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WYNIKI PRAC ZAKŁADU GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY 
GRUNTÓW W ZAKRESIE KARTOGRAFII 

GLEBOZNAWCZO-ROLNICZEJ

Zakład Gleboznawstwa i Odhroiiiy Gruntów IUNG w Puławach

W roku bieżącym minęło 90 lat od chwili powołania w Puławskim 
Instytucie „pierwszej samodzielnej placówki wiedzy o glebie”, której 
kontynuatorem jest obecny Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów. 
Rocznica ta jest okazją do podsumowania osiągnięć Zakładu w zakresie 
kartograf i gleboznawczo-rolniczej, która od 1960 roku jest głównym te
matem jego prac.

Pierwszy etap prac do roku 1964 obejmował opracowanie koncepcji 
syntetycznej mapy racjonalnego użytkowania ziemi zawierającej podział 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej na kompleksy przydatności rolniczej 
gleb oraz inne elementy treści gleboznawczej, ważne z rolniczego punktu 
widzenia. Ostatecznie opracowanie tej koncepcji nastąpiło w wyniku 
współpracy Zakładu Gleboznawstwa z Zakładem Uprawy Roli i Płodo- 
zmianów IUNG we Wrocławiu oraz uzgodnienia z genetyczną klasyfi
kacją gleb Polski Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i z komenta
rzem do tabeli klas gruntów wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa 
w 1963 roku.

Tytułem próby przeprowadzono prace gleboznawczo-kartograficzne 
na wybranych terenach kraju. Powstały w ten sposób mapy glebowo-rol- 
nicze w skali 1 : 5000 dla wsi i 1 : 25 000 dla wytypowanych powiatów, 
np. arkusz Świebodzin, arkusz Gorzów, powiat Głubczyce, powiat Ko
zienice i innych.

Wymienione próbne mapy glebowo-rolnicze i glebowo-przyrodnicze 
w latach 1963/1964 wykonywały niektóre pracownie wojewódzkie karto
grafii gleb IUNG, zlokalizowane w 17 województwach, a podlegające 
Zakładowi Gleboznawstwa i Kartografii Gleb IUNG.

Równolegle z mapą glebowo-rolniczą opracowano legendę do mapy 
glebowo-przyrodniczej, zawierającą typy, podtypy, rodzaje i gatunki gleb
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według wykazu gleb Polski zamieszczonego w Instrukcji IUNG z 1961 
roku.

Od 1 stycznia 1955 roku wykonywanie map glebowo-rolniczych i gle- 
bowo-przyrodniczych w skalach 1 : 5000 i 1 : 25 000 zostało przekazane 
do wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych zarządzeniem nr 115 
ministra rolnictwa z 28 lipca 1964 roku. Nadzór merytoryczny nad ca
łością prac gleboznawczo-kartograficznych przejął Zakład Gleboznaw
stwa i Kartografii Gleb IUNG w Puławach, do którego zakończone arku
sze map są przekazywane.

Dla zapewnienia właściwego poziomu prac gleboznawczo-kartograficz
nych w latach 1965— 1975 został powołany zespół konsultantów nauko
wych IUNG opiekujących się terenem poszczególnych województw oraz 
17-osobowy Zespół Inspektorów IUNG ds. Gleboznawstwa i Ochrony 
Gruntów.

Redakcja map glebowo-rolniczych w terenie prowadzona jest na pod
kładach map gleboznawczej klasyfikacji gruntów w skali 1 : 5000 wyko
nywanej w Polsce od roku 1956.

Na mapach glebowo-rolniczych wyróżnia się:
— 14 kompleksów przydatności rolniczej gleb, w tym: 9 dla gruntów 

ornych terenów nizinnych, 4 dla gruntów ornych terenów górskich, 1 dla 
gruntów ornych przeznaczonych pod użytki zielone,

— 3 kompleksy trwałych użytków zielonych (kompleksy bonita
cyjne).

Wydziela się także gleby rolnicze nieprzydatne, nadające się pod 
zalesienie, tereny o zwartej zabudowie typu osiedlowego, wody, wody 
nieużytki, nieużytki rolnicze, lasy podlegające klasyfikacji gleb.

Opracowane mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 5000 przekazywane są 
służbie rolnej (do końca 1974 roku służbie powiatowej, a od 1975 roku 
służbie rolnej stopnia gminnego) wraz z aneksami opisowymi.

Aneks, jako tekstowe uzupełnienie treści mapy, zawiera ważne 
z punktu widzenia rolniczego informacje dotyczące środowiska przyrod
niczego obiektu, opis odkrywek glebowych, wyniki analiz laboratoryj
nych gleb i rejestr powierzchniowy do mapy w skali 1 : 5000. Ponadto 
zawiera inne dane zaznaczone tylko na mapie rolniczej, a ujęte w ze
stawienia liczbowe, układ stosunków wilgotnościowych gleb, określenie 
wskaźnika ciężkości gleby i stopnia trudności do uprawy, sygnalizację 
stopnia potencjalnej erozji gleb itp.

Mapy w skali 1 : 5000 służą praktyce rolniczej, a także przez genera- 
lizację konturów — do dalszej redakcji mapy glebowo-rolniczej i glebo- 
wo-przyrodniczej w skali 1 :25 000 na podkładach topograficznych w 
ujęciu powiatowym. Obydwie wymienione mapy w skali 1 :25 000 są 
przekazywane do Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG w 
Puławach wraz z pełną dokumentacją opisową (opisy odkrywek glebo
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wych, wyniki analiz laboratoryjnych gleb, zestawienia powierzchniowe 
klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej gleb, zestawie
nia liczbowe gleb wymagających zmiany użytkowania, narażonych na 
erozję itd.).

Od 1 stycznia 1965 roku do 30 czerwca 1983 roku przekazano do 
Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG materiały kartogra
ficzne obejmujące 264 byłe powiaty, co stanowi około 85% powierzchni 
kraju. Pozostają do przekazania jeszcze mapy z dokumentacją dla 48 by
łych powiatów.

Do końca 1974 roku opracowano w IUNG w Puławach i wydruko
wano mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 25 000 dla 6 powiatów: Głogów, 
Parczew, Łęczyca, Kościan, Syców, Koźle.

Mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 25 000 stanowią podstawę do opra
cowań w skalach średnich. Z uwagi na to, że poszczególne powiaty obej
mowały wiele (4—14) arkuszy map w skali 1 : 25 000 zaczęto opracowy
wać w IUNG mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 50 000. Do końca 1974 
roku opracowano i wydrukowano mapy dla 6 byłych powiatów: Jarosław, 
Pszczyna, Brzeg, Suwałki, Wschowa, Środa.

Dla 17 województw w latach 1971—1972 opracowano mapę glebowo- 
-rolniczą Polski w skali 1 :300 000. Mapa ta służyła do celów plani
stycznych wojewódzkim pracowniom planów regionalnych i wojewódz
kim komisjom planowania gospodarczego oraz Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego.

Równocześnie w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów opra
cowano i wydrukowano 84 aneksy do map glebowo-rolniczych pod 
wspólnym tytułem  „Przydatność rolnicza gleb pow iatu ...” Seria A (1— 
—84).

W latach 1970—1975 opracowano także aneksy wojewódzkie dla 17 
województw pod tytułem  „Rolnicza przydatność gleb Polski wojewódz
two ...”. Aneksy te są monografiami województw, obejmującymi czynni
ki środowiska przyrodniczego wpływające na kształtowanie się gleb i ich 
przydatność rolniczą, obszerną charakterystykę gleb, regiony glebowo- 
-rolnicze oraz zestawienia liczbowe danych meteorologicznych i glebo
wych.

W 1974 roku wydrukowano pracę zespołową pt. „Rolnicza przestrzeń 
produkcyjna Polski w liczbach”. Opracowanie to obejmuje bonitację 
grutów, kompleksy przydatności rolniczej gleb, bonitację agroklimatu, 
rzeźbę terenu, warunki wodne środowiska oraz waloryzację rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej powiatów według województw. W 1975 roku 
opracowano suplement do tego wydania, podając wyżej przytoczone da
ne w układzie nowego podziału administracyjnego według województw.

Opracowywanie map glebowo-rolniczych dla województwa według 
podziału administracyjnego kraju od 1 czerwca 1975 roku spowodowało
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konieczność zmiany skali na 1 : 100 000. Od 1975 roku do końca czerw
ca 1983 roku zredagowano mapy glebowo-rolnicze dla 24 województw, 
z czego wydano drukiem 9, w latach:

1979 — trzy — Sieradz, Siedlce, Biała Podlaska,
1980 — dwie — Gdańsk, Elbląg,
1982 — cztery — Toruń, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Kraków, 

oraz jedną mapę glebowo-rolniczą woj. stołecznego warszawskiego w 
skali 1 : 50 000.

Równocześnie z mapami glebowo-rolniczymi w skali 1 :100 000 opra
cowuje się aneksy (monografie) do map pt. „Warunki przyrodnicze pro
dukcji rolnej województwa Opracowania te zawierają charakterysty
kę najważniejszych z rolniczego punktu widzenia czynników środowiska 
przyrodniczego ze specjalnym uwzględnieniem specyfiki regionalnej gleb. 
Opracowano i wydano drukiem następujące aneksy wojewódzkie w la
tach:

1978 — jeden — Sieradz,
1979 — pięć — Elbląg, Olsztyn, Biała Podlaska, Kraków, Kalisz,
1980 — dwa — Kielce, Łomża,
1981 — jeden — Wrocław,
1982 — pięć — Gdańsk, Suwałki, Koszalin, Częstochowa, Siedlce,
1983 — trzy — Toruń, Warszawa, Legnica.
Zredagowano także mapę glebowo-rolniczą Polski w skali przeglądo

wej. Mapa ta  łącznie z mapą bonitacji agroklimatu (opracowaną wspól
nie z Zakładem Agrometeorologii IUNG) jest uzupełnieniem do mapy 
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, która stanowi próbę 
kompleksowej oceny warunków przyrodniczych rolnictwa. Wymienione 
trzy mapy w skali 1:100 000 zostały wydane drukiem w 1977 roku. 
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej oprócz gleby i agrokli
matu obejmuje także ocenę rzeźby terenu i warunków wodnych. W roku 
1981 wydano liczbową waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
Polski według gmin.

Obok map glebowo-rolniczych zredagowano w Zakładzie także szereg 
map pochodnych, wyróżniających gleby przydatne pod uprawę poszcze
gólnych roślin: ziemniaka, jęczmienia (mapy w skali 1:1 000 000). Zreda
gowano także mapy glebowo-rolnicze regionów objętych działaniem 
przemysłu: Lubelskie Zagłębie Węglowe (1 : 100 000), Bełchatowski Okręg 
Przemysłowy (1 : 25 000) oraz mapę glebowo-rolniczą regionu gospodar
czego zlewni rzeki Górnej Noteci w 1977 roku (1 : 100 000) i inne.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ОТДЕЛА ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ОБЛАСТИ 
ПОЧВЕННО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ

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

Р е з ю м е

Концепция карты рационального использования земель охватывающей сочетания почв 
по их сельскохозяйственной пригодности была выдвинута и разработана Отделом почво
ведения и картографии почв Института растениеводства, удобрения и почвоведения в Пула
вах в 1963-1964 гг.

Министр сельского хозяйства поручил в 1965 г. разработку почвенно-сельскохозяй
ственных и почвенно-природных карт в масштабе 1: 5000 и 1: 25000 воеводским управлениям 
геодезии и землеустройства, а научный надзор над совокупностью почвенно-картографи
ческих работ — Отделу почвоведения и картографии в Пулавах, которому передаются гото
вые карты в масштабе 1: 25 000.

В период 1965-1983 гг. были переданы картографические материалы охватывающие 
264 бывших районов (повятов), что составляет около 85% территории страны. До конца 
1974 г. в Институте растениеводства удобрения и почвоведения были разработаны почвен- 
но-сельскохозяйственные карты в масштабе 1: 25 000 для 6 районов, а в масштабе 1: 50 000 
для дрзтих 6 районов. Одновременно опубликованы 84 приложения к картам изоюражающим 
„Сельскохозяйственную пригодность почв определенных районов".

К почвенно-сельскохозяйственной карте Польши в масштабе 1:300 000 разработанной 
в 1972 г. были изданы приложения — монографии для всех (17) бывших воеводств под за
главием „Сельскохозяйственная пригодность почв Польши воеводства../'.

В 1974 г. издана публикация „Сельскохозяйственная производственная площадь Польши 
в числах”, а в 1975 э. приложение к этому изданию охватывающее теперешние территориаль
ные административные единицы страны.

В период 1975 -1983 гг. были отредактированы карты в масштабе 1: 100 000 для 24 новых 
воеводств, т.е. около половины территории страны, и вышли из печати для 10 воеводств, 
в том числе почвенносельскохозяйственная карта в масштабе 1: 50 000 для столичного Вар
шавского воеводства.

Параллельно разрабатываются приложения-монографии озаглавленные „Природные 
условия сельскохозяйственной продуктизности почв воеводства...”, а до 1983 г. были из
даны также приложения для 17 воеводств.

С 1977 г. вышли из печати карты в масштабе 1: 1000 000: бонитировка агроклимата, 
почвенно-сельскохозяйственная карта Польши и карта оценки сельскохозяйственной про
изводственной площади, а в 1981 г была издана числовая оценка сельскохозяйственной 
производственной площади Польши по волостям. В Отделе разработано также много до
полнительных карт, таких как напр, карта почв пригодных для возделывания картофеля, 
почвенно-сельскохозяйственные карты районов охваченных воздействием крупной промы
шленности, таких как Люблинский угольный бассейн, Белхатовский промышленный округ 
и т.п.
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RESULTS OF WORKS OF THE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND
CONSERVATION OF SOILS IN THE SCOPE OF SOIL-AGICULTURAL

(CARTOGRAPHY

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 concept of the map of rational utilization of soil comparing complexes 
of agricultural suitability of soils was developed at the Department of Soil Science 
and Conservation of Soils at Puławy in 1963—*1964. With working out soil-agricul
tural and soil-natural maps in the scale of 1 : 5000 and 1 : 25 000 provincial offices 
of geodesy and agricultural areas and with the profesional supervision of the 
wholeness of the soil-cartographic works the Department of Soil Science and 
Conservation of Soils at Puławy were entrusted by the Minister of Agriculture 
in K'65. The ready maps in the scale of 1 : 25 000 are, according to the Minister’s 
order, given over to the Department mentioned.

In the period 1965—1983 cartographic mterials comprising 264 fomer districts 
covering about 85°/o of the whole country territory, were given over to the 
Department. By the end of 1974 soil-agricultural maps in the scale of 1 : 25 000 
for 6 districts and in the scale of 1 : 50 000 for other 6 districts were worked out 
and printed at the Institute of Soil Science and Cultivation of Plants. Simultane
ously 84 annexes to soil-agricultural maps under the title “Agricultural suitability 
of soils .in the district...” were printed out.

To the soil-agricultural map of Poland in the scale of 1 : 300 000 worked out 
In 1972 annexes-monographs for all (17) former provinces under the title “Agri
cultural suitability of soils of the province o f ...” were worked out.

In 1974 in the issue entitled “Agricultural production area of Poland in 
numbers” and in  1975 a supplement to the issue comparising new administration 
units of tthe country were published. In the period 1975—1983 maps in the scale 
of 1 : 100 000 for 24 districts as new  administration units (i'.e. for about one half 
of the country territory) were worked out, of which maps for 10 districts were 
printed, including the soil-agricultural map in the scale of 1 : 50 000 for the dis
trict of Warsaw.

Parallelly with the maps, the annexes-monographs (supplements) under the 
title “Natural conditions of the agricultural production in the province of...” are 
worked out. Till 1S83 the annexes for 17 provinces were issued.

In 1977 maps in the scale of 1:1 000 000 of banitation of agr»climatic, soil- 
-agricultural conditions and agricultural valorization of the production areas were 
printed and in 1981 valorization of the argicultural production area of Poland 
according to communes was issued. Also many accessory maps, e. g. t)he map of 
soil suitable for potato cultivation, soil-agricultural maps of regions situated  
within the reach of the industry influence, such as the Lublin Coal Basin, Beł
chatów Industrial District, etc. were worked out.

Dr Elżbieta K e rn  
Osada Pałacowa  — IUNG  
24-100 Puław y


