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Zakład Gleboznawstwa UMK w Toruniu

WSTĘP I CEL PRACY
W maju 1989 odbyła się terenowa i kameralna konferencja V. Komisji PTGleb. 

w sprawie „smolnie”1. Konferencję zorganizował Zespół w składzie: prof. Z. 
Prusinkiewicz (UMKToruń, przewodniczący), prof. W. Cieśla (ATR, Bydgoszcz) 
i prof. H. Piaścik (ART, Olsztyn). Jako kierownicy zakładów wymienieni korzy
stali również z pomocy swoich współpracowników. W końcowej fazie przygoto
wań do konferencji uczestniczył także dr Z. Miatkowski (IMUZ, Bydgoszcz). W 
konferencji udział wzięło 20 członków PTGleb., w tym 10 członków V Komisji 
z jej przewodniczącym -  prof. J. Marcinkiem. Całość konferencji protokołowały 
dr R. Bednarek i dr U. Pokojska (UMK Toruń). W wyniku dwudniowych obrad 
(23. i 24. maja), połączonych z lustracją typowych profili w terenie, przyjęto 
szereg zaleceń. Ważniejsze z nich to:

• w kolejnym wydaniu „Systematyki gleb Polski” należy wydzielić nową jedno
stkę taksonomiczną uwzględniającą specyfikę gleb gniewskich i innych do 
nich podobnych;

• miejsce tych gleb w hierarchii taksonomicznej powinno być ustalone ostatecz
nie na najbliższym plenarnym posiedzeniu V. Komisji PTGleb. Postulowano 
umieszczenie ich w dziale gleb litogenicznych i rzędzie vertisoli lub pelosoli. 
Rozważano także umieszczenie tych gleb w dziale gleb semihydrogenicznych. 
W tym ostatnim ujęciu miałyby się stać podtypem czarnych ziem.

Minęło ponad 10 lat, a sprawa nie doczekała się definitywnych rozstrzygnięć. 
Dopiero obecnie (rok 2000) zarysowuje się możliwość podjęcia wiążących decyzji 
w sprawie gleb gniewskich w związku z przystąpieniem V. Komisji PTGleb. do 
redagowania nowego wydania Systematyki gleb Polski.

Jako były przewodniczący Zespołu Organizacyjnego ówczesnej Konferencji 
uważam za swój obowiązek przypomnieć ogółowi naszych gleboznawców (zwła
szcza młodszemu pokoleniu, które nie mogło jeszcze uczestniczyć w Konferencji) 
poruszane wtedy sprawy i przytoczyć te materiały i argumenty, które wówczas 
były dyskutowane, a które nie znalazły dotychczas należnego odzwierciedlenia w

Prace przygotowawcze i sama konferencja były finansowane częściowo przez PTGleb.
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naszej literaturze gleboznawczej (jeśli nie brać pod uwagę dość ogólnikowych 
wzmianek w VIII. aneksie do Systematyki gleb Polski [1989] i w kilku wydaw
nictwach poświęconych syntetycznym przeglądom gleb naszego kraju (np. Bed
narek, Prusinkiewicz [1999], Prusinkiewicz, Bednarek [1999]). Materiały kon
ferencyjne zostały też nieco poszerzone niektórymi pozycjami nowszej literatury 
źródłowej.

OBIEKT BADAŃ
Gleby, o których tu mowa, zajmują niezbyt wielką powierzchnię (ok. 20 tys. 

ha) w okolicach Gniewu (woj. pomorskie) (rys. 1) i być może jeszcze w kilku 
innych miejscach (np. w okolicy Pyrzyc na Pomorzu Zachodnim [Borowiec 1961] 
lub Reszla, woj. warmińsko-mazurskie). Położenie gleb gniewskich wyznaczają 
następujące współrzędne geograficzne: od 18°43’ do 18°51’ długości wschodniej 
iod53°51’ do53°54’ szerokości północnej. Od otoczenia wyodrębniają się przede 
wszystkim rzucającą się w oczy czarną barwą poziomu próchnicznego. Budzą też 
zainteresowanie z powodu wyjątkowo ciężkiego składu granulometrycznego. 
Gleboznawcy w Polsce już od dość dawna wyróżniali te gleby jako swoistą

RYSUNEK 1. Mapa utworów powierzchniowych okolic Gniewu (według Mapy geologicznej 
Polski, arkusz Grudziądz): 1 -  iły, 2 -  gliny zwałowe, 3 -  piaski i żwiry wodnolodowcowe, 4 -  
aluwia rzeczne
FIGURE 1. Localization of Gniew and map of surface deposits of the environs of Gniew (according 
to geological surface deposits map of Grudziądz sheet): 1 -  clays, 2 -  boulder clays, 3 -  sands and 
gravels, 4 -  river deposits
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odmianę czarnych ziem. Gleby te jednak, prawdopodobnie z powodu niewielkiego 
zajmowanego przez nie areału i dość dużych odległości od wiodących w swoim 
czasie ośrodków gleboznawczych, nie stały się celem wnikliwszych studiów 
gleboznawczych, terenowych i laboratoryjnych. Dopiero konferencja PTGleb. 
częściowo wypełniła tę lukę.

Rzeźbę terenu, na którym występują gleby gniewskie, określa się przeważnie 
jako szerokofalistą. Przeciętne wzniesienie nad poziom morza wynosi ok. 70 m. 
Dość liczne są bezodpływowe zagłębienia. Pod względem geochemicznym krajo
braz jest w zasadzie autonomiczny. Gleby, z wyjątkiem stosunkowo niewielkich 
lokalnych bezodpływowych obniżeń, nie mają kontaktu z wodami gruntowymi. 
Dzięki dużej zasobności w składniki pokarmowe znajdują się przeważnie pod 
uprawą rolną. Pod względem przydatności rolniczej zaliczane są do kompleksu 
pszennego dobrego. W lokalnych obniżeniach, mniej narażonych na okresowe 
przesychanie, użytkuje się je też jako łąki. Wskutek swego specyficznego składu 
granulometrycznego oraz innych właściwości fizycznych, gleby te stwarzają 
rolnikom duże problemy uprawowe. Wymagają ciężkiego i bardzo mocnego 
sprzętu. Orka możliwa jest tylko w krótkich okresach najkorzystniejszej wilgot
ności, kiedy gleba nie jest ani zbyt grząska, ani zbyt twarda. Rolnicy nazywają 
takie gleby „minutowymi”. Ciężkie iły, które są skałą macierzystą opisywanych 
gleb, są także od dość dawna przedmiotem zainteresowania geomorfologów, 
geologów czwartorzędu [Kotański 1956; Rzechowski 1977; Błaszkiewicz 2000], 
a także przedstawicieli przemysłu ceramicznego [Stoch 1964].

Budowa przeciętnego profilu interesujących nas gleb przedstawia się zwykle 
w miejscach wyżej położonych następująco:
Ap (Ö-20 cm) -  glina ciężka lub ił; barwa -  ciemnoszara (7,5YR 3/2); struktura 

drobnopryzmatyczna ostrokrawędzista, podpoziom przerośnięty korzeniami, płyt
ko przesuszony; odczyn obojętny;

A l (20-40 cm) -  ił; barwa ciemnoszara z odcieniem oliwkowym (10YR 3/2); 
struktura poliedryczna ostrokrawędzista, w dolnej części poziomu przechodzi w 
słupową; widoczne powierzchnie ślizgu; odczyn słabozasadowy;

A2 (40-60) -  ił; barwa czarna ( 10YR 2/2); struktura pryzmatyczno-słupowa; głębokie 
szczeliny, w dolnych partiach widoczne elementy strukturalne przenikające (zsy
pujące się) z górnych podpoziomów; szczelinami przerastają też korzenie; wido
czne powierzchnie ślizgu; odczyn słabozasadowy;

A/Cg (60-80 cm) -  ił; widoczne grudki wzbogacone w próchnicę obok smug nieco 
jaśniejszych; ślady licznych głębokich spękań, liczne powierzchnie ślizgu; przej
ście do następnego poziomu kieszeniowate; punktowe burzenie z HC1; odczyn 
słabozasadowy;

Ccagg (poniżej 80 cm) -  ił; barwa wskazuje na silne oglejenie (być może reliktowe), 
dominuje barwa szaro-oliwkowa (2,5GY 5/1); struktura wielkoklinowa do zwartej, 
elementy strukturalne ułożone dłuższymi osiami ukośnie w stosunku do poziomu; 
liczne powierzchnie ślizgu; wewnątrz elementów strukturalnych występują kon- 
krecje Fe i Mn; obfite burzenie z HC1; odczyn zasadowy.
Zbliżone cechy morfologiczne mają także niektóre gleby wyróżniane na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza w okolicy Reszla. Obok podo
bieństw stwierdzono jednak istnienie istotnych różnic [Olszewski 1956; Uggla, 
Witek 1958; Mirowski, Wójciak 1963; Piaścik 1989].
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WYNIKI BADAŃ

Analiza mikromorfologiczna

Próbki skały macierzystej wykazały w cienkich szlifach, wykonanych w Pań
stwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, budowę „zlepieńcowatą”, w 
której ciemniejsze grudki (średnicy do paru milimetrów) są pogrążone w jaśniej
szym „spoiwie”. Minerały wysokodyspersyjne (głównie illit) wykazują prze
strzenne uporządkowanie, polegające na zgodnie ukierunkowanym otuleniu za
równo ciemniejszych grudek, jak też większych ziaren detrytycznych powłokami 
równolegle ułożonych blaszek. Ponadto rozróżniono spękane ziarna kwarcu
(0,05-0,15 mm) i pojedyncze ziarna mikroklinu, glaukonit (do 0,3 mm) oraz
drobne okruchy skał krystalicznych złożone z biotytu i piroksenu.

Uziarnienie

Wyniki analiz przeciętnego składu granulometrycznego omawianych gleb 
gniewskich przedstawiono w tabeli 1. Można z niej odczytać, że materiał glebowy 
jest przesortowany i zawiera zdecydowaną przewagę frakcji iłu koloidalnego,

którego ilość w głębszych poziomach prze
kracza nawet 80% i nigdzie nie spada poniżej 
50%. Szkieletu brak zupełnie, a frakcje pia
sku i pyłu, jeśli występują, to tylko w zniko
mych ilościach (zwłaszcza w poziomie Ap). 
Według kryteriów PTGleb. utworami macie
rzystymi gleb gniewskich nie są więc ciężkie 
gliny, lecz iły. Ilość frakcji iłu i minerały, 
jakie ją tworzą, decydują wespół z próchnicą 
o specyfice wielu ważnych właściwości 
gleb gniewskich.

Skład mineralny frakcji 
iłu koloidalnego

Wszystkie analizy wykonane dotychczas 
dla ustalenia składu mineralnego tej frakcji 
wskazują na zdecydowaną ilościową prze
wagę illitu. Przemawiają za tym analizy 
składu chemicznego (tab. 2), a także rozpa
trywane łącznie (porównaj Pavel, Uziak 
[1977]), analizy mikromorfologiczne i dery- 
watograficzne, a zwłaszcza analiza rentge- 
nograficzna. Odpowiednie analizy wykonała 
na naszą prośbę w Państwowym Instytucie 
Geologicznym w Warszawie A. Kuź- 
niarowa. Analizę rentgenograficzną zrobio
no także w Zakładzie Gleboznawstwa ATR 

RYSUNEK2.Analizaderywatograf.czna w Bydgoszczy. Obie pracownie dały wyniki 
FIGURE 2. Derivatographic analysis Zgodne.



TABELA 1. Uziarnienie gleby -  TABLE 1. Soil texture

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Procentowy udział frakcji о 0  w mm Percentage of fraction with 0  in imm
>1,0 1,0-0,50 0,50-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,02 0,020-0,005 0,005-0,002 <0,002

Ар 0-20 0 0 1 13 3 10 12 10 51
A1+ A2 20-60 0 1 1 8 9 10 7 9 55
A/Cg 60-80 0 1 1 6 2 1 5 3 81

_____ i80 0 1 2 4 2 2 2 2 85

TABELA 2. Skład chemiczny [%] frakcji iłu (<0,002 mm) wyprażonej w 550°C 
TABLE 2. Chemical composition of clay fraction ignited at 550°C [%]

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
1сш1 _ ...........

S i02 AI2O3 ИегОз CaO MgO K2O Na20 P2O5 ТЮ2 MnO

Ap 0-20 56,5 21,1 11,2 4,24 0,10 4,92 0,13 0,58 0,67 0,02
A1+ A2 20-40 56,2 21,2 11,3 4,38 0,05 4,70 0,28 0,46 0,67 0,02
A/Cg 60-80 56,0 20,6 10,9 4,73 0,06 4,61 0,19 0,27 0,65 0,02
Ccagg i80 56,1 21,3 10,5 4,94 0,03 4,85 0,33 0,25 0,64 0,02

Sm
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Przebieg krzywych na derywatogramie (rys. 2) wskazuje na obecność substan
cji organicznej oraz illitu i, być może, niewielkiej domieszki montmorylonitu lub 
minerałów mieszanowarstwowych z udziałem montmorylonitu. Stwierdzono tak
że małe ilości kalcytu i kwarcu. Analiza rentgenograficzna potwierdziła, że frakcja 
iłu koloidalnego składa się z kilku minerałów, lecz minerałem podstawowym jest 
illit. Natomiast montmorylonit może stanowić domieszkę (ok. 20%) być może w 
postaci minerałów mieszanowarstwowych z illitem lub chlorytem. Wyjaśnić 
należy, że uporczywe poszukiwania smektytów wiązały się z sugestiami literatury 
[Kabaktschiew, Mückenhausen 1969], a także z chęcią zrozumienia przyczyn 
dużych zmian objętości towarzyszących zmianom wilgotności gleb gniewskich.

Charakterystyka materii organicznej

Wyniki odpowiednich analiz zestawiono w tabeli 3. Wykazują one, że aczkol
wiek czarna barwa mogłaby sugerować większą zawartość próchnicy w poziomie 
A, to w rzeczywistości ilość węgla organicznego jest tam niezbyt wielka. Zwykle 
nie przekracza 3% (przynajmniej w miejscach wyżej położonych). Zawartość 
węgla organicznego rośnie wprawdzie w poziomach bliskich powierzchni i w 
niższych partiach terenu gdzie pojawiają się gleby murszowe i murszowate 
[Drzewiecki 1966], ale szczególną uwagę zwraca fakt, że węgiel i azot obecne są 
również w skale macierzystej i to na znacznych głębokościach (ok. 4 m i więcej). 
Stosunki C/N są w całym profilu niskie, co często idzie w parze z dużą aktywnością 
biologiczną gleby, ale w glebach gniewskich nie widać wyraźnych śladów dzia- 
łaniafauny glebowej. W próchnicy przeważają kwasy huminowe (głównie frakcja 
szarych kwasów huminowych). Łącznie węgla kwasów huminowych jest zwykle 
40-50% w stosunku do węgla organicznego ogółem. Kwasów ftilwowych jest 
5-30%. Wskaźnik Ckh/Ckf jest z reguły większy od jedności. Duży jest udział 
humin (ok. 25%). Bituminów jest niewiele (<2,5%). Interesujące są także wyniki 
obliczeń ilorazu absorbancji (Q4/g) roztworów kwasów humusowych wyodrębnio
nych z poziomu A. Według Kononowej [1968] .wartość tego ilorazu maleje, gdy 
rośnie stopień aromatyzacji i kondensacji monomerów. W celu pełniejszego 
scharakteryzowania próchnicy w glebach gniewskich porównano także wyniki 
zawartości Corg oznaczone metodą oksydymetryczną i na podstawie ilości C 02 
wydzielonego podczas utleniania [Simakov, Cyplenkov 1961; Simakov, Cyplen- 
kov, Stiepanov 1969]. Okazało się, że w większości przypadków metoda oksy- 
dymetryczna daje wyniki wyraźnie wyższe. Oznacza to, że związki humusowe 
wykazują przeważnie niski stopień utlenienia wewnętrznego i powstawały pra
wdopodobnie w środowisku anaerobowym. Samojłowa i inni [1993] sugerują, że 
ciemna barwa tych ciężkich gleb może pochodzić od cząsteczek kwasów humu
sowych zakleszczonych między równolegle zorientowanymi płytkami minerałów 
iłowych.

Właściwości sorpcyjne i odczyn

Z tabeli 4 można odczytać, że kationowymienna pojemność gleb gniewskich 
(mierzona w buforze o pH 8,1) waha się od dwudziestu kilku do około czterdziestu 
centymoli na kg gleby. Stopień wy syceni a wynosi prawie 100%. Dominującym 
kationem zasorbowanym wymiennie jest wapń. Wartość рННг0 w całym profilu
przekracza 8 jednostek. Natomiast pHKC1 waha się od 6,9 w poziomie ornym do



TABELA 3. Charakterystyka glebowej materii organicznej 
TABLE 3. Characteristics of soil organic matter

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

Barwa -  Colour Corg. N C/N B4/6 Frakcje materii organicznej 
Organic matter fractions [%]

Ckh/Ckf !

gleba 
wilgotna 
moist soil

gleba 
sucha 
dry soil

[%] С niehydr. С bit.2) Ch.3) c kf4>

Ар 0-20 10 YR 2/2 7,5YR 3/2 1,83 0,127 14,4 2,77 27,17 2,35 40,44 30,04 1,35
A1+A2 20-60 10 YR 3/2 7,5YR3/2 1,00 0,058 17,2 2,85 24,52 1,16 48,08 26,24 1,83

^ С niehydr. -  С niehydrolizujący -  Carbon nonhydrolyzable fraction 
^  С bit. -  С bituminów -  Carbon of bitumens 

Ckh -  С kwasów huminowych -  Carbon of humic acids 
^  Ckf -  С kwasów fulwowych -  Carbon of fulvic acids

TABELA 4. Wybrane właściwości chemiczne i sorpcyjne 
TABLE 4. Some chemical and sorptive properties

Poziom
Horizon

Głębokość
Depth
[cm]

•Corg. СаСОз pH PWK CEC 
[cmol(+) • 
kg"1]

Hh
[cmol(+) • 
kg'1]

Wymienne kationy zasadowe 
[cmol(+) • kg-1]

-  Exchangeable basis

[%] H2O KC1 Ca2+ Mg2+ K+ Na+
Ap 0-20 1,83 0,43 8,1 6,9 37,6 0 ,0 38,0 3,7 0,4 0,3
A1+A2 20-60 1,00 0,38 8,1 7,2 35,2 0,0 35,5 4,5 0,4 0,3
A/Cg 60-80 0,86 0,59 8,1 7,0 40,0 0 ,1 34,0 6,0 0,7 0,5
Ccagg i8 0 0,27 17,49 8,4 7,5 29,2 0,0 24,7 6,2 1 ,0 0,7

PWK -  pojemność kationowymienna (wg Bascomba) -  CEC -  cation-exchange capacity (according to Bascomb) 
Hh -  kwasowość hydrolityczna -  Hh -  hydrolitic acidity
Wymienne kationy zasadowe wg Mehlicha -  Exchangeable basis (according to Mehlich)

Sm
olnice 

gniewskie 
- w

łaściwości, geneza, system
atyka



12 Z Prusinkiewicz

TABELA 5. Skład chemiczny [%] próbki gleby (wyprażonej w 550°C) 
TABLE 5. Chemical composition o f soil sample ignited at 550°C

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

SiOl AI2O3 Fe2Ü3 K2O CaO MgO P2O5 MnO

A2 45-50 75,8 12,2 4,47 2,78 0,79 1,30 0,44 ślad

ponad 8 w skale macierzystej i kształtuje się na ogół zgodnie z zawartością 
węglanów. Profilowe rozmieszczenie węglanów wskazuje na możliwość ich 
częściowego przemieszczenia z poziomów górnych ku dołowi profilu.

Skład chemiczny

Skład pierwiastkowy próbki gleby z poziomu A wyprażonej w temp. 550°C 
podano w tabeli 5. Wykonane analizy (stop) wykazały wielką ilościową przewagę 
S i02 nad tlenkami pozostałych pierwiastków. Drugie miejsce zajmuje glin, a 
trzecie -  żelazo. Na czwartym miejscu jest potas. Ilości tlenków pozostałych 
pierwiastków nie przekraczają 1 % (jedynie zawartość magnezu nieco przewyższa 
tę wartość). Tlenków magnezu jest więcej niż wapnia. Stosunek Si02/R20 3 waha 
się około 3,3.

Właściwości fizyczne

Ogromne zawartości frakcji iłu koloidalnego oraz zależne od warunków pogo
dowych przemienne pęcznienie i kurczenie się gleb gniewskich to główne cechy, 
które decydują też o innych właściwościach fizycznych (tab. 6). Tak wysoka 
kurczliwość (od kilkunastu do ponad 20%) jest rzadko spotykana w innych 
glebach mineralnych naszego kraju. Wielkość kurczliwości zależy, oczywiście, 
od wilgotności wyjściowej materiału glebowego w chwili pobierania próbek do 
badań. Kurczliwość okazała się największa w poziomach próchnicznych (niekie
dy przekraczała 25%). Wartość COLE (ang. coefficient o f linear extensibility)

TABELA 6. Właściwości fizyczne (21.04.1989 r.) 
TABLE 6. Major physical properties

Poziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth

[cm]

Woda
higros-
kopijna
Hygro
scopic
water

[%]

Wilgotność 
chwilowa 
Moisture 
content o f the 
moment [%]

Poro
watość 
chwi
lowa 
Porosi
ty of 
the mo
ment 
[% v/v]

Przest
wory
wolne
Free
inter
spaces

[%v/v]

Gęstość 
objętościowa 
Bulk density 
[Mg/m3]

Kurcz
liwość
Con-
tract-
ibility

[%]

S*

[m2/kg]

wagowa
weight

[%]

objęto
ściowa
volume
m

chwilo
wa 
of the 
moment

rzeczy
wista
real

Ар
A1+A2
Ççagg_

0-20
20-60
80-120

3,86
4,08
3,41

32,19
24,26
30,48

41.2 
31,8
44.2

50,8
49,6
46,3

9,6
17,8
2,1

1,28
1,31
1,45

1,64
1,48
1,68

21,9
11,4
13,6

1640
1480
1680

*S — powierzchnia właściwa — specific surface area
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bliska jedności. Zależność od wilgotności była w przybliżeniu liniowa i dała się 
aproksymować odpowiednimi równaniami regresji. Dla poziomu skały macierzy
stej С uzyskano, następujące równanie:

Y= 0,51 X - 0,90 (r= 0,888) [1]

gdzie:
Y  — kurczliwość objętościowa,
X  -  wilgotność gleby w procentach wagowych.
Dla poziomów próchnicznych A:

Y= 0,72 X - 1,04 (r=0,970) [2]

Przepuszczalność dla wody i powietrza jest w glebach gniewskich ogromnie 
zróżnicowana. W bryłach między szczelinami jest minimalna, natomiast w szcze
linach woda nie napotyka praktycznie żadnych oporów. Po opadach następujących 
po okresach suszy woda ucieka szczelinami prawie nie zwilżając powierzchni, 
która może nadal pozostawać sucha. Jak wynika z niepublikowanych danych Z. 
Miatkowskiego1 połowa pojemność wodna elementów strukturalnych jest znacz
na (35—45% objętościowych), ale duża część tej wody jest silnie związana i 
niedostępna dla roślin (tab. 7 i 8). Gleby mają ogromną powierzchnię właściwą, 
przekraczającą według szacunkowych obliczeń 1600 m2/kg. Maksymalna higro- 
skopijność przekracza 6% (wag.). Objętościowa gęstość elementów struktury jest 
z reguły większa niż 1,6 mg/m .

DYSKUSJA
Całość przedstawionych wyników badań terenowych i laboratoryjnych świad

czy o wybitnej specyfice gleb gniewskich, które, mimo stosunkowo niewielkiego 
areału, zasługują niewątpliwie na odpowiednie wyodrębnienie w nowym wydaniu 
hierarchicznej Systematyki gleb Polski. Oprócz wielu innych przemawia za tym 
i ten argument, że wśród autorów zajmujących się geografią gleb świata nie ma 
jednolitych poglądów na temat strefowości takich gleb. Niektórzy autorzy np. 
Buringh [1970] oraz Buol, Hole i McCracken [1973] wiązali ich występowanie z 
klimatami tropików i subtropików i utrzymywali, że występują głównie między 
45° N a 45° S. Inni, np. Dudal [1963], twierdzą, że takie gleby mogą występować 
wszędzie. Udokumentowane wykazanie, że podobne gleby istnieją także na 
terenie północnej Polski w klimacie umiarkowanym, o średniej wieloletniej 
temperaturze rocznej ok. 7°C i średniej wieloletniej wysokości rocznych opadów 
między 500 a 550 mm z maksimum opadów przypadającym zwykle na lipiec 
(ponad 80 mm), a minimum -  na luty lub marzec (zwykle ok. dwadzieścia kilka 
mm) jest niezbitym dowodem, że nie są to gleby strefowe, lecz gleby, których 
morfologię i właściwości można wyjaśnić przede wszystkim specyficznym rodza
jem i genezą skały macierzystej. Wynika stąd, że poprawne wyodrębnienie tych 
gleb w nowym wydaniu Systematyki gleb Polski może mieć znaczenie nie tylko 
dla naszego gleboznawstwa, lecz także dla gleboznawstwa globalnego.

Autor dziękuje dr Z. Miatkowskiemu (IMUZ, Bydgoszcz) za udostępnienie swoich niepublikowa- 
nych jeszcze materiałów.



TABELA 7. Właściwości wodne i zróżnicowanie porów glebowych (obniżenie) 
TABLE 7. Water properties and differentiation of soil porosity (depression)

Głębokość
Depth
[cm]

Charakterystyczne pojemności wodne [% obj.] -  Characteristic water capacities [% v/v] Objętość porów [%] 
Volume percent of pores

pełna -  full równoważna pF 2,0 
equivalent at pF 2,0

równoważna pF 2,5 
equivalent at pF 2,5

równoważna pF 4,2 
equivalent at pF 4,2 
(mikropory <0,2 |im) 
(micropores <0,2 Jim)

makropory 
macropores 
> 30 |im

mezopory 
mesopores 
(30-0,2 |im)

X SD X SD X SD X SD

0-20 50,37 3,40 42,69 1,87 40,14 2,14 28,20 0,61 7,68 14,49
20-60 46,20 1,82 41,67 1,19 39,96 0,92 30,74 1,91 4,53 10,93
60-100 50,45 1,75 45,46 1,38 43,34 1,41 32,50 1,44 4,99 12,96

X -  wartość średnia -  mean value; SD -  odchylenie standardowe -  standard deviation

TABELA 8. Właściwości wodne i zróżnicowanie porów glebowych (skłon) 
TABLE 8. Water properties and differentiation of soil porosity (slope)

Głębokość
Depth
[cm]

Charakterystyczne pojemności wodne [% obj.] -  Characteristic water capacities [% v/v] Objętość porów [%] 
Volume percent of pores

pełna -  full równoważna pF 2,0 
equivalent at pF 2,0

równoważna pF 2,5 
equivalent at pF 2,5

równoważna pF 4,2 
equivalent at pF 4,2 
(mikropory <0,2 fim) 
(micropores <0,2 (im)

makropory 
macropores 
> 30 Jim

mezopory 
mesopores 
(30-0,2 Jim)

X SD X SD X SD X SD

0-20 44,30 2,81 37,66 2,30 35,13 2,43 24,57 1,79 6,64 13,09
20-60 41,85 2,16 37,12 1,58 35,06 1,48 25,96 2,39 4,73 11,16
60-100 49,68 2,44 44,90 2,59 43,00 2,49 32,86 2,05 4,78 12,04

X -  wartość średnia -  mean value
SD -  odchylenie standardowe -  standard deviation

Z 
Prusinkiew

icz
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W przypadku gleb gniewskich geneza samych skał nie była głównym celem 
naszych badań. Nagromadzone materiały rzucają jednak światło także na tę 
sprawę. Analizy uziamienia i składu mineralnego wskazują w pierwszym rzędzie, 
że skałą macierzystą jest sedyment, który mógł powstać w rozległym jeziorzysku 
z wodą stojącą lub o bardzo spokojnym przepływie. U schyłku vistulianu (faza 
pomorska) mogło to być wielkie rozlewisko wód, których odpływ został zatamo
wany przez czoło lodowca, i w którym osadzały się materiały typu iłów warwo- 
wych wypłukiwane z otaczających osadów lodowcowych i pierwotnych gleb. 
(Niedawno podobną interpretację przyjmuje także Błaszkiewicz [2000]). Zasta
nawiać może ukośne ułożenie elementów strukturalnych osadu w stosunku do 
poziomu. Może być ono spowodowane postsedymentacyjnymi krioturbacjami lub 
zaburzeniami glacitektonicznymi wywołanymi przez oscylacje lodowca. Za spo
kojną sedymentacją w jeziorzysku zdaje się przemawiać jeszcze ta okoliczność, 
że sedyment, już poza obrębem profilu glebowego, zawiera pewne ilości materii 
organicznej potwierdzone analizami zawartości węgla i azotu. Wymienione oko
liczności mogą też sugerować, że oglejenie skały macierzystej i gleb gniewskich 
jest cechą reliktową, a nie efektem współczesnego procesu glebotwórczego, 
wiążącego się np. z bardzo małą przewiewnością tych gleb i utrudnioną aeracją, 
jak to sugerują Śkorić, Filipowski i Cirić [1973] oraz Filipowski [1974]. Profilowe 
rozmieszczenie węglanów także może być, choć w części, skutkiem pierwotnego 
zróżnicowania sedymentu, a nie tylko ich pionową migracją w profilu glebowym.

Na obszarze występowania gleb gniewskich istnieją liczne bezodpływowe 
zagłębienia, powodujące w sumie szerokofalistą rzeźbę tego terenu. Kotański 
[1956] uważa, że w podłożu iłów, stanowiących skałę macierzystą tych gleb, 
tkwiły liczne bryły martwego lodu, które wytopiły się znacznie później, po 
osadzeniu sedymentów i „...że są to dowody na wczesno-postglacjalny wiek tych 
iłów” [Kotański op. cit. str. 324].

Zwracającą uwagę cechą gleb gniewskich jest duża miąższość poziomu pró- 
chnicznego. Większość autorów wyjaśnia to zjawisko tzw. „samopogłębianiem”. 
Polega ono na zsuwaniu się sypkiego materiału próchnicznego z powierzchni 
gleby do głębokich szczelin powstających podczas wysychania gleb. Przeprowa
dzone badania mikromorfologiczne zdają się potwierdzać ten pogląd.

Duże znaczenie dla pełnego rozumienia procesów rozwoju współczesnej po
krywy glebowej rozpatrywanych okolic Gniewu ma zapisany w morfologii gleb 
gniewskich fakt ewolucji od późnoplejstoceńskiego procesu sedymentacji specy
ficznej skały macierzystej w zastoiskowym zbiorniku wodnym poprzez zachowa
ne do dziś skutki pierwotnego oglejenia i późniejsze procesy kurczenia się wy
sychającego sedymentu, do wczesnoholoceńskich i całkiem współczesnych zja
wisk przemiennego pęcznienia i kurczenia się gleb wraz z okresowymi zmianami 
ich wilgotności. Współcześnie nakładają się także inne procesy związane z 
obecnym środowiskiem glebotwórczym, łącznie z dzisiejszymi procesami glejo
wymi i procesami antropogenicznymi.

W profilu gleb gniewskich jest więc wyraźniej niż w innych typach gleb Polski 
zapisana ich historia od początkowych stadiów hydromorficznych do dzisiejszego 
etapu gleby automorficznej (autogenicznej).
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Nazewnictwo i systematyka gleb gniewskich

Zasadniczą sprawą dla problemu miejsca gleb gniewskich w systematyce jest 
kwestia ich nazewnictwa i klasyfikacji. Większość cech gleb gniewskich (wyjąt
kiem jest np. brak rzeźby gilgai niszczonej przez zabiegi uprawowe) odpowiada 
prawie dokładnie cechom gleb opisanych w Europie pierwotnie przez A. Stebuta 
[1923] w Jugosławii. Noszą tam one ludową serbską nazwę „smonic”. W sąsied
niej Bułgarii podobne gleby nazywa się „smolnicami” [Koinoff 1964, 1968]. Na 
Bałkanach istnieje także mniej popularna nazwa: „sionice”. Naszym zdaniem 
Polakom najbliższa językowo powinna być nazwa „smolnica”, wyrażająca najdo
kładniej (a o to przecież w gleboznawczej nomenklaturze chodzi) czarną barwę i 
smolistą (w stanie wilgotnym) konsystencję tych gleb.

Na terenie Europy zachodniej upowszechniła się w swoim czasie serbska 
nazwa „smonice”. Propagowana była przez takie autorytety, jak Kubiena [1953] 
i Mückenhausen [1985], którzy nie wnikali zapewne specjalnie w słowiańską 
etymologię tej nazwy, lecz przypuszczalnie kierowali się zasadą priorytetu. W 
starszej, zachodnioniemieckiej literaturze spotyka się też nazwę „pelosole”. Mü
ckenhausen [1985] informuje, że nazwa klasy pelosoli została wprowadzona po 

raz pierwszy w roku 1954 przez Fogla i ma pochodzić od greckiego pelos = muł. 
Zdaniem Mückenhausena vertisole nie należą jednak do tej klasy, choć zawierają 
często ponad 50% frakcji iłu, bo mają inną genezę i właściwości, co zmusza do 
ich odrębnego traktowania.

Gleby podobne do smolnie były też opisywane z innych regionów świata 
[Buringh 1970; Dudal, Eswaran 1988]. Portugalczycy nazywają je „barros”, a 
Francuzi jeszcze do niedawna zwali je „czarnymi glebami tropikalnymi”. Nastę
pnie przejęli zaproponowaną w USA nazwę „vertisole”. W północnej Afryce są 
też znane pod nazwą „tirsów”, a w południowej Afryce jako „vlei”. Dość 
popularna była też nazwa ’’badobe” [Zeil el Abedine, Robinson 1971 ]. W Brytanii 
i Kanadzie stosowana była nazwa „grumusole”, w Indiach -  „regury” [Roy, 
Barden 1962], w Indonezji -  „grumusole” i „gleby margalitowe”, w Australii — 
„czarne ziemie” oraz „szare i brunatne gleby o ciężkim składzie granulometrycz- 
nym”.

W USA nazywano je dawniej „grumusolami” (niekiedy nawet rędzinami lub 
pararędzinami), a od roku 1960, tj. od ukazania się sławnego „7go przybliżenia” 
nazywa się je „vertisolami”. Ten ostatni termin zrobił międzynarodową karierę i 
przyjął się w pewnym okresie dość powszechnie. Zastosowano go też w legendzie 
do mapy gleb świata [FAO/UNESCO 1974]. Obecnie zalecają także WRB [FAO, 
ISRIC, ISSS 1998], ale zastrzega wyraźnie, że nie w celu wypierania nazw 
regionalnych, lecz wyłącznie jako wspólne odniesienie mające służyć między
narodowym porozumieniom, głównie klasyfikatorów. Wyjaśnić też należy, że 
nazwa „vertisole” nie oznacza typu glebowego w naszym rozumieniu (jak to się 
czasem tu i ówdzie sugeruje), lecz obejmuje (podobnie jak rosyjskie „slityje 
poczwy”) szerszą grupę bardzo ciężkich gleb odpowiadającą raczej (choć może 
nie całkiem dokładnie) definicji rzędu w naszej systematyce.

Dokładniejszym odpowiednikiem naszych smolnie, proponowanym przez 
WRB [1998] byłaby, jak się zdaje, złożona nazwa „Pelli-Grumic-Vertisol” (Ma
zie). Przedrostek Pełli ma oznaczać, że vertisol ma w stanie wilgotnym w górnych 
30 cm profilu czystość barwy 3,5 lub mniej, a nasycenie 1,5 lub mniej (wg 
Munsella). Przedrostek Grumic mówi z kolei o tym, że gleba ma w warstwie
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powierzchniowej o grubości 3 cm lub więcej dobrze ukształtowaną strukturę 
drobniejszą niż granularna bardzo gruboziarnista. Określenie w nawiasie (Mazie) 
wyjaśnia, że vertisol ma w górnych 20 cm masywną strukturę o konsystencji 
twardej lub bardzo twardej. Zapis w symbolice stosowanej dla celów kartografii 
wyglądałby według propozycji WRB następująco: pe - gm - VR - mz

Zagadnieniem znacznie trudniejszym od spraw nomenklatury jest kwestia 
właściwego umieszczenia smolnie w genetycznym, hierarchicznym schemacie 
systemu klasyfikacyjnego [Ehwald 1966].

W literaturze spotkać można bardzo różne rozwiązania tego problemu. Dla 
przykładu przytaczamy propozycje francuskie, rosyjskie i północnoamerykań
skie. Francuzi [Baize, Girard 1988] potraktowali vertisole jako klasę grupującą 
gleby iłowe przemiennie wilgotne i suche, okresowo kurczące się i pęczniejące. 
W fazie kurczenia powstają szerokie i głębokie szczeliny. Vertisole dzielą się na 
topovertisole, litovertisole i paravertisole. Dwie pierwsze grupy dzieli się na 
typowe, gipsowe i węglanowe, zależnie od nagromadzonych w głębszych pozio
mach gipsu lub węglanów. Wśród paravertisoli wyróżnia się według skały macie
rzystej utworzone ze skał wulkanicznych, fliszu itd. Na poziomie typów wy
różniane bywają: vertisole kalcimagnezowe, vertisole hipermagnezowe (w któ
rych Mg++/Ca++>3), vertisole kwasowo-sodowe, vertisole kalcismektytowe, lep- 
tovertisole itd.

W klasyfikacji (systematyce) gleb Rosji wydanej niedawno (1997) pod reda
kcją Sziszowa i in. przez moskiewski Instytut Gleboznawstwa im. W.W. Doku- 
czajewa uwzględniono 8 hierarchicznych jednostek taksonomicznych. Podsta
wową jednostką jest typ. Jednostkami wyższymi od typu są pień i dział. Wyróżnia 
się pnie gleb postlitogenicznych, synlitogenicznych, organogenicznych i litogeni- 
cznych. Interesujące nas gleby „slityje” należą do pnia postlitogenicznych i działu 
akumulacyjno-humusowych. Dział ten obejmuje 10 typów, wśród których jest też 
typ „tiomnych slitych”. Wyróżniono 3 podtypy: 1) „tiomnyje slityje typowe”, 2) 
„sołoncewate” i 3) „kryptoglejewate”.

W nowej klasyfikacji gleb Rosji każda hierarchiczna jednostka taksonomiczna 
może być antropogenicznie przekształcona. W związku z tym obok typów natu
ralnych wyróżniono też gleby „agroslityje tiomnyje” dzielące się na 4 podtypy: 1 ) 
typowe, 2) sołoncewate, 3) kryptoglejewate i 4) agrogenicznie zagęszczone. 
Można przypuszczać, że twórcy klasyfikacji gleb rosyjskich zaliczyliby nasze 
gleby gniewskie do typu agroslitych tiomnych i podtypu kryptoglejewatych.

W USA już dawno zwrócono uwagę na wyraźną morfologiczną, genetyczną i 
ekologiczną specyfikę podobnych gleb. Jak już wspomniano, dawniej zaliczano 
je do grumusoli, a od 7. przybliżenia (1960) wprowadzono nazwę vertisoli. Soil 
Taxonomy [1975] ujęła vertisole jako rząd i podała dla nich następującą definicję: 
Vertisole są glebami mineralnymi o warunkach termicznych umiarkowanych lub 
cieplejszych. Próbka gleby po zmieszaniu górnych 18 cm zawiera co najmniej 
30% frakcji ilastej. Gleby mają następujące cechy charakterystyczne:
1) relief gilgai,
2) na głębokości między 25 cm a im  widoczne są powierzchnie ślizgu,
3) klinowate elementy strukturalne są odchylone od poziomu o 10° lub 60°,
4) brak cech eluwiacji lub iluwiacji,
5) wysoki wskaźnik pęcznienia,
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6) szczelinowatość, w niektórych latach szczeliny mogą się nie otwierać,
7) skrajnie plastyczne w stanie wilgotnym,
8) Ca++ lub Ca++ + Mg++jako dominujące kationy wymienne,
9) ciemne barwy o niskich wartościach chroma,
10) dominującym minerałem ilastym jest montmorylonit.

Wydzielono 4 następujące podrzędy:
• 1) Torrerts -  występują w klimatach aridowych,
• 2) Uderts -  występują w klimatach humidowych,
• 3) Usterts -  występują w klimatach monsunowych,
• 4) Xererts -  występują w klimatach śródziemnomorskich.
Podrzędy dzielą się dalej na wielkie grupy (przybliżone odpowiedniki naszych 

typów). Wyróżniono tu np. Chromuderts (na podstawie barwy), Pelluderts (w 
miejscach płaskich i niżej położonych) itd.

Sprawa ochrony smolnie

Całość przedstawionych materiałów przemawia zdecydowanie za konieczno
ścią objęcia reprezentatywnego fragmentu smolnie w pobliżu Gniewu troskliwą 
ochroną rezerwatową. Sprawa jest pilna tym bardziej, że coraz większa część 
smolnie niszczona jest obecnie wskutek przemysłowej eksploatacji skały macie
rzystej smolnie wykorzystywanej jako surowiec do produkcji keramzytu, rurek 
drenarskich, cegły itp. Należy zauważyć, że stosowana obecnie przez niektóre 
zakłady przemysłowe praktyka pryzmowania poziomów i podpoziomów próch- 
nicznych smolnie i wykorzystywania zachowanych w ten sposób mas ziemnych 
(nadkładu) do „rekultywacji” terenów powyrobiskowych nie jest zabiegiem chro
niącym smolnice jako bezcenne obiekty o unikatowej wartości dla badań nauko
wych, gdyż bezpowrotnie niszczy pierwotną budowę profilową smolnie i wszyst
kie charakterystyczne dla tych gleb cechy morfologiczne, fizyczne i chemiczne, 
a także biologiczne.

Dla dobra nauki, nie tylko polskiej, reprezentatywny fragment smolnie gnie
wskich musi być chroniony, choćby dlatego że nie są to gleby występujące w tej 
części Europy powszechnie i nie są jeszcze do końca zbadane. Ich rezerwatowa 
ochrona nie wykluczałaby tradycyjnego użytkowania rolniczego.

Na zakończenie wspomnieć trzeba, że pismo w sprawie utworzenia rezerwatu 
glebowego chroniącego część smolnie gniewskich, wysłane z Zakładu Glebo
znawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 30.06.1992 do Wojewó
dzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku do dziś nie odniosło skutku. Starania 
o utworzenie rezerwatu smolnie k. Gniewu powinny być kontynuowane przez 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

WNIOSKI
Przedstawione materiały upoważniają do sformułowania następujących wnio

sków:
1. Zarówno swoista morfologia, jak i zespół ekologicznie ważnych cech analitycz

nych skłaniają do wyróżnienia tych unikatowych gleb na odpowiednio wysokich 
szczeblach hierarchii taksonomicznej.
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2. Do nowej wersji systematyki gleb Polski należy wprowadzić rząd vertisoli i typ 
smolnie z chwilowo jednym podtypem smolnie właściwych. W hierarchicznym 
schemacie systemowym gleby te mogłyby sąsiadować z czarnymi ziemiami.

3. Ze względu na ważność tych gleb dla rozwoju teoretycznych podstaw gleboznaw
stwa należy kontynuować badania naukowe tych i podobnych gleb ze szczególnym 
uwzględnieniem badań palinologicznych i paleopedologicznych.

4. Unikatowość, stosunkowo niewielki obszar i wysoki stopień zagrożenia przez 
działania przemysłu ceramicznego winny skłonić Zarząd Główny Polskiego Towa
rzystwa Gleboznawczego do podjęcia zdecydowanych starań o objęcie reprezen
tatywnych fragmentów smolnie gniewskich ochroną rezerwatową.
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ZBIGNIEW PRUSINKIEWICZ

GNIEW SMOLNICE (VERTISOLS) 
PROPERTIES, ORIGIN, SYSTEMATICS

Department of Soil Science, Nicolai Copernicus University, Toruń

SUMMARY

The paper presents all the materials collected so far concerning the „smolnica” 
of the environs of Gniew. Most of those materials were presented in 1989 at a 
special conference organized by Commission V of the Polish Soil Science Society. 
The objective of this publication is the presentation of the Gniew smolnica 
(vertisols) and their specific morphology and analytical characteristics. The paper 
brings a discussion of the micromorphology, chemism and mineral composition 
of the colloidal clay fraction and a description of the organic matter, of the 
properties of the sorptive complex and of the physical properties with particular 
consideration of contractibility. Opinions on nomenclature, origin, geography and 
systematics of similar soils occurring in different continents have been discussed 
with reference to relevant literature. Proposals concerning the nomenclature of 
those soils and their place in the new edition of the Systematics of the Soils of 
Poland, in preparation, have been put forward. Arguments have been presented 
for the necessity of putting the „smolnicas” (vertisols) of the environs of Gniew 
under reserve protection.

Praca wpłynęła do redakcji w październiku 2000 r.
Adres autora: em. prof, dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz 
Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet M. Kopernika 
ul. Sienkiewicza 30, 87-100 Toruń




