonates. They  
developed, am ong others, from shales, containing considerable am ounts of calcite  
cem ent, sandstones and sand rich in carbonates. The physico-chem ical properties 
of parent rock are decisive as far as both the xerotherm ic aspect is concerned and, 
at the sam e time, the stability  of soils developed from  them .

As regards the Polish territory, the pararendzinas occur on relatively  sm all 
areas, w hich  is caused by the fact that clastic rocks, from  w hich  these soils have  
developed, w ere m ost often considerably leached from  carbonates in their upper 
parts. The physico-chem ical properties of pararendzinas, w hich are only to som e 
extent sim ilar to those of rendzinas, depend not only on the am ount of carbonates 
present in the parent rock but also on the form under w hich they occur. Pararen-
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dzinas developed from  sandstones and sands contain in  their upper layers either 
fragm ents of the w eathered m aterial of fragm ents of lim estones (e.g. in  certain  
boulder sands) w hich are relatively  resistant to w eathering. The dynam ic of 
changes occuring in  the natural developm ent of these soils is, sim ilarly as in  
rendzinas, a slow  one.

Thus the problem  em erges w hether pararendzinas develop also from  other 
elastic rocks rich in  carbonates, nam ely: boulder loam s, clays, silts (fine sands). 
Carbonates contained by these rocks occur usually in  an amorphous, dispersed form, 
w hich becom e relatively  more readily leached than carbonates contained by lim e
stones. A n in tensive hum ification process of organic substances is revealed in  the 
first phase of the developm ent of these soils: this is caused by the considerable 
am ount of active carbonates in the m aterial of the parent rock. In turn, the process 
of the alum inosilicate decom position is accom panying that of leaching.

From the above discussion it may be assum ed that, as far as the Polish  territory  
is concerned, the above-m entioned m arl form ations g ive rise, m ost often, to black  
and brow n soils, w hich results from  the evolution  of soils of the in itia l developm ent 
stage as w ell as of pararendzinas. The developm ent stage of pararendzinas is a 
short-lasting one in  this case.

As far as the m orphological aspects are concerned, pararendzinas are charac
terized by the essential profile structure AC-C,  not excluding the possibility of 
occurence of transitional horizons.

The follow ing sub-types have been distinguished in the pararendzina type:
a) in itia l pararendzinas,
b) proper pararendzinas,
c) black earth pararendzinas,
d) brown pararendzinas.

C l a s s  I V 

CHERNOZEM SOILS

This class of soils includes the soils w hich develop in  coditions of a m oderate, 
continental, more or less dry clim ate, w ith  the participation of either m eadow - 
-steppe or forest-steppe vegetation, as w ell as the soils w hich develop in conditions 
of a m oderate, humid, w arm  clim ate, w ith  the participation of m eadow  vegetation.

This unit com prises soils w hich  d iffer from  one another by their genesis and 
hydrologie conditions, revealing, how ever sim ilar biological and physico-chem ical 
properties.

Chernozem soils, developed w ith  the participation of a forest-steppe vegetation, 
occur in Poland on lim ited areas in  the south-eastern and southern part of the 
country. They developed exolu sively  from  loess, m ost probably at the turn of the  
P leistocene and the beginning of the Holocene. Thus, chernozem s are ’’relic” soils 
in Poland.

In conditions of the contem porary, m oderately hum id clim ate, these soils are 
subjected to a further evolution towards the decom position of alum inosilicates and 
leaching under forest vegetation.

Chernozem soils, developed w ith  the participation of m eadow  vegetation, and, 
to som e extent, also of forest vegetation, occur in  Poland on fairly w ide areas in  
the southern as w ell as the central and northern part of the country. They develop
ed — as differring from once boggy black-earths — in conditions of a considerable,
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but not excessive hum idity, from m aterial of different genesis (loams, clays, silicas, 
fine sands), rich in  basic compounds. These soils w ere subjected, often under the 
in fluence of forest vegetation, to browning or leaching process.

The genesis of chernozem s is alw ays connected w ith  a pronounced biological 
activity of a m eadow -steppe, forest-steppe or forest-m eadow  habitat, w hich  is 
characterized by a quickly proceeding decom position and hum ification of plant 
residues. Both physical and chem ical properties of parent rock and, am ong others, 
its generally high w ater capacity and abundance in  basic compounds, exert an 
influence on the hum us accum ulation as w ell as on the further evolution of these 
soils, apart from the bioclim atic conditions. Am ong the form s of hum ic compounds, 
the strongly polym erized ones, the so-called  grey hum ic acids, are preponderant. 
The hum us-clay-iron com plexes, deciding upon the coarse-granular structure of 
these soils, develop as w ell. Their hum us is usually  saturated w ith  Ca and Mg 
cations. A high degree of saturation w ith  bases, usually  am ounting to m ore than  
80 per cent, is som ew hat decreased in  the browned or leached chernozem  soils. 
The carbon-nitrogen ratio (C/N) in the A 1 hum us horizon is approxim ately 10.

As regards the com position of clay m inerals in these soils, it contains m inerals 
belonging to the subgroup of m ontm orillonites as w ell as illites.

The fo llow ing types of chernozem s occur on the territory of Poland:
1. Grey forest soils.
2. F orest-steppe chernozems.
3. Forest-m eadow  chernozems.

1. GREY FO REST SOILS

The grey forest soils usually  occur in  com plexes w ith  chernozem s belonging  
to the forest-steppe zone w hich are the so-called  forest-steppe chernozem s. They 
usually develop from  loess rather poor in carbonates, w ith  the participation of 
forest vegetation. The fo llow ing genetic horizons can be distiguished in  the profile  
of grey forest soils: A q- A ^ A ^ - C .

The litter layer is usually  rather shallow ; it is readily decom posed in  one year. 
The A x horizon is of a thickness am ounting to som e 30-40 cm. It is dark-grey or 
grey in  colour, and it is characterized by a w eakly  pronounced crumb structure, 
usually passing into a nutty one. The hum us content am ounts to som e 3 per cent; 
the humus is either m ull or m ull/m oder in  type. The reaction of this horizon is 
w eakly  acid or acid. The A x horizon gradually passes into the AjB one, w hich  does 
not exceed the depth of 40-50 cm and is characterized by a greybrown ' colour and 
a coarse-prism atic or nutty structure. A t a low er depth the BcaC  horizon of a light 
brow n colour w ith  grey-w hite spots and calcium  carbonate concretions occurs as 
w ell. The parent rock С is loess or a loess-like sedim ent.

The grey forest soils are generally  distinguished by a more pronounced com 
pactness as compared w ith  the forest-steppe chernozem s. These soils have usually  
a m echanical com position corresponding to silt-clay, and som etim es they show  
pseudo-gley properties. They constitute the habitat of deciduous as w ell as of m ixed  
deciduous-coniferous forests.

As far as the Polish  territory is concerned, one sub-type of these soils has been  
distinguished, i.e. the dark-grey forest soil.

2. F O R E ST -ST E P PE  CHERNOZEM S

The chernozem s belonging to the forest-steppe zone, the so-called  forest-steppe  
chernozems, developed exclusively  of loess in  the Polish  territory. Their genesis 
has not been fin a lly  established. The question is w hether they have developed
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directly in the forest-steppe zone or as a result of the degradation of typical cher
nozems, under the in fluence of forest vegetation. It should be stressed that on the 
areas w here chernozem s contem porarily occur, a m eadow -steppe vegetation  could  
develop during hot and dry periods of the post-glacial period, in conditions of a 
sem i-dry clim ate. More humid periods perm itted, how ever the steppe-forest of 
forest vegetation to develop; still forests m ight be not compact ones, but they could 
occur as the forest-steppes in conditions of a sem i-hum id clim ate.

The forest-steppe chernozem s occur in  both southern and south-eastern part 
of Poland. The basic structure of the profile of these soils is A -С; how ever, the 
in itia l brown horizons (B) or the horizons of leaching (A3) m ay also occur in them. 
C alcium  carbonate, w hich  is transported from the upper horizons, usually accum u
lates in the illuvia l carbonate horizon taking the form of the so-called  loess puppets.

The A x humus horizon has a thickness w hich, as far as the Polish conditions 
are concerned, does not usually exceed 70 cm and contains, m ost often, som e 4 per 
cent of humus in the so called degraded chernozems. The soil reaction in the A x 
horizon varies from slightly  acid to neutral. The soils of this type are active from  
the biological point of view . It is proved by the fo llow ing factors: humus of the 
m ull type, channels of earthworm s, m oles, ham sters etc. In the A 1 horizon the 
ratio of the humic acides to the fu lvic ones approaches 1, w h ile  the carbon-nitrogen  
ratio (C/N) is approxim ately 10, being, how ever, often below  10 in arable soils.

As far as the Polish territory is concerned, the so-called degraded chernozem s 
relatively  play the m ost im portant role. The conception of the degradation of 
chernozem s is not a precise one. The term  of degraded chernozem s is most often  
referred to either partially browned chernozem s or those w hich are leached to a 
certain extent. The degraded chernozm es are characterized, under the physico- 
-chem ical view point, by a som ew hat low er pH as compared w ith  that of proper 
chernozem s, and also w ith  a slightly low er degree of saturation w ith  bases and 
sm aller humus content in the accum ulation horizon.

The two follow ing sub-types are distinguished in the type of the forest-steppe  
chernozem s :

a) proper forest-steppe chernozems, w ith  a basic profile: A^-A^-A^C-C,
b) degraded forest-steppe chernozem s (either browned or leached) w ith  a basic 

profile: А 0-А Г (В)С-С or A 0-A 1-A 1-A 3-(B)B-C.

3. FO REST M EADOW  CHERNOZEMS

The forest-m eadow  chernozem s have been distinguished as a separate type in  
the class of chernozem s. They have developed from various parent rocks, most 
often rich in  m ineral colloids and calcium  carbonate, in conditions of a m oderate 
hum idity and w ith the participation of not only m eadow vegetation but of a 
forest-m eadow  one as w ell. The com pact ranges of forest-m eadow  chernozem s 
occuring in com plexes w ith sod (formerly boggy) black earths are dispesed over 
the w hole P oland’s territory being — as a rule — connected w ith  the regions 
pravileged from their clim ate point of view . As a rule, they occur on the low land  
territories, sheltered by ranges of m oraine hills. The average annual tem perature 
on these areas in higher by 0,5-1.0°C than that on the areas surrounding them, 
and the precipitations are low er by 50-100 mm.

As distinct form of black earths of the former bog areas the forest-m eadow  
chernozem s usually occur on higher landscape parts and are characterized by a 
deep ground w ater level, being, how ever, subject to considerable annual changes. 
The profile of these soils often show s m orphological properties of gleization caused
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periodically by the rainfall w ater stagnation in  a heavy m aterial. Thus they differ 
from  the chernozem s of the forest-steppe zone by a greater hum idity, though its 
dynam ism  is of sim ilar character, w ith  a m axim um  during the period of w inter 
and autum n and w ith  a m inim um  in summer.

The biological and physico-chem ical properties of soils under cosideration, and, 
first of all, the accum ulation and quality of humus, depend to a great extent on 
the granulom etric com position of parent rock and its abundance in carbonates.

The forest-m eadow  chernozem s developed from  boulder loam s rich in basic 
compounds and from fluvioglacial fine sand and silt are eutrophic, biologically  
active soils. The horizon is either of a dark-grey or black colour, its thickness 
being m ost often 40-50 cm and som etim es more and its structure a crumby one. 
The humus is either m ull or moder in type. The carbonate-nitrogen ratio (C/N) 
is m ost often 10-15 in  the A 1 horizon. The reaction w ith in  the w hole profile is 
either neutral or basic, being seldom er acid in the A x horizon.

The fo llow ing sub-types have been distinguished among the forest-m eadow  
chernozem s :

a) proper forest-m eadow  chernozem s w ith a basic profile: A ^ -A ^ A ^ -C  or Cg,
b) degraded forest-m eadow  chernozem s (browned or leached) w ith  a basic

profile: A 0- A 1(B)C or C g ; A 0- A l- A lA 3-(B)C-C  or Cg.

C l a s s  V 

BROW N-EARTH SOILS

The soils fa lling  into the class of brown soils developed in conditions of a 
m oderate and a more or less humid and warm  clim ate w ith  the participation of 
deciduous-forest, m ixed forest or m ountain m ixed forest vegetation (acid brown  
soils of m ountain territories). In a typical form these soils are connected w ith  
brown forest soils of the W estern Europe, belonging to an oceanic tem perate, hum id  
and warm  clim ate. In conditions of a considerable continentalism  of the tem perate  
Polish  clim ate, together w ith  the significant in fluence of a cool boreal clim ate, in  
the profile of brow n-earth soils there often superim pose additional features transi
tional towards the podsol-earth, black-earth or pseudogley soils.

The brow n-earth soils are characterized by an in tensive biochem ical w eather
ing, w hich results in form ation of more or less durable compounds of organic 
substance w ith  m ineral particles; am ong others, com plex -iron-humic or iron-
-hum us-clay compounds are formed. The iron oxides, liberated in consequence of 
the w eathering process and connected w ith  hum ic compounds, form brown coatings 
around m ineral grains. Depending on clim atic conditions and, first of all, on both 
rainfall and perm eability of the parent rock, the free form s of iron are either not 
subject to displacem ents w ith in  the profile (proper brow n soils) or can be partially  
leached to the (B) horizon (brown leached soils, soils lessivés). Contrary to the 
podsolized soils, no chem ical decom position takes place, as far as the clay m inerals 
are concerned (the ratio S i0 2/A l,0 3 is a constant one w ith in  the w hole profile  
depth in the clay fraction of brow n-earth soils developed in  situ). The В horizon  
can develop in these soils as a result of leaching of iron compounds. This horizon, 
different from the В horizon in the podsolized soils, does not contain greater 
am ounts of displaced humus, the latter one being subjected to a quick m ineraliza
tion (grey-brown podsolized soils — soils lessivés — FAO: luvisols).

B row n-earth soils are, m ost often, active from  the biological point of view.
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Their humus is of the m ull or m ull-m oder type. Both the reaction of these soils 
and the degree of their saturation w ith  bases varies w ith in  broad lim its depending  
on clim atic conditions and on the parent rock properties. In Poland these soils 
developed usually from m oraine loam s, clays, fine sands, loam y sands ly ing on 
loam s as w ell as from sandstones, granites and gneisses. The tw o follow ing types 
have been distinguished in  the class of brown soils:

1. Brow n soils.
2. G rey-brown podsolic soils (soils lessivés) 4.

1. BROW N SOILS

The soils fa lling  into this type developed w ith  the participation of forest vege
tation of deciduous forests, less often of m ixed, deciduous-coniferous ones, as w ell 
as that of m ixed m ountain forests (brown, acid soils of m ountain territories) —  
from  various parent m aterials. The brown soils are characterized, usually, by a 
m ull-type humus or by its transitional m ull-m oder form. Brow n soils show  a basic 
profile A 0-A 1-(B)-C, but transitional genetic horizons can also occur in the profiles 
of sub-types.

Either a total lack of leaching or only a slight leaching of colloidal particles 
is characteristic for these soils. Iron oxides, liberated in consequence of w eathering  
give rise, if com bined w ith  certain forms of humus, to d ifficu lty  soluble compounds 
deposed on the surface of m ineral graine and form ing brow n coatings. In the brown  
(B) horizon form ed in this w ay the above compounds form a cem ent deciding on 
the durability of soil aggregates.

The A t horizon is generally a w ell-d eveloped  one, its thickness being usually  
betw een 10 and 30 cm. It is brow n-grey in colour, its structure being either m edium  
nutty, granular or crumby. The A t horizon passes gradually into the low er (B) 
horizon of a brown colour and usually show ing a nut-lum py structure. Roots and  
earthw orm  channels occur num erously in this horizon.

The (B) horizon passes gradually into the С horizon of parent rock. The С 
parent rock is either a m assive or a loose one, usually rich in  a lum o-silicates and 
often in calcium  carbonate. The saturation degree varies, as far as these soils are 
concerned, w ith in  broad lim its: more than 60 per cent in  the (B) horizon of proper 
brow n soils, below  60 per cent in the B(B) horizon of the brown leached soils, and, 
most often, below  20 per cent (more seldom  20-30 per cent) in  the (B) horizon of 
the brow n acid soils. The reaction of the proper brow n soils (horizon Aj) — is 
sligh tly  acid to neutral — pH 6,0-7,0, w h ile  the A t horizon of brow n leached soils 
is acid — pH 4,5-5,5, and the reaction of brow n acid soils is strongly acid w ith in  
the w hole profile — pH approxim ately about 4-4,5 and, som etim es, below  4.

The five  fo llow ing subtypes have been distinguished in the type of brown  
soils:

a) proper brown soils,
b) leached brow n soils,
c) acid brown soils,
d) podsolized brow n soils,
e) grey-brow n soils.

< T he g rey -b ro w n  p o d so lic  so ils  ( le ss iv é s) b e lo n g  to  th e tra n s itio n a l d ev e lo p m e n t p h a se  
b e tw een  th e  b row n  le a ch ed  so ils  and  th e p o d so lic  so ils .
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2. G REY-BRO W N PO DSOLIC SOILS (SOILS LESSIVES)

These soils develop m ost often in conditions of a m oderate clim ate, w arm  and 
characterized by high rainfall amounts. In Poland th ese soils occur on its w hole  
territory. They develop w ith  the participation of a deciduous-forest vegatation, and, 
less often, of that of m ixed forests.

Am ong the characteristic m orphological properties of these soils are the  
follow ing: a grey-light grey A Y horizon characterized by an unstable granular 
structure, the A 3 horizon is straw -yellow  in colour w ith  various hues, and it is, 
also, generally w eakly  structural; the Bf horizon is yellow -brow n in  colour, its 
structure being m ost often either nutty or prism atic one, w ith  d istinguishable  
coatings on the surface of aggregates, w hich are form ed from displaced m ineral 
and organic colloidal compounds.

Contrary to podsolic soils, the displacem ent of clay m inerales is, first of all, 
a m echanical one, but as far as colloidal com pounds of iron hydroxides and cartain  
form s of hum ic compounds are concerned, their displacem ent takes place in  a state  
of strong dispersion. The so-called  textural horizon Bf develops in consequence of 
the above-m entioned processes. It is  d istinctly and som etim es strongly enriched in 
clay as compared w ith  the horizons lying on it and w ith  the parent rock. In a dry 
state the textural horizon becom es decomposed into aggregates w hich are usually  
prism atic ones, but in a humid state it possesses the properties of com pactness and 
is rather d ifficu lty perm eable. This is  the reason for w hich the features of pseudo- 
gleying often appear in the low er part of the A 3 horizon or in  the upper part of 
the B { horizon. The passage from  Bf horizon to the parent rock is usually  a gra
dual one, that betw een the A 3 and Bf horizons being often sharp and uneven.

The parent rock usually belongs to fine sand sedim ents, often loam y sands 
and boulder loam s, and less often clays.

The features of pseudogleying in the A 3 horizon can depend on a tw o-storeyed  
arrangem ent of parent rocks; m ost often, these are sands ly ing on loam s. As far  
as the developm ent of sandy cover and of loam y non-carbonate and colloid-rich  
parent rocks is concerned, a considerable role is being recently ascribed to the 
processes w hich  took place in the periglacial environm ent.

In the case of brow n-grey podsolized soils w hich  have been developed from  
heterogenic rocks, the m orphology of their profile depends on the lithogenic and 
soil-form ing properties. The phenom ena of leaching (lessivage) as w e ll as those 
of pseudogleying should be reckoned, in this case, among the properties connected  
w ith the soil-form ing process.

These soils are characterized by a considerable leaching of basic com pounds 
and, first of all, of carbonates; this is first the reason for w hich  their reaction  
is, m ost often, acid one, w h ile  being in certain cases close to neutral. As d istin 
guished from  podsolic soils, the soils under consideration are characterized by 
a generally sm aller degree of exchangeable acidity w ith  a sm all participation of 
exchangeable alum inium . The degree of base saturation is usually a m oderate one. 
The figure of iron displacem ent in the clay fraction (A3 and B) varies, m ost often, 
betw een 1,5 and 2, w h ile  the figure for alum inium  displacem ent in the clay  
fraction (A3 and B) is 1: they show  that, contrary to podsolic soils, the grey-brow n  
podsolized ones show  a com plete lack of chem ical decom position of clay m inerals. 
This criterion cannot be applied to greybrown podsolized soils (lessivés) developed  
from  heterogen eus rocks (two-storeyed ones).

The two follow ing sub-types have been distinguished in the type of the grey- 
-brow n podsolized soils:



Class V. Br own-earth soils 131

a) proper grev-brow n podsolic soils (lessivés),
b) grey-brow n podsolized soils (podsolized lessivés).

C l a s s  VI

PODSOL-EARTH SOILS

These are the soils w hich generally develop from poor parent rocks of various 
geological origin, w ith  various m ineral com position and w ith the participation of 
a boreal forest vegetation (coniferous trees).

The Polish territory had conditions suitable for the developm ent of these soils 
during cold and humid interstages, as far as the P leistocene is concerned, and as 
regards the Holocene, during the pre-tundra period and also during cold and humid  
phases of the subtundra period and subatlantic period. Various bioclim atic periods 
gave rise to various generation of podsolized earth soils.

The contem porary clim ate on the Polish  low land, being a m oderately warm  
one w ith the average annual tem perature + 7  — 8°C and m oderately humid w ith  
500-600 mm of annual rainfall, is not favourable to an in tensive process of pod- 
solization. More cold and humid north-eastern areas as w ell as higher m ountain  
zones are the exception  in this respect.

In addition to the clim ate, a sm all am ount of basic com pounds in the parent 
rock, either periodically or perm anently leaching type of w ater relations as w ell 
as an accum ulation of w eakly hum ified acid organic substances, w hich are poor 
in ash and nitrogen but rich in organic compounds resistent to decom position, 
exert a direct influence on the course of the podsolization process. Acid form s of 
humus, formed under associations of forest acidophilous vegetation (spruce, pine, 
bilberries, heather and other species), concentrate at the surface of these soils as 
w ell as in their profiles.

A strong resistance of vegetal residues to biological decom position as w ell as 
specific conditions of environm ent (strong acidity, unfavourable conditions of hu
m idity, low  tem peratures etc.) favour the accum ulation of w eakly  transform ed  
vegetal residues under the form of raw hum us (raw hum us =  mor). The car- 
bon-nitrogen ratio (C/N) varies betw een 25 and 40. The soils under consideration  
are characterized, as far as their m orphological aspect is concerned, by the fo llow 
ing essential structure of the profile: A l - A f h - A \ - A 2~B-C. Transitional genetic
horizons or additional ones can occur both in the types and subtypes of soils  
fa lling  into this class, w hich  is the result of an addition of other accom panying  
processes to the main process of podsolization.

The differentiation of the profile of podsol-earth soil into separate genetic 
horizons can be more or less distinct depending on the intensity of the process of 
podsolization (for instance the A 2 horizon can, in certain soils, either occur or not 
occur together w ith  A{).

As far as the physico-chem ical properties of these soils are concerned, they  
are characterized by a generally very low  pH in the upper horizon (usually pH is
below  5) as w ell as by a low  degree of saturation w ith  bases (in forest soils it
most often am ounts to 5-20 per cent). The m ost acid reaction and the low est 
degree of saturation w ith  bases occurs usually in the horizons Арн  and A 2f and 
som etim es, also in the horizon В w hich is rich in the organic substances leached  
in acid.
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The poor soil environm ent, strong acidity and developm ent of fungi exert 
a decisive influence upon the form ation of readily dissoluble and acid hum ic 
compounds of the fu lvic acid type. Fulvic acids form — in the surface layers of 
these soils — w ith  both iron and alum inium  com pounds readily dissoluble com 
p lex compounds, w hich are displaced under a colloidal form to the horizon B. 
The horizon В is, as compared w ith  the Æ, one, and w ith  the parent rock C, most 
often, consideralby enriched w ith iron and alum inium  compounds as w ell as w ith  
humus.

Three fo llow ing types are distinguished in the class of podsol-earth soils:
1. Rusty soils.
2. Podsolic soils.
3. Podsols.

1. RUSTY SOILS

Rusty soils develop from sandstones poor in bases and readily permeable, 
from certain loose or slightly  loam y sand as w ell as from coarse-grained non 
-carbonate sandstones. They are of an uniform  rusty colour, w hich is the result 
of geological w eathering w hich, m ost probably, took place as early as in the peri- 
glacial period. Under the term of geological w eathering w e understand both 
physical and chem ical w eathering of rocks as w ell as of primary m inerals w ithout 
any major participation of m icroorganism s.

The further participation of forest vegetation under acid and slightly humid 
conditions w as not favourable to m obilizing the sesquioxides, w hich form thin  
coatings on the m ineral sand grains. The lack of displacem ent of sesquioxides to 
a greater degree and into a greater depth — despite the fact that they are present, 
to a great extent, under a free from — results m ainly from w ater relations in these  
soils. These compounds, form ing, together w ith  fulvoacids, the readily w ater- 
-soluble com plexes in the soil, are displaced more in tensively  in conditions of 
a sufficient hum idity. A lack of connection of hum us acids w ith  m ineral particles 
constitutes the essential feature of the rusty soils, w hich  differentiates them  from  
the brown acid soils.

The profile of proper rusty soils is characterized by the follow ing genetic  
horizons: A^~(Af) - A iB-B-C.

Under the layer litter A i  there occurs a w eakly developed ferm entation hori
zon (raw hum us — A f),  formed of w eakly decom posed plant residues, som etim es  
grown through by fungal m ycelium . The AjB horizon thickness is up to 20 cm; 
it is rusty-grey in colour and amorphous (lack of clay-hum us aggregates). The 
carbon-nitrogen ratio (C/N) varies in this horizon, m ost often, betw een 20 and 30. 
The AjB horizon passes into the В horizon, w hich som etim es reaches a depth of 
60-80 cm. The В horizon is rusty in colour contains considerable am ounts of iron 
and passes gradually into the parent rock. In sandy soils yellow -brow n streaks are 
form ed in the parent rock, their course being usually  parallel to the В horizon. 
It is presum ed that they can be ’’relics” of the periglacial period.

Rusty soils, despite a lack of d istinct m orphological properties of podsolization  
the process (lack of A 2 horizon), show  certain podsolic properties from  the phy
sicochem ical point of v iew . They are acid soils w ith the pH am ounting in the upper 
horizon to som e 5,8 or less. They constitute the habitat of slightly m oist coniferous 
forests or of m ixed forests; the humus type in A 0 is either mor or moder/mor.

Rusty soils, as a result of their further evolution in conditions of som ew hat 
greater hum idity, are transform ed into typical podsolic soils.
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The tw o follow ing sub-types are distinguished in the type of the rusty soils:
a) proper rusty soils,
b) podsolized rusty soils.

2. PO DSOLIC SOILS

A distinctive developm ent of genetic horizons: the eluvial A2, w hich is of 
a grey colour, and the illuvial В, brown in colour w ith  a rusty hue, is a charac
teristic m orphological feature of podsolic soils.

The fo llow ing sub-horizons can be distinguished in the A0 horizon: A i  — 
litter sub-horizon, A f  — the organic ferm entation and A h  — organic hum us sub
horizons. We have to do here w ith  raw  hum us (mor).

The w ell-d eveloped  hum us horizon A1 is of a dark-grey colour, its thickness  
usually varying. The A2 horizon is of a pale grey colour, has a different thickness 
and is d istinctly  separated from  the A1 horizon and the В horizon ly ing below . 
The В horizon is brown in colour w ith  a rusty hue; its thickness is uneven. D e
pending on the podsolization degree th is horizon can be divided into tw o sub- 
-horizons: Bj light coffee brown, and B2 of a colour from  yellow  to orange-brow n. 
This horizon is usually  m ore com pact and stable as compared w ith  the A1 and A2 
horizons.

The parent rock С of podsolic soils as far as Polish conditions are concerned, 
is represented m ainly by perm eable sands of various geological origin.

As regards m ountain areas, podsolic soils develop from  non-carbonate sand
stones, granites and gneisses in clim aticvegetation  conditions.

As far as their physico-chem ical aspect is concerned, podsolic soils are gene
rally characterized by a low  pH in the upper genetic horizons as w ell as by 
a low  saturation degree w ith  bases — nam ely below  20 per cent — w hich increases 
in the illuv ia l horizon. A t the surface layers of these soils there form  fu lvic acids 
as w ell as iron and alum inium  hydroxides together w ith  easily  soluble com plex  
com pounds subject to displacem ent to the В horizon under the form  of colloids. 
The value of the d isplacem ent of free iron from  A2 horizon to the В one varies, 
m ost often, betw een 2 and 5, in the case of podsolic soils, and the displacem ent 
value of alum inium  varies betw een 1,5 and 2,5. The above values are several tim es 
higher in the case of podsols. In the A0 horizon of podsolic soils the carbon-nitro- 
gen ratio (C/N) varies betw een 20 and 30.

The fo llow ing sub-types are distinguished in the type of podsolic soils:
a) proper podsolic soils,
b) m ucky podsolic soils,
c) peaty podsolic soils.

3. PO DSO LS

Soils characterized by the fo llow ing genetic horizons distinguished from  the  
m orphological point of v iew , are assigned to the type of podsols: Ai-Af-Ah-A2-B-C. 
As distinct from podsolic soils, podsols show  in their profile the w e ll developed  
organic horizon A0(Al, Ap and Ah). But as far as the Ax hum us horizon is con
cerned, it is either invisib le  or w eakly  developed.

The A i  sub-horizon is nearly 2-3 cm  thick. It is com posed of dead residues 
of coniferous vegetation (pine, spruce, dw arf m ountain pine), and acidophilous 
ground vegetation (bilberry, blackberry, heather, etc.). This sub-horizon passes 
gradually into the strongly developed ferm entation horizon Af,  its thickness varying  
usually betw een 5 and 25 cm.
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The A  F sub-horizon^ is composed of plant residues of darkbrown colour, w eakly  
decomposed, strongly grow n through by fungal m ycelium  and felted  so-called  
raw -hum us (mor). The reaction of the A f horizon is strongly acid (рНнго of about 
2,5-4,5). The A p  horizon passes often into the A h sub-horizon, w hich is either black  
or brow n-black in colour.

The A h  sub-horizon, contrary to the Ap,  is com posed of very tiny plant resi
dues and m ainly hum us colloids. The reaction of this sub-horizon is strongly acid 
(рНнгО 2,8-4,5) and the passage to the horizon A 2 is clearly marked.

The A 2 horizon is grey-w hite in colour, strongly acid and extrem ely  poor in 
readily soluble m ineral compounds. Its thickness reaches som etim es som e 20 and 
even 30 cm. The pseudogley processes (A 2g) som etim es occur in this horizon. The 
illu v ia l В horizon is usually com pact or even very compact. It is composed of two  
sub-horizons: Bh  — brow n-black in colour w ith illu v ia l iron-hum ic compounds, 
and B s ly ing below , is brow nrusty in colour and enriched in iron and alum inium  
compounds. The sub-horizons Bh  and B s can be developed to various degree.

The passage into the parent rock is usually gradual. The occurence of podsolic 
soils is connected w ith a generally poor, coarse-grained rocky substratum . A s far 
as their m echanical com position is concerned, they occur generally in low land  
areas as soils developed from  aeolic and fluvioglacia l sands as w ell as form  
alluvial sands of accum ulation terraces, w h ite  in m ountain territories these soils 
develop from  non-carbonate w eathered m aterial of coarse-grained sandstones, 
conglom erates, granites etc.

D epending on w ater conditions, the podsols on the low land areas constitute the 
site of slightly m oist coniferous forests, or of m oist m ixed coniferous forests. In 
m ountain areas they are to be found m ainly in the upper m ountain forest zone, 
under rather poor spruce stands of the high m ountain forest association, in the 
dw arf mountain pine zone and som etim es under acidophilous vegetation of the 
alpine m eadow -pasture zone. In the m ountain forest zone podsols occur locally  
under spruce-fir stands.

D epending on w ater conditions and podsolization processes of various intensity, 
connected w ith them , the follow ing subtypes of podsols are distinguished:

a) iron podsols,
b) humus podsols,
c) iron-hum us podsols,
d) gley podsols.
These soils are usually utilized as arable or grassland areas.

Class  vu 
SE M I-B O G  SO IL S

The sem i-bog soils com prise the types of soils, the properties of w hich develop  
in conditions of a strong hum idity caused cither by a high of ground w ater level 
or by the action of surface w aters, the latter originating from flooding of rainfall. 
In both cases a w ater-logging causes the developm ent of either durable or period
ical anaerobic conditions w hich are the causes of the occurence of gley processes. 
The latter taking place in m ineral soils consists in a reduction of ferric compounds 
to the ferrous ones (Fe3+ Fe2+). As a result of this process the brown or yellow
soil colours becom e greenish, b lueish, greenish-grey or ash-grey. The colour hue 
depends on m any factors such as e.g. pH, m echanical com position of the soil, and
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particularly on the organic m atter content. The anaerobic m icro-organism s parti
cipate in the reduction processes. The organic substance, accum ulation favourises 
the developm ent of g ley processes.

T here are d istinguished the pseudo-gley process (rainfall gley) — g, and proper 
gley process (ground gley) — G. The gleization  of the first type is caused m ost 
often by a periodical excess of rain water, w hich accum ulates in  the upper of the  
profile on horizons or layers characterized by a low  perm eability degree. It should  
also be stressed that a certain soil profile differentiation from its m echanical com 
position point of v iew  often results from  the process of leaching (lessivage) and 
the displacem ent of clay particles from upper layers dow nwards to the textural 
horizon B. This process is often decisive one as far as the stagnation of w ater in  
the upper sandy soil layers, and consequently their gleization are concerned. The 
gleization processes m ay also be connected w ith  a high ground w ater level. In this 
case g ley soils w ith  the basic profile А -G  develop.

V egetation grow ing on the sem i-bog soils favour the form ation of the hum ic
tfod horizon usually marked rather strongly.

Two types in the class of sem i-bog soils are distinguished:
1. Pseudogley soils.
2. Proper gley soils.

1. PSEU D O G LEY  SOILS

The type of pseudogley soils w ith  the basic profile: A -g -C , and often: A-g-B g-C , 
com prises the strongly pseudogleyed soils. This gleization reaches som etim es the  
depth of 1,5 m and it can be the result of rainfall w ater accum ulation over w eakly  
perm eable layers as w ell as of slow  percolation of w aters containing acid sub
stances, both hum ic and tannic. The pseudogley soils are either constantly or perio
dically w aterlogged. In the periods of great hum idity of the upper soils layers in  
anaerobic conditions, a reduction of ferric compounds takes place w h ile  in the  
period of drought ferrous compounds are oxidated. As a final effect light-coloured  
streaks w ith  rusty brims occur. The basic profile is A-g-C.  The features of the
pseudogley process are especially  strongly m arked in certain soil profiles in both
m ountain and subm ontane territories, a generally  large am ount of rainfall typical 
for these areas being the reason of this phenom enon. The pseudogley soils constitute  
the habitat of deciduous tree stands or of m ixed forests (humid forests), often  
w eakly developing.

The pseudogley soils are divided into three sub-types:
a) proper pseudogley soils,
b) stagno-gley soils,
c) podsolized pseudogley soils.

2. G ROUND GLEY SOILS

T hese soils have the basic profile А -G. They are either m ineral or organic- 
-m ineral soils characterized by a high level of ground w ater (which is either  
stagnant or in m otion), in w hich gleization processes prevail over other soil pro
cesses and in w hich ground gleization is v isib le at the depth not exceeding 30 cm  
below  surface. The gleization course, resulting in a grey-greenish, b lueish or grey  
colour of different hues of the w hole profile, depends on a hum idity degree.

C apillary w ater rise is a characteristic feature of the w ater dynam ics. The 
reaction to oxidation m anifests itself in precipitation of iron under the form of
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rusty spots, or in the occurrence of concretions of other compounds e.g. Mn, Ca etc. 
and consequently in the developm ent of the gley oxidation horizon G0.

Gley horizons, in w hich aerobic and anaerobic processes occur successively, are 
described as gley oxidation-reduction horizons Gor (rusty spots). The gley horizons 
lying below , in w hich reducing processes prevail (greenish-grey colour), are defined  
as gley-reducing ones Gr. In the case of a very high ground w ater level gleization  
process com prises the w hole soil profile, including the humus horizon, w hich  in 
such case is of black colour w ith  a distinct steel-grey hue. The humus decom 
position rate veries depending on w ater-air conditions and the level of nutrients 
in these soils. In the case of m obile ground w ater and a sufficient nutrient content, 
hum us of the ’’m ull” type m ay develop. In such biological conditions these are 
eutrophic gley soils of poplar and ash forests or grasslands in river valleys, rich 
in plant species, as w ell as of alder or humid deciduous forests. In the case of acid 
and poor (dystrophic) ground w aters, inhibiting both the developm ent and action  
of m icro-organizm s, humus of the ”mor” type develops and occurs in thick layers 
(som etim es of more than 12 cm) of sticky humus. They are dystrophic gley soils’: 
Humid pine or spruce forests, often approaching the type of bog forests, are grow 
ing on them. In the case of m edium  rich ground w aters, the moder type of humus 
develop, w hich som etim es passes into m oder-m ull (m esothrophic gley soils).

The gley soils w hich are not under any com pact tree-stand are usually cha
racterized by fairly strong and durable sod. They are suitable for grassland cul
tivation, especially  for pastures.

The ground gley soils are divided into for sub-types, nam ely:
a) proper gley soils,
b) a lluvial gley soils,
c) peat-gley and peaty gley soils,
d) muck gley soils.

C l a s s  VHI

BOG SOILS

This is a soil class, w hich comprises the soils w ith  a marked peat-form ing  
process. This process consists in accum ulation of organic residues in perm anent 
anaerobic conditions of a strongly humid environm ent or of w ater environm ent. 
Hydrophilous bog vegetation developing on these soils is not favourable, as a rule, 
to the form ation of a com pact sod and it is grow ing in the form  of clusters of 
plants or as floating p lant ’’patches”.

The tw o follow ing sub-types have been distinguished in this class of soils:
1. A lluvial muck soils.
2. P eat soils.

1. ALLU V IA L M UCK SOILS

A lluvial muck soils develop in conditions of a strong hum idity or at the bottom  
of w ater reservoirs (of lim netic origin), or in  va lleys often subm erged or flooded  
by slowTly flow ing surface w aters (telm atic origin). A lluvial, and som etim es deluvial 
processes take part in the developm ent of telm atic bog sedim ents.

A lluvial muck soils contain, m ost often, considerable am ount of organic partic
les, m ostly w ell-hum ified .

Am ong the bog sedim ents of lim netic origin, a separate group of the so-called  
lacustrine gyttjas are distinguished.
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During the process of bog sedim ent accum ulation, periodical changes in b io
logical conditions may occur, favouring the developm ent of peat (e.g. in consequence  
of inhibition of w ater flow). Peat interlayers w ith different thickness develop  
betw een the bog sedim ent layers in these periods.

A lluvial muck soils are usually under alder and alder-ash forests. They can 
occur under grasslands as w ell. The alluvial muck soils are divided, as a type, into  
m any sub-types:

a) proper alluvial muck soils,
b) gyttja-m uck soils,
c) a lluvial-m uck soils on peat subsoil.

2. PEA T SOILS

Soils show ing a basic profile: Ao-AiT-T, and developing in conditions of per
m anent excessive hum idity and anaerobiosis are comprised w ith  the type of peat 
soils. The above conditions favour the peat developm ent process. The soils under 
consideration comprise, moreover, the soil form ations characterized by an inter
rupted peat form ation process, in w hich the upper peat layers m aintanied the 
prim ary fibrous structure. The peat layer thickness exceeds 25 cm. The three 
fo llow ing sub-types have been distinguished in the type of peat-soils:

a) peat soils of low peatlands,
b) peat soils of transitional peatlands,
c) peat soils of raised peatlands.

C l a s s  IX

POST-BOG SOILS

This class com prises the soils, in w hich the peat form ation process has been  
interrupted because of an either natural or artifical drop of the ground w ater level.
The m uck-form ing processes or those of an intense hum ification develop in these
soils (for instance muck soils and black earths). This class comprised the soils
characterized by a considerable content of organic substance w ith  d ifferent hum i
fication degree. The ground w ater level on the areas w here the soils under con
sideration occur fluctuates considerably w ith in  a year. There ex ist the possib ilities 
of periodical floodings. Two follow ing types are comprised by the Class IX:

1. Muck soils.
2. B lack earths.

1. M UCK SOILS

The muck soils develop as a result of the m uck-form ing process w hich takes 
place, under certain conditions, in peat soils, a lluvial muck soils as w ell as in 
w ater-logged m ineral soils. The m uck-form ing processes take place in conditions 
of a periodical aerobiosis and anaerobiosis, caused by a considerable ground w ater  
level fluctuation. In the periods of aerobiosis the processes of both m ineralization  
and hum ification of the organic substance are preponderant in the upper layers of 
peat soils or a lluvial muck soils. These processes are checked in the period of 
anaerobiosis. The muck layer thickness varies w ith in  rather broad lim its, depend
ing on the developm ent degree and duration length of the m uck-form ing process, 
and also the depth of ground w ater level.

The profile of a w ell-developed  muck soil shows, m ost often, the follow ing  
horizons:
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A qM\ — m uck w ith  either crumby or granular (fine gritty) structure,
M2 — m uck w ith  granular or nutty structure,
M3 — m uck w ith  prism atic structure,
Ti — slightly  dried peat w ith  fissures,
T1T2 — fibrous peat, unchanged.
The m uck-form ing process can go on in conditions of an either sufficient or 

insufficient hum idity. In the first case, a considerable part of the peat bulk is 
transform ed into am orphic hum us: as a result of coagulation of the hum ic acids,
the upper layers of these soils obtain a characteristic gritty structure, w hich is
a factor favouring an appopriate w ater distribution in  the soil. As far as the 
second case is concerned, the muck soils are subject to pulverization in conditions 
of a strong low ering of the ground w ater level. As regards low er horizons, a sharp- 
-edged fine-prism atic (coke-like) structure develope in them , resulting in  an in 
creased perm eabaility of soil and its greater drying. The reaction of m uck soils 
varies betw een pH 5,0 and 7,0. The fo llow ing sub-types are distinguished in  the 
type of m uck soils:

a) peat-m uck soils,
b) m ud-m uck soils,
c) gyttja-m uck soils,
d) m ineral-m uck soils,
e) m ucky m uck-like soils.

2. B LACK  EARTH S

Black earths have developed in conditions of a sod-form ing gley process, from  
either bog or form er lake sedim ents rich in organic substances as w ell as from  
alluvial m aterial. Contrary to m eadow  chernozem  they occupy usually, low er areas 
and are characterized by a high ground w ater level, show ing, as a rule, pronounced 
gleization.

In their m orphological aspect the black earths are characterized by the basic 
profile A -C \  how ever, transitional genetic horizons (for instance BC, Cg or Ag)  
can often occur in the profile of these soils. From their physico-chem ical properties, 
view -p oin t black earths are, m ost often, characterized by: a high degree of sa
turation w ith  bases, a reaction close to neutral one and a durable crumby structure. 
The exception  in  this respect are som e degraded black earths or certain m ucky  
black earths, w hich  often show  a m ore or less acid reaction as w ell as a relatively  
low  degree of saturation w ith  bases in their upper layers.

Reduction processes, depending on either a high level of a ground w ater or 
a periodical stagnation of rainfall w aters, occur at various depths of the post-bog  
black earths. These soils, depending on the conditions of their environm ent and 
genesis, from  local geographical varieties (e.g. black earths of the B łonie or Socha
czew  region). B ecause of their high productivity, they are m ostly used, after pre
vious reclam ation, as arable lands. M oderate fragm ents of non-reclaim ed black 
earths occur under forest.

The type of black earths com prises the fo llow ing sub-types:
a) proper black earths.
b) degraded black earths.
c) mucky black earths.
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C l a s s  X

ALLUVIAL AND DELUVIAL SOILS

The alluvial and deluvial soils are presented in the classification  system  of 
Polish  soils as a separate class because of the specific soil m aterial, both a lluvial 
and deluvial one. This m aterial is either sedim ented at present on a lluvial terraces 
or transported from  upper places to low er ones and is form ed of constituents of 
not only crushed and w eathered rocks, but also of surface soil layers.

A  generally considerable degree of both chem ical and b iological w eathering is 
a characteristic feature of this m aterial. The varying ground w ater level depends, 
to a great extent, on the periodical w ater level in rivers. These w aters can appear 
periodically close under surface or they can even flood the soil and periodically  
fa ll even below  the depth of 300 cm. This results periodically in a great variability  
of w ater and air conditions and particularly long-lasting oxygen  conditions in the 
grow ing season, in fluencing the decom position process of organic m atter. Gley  
features appear usually  in the low er part of the profile. The contem porary sed i
m entation on accum ulation terraces of layers of m ineral sedim ents different in 
their respective granulation, and of organic sedim ents, is a characteristic feature of 
alluv ia l soils.

The genetic d ifferentiation of a lluv ia l soils depends greatly on the kind of 
m ineral and organic sedim ents as w ell as on the chem ical com position of river 
w aters.

The river w arp soils developed on contem porary H olocenian river terraces as 
w ell as coastal m arhses are included into this class.

Three types have been distinguished in the class of a lluvial soils:
1. R iver a lluvial soils.
2. Coastal marshes.
3. D eluvial soils.

1. RIVER A LLU V IA L SOILS

A layered profile is a characteristic feature of river a lluvial soils, w hich is 
connected w ith periodical sedim entation of both m ineral and organic m aterial, 
different in  texture and chem ical com position. The thickness of separate layers in  
the profile can vary betw een several and several teens of cm. Thus they constitute, 
m ost often, m ulti-m em bered soils connected w ith  the layer distribution of soil 
m aterial.

Tree follow ing sub-types have been distinguished in the type of river alluvial 
soils:

a) proper river a lluvial soils,
b) hum ic river a lluvial soils,
c) brown river a lluvial soils.

2. CO ASTAL M ARSHES

Soils fa lling into this type occur on lim ited  areas, m ostly as agricultural lands. 
They develop from  sea sedim ents form ed in layers on the areas w hich  are subject 
to sea tides and ebbs. T hese are the sedim ents w hich are characterized by specific  
colloidal-chem ical and physical properties, and particilarly, by a considerable sa 
turation w ith  Ca and Na ions. Shells of organism s liv ing in  sea w aters are often  
found in  the profile of these soils.
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3. D ELU V IA L SOILS

D eluvial soils fa ll into the class of deluvial and alluv ia l soils. They are the soils 
w hich develop at the foot of slopes, in various kinds of depressions and valleys  
as a result of sedim entation of soil particles w ashed off by surface waters.

The deluvial processes depend on the inclination of slopes, their length, shape, 
and the w ashed-off m aterial. This is the reason, for w hich deluvial soils are m ostly  
comm on in both m ountain and subm ontane landscapes. N evertheless, the soils of 
this type occur in the w hole Poland’s territory, especially  on loesses (because of 
their susceptibility  to w ater erosion) as w ell as on the h illy  moraine areas of the 
lakelands.

The profile of deluvial soils is sim ilar to that of river alluvial soils (layered  
arrangem ent). The separate tiny layers show  a more or less even-grained m echa
nical composition, how ever, com pletely different, from that of other layers. The 
soil m aterial of separate tiny layers is generally not so w ell-sorted  than that of 
river a lluvial soils. T iny layers of organic alluvia or even of peat occur among  
m ineral layers. G leization from the bottom is m ost often marked in the low er part 
of the profile.

D eluvial soils are in m ost cases young soils, although often formed from older 
soil m aterial. Only in the case of a com plete set-back of the deluvial accum ulation  
process by a suitable m anagem ent of the soil by e.g. afforestation, establishm ent 
of perm anent grassland, deluvial soils can evolve towards one type or another. 
D eluvial soils show  the properties sim ilar to a lluvial ones. D eluvial deposits can 
be, on the one hand, considered as the parent rock of soils and as soils on the 
other (because they are composed of the w ashed-off soil particles), and the de
luvial process can be classified am ong the soil processes.

The follow ing sub-types have been distinguished in deluvial soils:
a) proper deluvial soils,
b) black-earth deluvial soils,
c) brown deluvial soils.

C l a s s  XI 

SALINE (HALOMORPHIC) SO IL S 5

In our country the saline soils have been developed under the influence exerted  
by salt-bearing sea w aters (salterms) or brine, and, som etim es, as a result of 
industrial pollutions. These soils occur near the B altic shore (the Szczecin Bay, 
on the Dziw na river, at the mouth of the Rega river, in the environs of Kołobrzeg, 
on the Puck Bay, and in other places), in the region of K ujawy, along the K ujaw 
sko-Pom orski Rampart, in places w here the developm ent of saline soils depends 
on the deposit es of Perm ian rock salt, as w ell as the occurence of brine in the 
M ałopolska region on the Nida river (the localities of Busko, W iślica, and others),
then on the areas, w here gypsum  occurs, accom panied by numerous saline-su lphate
springs. The saline soils developed in consequence of industrial pollutions occur on 
major areas in the Rybnik Industrial Region, at the banks of rivers w hich take 
aw ay saline underground w aters from m ines, in the region of the M ątwy locality  
(near Inowrocław) and in other places.

s T he m a ter ia ls  for  ch aracter iza tion  o f  th e sa lin e  so ils  w e re  prep ared  b y  J. M arcin ek .
T h e  sy m b o ls  for  h o r izo n s are u sed  accord in g  to  th e FAO  c la ss ifica t io n  project, 1969.
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The term „saline so ils” refers to all soils in the profile of w hich a salt horizon 
(or several salt horizons) more than 15 cm thick occurs to a depth of 125 cm, 
containing over 2 per cent of salt more readily soluble in cold w ater than gypsum. 
The product of the thickness of this horizon and the percentage of salt should be 
over 60 cm%. M oreover it should be stressed that though saline soils show  in our 
country numerous features typical for saline soils (Humic Solonchak, Ochric So- 
lonchak, Salic Gley Soils, Dudal, 1968), they cannot be identified w ith  soils of arid 
zones (Aridisols, Orthids, Salorthids, or Calciorthids) ; the saline soils under con
sideration ow e their exisence to a constant addition of salt solutions and not to  
w ater-clim atic conditions.

In the class of saline soils one type (occuring in Poland) is distinguished
1. Solonchaks, 

am ong w hich three sub-types can be distinguished:
a) internal solonchaks,
b) surface solonchaks,
c) gley solonchaks.

C l a s s  XII

CULTIVATED EARTH SOILS

The class of cultivated earth soils comprises, according to our system  of soil 
classification, the soils, w hich have been transformed, from typological point of 
view , as a result of an in tensive cultivation and high agricultural level. In these 
soils the accum ulation horizon is anthropogenic in its character. M an’s conscious 
activity is expressed by a rational soil tillage and intensive both organic and m i
neral fertilization; it can transform the profile structure to such an extent that 
prim ary horizons or layers becom e subject to a pronounced transform ation w here  
a given  soil starts to reveal new, biochem icophysical properties, w hich are excep
tionally  advantageous from the soil fertility  and productivity view point. This is 
the reason for w hich the surface horizons of soils are subject to very essential 
changes w hich, in turn, can provoke, as a natural consequence, developm ent of 
soils into a fossile one.

Post-m onastery soils as w ell as these of i'amily-gardens are a good exam ple  
of cultivated-earth soils w hich have been transform ed by man, ow ing to an in ten 
sive fertilization  both organic (compost, peat etc.) and m ineral as w ell as regulat
ing operations or a deep m echanical tillage of arable layer, to such exten t that 
the natural sequence of genetic horizons has been preserved only below  the A p. 
Soil im provem ent according to the E gerszegy’s method can be another exam ple  
to this end; it consists nam ely in introducing either m anure or peat into a certain  
depth of the soil profile, w hich provokes developm ent of new  properties, being  
the result of changes in the primary sequence of horizons.

Norm al agrotechnical operations (tillage, fertilization, crop rotation and other 
of this type) introduce a number of essential chages into the soil, such as acidity, 
nutrient content, the am ount and quality of humus, changes in sorption capa
city etc. D epending on the above factors, arable soils can be divided into varieties, 
according to the degree of their respective cultivation. H ow ever, they are not yet 
the soils transform ed from typological point of v iew  and thus bearing the cul
tivated-earth character. The changes resulting from agricultural activity consisting  
in normal agrotechnical operations do not transform the soil com pletely, because
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the natural pattern of horizons rem ains still unchanged. The soil preserves its 
former typological character. The soils changed by deforestation, uncovered and 
exposed to either w ater or w ind erosion, are not classified  into the class of earth- 
-cu ltivated  soils, either.

Moreover, the soils transform ed under the in fluence of decreasing ground- 
-w ater levels are no more classified into the class of typologically transform ed  
cultivated earth soils. Only certain organogenic soils, reclaim ed by introduction of 
sandy layers wTith sim ultaneous ground-w ater level decrease could be assigned, in 
a later period, to the soils typologically transform ed into the class of cu ltivated- 
-earth soils.

As far as the class of cultivated-earth soils is concerned, two essential types 
have been distinguished, nam ely:

1. H ortisols (garden soils).
2. Regosols.

1. HORTISOLS

The hortisols are the soil form ations, subject to typological transform ations, 
having a deep accum ulation horizon w ith  a high am ount of hum ic compounds, the 
quantity of the latter, as w ell as its quality, being sim ilar to the hum us of black  
earth soils. The accum ulation horizon reposes either on horizons or on layers of the 
in itia l soil, w hich has been transform ed, particularly in  its upper horizons, under 
the influence of a special either agrotechnical or agrarian reclam ation. The soil 
profiles transform ed during such processes are the reason of the sim ilarity of 
hortisols to black earth soils (anthropogenic chernozem s or black anthropogenic 
earths).

D epending on typology of the prim ary soil, the hortisols are divided into the 
follow ing sub-types:

a) post-podsolic hortisols,
b) post-brow n hortisols,
c) post-hydrom orphic hortisols,
d) post-rendzina hortisols,
e) post-loam -w arp-soil hortisols.

2. REGOSOLS

Regosols are soils typologically transform ed w ith  regard to either regulating  
operation or a deep m echanical tillage, or else in consequence of an introduction  
of foreign m aterial into the soil profile. This type of operations could essentially  
change both the m orphological and biochem ical properties of the initial soil profile. 
The prim ary sequence of horizons has been subject to either certain deform ations 
or transform ations resulting from  a conscious activ ity  of m an in this respect.

D epending on typology of prim ary soils, the regosols are divided into:
a) post-podzol regosols,
b) post-brow n regosols,
c) post-hydrom orphic regosols,
d) post-loam -w arp-soil regosols,
e) post-gley regosols.
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C l a s s  X III

INDUSTRIAL-EARTH SOILS

Industrial-earths em brace soil form ations transformed as a result of the re
percussions provoked by industry, especially  by m ining, industrial construction,
m unicipal construction as w ell as other factors of infra-structure. The above 
m entioned factors result in essential changes concerning m orphological, physical
and chem ical properties of soil profile, leading to perturbations in  natural biolo
gical pattern of the soil and, in consequence, to deform ations and devastation.

Industrial-earth soils com prise the soils w hich have been destroyed m echa
nically  or polluted by an am ount of foreign m aterial causing relatively  perm anent 
changes of b iophysico-chem ical com position of the soil profile. These changes can 
be caused by an either direct or indirect effects of industry on soils.

The direct industrial activ ity  effects on soils, especially  of m ining, consists in 
either continuous or not continuous deform ations of the surface, causing, in turn, 
in  m ajority of cases, negative changes in w ater conditions of soils in addition to 
m echanical dam age of their profiles.

Surface deform ations are caused by underground exploitation  of both useful 
rocks and m ining preparatory works. The direct result of industrial repercussions 
and effects of constructions consists in  form ation of m echanically  deform ed soils.

The direct repercussions of industry, m ining and constructions are lim ited to 
separate sites and areas, directly adjacent to them , w h ile  the scope of indirect 
in fluence covers much m ore broad areas. The indirect repercussions of industrial 
activ ity  on the surrounding soils find their special expression in chem ical changes 
occuring in  soil properties as w ell as in hydrological changes in  soil profiles. Of 
particular im portance is the soil-degrading process resulting from  industrial air 
pollution, the latter one,.though it does not cause any v isib le m orphological changes 
in  the soil profile, provokes changes in properties, w hich can be revealed in the 
course of chem ical analysis of soil m aterial. Yield drop, plant d iseasses and even  
higher plant destruction or changes of the surface into barren land as a result of 
soil pollution can be m ost often observed.

During the classification of the soil degradation degree, resulting from air 
pollution, one should base h im self on phenom enon-quantitative division into zones, 
elaborated by A. Just, w ith  differentiated biological effects nam ely:

a) the hygienic zone — w ith no b iological effects — dust fa lls below  2,5 t/ha/ 
/year,

b) undesirable zone — dust falls from  2,5 up to 6,0 t/ha/year,
c) dangerous zone — dust fa lls over 6,0 t/ha/year.
Soils occuring in undesirable zone should be considered as poisoned (polluted), 

w h ile  those in the dangerous zone — as post-poisoned (polluted), and deform ed to 
the degree qualifying them  am ong soils typologically transform ed w ith in  the class 
of industrial earths.

The polluted soils occur w here the air-polluting source exists w ith  the above 
com pounds, in the am ount exceeding the norms fixed  by respective regulations. 
The zonal approach to industrial earths does not exclude, how ever, that polluted  
soils can occur fairly often in both hygienic and undesirable zones, especially in the 
case of a break in  industrial enterprises as w ell as depending on air shifting.

The problem of atm ospheric pollution absorption by soils varies depending on 
w hether the air is polluted by one or several enterprises, w hich results in various 
chem ical com position of atm ospheric pollutions. The changes occuring in chem ical
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com position of soils are an undoubted effect of absorbing atm ospheric pollutions 
by soils. W hile com paring the contents of several com ponents, especially  of m icro- 
-elem ents, in soils sim ilar in origin and structure, still situated on the areas w here  
the atm osphere is untainted, w e can state that there exists high degree of absorp
tion in the soils lying on areas w ith  polluted atm osphere.

Industrial regions, e.g. Upper Silesian, Częstochowa, Radom regions are cha
racterized by especially  large areas of industrial-earth soils, covering often several 
teens thousand of hectares. Sm aller areas of these soil form ations can be encountered  
in the regions of strip m ines of m ineral raw m aterials or w here there are separate 
industrial enterprises.

M oreover, the soils contam inated by com bustion gases, dusts or road-m aterial 
particles occur som etim es along the com m unication traces, w ith in  the w idth from  
several to more than ten m etres. C lassification of soils into the class of industrial- 
earths depends on the m agnitude of biological consequences of pollution.

Am ong the industrial-earth soils two follow ing groups are distinguished:
1. Soils developed as a result of industrial activity.
2. Soils changed as a result of industrial activity.

1. SOILS DEVELOPED A S A  RESULT OF IN D U ST R IA L  ACTIVITY

This group of soils em eraces the form ations deform ed m echanically as w ell as 
secondary heaps of d ifferent origin, having the form  of piles and debris.

2. SOILS CHANGED A S A  RESULT OF IN D U STR IA L  ACTIVITY

This group of soils com prises the form ations transform ed, first of all in con
sequence of pollution. As no essential changes are observed in the m orphology o f  
these soil profiles, and they differ considerably only from chem ical com position  
point of v iew  from that of soils untainted by pollutions, these soils are classified  
into suitable genetic types, m arking their respective industrial-earth character.

SCHEME OF SOILS DIVISIO N ON CLASSES A N D  TY PE S IN  PO LA N D

Classes Types

A. Soils of the natural genetic characters

I. M ineral soils of the initial stage of 
developm ent-noncarbonate (raw soils 
or prim itive soils)

1. Initial rocky soils (lithosols)

2. In itial loose soils (regosols)

II. M ineral non-carbonate w eakly de
veloped soils

1. W eakly developed clayey soils (pla
stosols)

2. W eakly developed quartz-siliceous
soils (rankers)

III. Calciferous soils (calcim orphic soils) 1. R endzinas
2. Pararendzinas

IV. Chernozems
1. Grey wooded soils
2. F orest-steppe chernozem s
3. Forest m eadow  chernozem s

V; Brown soils (brown earths) 1. Brown soils
2. G rey-brown podzolic soils (lessivés)
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VI. Podzolic soils 1. Rusty soils
2. Podzolic soils
3. Podzols

VII. Halt'-bog soils (sem i-bog soils) 1. Pseudogley soils
2. Gley soils

VIII. Bog soils 1. A lluvial bog soils (mud soils)
2. Peat soils

IX. Post bog soils 1. Muck soils
2. B lack earths

X. A lluvial and deluvial soils
1. River warp soils
2. M arshes
3. D eluvial soils

XI. Saline soils 1. Solonchaks

B. Anthropogenic soils

XII. Cultivated soils 1. Hortisols (garden soils)
2. R igosols

XIII. Industrial soils
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