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CZWARTORZĘDOWE CYKLE KLIMATYCZNO-EKOLOGICZNE
A EWOLUCJA GLEB

WPROWADZENIE

Kierunek i natężenie procesu glebotwórczego zależy od zróżnicowa
nego w czasie i przestrzeni działania układu czynników glebotwórczych. 
W wyniku tego działania w  skale macierzystej zachodzi wiele procesów 
prowadzących do ukształtowania zróżnicowanej jakościowo pokrywy gle
bowej. Ostatnio zarysowała się możliwość logicznego wyjaśnienia zmian 
i kierunków procesów glebotwórczych w oparciu o ogólniejsze zmiany 
środowiskowe.

W Europie środkowej podczas ostatniego okresu historii ziemi —  
czwartorzędu, układ czynników glebotwórczych podlegał kilka razy 
daleko idącym i powtarzającym się zmianom. Zmiany te miały charakter 
cykliczny. Powtarzający się rytm tych przemian obejmuje odcinek mię
dzy dwoma sąsiadującymi glacjałami (okresami zimnymi).

Koncepcja powtarzających się cyklicznie przemian gleby jest częścią 
składową ogólniejszej teorii klimatyczno-edaficznej. Ta stopniowo kry
stalizująca się teoria została sformułowana na podstawie uogólnień w y
ników badań paleobotanicznych osadów interglacjalnych i postglacjal- 
nych. Jej twórcami są paleobotanicy skandynawscy [5].

Teorię cyklów klimatyczno-edaficznych można pokrótce przedstawić 
w sposób następujący. Każdy pełny cykl zachodził w jednostce czasu 
obejmującej glacjał i interglacjał. W pełnym cyklu można wyróżnić 
cztery części składowe, nazywane stadiami *. Są to: stadium kryokratycz- 
ne (0), protokratyczne (1), mezokratyczne (2), telokr a tyczne, zwane rów
nież stadium oligokratycznym (3). Wyróżnione stadia odznaczają się 
niepowtarzalnymi swoistymi warunkami, a wywołujące je przyczyny są 
wielorakie. Wyniki badań paleobotanicznych dowiodły, że przemiany za
chodzące w cyklach są przemianami dokonującymi się w ściśle okreś
lonej kolejności. Ta wyraźnie zdeterminowana kolejność następstw na
leży do typu przemian sukcesyjnych, znajdujących odbicie w szacie roś-

1 S t a r k e l  nazywa je fazami [3].



202 W. Dzięciołowski, K. Tobolski

Rys. 1. Schemat ewolucji gleb i szaty roślinnej podczas cyklu glacjalno-intergla-
1 cjâlnego w  Europie Środkowej (według Iversena 1964, uproszczony)

Soil and plant cover evolution scheme (simplified) in the glacial-interglacial cycle 
in Central Europe (after Iversen, 1964)
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linnej i glebach (rys. 1). Świat roślinny jest równocześnie bardzo czu
łym indykatorem zachodzących zmian.

CYKLICZNY CHARAKTER PRZEMIAN KLIMATYCZNO-EDAFICZNYCH

Stadium kryokratyczne obejmuje okres pełni glacjału z przypada
jącym tu minimum termicznym. W tym czasie zachodzą intensywne pro
cesy przemieszczeń wierzchnich warstw substratu mineralnego, sta
nowiącego późniejsze skały macierzyste gleb. Jako najważniejsze procesy 
należy wymienić soliflukcję, ruchy mrozowe, w sensie przemieszczania i 
segregacji materiału skalnego oraz zjawiska eoliczne. W tych warunkach 
substrat mineralny nie był jeszcze ustabilizowany, a pokrywa roślinna 
miała charakter bezdrzewnej, często mozaikowej tundry. W jej skład 
wchodziły nieliczne, wyspecjalizowane do panujących warunków  
zbiorowiska roślinności arktyczno-alpejskiej. Następująca po minimum  
termicznym poprawa warunków klimatycznych powodowała stopniowe za
nikanie procesów właściwych strefie peryglacjalnej oraz pojawienie się 
bardziej urozmaiconej pokrywy roślinnej. Dotyczy to roślinności zielonej, 
a w dalszej kolejności drzew formujących pierwsze lasy. Początkowo po
jawiły się gatunki o dużej tolerancji względem warunków termicznych, 
odznaczające się jednocześnie lekkimi nasionami, światłożądnością i małą 
siłą konkurencyjną. Opanowanie przez taką roślinność nowych, dotych
czas nie zasiedlonych siedlisk przebiegało w dość szybkim tempie i w o- 
kreślonej kolejności. Ekspansję roślinności potęgował poprawiający się 
klimat i coraz korzystniejsze warunki edaficzne. Dużą rolę odgrywały 
związki wapnia, w które zasobny był świeży, polodowcowy substrat, 
przeobrażony procesami właściwymi strefie peryglacjalnej.

Wyższe tempetarury, wywołujące zmiany kompleksu czynników sied
liskowych, znamionują początek stadium protokratycznego. Stadium to 
było okresem burzliwego rozwoju i przeobrażenia się szaty roślinnej. To 
przeobrażenie zachodziło przede wszystkim pod wpływem ewolucyjnego 
różnicowania się gleb częściowo uwarunkowanego również zmianami w  
obrębie roślinności.

Zarówno zmiany szaty roślinnej, jak i gleb są przemianami o cha
rakterze sukcesji progresyjnej. Sukcesję progresyjną należy rozumieć 
jako uwarunkowany klimatycznie kompleks przemian zachodzący we 
wstępującej fazie cyklu. W wyniku tej sukcesji dochodziło do ustalenia 
się równowagi między warunkami klimatycznymi, fazą rozwoju gleb i 
roślinnością. Okres egzystencji tego stanu równowagi przypadał już na' 
następne stadium mezokratyczne, w którym panowały klimaksowe zbio
rowiska roślinne. W naszej szerokości geograficznej były to lasy złożone 
z gatunków drzew o odmiennej skali ekologicznej niż w stadium proto- 
kratycznym. Rośliny te odznaczały się dużą zdolnością konkurencyjną, 
były cienioznośne, zasiedlały siedliska z próchnicą typu muli, w której
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powstawaniu jednocześnie uczestniczyły. Podczas panowania stadium 
mezokratycznego lasy te pokryły gleby uformowane z różnych substra
tów.

W końcowej części stadium mezokratycznego ponownej zmianie ule
gają warunki klimatyczne. Spada temperatura, a jednocześnie wrasta 
wilgotność, co prowadzi do kolejnych, jakościowo innych zmian sukce
syjnych. Zmiany te mają tym razem charakter regresyjny. Wzrost wil
gotności powodował ługowanie gleb i zapoczątkował odmienny sposób 
akumulacji oraz rozkładu materii organicznej. Formowała się próchnica 
typu mor i pojawiały się acidofilne gatunki roślin, potęgujące zakwasze
nie gleb. Przy sprzyjających właściwościach fizycznych i chemicznych 
skał macierzystych rozpoczynał się proces bielicowania. Istnieje tego 
procesu ograniczyło możliwość rozwoju roślin o dużych wymaganiach 
edaficznych, które były stopniowo wypierane z poszczególnych fitocenoz. 
Jednocześnie na znaczeniu zyskała roślinność kosmopolityczna (wszędo
bylska) i przybywało coraz więcej gatunków, których centrum roz
mieszczenia znajdowało się w strefie borealnej. Opisywane zjawiska za
chodziły w kolejnym stadium telokratycznym, zwanym inaczej stadium 
oligokratycznym.

Tak więc podczas glacjału i interglacjału zachodziły w środowisku 
liczne zjawiska, które przebiegały w określonej kolejności i wywoływały 
określone skutki ekologiczne. Po okresie trwania glacjału następuje faza 
przemian sukcesyjnych o charakterze progresyjnym. Nagromadzona przez 
tę progresyjną sukcesję energia, jak i przygotowane w wyniku przeo
brażeń siedliska są podstawą dla panowania roślinności klimaksowej. Po 
zakończeniu okresu względnej stabilizacji, która trwała podczas intergla
cjalnego optimum, następuje faza kolejnych przemian sukcesyjnych. 
Przemiany te, zachodząc w ramach sukcesji regresyjnej, stopniowo pro
wadzą w kierunku klimatycznie uwarunkowanej degradacji i oligotrofi- 
zacji siedlisk.

POSTGLACJALNY CYKL KLIMATYCZNO-EKOLOGICZNY

Przedstawiony zarys następstw w poszczególnych stadiach cyklu 
oparty został na materiałach paleobotanicznych kopalnych roślin plej- 
stoceńskich poprzedzających ostatnie zlodowacenie. Kolejny, jeszcze nie 
zakończony cykl, reprezentuje ostatnie zlodowacenie Wisły (Vistulian) 
oraz trwający od około dziesięciu tysięcy lat współczesny nam holocen. 
Holocen bowiem wraz z poprzedzającym go późnym glacjałem ostatnie
go zlodowacenia reprezentują kolejny okres interglacjalny. Zatem w ca
łym holocenie, nie wyłączając czasów współczesnych, obowiązują te sa
me reguły przemian, jakie już kilkakrotnie miały miejsce na naszych 
obszarach. W ostatnim postglacjale (późny glacjał i holocen) można sto
sunkowo łatwo wyróżnić trzy stadia klimatyczne edaficzne. Te stadia
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poprzedza, przypadający na pełnię ostatniego zlodowacenia, stadium 
kryokratyczne (0). Późny glacjał wraz z wczesnym holocenem, do okresu 
borealnego wyłącznie, obejmuje stadium protokratyczne (1). Okres atlan
tycki i większość okresu subborealnego należy do stadium mezokratycz- 
nego (2). Natomiast schyłkowa część okresu subborealnego i okres 
subatlantycki, włącznie z czasami nam współczesnymi, mieści się w 
trwającym jeszcze stadium telokratycznym (oligokratycznym (3)).

W porówaniu z wcześniejszymi interglacjałami holocen, a zwłasz
cza jego młodsza część, reprezentuje interglacjał bardzo swoisty. Od
rębne rysy nadaje mu dotychczas nie występujący czynnik antropoge
niczny. Widoczne wpływy tego czynnika rozpoczęły się w neolicie (sta
dium mezokratyczne) i od tego czasu ich nasilenie wzrastało, przecho
dząc daleko idące zmiany jakościowe.

Współczesna działalność antropogeniczna wywołuje skrajnie przeciw
stawne procesy w stosunku do procesów naturalnych, zachodzących w 
stadium telokratycznym. Charakterystycznymi zjawiskami w tym sta
dium są stopniowe spadki temperatury i wzrost wilgotności, jako kon
sekwencje zmniejszonego parowania oraz wyraźne ubożenie (oligotrofi- 
zacja) siedlisk. Natomiast działalność człowieka powoduje ocieplenie, 
między innymi w wyniku emisji do atmosfery wielkich ilości dwutlenku 
węgla, oraz odwodnienie przez różnorodne zabiegi. Natomiast chemi
zacja rolnictwa i różnego charakteru zrzuty przemysłowe prowadzą do 
eutrofizacji gleb i zbiorników wodnych powierzchniowych i podziem
nych. Podkreślić należy, że w ostatnich kilkunastu latach intensywność 
czynnika antropogenicznego wielokrotnie wzrosła.

Jak wynika z badań paleobotanicznych oraz z ogólnych praw sukcesji 
ekologicznej, sukcesja regresyjna nie zostaje zahamowana w wyniku 
wpływu czynnika antropogenicznego, ani nie cofa się do poprzedniego 
stadium. Ulega jednak wpływom tych skrajnie przeciwstawnych ten
dencji, które mogą wywoływać zupełnie nową sytuację. Stąd też trudno 
wnioskować o dalszym kierunku tych przemian, jeśli wpływ czynnika 
antropogenicznego zdominowałby procesy naturalne, jakie rozgrywają 
się w stadium telokratycznym.

GLEBA JAKO DYNAMICZNY UKŁAD EKOLOGICZNY

Na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego szata leśna trwa nieprzer
wanie od około dziesięciu tysięcy lat. Uwzględniając dwie stadialne 
oscylacje klimatyczne, ograniczające dwukrotnie rozwój pokrywy leśnej, 
liczy ona już przeszło dwanaście tysięcy lat. Taki czas trwania szaty 
leśnej obejmuje fitofazy Bölling i Allerod oraz cały holocen. W czasie 
swej polodowcowej historii lasy przechodziły liczne i urozmaicone prze
miany.

W nizinnej części Polski jeszcze podczas glacjału rozwój lasów roz
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począł się od luźnych drzewostanów brzozowych i prowadził do lasów  
brzozowo-sosnowych i sosnowych. Taka kolejność rozwoju lasów pow
tórzyła się ponownie we wczesnym holocenie w wyniku stadiąlnego 
oziębienia klimatu podczas młodszego dryasu. Dalsze przekształcenia 
drzewostanów nastąpiły w późnym okresie borealnym. Na znaczeniu 
traciła wtedy sosna, a na jej miejsce pojawiły się coraz liczniej leszczy
na, wiąz i dąb. W okresie atlantyckim największy rozwój wykazały 
lasy liściaste z dominującym udziałem dębu, wiązu, lipy, klonu i jesio
nu. Po okresie atlantyckim nastąpiła kolejna zmiana w składzie drze
wostanów. Już w okresie subborealnym zostały ograniczone areały wcześ
niej panujących lasów liściastych na korzyść nowych gatunków, takich 
jak grab, a potem buk i zyskującej znowu na znaczeniu sosny. Wynika 
stąd, że przemiany szaty leśnej w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat 
doprowadziły na konkretnym stanowisku do czasowego panowania kilku 
zupełnie odrębnych fitocenoz leśnych. Z powyższego nasuwa się ważny 
wniosek, że fitocenozy były na tyle odrębne i trwały dostatecznie długo, 
iż mogły doprowadzić do powstania różnych gleb na tym samym sub- 
stracie. Na podstawie wyników analiz pyłkowych można założyć, że 
pierwsze fitocenozy leśne wkroczyły na zaawansowane już w rozwoju 
gleby, będące przynajmniej w stadium gleb słabo wykształconych.

Na obszarach o autogenicznych stosunkach wodnych stadia inicjalne 
gleb zmierzały w kierunku procesu brunatnienia na wszystkich skałach 
przepuszczalnych dla wody. Skały te na obszarach polodowcowych były  
zasobne w węglan wapnia, jeden z ważnych czynników decydujących o 
kierunku procesu glebotwórczego.

Gleby hydrogeniczne znajdujące się pod wpływem wysokiej wilgot
ności objął procesy glejowy i torfotwórczy.

Proces różnicowania się gleb, między innymi pod względem zawar
tości węglanu wapnia, występuje w zależności od składu mechanicznego 
skały. Na uwagę zasługuje głębokie odwapnienie piasków i płytsze od
wapnienie osadów gliniastych. O tempie odwapnienia piasków wydmo
wych mogą świadczyć datowania gleb cytowane przez B o u l a ,  H o l e a  
i Mc C r a c k e n a  [1]. Proces dekalcytacji wydm wapiennych w Anglii, 

datowany metodą dendrochronologiczną, trwał zaledwie 300 lat.
Teoria cykli klimatyczno-edaficznych udowadnia, że gleby żyzne, z 

próchnicą typu mull-moder i muli, przechodzą w gleby kwaśne o ce
chach gleb bielicoziemnych z próchnicą typu mor. Ten proces postępuje 
w określonych warunkach i pod wpływem kompleksu złożonych zjawisk. 
Tempo przemian gleb jest w dużym stopniu uzależnione od składu me
chanicznego substratu mineralnego. Szybciej przemiany te zachodzą na 
glebach piaszczystych, a powolniej w obrębie gleb uformowanych na 
podłożu gliniastym.

Jedną z pierwszych tych przemian, powodującą wiele następstw, 
było zakwaszenie gleb. Zmiana odczynu gleb, zwłaszcza w jch poziom
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mach akumulacyjnych, wpłynęła destrukcyjnie na dotychczas panującą 
florę bakteryjną, którą w takich warunkach zdominowały grzyby. Ko
lejną konsekwencją było ograniczenie, a następnie wyeliminowanie du
żej części mezofauny glebowej. Te wszystkie zmiany miały istotny 
wpływ na charakter próchnicy. Z tym z kolei był związany skład gatun
kowy drzewostanów, których różnicowanie było w dużej mierze uwa
runkowane zmieniającą się troficznością gleby. Postępująca oligotrofiza- 
cja umożliwiała inwazję roślinności acidofilnej. W stadium telokratycz- 
nym inaczej także przebiegał proces akumulacji i rozkładu substancji 
organicznej. Znalazło to wyraz w odmiennej niż poprzednio jakości 
związków próchnicznych, co w efekcie ułatwiło zarówno gromadzenie 
próchnicy typu mor, jak również przyspieszyło tempo ługowania gleby. 
Taka sytuacja stanowiła już punkt wyjścia dla formowania się procesu 
glebotwórczego prowadzącego do rozwoju gleb bielicoziemnych. Jak wy
nika z dowodów paleobotanicznych i powyższych rozważań, proces bieli- 
cowania w obrębie cyklu klimatyczno-edaficznego ma określoną pozycję 
w ewolucji lądowych ekosystemów leśnych strefy umiarkowanej. Proces 
ten jako zjawisko o powszechnym zasięgu, obejmujący wszystkie fitoce- 
nozy na glebach autogenicznych, a także część gleb hydrogenicznych, 
zjawia się dopiero podczas trwania sukcesji regresyjnej w stadium telo- 
kratycznym. Przebiega też on inaczej w zależności od charakteru skały 
macierzystej.

Skutki procesu glebotwórczego ujawniają się zarówno u gleb bielico
ziemnych w postaci uważanej za klasyczną oraz w glebach płowych i 
we włączonych w naszej klasyfikacji do gleb hydrogenicznych glebach 
opadowoglejowych. Wszystkie te gleby odznaczają się w wierzchnich 
poziomach małą ilością części ilastych i składników pokarmowych.

Schematyczny przebieg tych zmian, łącznie z formowaniem się 
współczesnej gleby bielico we j, przedstawia S t o c k m a r r  [4] dla glin 
spiaszczonych lub piasków aluwialnych północno-zachodniej Europy. Pro
ces rozpoczyna się od gleby inicjalnej, przez glebę słabo wykształconą 
z próchnicą typu muli pierwotny (protomull). W miarę rozwoju gleby 
pojawia się w poziomie akumulacyjnopróchnicznym próchnica typu muli. 
Miąższość poziomu narasta, a zawartość próchnicy różnicuje się i jest 
znacznie niższa w dolnej części poziomu. Po pewnym czasie rozpoczyna 
się od dołu mineralizacja, a gromadząca się w górnej części tego pozio
mu materia organiczna zmienia stopniowo swoje właściwości, przecho
dząc przez stadium amphimull w próchnicę nakładową typu mor (rys. 2). 
Rozpoczynające się bielicowanie ogranicza ilość organizmów żywych, 
szczególnie mezofauny, a zasiedlona przez organizmy żywe warstwa gle
by staje się coraz cieńsza. Dolna część poziomu z próchnicą amphimull 
w wyniku mineralizacji przekształca się w piasek próchniczny. Zmiany 
te prowadzą nieuchronnie do nasilenia procesu bielicowania. Ostatecz
nie formuje się profil gleby bielicowej sięgający coraz głębiej w skałę
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Rys. 2. Model ewolucji form próchnicy glebowej w cyklu klimatyczno-ekologicz- 
nym (zmodyfikowany model Stockmarra 1975)

1 — intensywność przemian 'biologicznych m aterii organicznej, 2 — przedział w>a- 
runków sprzyjających zachowaniu sporo morf 

Evolution model (modified) of soil humus forms in the climatico-ecologic cycle
(after Stockmarr, 1975)

1 — intensity of biological transform ations of organic m atter, 2 — limit of con
ditions favouring the maintenance of sporomorphs

macierzystą, z coraz bardziej widocznym zróżnicowaniem właściwości 
poszczególnych poziomów genetycznych.

Sukcesyjny rozwój gleb w świetle teorii klimatyczno-ekologicznej 
może być traktowany jako przykład kompleksowej interpretacji ewolu
cji ważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego. Omawiana 
teoria tłumaczy niektóre skomplikowane zdarzenia tak z przeszłości, jak 
i zachodzące współcześnie. Teoria ta pozwala również spojrzeć na glebę 
z szerszej perspektywy ekologiczno-chronologicznej oraz wykorzystać 
zjawiska cyklicznego rozwoju gleb do prognozowania przyszłych zdarzeń 
w środowisku przyrodniczym. Jako drobny przykład może posłużyć nie 
wyjaśniona przyczyna powodująca „podwyższanie bonitacji negatywnej 
zakwaszenia gleb w Wielkopolsce” [6]. Negatywna bonitacja zakwasze
nia gleb zachowała się mimo wyraźnego zwiększenia zużycia wapnia na

ZAKOŃCZENIE
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wozowego przez rolnictwo. W stadium telokratycznym wzrastające za
kwaszenie siedlisk, z czym jest skorelowana ich oligotrofizacja, jest zja
wiskiem naturalnym. Okazuje się jednak, że zjawisko to obejmuje w  
większym stopniu, niż można było podejrzewać, agrocenozy.

Ewolucyjny rozwój gleb w m yśl teorii klimatyczno-ekologicznej może 
dostarczyć również wskazówek dla typologii i klasyfikacji gleb. Miejsce 
chronologiczne procesu bielicowego w sukcesyjnym rozwoju gleby jest 
kolejnym argumentam przemawiającym przeciw uznaniu bielic jako lito- 
brzeża Bałtyku. Także nowe możliwości interpretacyjne mogą wypłynąć 
dla gleb brunatnoziemnych, zwłaszcza w odniesieniu od ich genezy i 
ewolucji w stadium telokratycznym.
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В . Д ЗИ Е Н Ц И О Л О В С К И , Т. ТО БО ЛЬСКИ

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛИ 
И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ.

Р е з юм е

В статье обсуждаются основные принципы так называемой климатическо- 
-экологической теории, сформулированной на основании результатов палеобо
танических (в основном палинологических) исследований флоры интерглациаль- 
ных и постглациальных эпох. В центральной Европе во время четвертичного 
периода система почвообразовательных факторов несколько раз подвергалась 
далеко идущим и повторяющимся изменениям. Повторяемость ритма этих из
менений охватывает время между двумя глациалами. В полном цикле, имею
щим место в глациале и интерглациале, можно выделить 4 части: стадии крио- 
кратическая, протократическая, мезократическая и телекратическая. Эти стадии 
характеризуются неповторимыми и своеобразными условиями, и в тоже время 
эти различия вызываются многими причинами. Преобразования в цикле про
текают в определённой очерёдности и носят наследственный характер.
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Описываются климатическо-эдафические преобразования в интерглациале 
и постглациале и обращается внимание на своеобразные черты голоцена, вы
званные наличием антропогенного фактора.

В последней главе кратко обсуждается эволюция почв в постглациале. 
После первоначальной фазы  развития почв процесс почвообразования протекает 
в направлении буроземообразования почв па аутогенных местостях. Большое 
влвияние на такое направление почвообразующего процесса в протократической 
стадии имел также богатый соединениями известняка минеральный субстрат. 
Во время климатического оптимума почти повсеместно господствовали плодо- 
редные почвы с перегноем типа mull. В конце этой главы даётся обоснование 
эволюции этих почв в направлении подзолозёмов с гумусом типа тог.

В заключении подчёркивается важность этой комплексной интерпретации 
эволюции главных компонентов естественной среды, которая позволяет более 
широко смотреть па почвы агроценозов, подвергающиеся эволюционному пре
образованию.

W. D ZIĘ C IO ŁO W SK I, К . T O B O LSK I

QUATERNARY CLIMATIC-ECOLOGIC CYCLES AND THE EVOLUTION
OF SOILS
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S u m m a r y

The main theses of the so-called climatic-ecologic theory developed on the 
basis of results of the paleobotanical (mainly palynological) investigations of in
terglacial and postglacial flora, are presented in the paper. In Central Europe in 
the Quaternary period the arrangem ent of soil-forming factors underwent several 
far-reaching and repeated changes. The repeated rhythm  of these changes covers 
the period between two glaciations. In a full cycle taking place in the glacial and 
interglacial periods 4 parts can be distinguished, viz: cryocratic, protocratic,
mezocratic and talocratic oner. These stages are characterized by unrepeatable 
and specific conditions; many factors cause these changes. Transformations occur 
in a definite sequence in the cycle; they are also of the character of successive 
transformations.

The climatic-edaphic transformations in the interglacial and postglacial 
periods are described. At the same time attention is drawn to the specific features 
of Holocene, caused by the presence of the anthropogenic factor.

In the last chapter the soil evolution in the postglacial is briefly discussed.
The soil-forming process, after an initial soil development stage, results in the 
browning of the soils on the autogenic sites. Also the mineral substrate, abundant 
in calcium compounds occurring at the protocratic stage, determined such a line 
of development of the soil-forming process. At the climatic optimum almost 
universal domination of fertile soils with humus of the mull type occurred. In the 
final part of this chapter the evolution of the above soils towards humous*
-podzolic soils with humus of the mor type is substantiated.
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Eventually the significance of the above complex interpretation of the evolu
tion of some im portant natural environment components, which ensures a wider 
outlook on the sodls of agrocenoses subjected to an evolutionary transformation, 
is underlined.
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