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MICHAŁ STRZEMSKI

GŁÓWNE ETAPY W DZIEJACH POLSKIEJ KLASYFIKACJI 
BONITACYJNEJ GRUNTÓW

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w  Puławach

W 1817 roku została opracowana dla celów skarbowych klasyfikacja 
gruntów, którą następnie przedyskutowano i zatwierdzono w ramach 
kompetencji Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Pol
skiego. Aprobatę rządu uzyskała w roku 1918 m.in. według [7, 8, 9, 11].

W pierwszej redakcji tabeli klasyfikacyjnej wyróżniano dwie klasy 
gruntów ornych pszennych i trzy klasy gruntów ornych żytnich. Na
stępne redakcje tej tabeli, pochodzące z lat 1822 i 1841, dopuszczały wy
odrębnianie także czwartej klasy żytniej, która obejmowała jednak ra
czej nieużytki rolnicze, eksploatowane przez rolników tylko wskutek 
koniunkturalnego głodu ziemi.

Druga klasa pszenna gruntów ornych dzieliła się na dwa oddziały 
(poddziały). Oddział pierwszy obejmował ziemie ciężkie, a drugi te zie
mie lżejsze, na których obok żyta plonowała dobrze pszenica.

Łąki dzielono na cztery klasy według ich wydajności i z częściowym 
uwzględnieniem jakości siana. Trzeba podkreślić, że osobno klasyfiko
wano łąki tzw. „oddzielne”, stanowiące właściwe trwałe użytki zielone, 
a osobno tzw. „polowe” (przemienne, śródpolne). Biorąc pod uwagę po
dział łąk na dwie kategorie, z których każda rozpadała się na cztery 
klasy, można powiedzieć, że wyróżniano nie cztery, ale osiem klas tych 
użytków, co ze szczególnym naciskiem podkreślał w swoim czasie Adolf 
Kurtz (Roczniki Gospodarstwa Krajowego t. 38, 1860 r. str. 628).

Za bardzo niedoskonałą uważano powszechnie klasyfikację pastwisk 
podzielonych na trzy klasy, wyodrębniane porównawczo w nawiązaniu 
do klas użytków łąkowych.

Klasyfikacja skarbowa została bardzo ostro skrytykowana przez To
warzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim (1858—1861). Krytyka ta była 
bardzo wszechstronna. Główne zarzuty dotyczyły zarówno jej niedo
ciągnięć w zakresie ekonomiczno-szacunkowym, jak i słabego uwzględ
nienia w niej treści przyrodniczych i regionalizacji.
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Na brak dokładnej charakterystyki przyrodniczej gleb zaliczanych 
do różnych klas zwracał szczególną uwagę znany działacz Towarzystwa 
Rolniczego — Adolf Kurtz. Uwypuklał on także potrzebę instrukcji re
gionalnych. Poglądy Adolfa Kurtza b y ły  podzielane przez ogół członków 
Towarzystwa Rolniczego, które niestety istniało bardzo krótko i nie zdą
żyło opracować nowej, pełnej tabeli klas gruntów z regionalnymi za
łącznikami. Natomiast bardzo poważnym osiągnięciem Towarzystwa 
było opracowanie przez Delegację Gleboznawczą i Kierownika Stacji 
Chemicznej T. R. — Teofila Cichockiego — nomenklatury regionalnej 
gleb z komentarzami. Nomenklatura ta znalazła później praktyczne za
stosowanie w tabelach klasyfikacyjnych Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego.

Dalsze dzieje klasyfikacji skarbowej nie były bardzo chwalebne. Roz
wiązanie Towarzystwa Rolniczego, które nastąpiło w 1861 roku, łączyło 
sie z wykluczeniem inicjatywy czynników krajowych w tym zakresie.

Po uwłaszczeniu chłopów (rok 1864) wprowadzono w życie tabele 
klasyfikacyjne bez porównania prymitywniejsze od tych z lat 1818, 1822 
i 1841, które były tak krytykowane przez ogół rolników byłego Króle
stwa Polskiego.

Otóż po roku 1864 pojawiły się dwie nowe, nadal zresztą bardzo pry
m ityw ie tabele, opracowane osobno do obliczania podatku gruntowego 
dworskiego i podatku gruntowego włościańskiego. Tabele te podawali 
Konstanty Malewski i Ignacy Tiede oraz J. Kański w Encyklopedii 
rolnictwa (t. 1—5, 1873—1879) i Encyklopedii rolniczej (t. 11, 1890—• 
1912), m. in. w ramach haseł: Klasyfikacja użytków rolnych (np. Ency
klopedia rolnicza t. 5, str. 88— 119) i Podatki (m. in. Encyklopedia rol
nicza t. 9, str. 93—115).

Naprzód pojawiła się „Najwyżej zatwierdzona Ustawa z dnia 8 (20) 
grudnia 1866 r.,? (Dziennik Praw t. 66 z 1866 r., str. 103). Zawierała 
ona pięcioklasowy „podział gruntu do rozkładu dworskiego podatku 
gruntowego”.

Klasyfikacja gruntów do ustalenia podatku gruntowego włościań
skiego ukazała się w parę lat później („Najwyżej zatwierdzona Ustawa 
z dnia 15 (27) grudnia 1868 r .” — Dziennik Praw t. 69 z 1869 r., str. 
115). Była ona jeszcze bardziej uproszczona i przewidywała określanie 
zaledwie czterech klas gruntów.

Wprowadzenie tej niby nowej klasyfikacji nie oznaczało jednak cał
kowitego anulowania przepisów klasyfikacyjnych z lat 1818— 1841. Wy
tyczało im raczej inną rolę. Wobec zróżnicowania podatków gruntowych 
zależnie od poszczególnych guberni Królestwa Polskiego (było ich wte
dy 10) wykorzystywano dawne przepisy do określania tzw. taryf gu- 
bernialnych. Ponadto utrzymano w całej rozciągłości przepisy z 1841 
roku dla dóbr tzw. donacyjnych.
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Prymitywna klasyfikacja użytków (raczej nie gruntów) miała oczy
wiście bardzo ograniczone zastosowanie i w żadnym wypadku nie mogła 
się na nic przydać instytucjom bankowym i kredytowym, które w sza
cowaniu dóbr ziemskich musiały się opierać na danych nie tylko kon
kretnych, ale i dość szczegółowych. W bardzo poważnych tarapatach 
znalazło się m. in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Towarzystwo to 
wobec najdalej posuniętych niedoskonałości wszelkich schematów skar
bowych uznało za konieczne opracowanie własnej tabeli klas gruntów. 
Po dłuższej i mozolnej pracy specjalnej komisji, powołanej do opraco
wania tego zagadnienia, klasyfikowania gruntów doczekała się wreszcie 
pewnego rozstrzygnięcia.

Otóż w dniu 1 (13) VIII 1872 roku została zatwierdzona przez Ogólne 
Zebranie Naczelnych Władz Towarzystwa Kredytowego dla wszystkich 
jego oddziałów ogólna klasyfikacja gruntów dostosowana do rzeczywis
tych potrzeb rolnictwa i polityki kredytowej w jego zakresie.

W początkach lat osiemdziesiątych Towarzystwo przystąpiło do opra
cowania nowej, ulepszonej i uzupełnionej tabeli klas gruntów, która zo
stała zawarta w „Przepisach taksy dóbr ziemskich,,, ułożonych w rozwi
nięciu ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Pol
skim, zatwierdzonych przez Ministra Skarbu dnia 11 (23) maja 1884 r. 
Przepisy te obowiązywały bardzo długo. W „Zbiorze praw i przepisów 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w guberniach Królestwa Pol
skiego” (t. 14), wydanych w Warszawie w roku 1911, znajdujemy tabelę 
klas gruntów analogiczną do tej, która została wprowadzona do szero
kiego zastosowania w 1884 r. (według [8, 11, 12]).

Według tabeli klas gruntów TKZ z lat 1884 i 1911 wyróżnia się 
7 klas gruntów ornych, 5 klas gruntów łąkowych i 3 klasy gruntów pa
stwiskowych. Ponadto tabela zawiera dane dotyczące bonitowania grun
tów pod lasami i zaroślami oraz gruntów poleśnych.

Podział gruntów przedstawia się w tej tabeli następująco:

A. G r u n t y  o r n e

KLASA I

Grunt pszenny najlepszy:
a) Gliniasty, tłusty, z głęboką warstwą rodzajną, do uprawy łatwy, 

ciepły, przepuszczalny, w części organiczne bogaty, naturalne spadki 
posiadający.

b) Czarnoziem z głęboką warstwą rodzajną, przepuszczalną, bogac
twem części organicznych odznaczający się, zwykle w ogrodach warzyw
nych lub u podnóża pochyłości pól znajdujący się, nawet w okolicach 
w ziemie tego rodzaju nie obfitujących.
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Pszenica na gruncie tej klasy nie tylko na pierwszym, lecz i na kil- 
koletnim nawozie obfite daje plony. Jęczmień również obficie obradza, 
a wszystkie rośliny, doskonałej ziemi potrzebujące, jako to: rzepak, bu
raki, lucerna na gruncie tej klasy wybornie się udają.

KLASA II

a) Grunt gliniasty dobry, jednak albo od gruntu klasy I w składzie 
swoim uboższy, albo jakkolwiek bogactwem części składowych do niego 
zbliżony, skutkiem bądź położenia, bądź też większej ścisłości warstwy 
rodzajnej lub mniejszej przepuszczalności podłoża do uprawy trudniej
szy, od wpływów atmosferycznych więcej zależny.

Grunt ten sprzyja uprawie pszenicy, która przy sprzyjającej porze, 
nawet na trzyletnim nawozie dobrze się udaje, a przy tym  obfite plony 
jęczmienia i koniczyny czerwonej dostarcza.

b) Grunt marglowo-gliniasty z głęboką i żyzną warstwą rodzajną, 
spoczywający na podłożu marglowatem. Grunt tej natury  wydaje obfite 
zbiory pszenicy, żyta, grochu i esparcety.

c) Grunt nizinny i nadrzeczny, w części organiczne bardzo bogaty, 
spójny, tłusty, przy tym ciepły i przepuszczalny, mający wszystkie przy
mioty gruntu kl. I, ale skutkiem niskiego położenia do uprawy pszenicy 
mało odpowiedni. Grunt ten szczególniej nadaje się do uprawy rzepaku 
zimowego, jęczmienia, owsa, koniczyny i wszelkiego rodzaju warzywa.

KLASA III

a) Grunt żytni, najlepszy, piaszczysto-gliniasty z warstwą spodnią 
przepuszczalną gliniastą lub marglowatą, łagodne spadki mający, do 
uprawy łatwy. Żyto nie tylko po świeżym, ale i kilkoletnim nawozie 
obficie na nim obradza. Koniczyna czerwona dobrze się udaje, kartofle 
wybornie obradzają. Na gruncie tym  po świeżym nawozie pszenica pew
ny plon wydaje.

b) Grunt nadrzeczny i nizinny, mniej spójny i mniej tłusty od tego, 
który do klasy II zaliczonym został, do uprawy oziminy z powodu swego 
położenia mało stosowany, ale na którym rzepak zimowy i jęczmień 
z korzyścią uprawiane być mogą, owies zaś i warzywa obficie obradzają.

KLASA IV

a) Grunt pszenny wadliwy, bardzo ciężki, z warstwą spodnią trudno 
przepuszczalną, jakkolwiek w części organiczne zasobny, ale mocno spie
kający się od upałów i tworzący zbite bryły, trudne do rozkruszenia,
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a w czasie deszczów bardzo rozmiękający. G runt ten do uprawy trud
ny, w razie mokrej wiosny dla rozpoczęcia robót w właściwym czasie 
bywa niedostępnym. Plon z tego rodzaju gruntu, od wpływów atmosfe
rycznych wielce zależny i zmienny, ściśle oznaczyć się nie da. Przy 
sprzjającej porze urodzaj pszenicy i jarzyn kłosowych bywa na nim 
obfity.

b) Grunt marglowy o małym zasobie materii organicznych, spoczy
wający na podłożu wapienym. Plony na ziemi tej natury przez suszę 
mocno uszkadzane bywają.

c) Grunt gliniasto-piaszczysty, w materie organiczne zasobny, spój
ność dostateczną posiadający, z podłożem piaszczysto-gliniastym. Żyto 
udaje się na nim dobrze, nawet w trzecim lub czwartym roku po na
wozie; również dobrze obradzają na dwuletnim nawozie ziemniaki, a po 
nich groch lub owies z białą, a nawet czerwoną koniczyną.

KLASA V

a) Grunt gliniasto-piaszczysty ze znaczną przewagą piasku, z w ar
stwą spodnią tej samej co wierzchnia natury. Na gruncie tym  na świe
żym nawozie po ugorze żyto i ziemniaki dobrze obradzają. Koniczyna 
biała dać jeszcze może zadowalające pastwisko. Jęczmień się nie rodzi. 
Łubin obfity i pewny plon daje.

b) Grunt iłowaty, siny i gliniasty, ciemnoczerwony, żelazisty, na pod
łożu zupełnie nieprzepuszczalnym leżący, do uprawy trudny.

c) Grunt wapienny opoczasty, ze znaczną ilością kamieni wapiennych, 
trudno się rozkładających, w ciała organiczne ubogi.

d) Grunt torfowy lepszego gatunku.

KLASA VI

a) Grunt zupełnie piaszczysty, suchy, niespójny, na którym  łubin 
jeszcze się udaje, żyto tylko na świeżym nawozie po łubinie lub na 
trzechletnim odłogu siać można; do uprawy ziemniaków na świeżym na
wozie może być przydatny. Owies na nim się nie udaje.

b) Sap niełatwo wysychający, piaszczysty, siwego koloru, jedynie 
dla upraw owsa lub niektórych warzyw zdatny.

c) Grunt piaszczysty z wierzchnią warstwą ciemnego koloru, w czę
ści organiczne nierozpuszczalne obfitujący, z podłożem zupełnie nie- 
przepuszczalnem.

KLASA VII

Grunta, które tylko co lat 6 żytem obsiewane być mogą.
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В. Ł ą k i

Klasyfikacja łąk została zachowana w pierwotnej redakcji z 1872 r. 
Łąki dzielono na 5 klas według wydajności „dobrego siana”. Jakościo
wy podział samego siana {na dobre, średnie i liche) utrzymywał się w 
prymitywnej formie.

C. P a s t w i s k a

KLASA I

Pastwiska dobre, które jedynie wskutek odmiennego sposobu użyt
kowania albo też, przy małym nakładzie na ich oczyszczenie z krzaków 
lub osuszenie, przynajmniej na łąkę klasy III zamienione być mogą, oraz 
pastwiska nadrzeczne, wyjątkową odznaczają się żyznością.

KLASA II

Pastwiska średnie, które z łatwością zamienione być mogą na łąkę 
klasy IV.

KLASA III

Pastwiska liche, które na łąkę klasy V małym nakładem oraz te, któ
re ze znacznymi kosztami na łąkę klasy IV przeistoczone być mogą.

KLASA IV

Pastwiska chude i błotne, które z wielkim tylko nakładem na łąkę 
klasy V zamienione być mogą.

Gleby łąkowe i pastwiskowe nie zostały przez TKZ bliżej scharak
teryzowane. Podano natomiast w załącznikach dość szczegółową charak
terystykę porostu łąkowego i pastwiskowego. Co się zaś tyczy gruntów 
ornych, to ich przyrodniczo-gleboznawcza charakterystyka została uzu
pełniona przez podanie właściwych dla nich chwastów polnych.

Grunty zalesione i zakrzewione dzielono na dwie kategorie, tj. na 
takie, które można włączać po wylesieniu do użytków ornych, i na 
takie, które nadają się pod łąki. Dalszy podział tych zalesionych lub 
zakrzewionych gruntów „polnych” i „łąkowych” przeprowadzano w na
wiązaniu do klasyfikacji gruntów ornych i łąk.

Rolnicy pozostałych zaborów (pruskiego i austriackiego) wykazywali 
nie mniej, a może nawet i więcej inicjatywy w zakresie bonitacji użyt
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ków rolnych i gleb. Jednakże inicjatywa ich była w większym stopniu 
odgórnie hamowana. Wskazują na to przykłady zaczerpnięte z historii 
innych towarzystw kredytowych (np. Prus Zachodnich, Poznańskiego lub 
Śląskiego). W związku z tym, jeśli mówimy nie o historii klasyfikacji 
gruntów w Polsce, lecz o dziejach polskiej klasyfikacji bonitacyjnej gleb, 
ograniczamy się głównie do ziem byłego Królestwa Polskiego.

Po pierwszej wojnie światowej stosowano początkowo w różnych 
częściach kraju różne tradycyjne systemy klasyfikowania gruntów. Je
dnocześnie zaczęły się pojawiać rozmaite ich modyfikacje o tendencjach 
unifikacyjnych. W 1920 roku pojawiła się klasyfikacja Głównego Urzę
du Ziemskiego, opracowana przez Sławomira Miklaszewskiego, Zdzisła
wa Czałbowskiego (szefa Sekcji Urządzeń Rolnych) i Stefana Moszczeń- 
skiego (profesora SGGW w Warszawie). Klasyfikacja ta została oparta 
zasadniczo na systemie TKZ, ale pod wieloma względami różniła się od 
tego systemu.

Klasyfikacja GUZ przedstawiała się następująco,

A. U ż y t k i  r o l n e

KLASA I

Grunt rolniczo najlepszy: przepuszczalny, przewiewny, ciepły, dosta
tecznie wilgotny (nie suchy, nie za mokry), zawierający zazwyczaj dużo 
części próchnicy słodkiej, a więc czynny. Spadki pól bardzo łagodne, 
o wystawie południowej lub zachodnio-południowej. Udają się na nim 
wszelkie warzywa, nie wyłączając cebuli i ogórków. Wysokie plony 
buraków, pszenicy, lucerny francuskiej, rzepaku, koniczyny czerwonej, 
jęczmienia itp.

Do klasy tej należy zaliczać wybitnie dobre kawałki gleb nastę
pujących:

a) Mady chude średnio ciężkie, położone tak wysoko, że nie zama
kają podczas wylewów rzeki, w której korycie leżą. Warstwa mady gru
bości co najmniej 1 m spoczywa na piasku, stanowiącym podłoże.

b) Czarnoziemy stepowe, klimatycznie nie za suche. Dużo próchnicy 
słodkiej. Węglan wapniowy na głębokości kilku centymetrów. Gleba rów- 
noziarnista pyłowa, w podłożu löss. Należą tu również niektóre czar
noziemy właściwe zdegradowane.

c) Niektóre lepsze lossy całkowite, a z niecałkowitych, od metrowej 
grubości począwszy, niżej położone lossy nażwirowe i napiaskowe.

d) Niektóre czarne ziemie kujawskie o przepuszczalnym, marglowa- 
tym  podłożu.
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e) Małe dobre kawałki wszystkich gleb, zaliczonych do klasy II, a cza
sem wyjątkowo klasy III, o ile są położone korzystnie, uprawiane bar
dzo intensywnie, ogrodowo.

KLASA II

Grunt rolniczo bardzo dobry, zbliżony własnościami do kl. I, lecz 
mniej czynny. Stosunki wilgotnościowe trochę gorsze. Bardziej spoisty 
od kl. I, a więc do uprawy trudniejszy. Udają się na nim wszelkie 
warzywa, ale ogórki i cebula dają pewne plony tylko w wysokiej kul
turze. Plony buraków, rzepaku, jęczmienia, koniczyny są pewne. Plony 
pszenicy na ogół pewniejsze niż żyta.

Do kl. II zaliczamy:
I. Wszystkie gleby, należące do kl. I, tylko od nich nieco gorsze, 

a więc:
a) Mady chude, średnio ciężkie, zamakające podczas wylewów, choć 

bardzo rzadko i na krótko. Grubość mady co najmniej 1 m.
b) Czarnoziemy stepowe właściwe, prócz zbyt suchych lub zbyt mo

krych oraz czarnoziemy właściwe, zdegradowane, leżące warstwą 1-me- 
trową na lössie, piasku lub żwirze.

c) Lossy głębokie, całkowite, wysoko położone względem zwierciadła 
wód gruntowych, a z lossów płytkich niecałkowitych: nażwirowy, napia- 
skowy, nawapienny i napiaskowcowy, grubości co najmniej 1 m, nagli- 
nowy czerwony, narędzinowy i nabielicowy, grubości co najmniej 70 cm.

d) Czarne ziemie kujawskie.
II. Z innych ziem zaliczamy do kl. II: czarne ziemie litewskie, błoń

skie i sochaczewskie na przepuszczalnym podłożu marglowym.
e) Lösso-bielice i bielico-lössy, położone wysoko ponad poziomem wód 

gruntowych. Gleby pyłowe, równoziarniste, mające cechy zarówno lös- 
su, jak i bielicy, o przepuszczalnym podłożu.

f) Bielice. Z bielic należą tu  najlepsze: 1. nadrzeczne, 2. podlaskie, 
3. pojezierskie.

g) Rędziny (borowiny): kredowa czarna, o ile łatwa do uprawy; biała 
wyjątkowo i to w bardzo małych kawałkach. Bielico-rędziny. Rędziny 
lub borowiny podlössowe lub podbielicowe. Wyjątkowo dobre kawałki 
rędziny marmurowej (dewońsko-tryjasowej). Bielicorędziny jurajskie 
z większą domieszką chudej czerwonej gliny lodowcowej. Bielice narę- 
dzinowe kredowe lub jurskie głębsze w swych lepszych odmianach.

h) Drenowane, najlepsze szczerki mocne: naglinowe i naiłowe. Gleba 
piaskowa na glinie obcego jej pochodzenia.

i) Drenowane, lepsze odmiany glin ciężkich. Gleby różnoziarniste 
z dużą domieszką gliny koloidalnej.
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j) Drenowane iły, położone niezbyt nisko, z glebą nieco spiaszczoną. 
Najdrobniejsze gleby pyłowe, osadowe, rozmaitych formacji, z wyraźną 
gliną koloidalną.

KLASA III

Grunt rolniczo dobry.

A. Dobre gleby żytnio-ziemniaczane, przepuszczalne, przewiewne, cie
płe, mocno czynne, dotąd podobne do kl. I, lecz bardziej gruboziarniste 
i na suszę mniej wytrzymałe. Spadki są łagodne. Plony żyta i ziemnia
ków są wysokie, plony marchwi pastewnej, buraków pastewnych, psze
nicy, rzepaku, jęczmienia, a nawet warzyw zadowalające, ale tylko w 
wysokiej kulturze. Koniczyna czerwona udaje się dobrze.

Do klasy III pod lit. „A” zaliczamy:
a) Te lossy nażwirowe, napiaskowe i nawapienne, które nie dochodzą 

do 1 m grubości, ale przenoszą 50 cm.
b) Bielice: pojezierska, nadrzeczna całkowita, nadrzeczna nażwirowa, 

napiaskowa i nawapienna, o ile jej miąższość przenosi 1 m, bielica na- 
glinowa czerwona grubości przeszło 1 m, narędzinowa i nalössowa prze
szło 1 m grube, podlössowa o grubości lössu mniej niż 1 m.

c) Szczerki mocne, naglinowe, czerwone, grubości przeszło 1 m, szczer- 
ki lekkie całkowite, lepsze przyrędzinki (piaski na rędzinie), piaski na- 
lössowe głębokości na 50 cm, piaski nadbielicowe również tej samej 
grubości.

B. Grunta niższe, nadrzeczne, mniej spójne niż w klasie II, przepu
szczalne, często podmakające, ale w razie odpływu wód rzecznych mogą 
być za suche. Mało stosowane do uprawy oziminy ze względu na swe 
położenie w starem  korycie rzek. Plony rzepaku, jęczmienia bardzo do
bre, a nawet warzywa w warunkach sprzyjających obficie obradzają.

Należą tu  mady chude lżejsze, choć niżej położone niż w kl. II i ma
dy naspy.

C. G runt wapienny (marglowy) przepuszczalny i przewiewny, lecz 
bardzo wrażliwy na suszę i na nadm iar wilgoci atmosferycznej. Leży 
wysoko na podłożu wapiennym. Plony pszenicy mogą być bardzo wyso
kie; buraki, rzepak i jęczmień plonują dobrze.

Należą tu  rędziny (borowiny) czarne, czasem białe (kredowe).

KLASA IV

G runt rolniczo w swym stanie naturalnym  bez ulepszeń, średnio 
dobry.
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A. Grunt wadliwy z podłożem mało przepuszczalnym, mało prze
wiewny, mało czynny. Cężki do uprawy. Spieka się mocno od upałów 
i tworzy bryły, trudne do rozbicia, a uprawiany na mokro maże się, co 
wymaga umiejętnego uchwycenia właściwej chwili do uprawy. W sprzy
jających warunkach atmosferycznych osiąga się obfite plony buraków, 
pszenicy, koniczyn i jarych kłosowych. Żyto mniej pewne od pszenicy 
i plonuje gorzej.

Zaliczamy tu:
a) Gliny ciężkie nie drenowane, iły właściwe nie drenowane.
b) Szczerki płytkie mocne, naglinowe i naiłowe nie drenowane. Pia

sek na glinie mocnej lub ile, nie pochodzący ze zwietrzenia tego ostat
niego, lecz naniesiony.

c) Bielice podlaskie, a z nadrzecznych bielic płytka naglinowa moc
na i naiłowa, nie zdrenowana.

B. G runt marglowy o małym zasobie m aterii organicznej, spoczywa
jący na podłożu wapiennym. Plony na tej ziemi często mocno cierpią 
od suszy.

Należą tu  rędziny czarne i białe płytkie oraz i te rędziny kredowe 
głębokie, w których podłożu lub między podglebiem i podłożem leży 
cienka warstewka iłu. Należą tu  również bielico-rędziny jurskie.

C. Grunta sapowate, podmokłe ciężkie lub zimne z powodu swego 
położenia nad poziomem morza i opadów: a) lossy (sapy) na stokach 
wzgórz z wodą, wybijającą się hydrostatycznie, b) bielice (sapy), jak 
poprzednie, c) bielico-czarnoziemy, d) lösso-bielice i bielico-lössy, poło
żone nisko, e) czarne ziemie, położone niżej i bez marglowego podłoża 
i cepuchy, f) czarnoziemy zdegradowane, podmokłe, g) glina pstrego 
piaskowca (tryjasowego), h) iły karpackie.

KLASA V

Grunt rolniczo średni.

A. G runt drobnopiaszczysty, głęboki, często za suchy. Do uprawy 
łatwy. Najodpowiedniejszy do uprawy żyta, ziemniaków i łubinu. Ko
niczyna biała może dać jeszcze zadowalające plony, a seradela udaje się 
w latach, obfitujących w deszcze. Jęczmień nie rodzi się. Należą tu:

a) Przypisaki (głęboki piasek na rędzinie) i głębsze piaski nawapie- 
niowe, głębsze piaski nalössowe i nabielicowe.

b) Bielica nadrzeczna głęboka, wysoko położona, o składzie grubszym 
od normalnego, oraz bielica nadrzeczna, płytka nażwirowa, napiaskowa, 
narędzinowa jurska.
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c) Löss płytki narędzinowy jurski, nażwirowy i napiaskowy.
d) Mada naspa gruba.
e) Rędzina vel borowina żółta, kredowa i tzw. „płówka”, czyli rędzi

na z niewielką domieszką lössu.
f) Rędzina ziarnista trzeciorzędowa.

B. Grunt iłowaty, żelazisty z niebieskimi i rdzawymi plamami, nie- 
przewiewny, na nieprzepuszczalnym podłożu. Plony pszenicy i owsa by
wają średnie, koniczyna szwedzka jest możliwa, dla żyta i jęczmienia 
grunt nieodpowiedni. Należą tu: a) bielica podlaska w niskim kotlinowa- 
to-zaklęsłem położeniu z orthsteinami i orthsandami, b) mada tłusta (py
łowa), c) glina ciężka, nisko położona, bez odpływów, d) czarna ziemia 
litewska naiłowa.

C. Grunt wapienno-kamienisty płytki. Należą tu: a) przyrędzinki,
b) rędzina jurska na spadkach, c) rędzina kredowa żółta, d) rędzina m ar
murowa płytka, rędzina dolomitowa, gipsowa.

D. Grunt torfowy lepszego gatunku. Mursz. Mało części mineral
nych, wiele cząstek organicznych.

KLASA VI

Grunt rolniczo lichy.

A. Grunt zupełnie piaszczysty, niespójny, suchy, bardzo ubogi w ma
terie organiczne. Mało roślin jako tako plonuje, przeważnie żyto stale 
i łubin żółty, chociaż ten ostatni nie na wszystkich glebach tej klasy.

a) Piaski suche, piaski nawapieniowe, nażwirowe i kwarcytowe.
b) Löss bardzo płytki, nażwirowy, napiaskowy i nawapieniowy.
c) Bielica nadrzeczna płytka: nażwirowa, napiaskowa i nawapieniowa.
d) Rędziny jurskie podlössowe, podbielicowe, bielico-rędziny jurskie 

piaszczyste.

B. Lekkie, sapowate grunta (piaski), niełatwo wysychające, zdatne 
jedynie pod zasiew owsa i niektórych warzyw.

C. Grunt piaszczysty lub iłowaty podmokły. Należą tu: a) cepuch 
lekki, b) mada tłusta.

D. Grunt zmyty, nie rozłożony, zsychający się na sucho, mażący się 
na mokro. Należą tu: a) zazga, czyli powierzchniowy löss zaszlamowany,
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b) glina czerwona, chuda, piaszczysta w  bielicach, c) mada tłusta, ił kotli- 
nowy i cepuch ciężki.

E. G runt czamosiwy luźny w kotlinach o charakterze karstowym na 
gipsie: rędzina gipsowa.

KLASA VII

G runta niezdatne do uprawy polowej właściwej bądź dla swej lot
ności, bądź błotnistości bądź zbytniej szkieletowości.

Należą tu:
a) Piaski lotne i przepalczyska.
b) Ciekiętnie, czyli glino-żwiry w miskowatych zagłębieniach w gli

nie nieprzepuszczalnej.
c) Rafki, chrapy, gleby kamieniste z pseudowapieni.

KLASA VJIII

Nieużytki zupełne, np. doły po wykopanych żwirach, wykopanym 
torfie, glinie itp.

B. Ł ą k i

KLASA I

a) Łąki nawadniane sztucznie, z dostatecznym dopływem żyznej 
i zdrowej wody, zapewniającym bez nawożenia duży plon siana wyboro
wej jakości, złożonego z najszlachetniejszych traw : jak rajgrasów, kos
trzew, wyczyńca łąkowego, życicy, owsików i roślin motylkowych: jak 
koniczyn, groszku, komonicy, lucerny chmielowej, wyk dzikich itp. Po
wierzchnia równa, bez kamieni, zarośli. Dostęp każdego czasu zapew
niony.

b) Łąka gruntowa. Grunt o doskonałych własnościach chemicznych 
Łąka zasilana wiosennemi zalewami z żyznych pól. Łatwy dostęp i rów
na powierzchnia. Poziom wód dostatecznie wysoki do utrzym ania buj
nego porostu.

KLASA 1Г

a) Łąki nadrzeczne, użyźniane wylewami rzek w  różnych porach 
roku.

b) Łąki smużne na dobrym gruncie użyźnianym przez zalewy wio
senne z pól.
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KLASA III

Łąki polne, nadjeziorne lub nadrzeczne, lecz nie zalewane, z niedo
statecznym odpływem wód. W latach mokrych poziom wód za wysoki. 
Jakość siana gorsza aniżeli w  klasie I i II. Obok najlepszych traw  wy
stępują stokłosy, wikliny, mietlica, szczaw, a nawet nieco grubsza flora 
chwastów, jak skrzypy, sity.

KLASA IV

a) Łąka za sucha. W razie osuszenia grunt nadaje się do uprawy 
ornej.

b) Łąka za mokra. Nad rzeczkami, potokami, nad jeziorami. Jest to 
zwykłym objawem, że woda stoi długi czas na powierzchni nieruchomo. 
Siano liche.

c) Łąka pod względem położenia, własności gleby, jakości i ilości 
siana podobna do łąk kl. III, ale z powodu nierówności powierzchni, 
krzaków lub kamieni wszelka praca maszynowa wykluczona, a nawet 
sprzęt kosą utrudniony.

KLASA V

a) Łąki bagienne.
b) Łąki podobne z własności do kl. IV (b), ale z powodu dołów po 

wykopanym torfie lub z innych powodów trudno dostępna.

C. P a s t w i s k a

W klasyfikacji GUZ ustalono tylko prowizoryczny i bardzo prym i
tywny podział pastwisk, którego nie podajemy.

Klasyfikacja Głównego Urzędu Ziemskiego z 1920 roku doczekała się 
w późniejszych latach licznych modyfikacji i była zaopatrywana w różne 
komentarze. Rozmaite były także formy jej regionalnej interpretacji. 
Pełne i wzgędnie udane ujednolicenie tabeli klas gruntów dla caełgo 
kraju zostało jednak osiągnięte dopiero w 1935 roku, kiedy to ukazała 
się pełna tabela klas gruntów Ministerstwa Skarbu [10] wraz z instruk
cją ogólną uzupełnianą następnie przez szczegółowe instrukcje regio
nalne 1.

1 Omówienie obszernej klasyfikacji z 1935 r. podwoiłoby objętość niniejszego 
opracowania. Zresztą klasyfikację tę zna dobrze większość starszych gleboznawców  
polsklich, a przy tym tekst jej jest łatwo dostępny dla wszystkich (naszych specja
listów z zakresu wiedzy o glebie. Dlatego też zrezygnowałem z jej omówienia w  
tej pracy.
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Po klasyfikacji z 1935 roku mieliśmy do czynienia z dwiema jej mo
dyfikacjami. Pierwsza z nich obowiązywała w granicach tzw. Generalne
go Gubernatorstwa za czasów okupacji hitlerowskiej; Druga znalazła 
zastosowanie po wyzwoleniu w ramach tzw. klasyfikacji społecznej.

Dopiero w 1956 roku doczekaliśmy się nowej tabeli, całkowicie do
stosowanej do warunków przyrodniczych Polski. Ta nowa tabela stanowi 
osiągnięcie całego gleboznawstwa polskiego, które potrafiło uwzględnić 
zarówno ekonomiczne, jak i przyrodniczo-rolnicze aspekty bonitacyjnej 
klasyfikacji gruntów naszej współczesności.

Reasumując: Kamienie milowe w dziejach polskiej klasyfikacji grun
tów przypadają na lata następujące:
1818 — skarbowa klasyfikacja gruntów Królestwa Polskiego, uzupełnio

na następnie w latach 1822 i 1841;
1859—1861 — krytyka skarbowej klasyfikacji gruntów przeprowadzona 

przez Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim;
1872 — pierwsza klasyfikacja gruntów Towarzystwa Kredytowego 

Ziemskiego;
1884 — druga klasyfikacja gruntów Towarzystwa Kredytowego Ziem

skiego;
1911 — trzecia klasyfikacja gruntów Towarzystwa Kredytowego Ziem

skiego;
1920 — klasyfikacja Głównego Urzędu Ziemskiego;
1935 — klasyfikacja ministerstwa skarbu;
1856 — obecnie obowiązująca, ulegająca modyfikacjom klasyfikacja mi

nisterstwa rolnictwa.
Pominięto tu  klasyfikacje skarbowe z lat 1866 i 1869, gdyż zostały 

one narzucone przez władze zaborcze.
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М. СТШЕМСКИ

ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ В ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ БОНИТИРОВКИ ПОЧВ

Отдел почвоведения и защиты земель Института 
агротехники удобрения и почвоведения в Пулавах

Рез юме

Первые польские системы бонитировки почв для литовско-белорусских земель (бывшей 
Литвы) осуществлялись на основании указов королей Зыгмунта Первого (1529 г.) и Зыгмунта 
Августа (1557 г-)-

Первая бонитировка почз для этнических польских земель (бывшей Короны) была 
утверждена только в 1918 г. Государственной комиссией приходов и финансов Цартсва 
Польского. Бонитировочная схема этой Комиссии заключала в области пахотных угодий 
три класса пшеничных и три ржаных почз. Луга были разделены на четыре, а пастбища на 
три класса.

Более прогрессивна в области бонитировки почв оказалась бонитировочная концепция 
польского предитного земства от 1872 г., модифицированная потом в 1884 г. и 19Пгг.  
Усовершенствованная схема предусматривала семь классов пахотных почв, пять классов 
луговых и четыре класса пастбищных угодий. Сверх того указанная бонитировка учитывала 
почвы под лесами и кустарниками, а также почвы лесосек.

После 1-ой мировой войны в 1920 г. Главным земельным управлением было введено 
много модификаций в классификационную систему. Таблица ГЗУ предусматривала деление 
пахотных почв на восемь, а лугов и пастбищ на шесть классов.

Относительно самая лучшая таблица классификации почв была утверждена в 1935 г. 
Она пополнена региональными классификациями для отдельных воеводств.
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Это была т. наз. „шестиклассная система”, поскольку все сельскохозяйственные уголья 
были разделены на шесть классов. Указанное определение являлось не точно, так как классы 
III и IV разделялись на два подкласса, которые в действительности были отдельными клас
сами. Таким образом деление пахотных почв согласно таблице от 1935 г. было в действи
тельности восмиклассным.

Несмотря на относительные преимущества этой последней таблицы, она не могла быть 
принята в ПНР из-за значительных территориальных изменений, которые ее автомати
ческим дисквалифицировали. В этой связи возникла необходимость разработки новой бо
нитировки. Новая бонитировка была принята и вошла в силу в 1956 г. С этого года она 
подвергалась постепенным изменениям и модификациям.

м . STRZEMSKI

MAIN STAGES IN THE HISTORY OF THE POLISH BO^ITATION 
CLASSIFICATION OF SOILS

Department of Soil Science and Conservation of Soils,
Institute of Soil Science and Cultivation of Plants at Puławy

S u m m a r y
The first Polish classification of soils of the Lithuanian and Belorussian ter

ritories (ancient Lithuania) were carried out following the orders e f  the kings 
Sigismuindus the Old (1529) and Sigismundus Augustus (1557)*

Tihe first classification of soils of the enthnically Polish territory (ancient 
Crown) was approved only in  1918 by the State Commission of Revenues and 
Treasures of the Polish Kingdom. In the classification table of the Commission 
three wheat soils and three rye soil classes were distinguished. Meadows were 
divided into four and pastures into three classes.

A considerable progress iin the classification of soils constituted the classifi
cation worked out by the Land Credit Society of 1872* modified iin 18)84 and 
1191. After the improved classification table seven arable soil classes, five meadow  
soil and four pasture soil classes were distinguished. Moreover, soils under forests 
and shrubberies as w ell as post-forest soils were taken into consideration.

After the world war I many modifications in the above classification system  
were introduced by the Ohief Land Office, the table of which provided the divis
ion of arable soils into eight and meadow soils into five classes.

The relatively best table of soils classes was adopted in 1935. It was accom
panied by regional classifications for paraticular provinces.

It was the so-called “six-class system ”, as all the agricultural and forest lands 
were divided into six classed This classification was, however, not precise, since 
in the classes III and IV were divided into two subclasses, which constituted 
actually separate classes. Thus the classification of arable soils of 1935 was, in 
fact, the eight-class system*.

Despite relative accuracy of the latter table, it could not be adopted in the 
Polish People’s Republic, since it was automatically disqualified in  connection 
with considerable territorial dhanges. Thus the necessity arose to work out a new  
classification of soils. This new classification was adopted and came into force 
in 1956. Since that year it was gradually supplemented and modified.
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