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...Gleba -  to cudowne środowisko, w którym z martwych składników  
pow staje żywa tkanka organiczna, a obumarły organizm przechodzi...

do zupełnej mineralizacji wszystkich części składow ych ......
Z glebą wiąże się wszystko ... Żyjemy na niej i z  niej ...

Sławomir M iklaszewski 1903

Abstract: Soils, like all other landscape elements, are historically preconditioned formations. They 
appear, evolve, age and disappear at definite periods of time. In addition, they diversify internally 
and spatially together with global and local changes of geological and soil-forming factors. Soil 
development is irreversible within a definite soil-forming cycle. On the basis o f the available geo
graphical data, it can be assumed that the time limit for soil-fonriing processes on the area o f pre
sent-day Poland is the Tertiary period. However, there are very few soils that could be traced back to 
their Tertiary origins on the present-day topographical surface of Poland. Much more frequently 
they are fossil soils occurring, primarily, on the karstic areas. The Tertiary soil-forming cycle was 
interrupted, on part of the northern hemisphere, by the Pleistocene glaciation. It is evident from 
variations in parent rocks dominated by “light” formations and from a historically preconditioned 
trend o f development of soils in our country that site conditions in Poland are intermediate and, in 
some areas, downright poor.Theoretical foundations compiled by a team of Polish soil scientists 
chaired by Strzemski allowed elaborating, on the basis of soil quality documentation, a system of 
soil evaluation. It finally took the form of agricultural-soil maps in various scales, which were 
elaborated under the scientific supervision of the Institute o f Cultivations, Fertilisation and Soil 
Science in Puławy. The undertaken attempts o f evaluation of various environmental elements, pri
marily of the agro-climate, surface features and water conditions, allowed working out evaluation 
indices of the agricultural quality of the production space in Poland
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SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszy referat tylko w części omawiającej wartość i przydatność gleb Polski 
zawiera materiały zebrane w czasie prac bonitacyjnych i kartografii rolniczej na 
podstawie ściśle zdefiniowanych parametrów określonych na poziomie ówczesnej 
wiedzy gleboznawczej. Część pierwsza jest odmienna. Traktuje bardziej o pedologii. 
Unika przedstawiania prawd ostatecznych, których definitywnie nie jesteśmy w stanie 
poznać, nawet w odległej przyszłości. Próbuje postawić szereg pytań. Jeżeli staną się 
one inspiracją do dalszego rozwoju gleboznawstwa polskiego, uznamy, że wypełniliśmy 
zadanie, jakie przed zespołem autorów postawił zarząd Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego.

ZARYS GENEZY I EWOLUCJI GLEB POLSKI

Gleby, jak  wszelkie inne elementy krajobrazu, są tworami uwarunkowanymi 
historycznie. Pojawiają się, ewoluują, starzeją się bądź zanikają w określonym czasie. 
Różnicują się one także wewnętrznie i przestrzennie wraz z globalną i lokalną zmianą 
czynników geologicznych oraz glebotwórczych. Rozwój gleb jest nieodwracalny w 
obrębie określonego cyklu glebotwórczego [Arnold i in. 1990].

W historii globu ziemskiego przestrzenne zmiany powierzchni pokrywy glebowej 
związane są z dominacją terry lub talasakratycznych okresów, a zróżnicowanie 
wewnętrzne z ewolucją, głównie klimatu i biosfery. Wszelkie dane geograficzne 
wskazują, że symptomy gleb pojawiły się w kambrze na pobrzeżach kontynentów i na 
litoralnej strefie mórz [Arnold i in. 1990]. Już wkrótce, na miarę geologiczną, osiągnęły 
znaczne zróżnicowanie. Istnieją pośrednie dowody, że w dewonie, a szczególnie w permie 
występowały zespoły gleb stref subtropikalnej, tropikalnej i polarnej, w dzisiejszym 
tych pojęć rozumieniu. Na zminimalizowanych powierzchniach lądów w typowo 
talasakratycznym mezozoicum tworzyły się i ewoluowały głównie pokrywy glebowe 
tropików. Granicą czasową procesów, których efekty można w skali globu obserwować 
do dziś jest trzeciorzęd. Rozpad lądu Gondwany na półkuli południowej i Laurazji na 
północnej wraz z przemieszczaniem się nowych kontynentów na różne szerokości 
geograficzne doprowadził do zmian lub korekt klimatów, wynikających z uzależnionego 
od szerokości geograficznej nasłoneczniania oraz wskutek pojawienia się nowych bądź 
zmiany kierunku istniejących prądów oceanicznych. Jednocześnie po orogenezie 
alpejskiej nastąpiła regresja mórz, oddając pod wpływ czynników glebotwórczych 
największe chyba w historii Ziemi połacie lądów. Związane to było także z nasiloną 
epejrogenezą. Na podstawie danych geograficznych można przyjąć, że miało to miejsce 
i na terenie dzisiejszej Polski. Już w eocenie wyłoniły się skały kredy najpierw w postaci 
tzw. Wału Metakarpackiego, a następnie starszego trzeciorzędu na obszarze Karpat. 
Na podstawie danych paleoklimatycznych i paleobotanicznych można nawet w ogólnych 
zarysach odtworzyć kierunek procesów glebotwórczych. Były one zbliżone do przemian 
zachodzących dziś w warunkach klimatu subtropikalnego w obu swych odmianach, 
zarówno suchego jak i najczęściej wilgotnego [Starkel 1977]. Tak więc już we wstępnej 
fazie procesu glebotwórczego dominowała dekalcytacja zwietrzelin co stwierdził 
Pożaryski [1951]. Według niego ten starszy poziom odwapnienia w skałach wapiennych, 
sięga dziś do głębokości 10-12 m. W niektórych skałach kredowych mniej zasobnych 
w węglany wapnia mogła nastąpić całkowita dekalcytacja. Niewątpliwie rezidua 
wietrzeniowe na krasowiejącej powierzchni były glebami, gdyż bogata roślinność
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zapewniała im dopływ związków organicznych. Były to, jak sądzi Konecka-Betley 
[1976], na podstawie prac licznych autorów, głównie terra rosa. Nie ma pewnych 
dowodów na zaleganie tych gleb in situ na współczesnej powierzchni topograficznej. 
Występują one w postaci gleb kopalnych np. na południowych przedpolach Roztocza 
[Nakonieczny i in. 1965] lub jedynie jako kory w lejach krasowych. Wdzięcznym 
zadaniem dla pogłębionych studiów gleboznawczych byłoby znalezienie dowodów, że 
rzeczywiście glebami in situ sązwietrzeliny ilaste stwierdzone przez Harasimiuka [ 1975] 
pod osadami oligocenu w Pagórach Chełmskich oraz czerwone terra calcis Pasma 
Chęcińskiego [Konecka-Betley 1976]. Gleby te wytworzone z wapieni dewońskich 
występują i na powierzchni. Teoretycznie mogłyby być one reliktami trzeciorzędowego, 
ewentualnie wcześniejszych cyklów glebotwórczych. Położone są na południowych 
skłonach, w zaciszach morfologicznych, co broniło je przed drastycznym oddziaływaniem 
jedynego na tym obszarze zlodowacenia. Ważnym dowodem ich genezy byłoby 
stwierdzenie obecności lub braku rubifikacji. W przypadku drugim ich powstanie można 
by wiązać bez większego ryzyka błędu z plejstocenem, jak uważa wspomniana 
wcześniej Konecka-Betley [1976].

Poza dolnym eocenem, proces glebotwórczy mógł zachodzić i w innych epokach 
trzeciorzędu, na obszarach, do których nie dotarły kolejne transgresje: oligoceńska, 
mioceńska czy plioceńska. Przez cały trzeciorzęd obserwuje się bowiem ruchy 
wznoszące, związane z orogenezą alpejską, aż do końca pliocenu (faza wołoska). To 
spowodowało, że na najwyższym poziomie Wyżyny Lubelskiej oraz na Roztoczu seria 
osadów trzeciorzędowych kończy się na miocenie. Biorąc pod uwagę warunki 
bioekologiczne gleby trzeciorzędowe tworzące się na wapieniach odpowiadały terra 
rosa. Wspomniana już dwukrotnie Konecka-Betley [1976] sugeruje, że plioceńskie 
czerwone iły swą genezę zawdzięczają procesom denudacyjnym, właśnie tych gleb. 
Trzeciorzędowy cykl glebotwórczy przerwany został na części półkuli północnej 
zlodowaceniem plejstoceńskim.

Jednorazowe zlodowacenie pozwoliłoby usytuować granicę procesów glebo
twórczych, których refleksem byłaby dzisiejsza pokrywa glebowa po jego ustąpieniu. 
Tymczasem na obszarze Polski miały miejsce co najmniej trzy zlodowacenia. Największy 
zasięg lądolodu objął obszar do Karpat i Sudetów. Drugi osiągnął pas wyżyn na 
wschodzie i centrum kraju, a na zachodzie ponownie Sudety. Trzecie zlodowacenie 
objęło północne rejony Polski. Ten generalny schemat nie uwzględnia stadiałów i 
oscylacji, czasami znacznych przestrzennie, które zachodziły w każdym glacjale. W 
referacie przeglądowym, generalizującym, nie zaciemniają one głównych tendencji 
rozwoju plejstoceńskiej i postplejstoceńskiej pokrywy glebowej. Jest to konieczne w 
badaniach szczegółowych, głównie na obszarze ostatniego zlodowacenia i jego 
przedpolu.

Słusznie więc pisze Kowalkowski [1988], że te „...powtarzające się zlodowacenia 
były przyczyną nieciągłości rozwoju gleb obejmującej całe środowisko geograficzne 
Polski. Na cykl rozwojowy gleb na tym obszarze składają się zasadniczo dwie następczo 
rozwijające się linie ewolucyjne procesów glebotwórczych: zmarzlinowa — środowisk 
morfoklimatycznych lodowcowych i peryglacjalnych późnego plejstocenu oraz 
pozmarzlinowa  w cieplejszych okresach plejstocenu  (interglacjałach R.T.) i w 
holocenie. Z  faktu  tego wynika, iż gleby zmarzlinowe niezależnie od stadium i 
czasu ich rozwoju były substratem dla gleb pozmarzlinowych”.

Z gleboznawczego punktu widzenia kolejne transgresje lodowca zdecydowały o:
a) likwidacji starszych pokryw glebowych, a czasami i naruszeniu mechanicznym i
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chemicznym stropu skał macierzystych tych gleb. Tak została zlikwidowana pokry
wa glebowa trzeciorzędu na obszarze objętym zlodowaceniem krakowskim i kolej
ne pokrywy gleb plejstoceńskich na terenach objętych zlodowaceniami środkowo- 
polskim i bałtyckim;

b) przykryciu skał starszych materiałem polodowcowym, wodnolodowcowym i eolicz- 
nym. Szczególnie zróżnicowane jakościowo, granulometrycznie i mineralogicznie 
są skały polodowcowe. Wynika to z ich zwałowego charakteru, efektu niesegregują- 
cego transportu i przypadkowego mieszania materiału starszych skał zalegających 
na trasie przesuwającego się lodowca. Dla późniejszych procesów glebotwórczych 
najistotniejsze znaczenie będzie miała zawartość związków wapnia. Osadami mniej 
zróżnicowanymi są osady wodnolodowcowe i część lodowcowych, to jest piaski i 
utwory pyłowe. Pierwsze tworzą pola sandrowe występujące szczególnie na przed
polu lądolodu bałtyckiego oraz rozległe powierzchnie, głównie na terasach plejsto
ceńskich pradolin. Drugie zalegają w płytkich zastoiskach na przedpolu lądolo.du 
nie na tyle długotrwałych, by nastąpiła w nich pełna sedymentacja. W przypadku 
głębszych bezodpływowych basenów sprzyjających pełnej sedymentacji osadzały 
się iły, w szczególnych przypadkach -  warwowe.
Specyficzną skałą, związaną z plejstocenem, są lessy. Ich genezie przypisuje się 

działanie różnych czynników, z powszechnie przyjętą teorią o znacznym udziale procesu 
eolicznego. Są to osady związane głównie z dwoma ostatnimi zlodowaceniami, z tym 
że najmłodsze zalegająpas wyżyn. Układ ciągów lessowych wyraźnie uzależniony jest 
szczególnie na Wyżynie Lubelskiej, Zachodnio wołyński ej i na Roztoczu Goraj sko- 
Szczebrzeszyńskim, od morfologii stropu kredy. Powstanie lessu nie było jednorazowym 
aktem, o czym w niektórych przypadkach mogą świadczyć nawet serie gleb kopalnych 
[Buraczyński, Wojtanowicz 1973].

Jak wskazują analizy palinologiczne w plejstocenie lub i u jego schyłku, nim procesy 
autogeniczne zdominowały proces glebotwórczy, rozpoczęła się sedymentacja osadów 
hydrogenicznych -  głównie torfów.

Powyższe stwierdzenia znajdują swe odbicie w proporcjach powierzchniowych skał 
macierzystych Polski ze zdecydowaną przewagą utworów plejstoceńskich (tab. 1). Mając 
na względzie powtarzające się transgresje lodowca w plejstocenie oraz przebieg procesów 
holocenu można wyróżnić 3 cykle glebotwórcze.

Pełną rację ma Kowalkowski [1988], pisząc, że trzem cyklom odpowiadają trzy 
generacje gleb: a) staroglacjalno-eoholoceńska, b) młodoglacjalno-eoholoceńska, c) 
mezo- i neoholoceńska. Wspomniany autor wyróżnia jeszcze generację przed- 
plejstoceńsko-holoceńską, o której w niniejszym referacie traktowaliśmy wcześniej.

Pierwszy cykl rozpoczął się wraz z ustępowaniem lądolodu krakowskiego, 
praktycznie ab ovo. Starsza pokrywa glebowa przykryta została osadami lodowcowymi 
lub wręcz zniszczona. Nawet na terenie Karpat i Sudetów wolnych od lodu bliskość 
czoła lodowca spowodowała zatracenie pierwotnych cech gleb upodabniając je do 
takowych w dzisiejszej strefie arktycznej.

Nic nie upoważnia do zakwestionowania, że do zaniku oddziaływania strefy 
peryglacjalnej wietrzenie, denudacja i erozja dominowały nad procesem glebotwórczym.

Po pierwsze spowodowało to na wyżynach daleko posuniętą denudację osadów 
lodowcowych, w wyniku czego na niektórych obszarach odsłoniły się „okna” skal 
starszych epok geologicznych lub jedynie zachowały się resztki osadów polodowcowych 
w postaci „bruku” na kontakcie ze wspomnianymi skałami. Piasek wymyty, z osadów
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TABELA 1. Skały macierzyste gleb Polski [Lekan i Terelak 1997] 
TABLE 1. Soil parent rocks of Poland

Skały macierzyste gleb 
Soil parents rocks

Powierzch
nia (tys. ha) 
Area
(thous. ha)

Udział w stosunku do powierzchni 
Percentage of the area

ogólnej gleb 
the total area 
of soils (%)

użytków rolnych 
of farmland soils 
(%)

gruntów ornych 
of arable soils 
(%)

Żwiry, Gravels 88,4 0,9 0,5 0,6

Piaski luźne i słabo gliniaste 
Loose and weakly loamy sands

4262,0 34,6 24,8 27,8
j

Piaski gliniaste, Loamy sands 2476,4 10,2 12,4 16,2

Gliny lekkie, Light loams 2562,5 15,8 18,8 16,7
I

Gliny średnie i ciężkie 
Medium and heavy loams

1970,1 9,6 13,2 12,8

Iły, Clays 92,4 0,8 1,0 0,6

Lessy, Loess 1395,4 3,5 4,8 9,1

Pyły wodnego pochodzenia 
Hydromorphic silts

739,4 4,2 4,6 4,8

Mady, Alluvium 787,7 4,7 5,8 5,2

Rądziny, Carbonaceous rocks 235,0 1,1 1,6 1,6

Torfy, mursze, Peats and mucks 114,4 8,5 9,6 0,7

Skały masywne różnej genezy 
Massive rocks of diffèrent origin

599,1 6,1 3,9 3,9

polodowcowych oraz innej genezy utworzył pokrywy wzdłuż dolin, którymi 
odprowadzane były wody w kierunku południowo-wschodnim, a szczególnie 
zasnuwające padołowe fragmenty Roztocza Tomaszowsko-Lwowskiego. Nie jest 
dowiedzione, ale jest prawdopodobne, że materiał pyłowy przynajmniej częściowo wszedł 
w skład lessów Przedkarpacia oraz osadów lessowatych Wyżyny Lubelskiej.

Powierzchnia fragmentów moren, które nie zostały rozmyte, uległa in situ głębokiej 
mrozowej dezintegracji mechanicznej. Spowodowało to powstanie pokryw utworów 
pyłowych np. na Płaskowyżu Tamogrodzko-Lubaczowskim czy Kolbuszowskim [Butrym 
1970]. Są one na mapach gleboznawczych mylnie zakwalifikowane do pyłów wodnego 
pochodzenia, a na mapach geologicznych, jeszcze gorzej, gdyż niektóre do lessów.

Niezwykle istotnym dla procesów glebotwórczych był fakt odwapnienia osadów 
polodowcowych. Skutki jego wystąpiły nawet w bogatych w węglany skałach kredy. 
Morawski [ 1956] w swych badaniach stropu kredy lubelskiej stwierdził, poza zauważoną 
przez Pożaryskiego [1951], drugą płytszą, ale wyraźną strefę wietrzenia związaną z
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plejstocenem. Skały typu opok uległy w stropie pełnemu odwapnieniu. Tym bardziej 
odwapnieniu musiały ulec luźne osady lodowcowe, nie wspominając o wodno-lodow- 
cowych, które już transport wodny pozbawił kationów o charakterze zasadowym.

Na rozwój kształtujących się gleb znaczący wpływ wywierała wieczna zmarzlina 
decydująca o dominacji czynnika hydrologicznego do momentu takiej głębokości 
zanikania, iż była możliwa dominacja czynników wywołujących procesy autogeniczne.

Na zmarzlinowym substracie glebowym w czasie długiego interglacjału mogły rozwinąć 
się różne zespoły gleb. Kowalkowski [1988] uważa, że dominowały gleby semihy- 
drogeniczne o wyraźnie zaznaczonych poziomach opadowo- i stagnoglejowych. 
Niewątpliwie nastąpiła również inicjacja hydrogenicznych gleb organicznych. Po ustąpieniu 
wiecznej zmarzliny czynniki autogeniczne sprzyjały rozwojowi procesów wymywania i 
płowienia, a przykłady takich gleb na starszych lessach Podkarpacia stwierdziła Łańczont 
[1995]. Na skałach z natury bezwęglanowych miały pełne możliwości rozwoju gleby 
bielicoziemne. Dane paleoklimatyczne wskazują, że na niektórych skałach powstały gleby 
strefy subtropikalnej, mając na względzie, że taki był charakter klimatu części interglacjału.

Dalszy rozwój procesu glebotwórczego w Polsce przerwany został inwazją lodowca 
środkowopolskiego przez:
a) zniszczenie m echaniczne pokrywy glebowej na obszarze zajętym przez lodowiec oraz przy

krycie starszych osadów now ą pokrywą materiału glacjalnego i fluwioglacjalnego. Dobrym 
przykładem  potęgi sił wewnątrz lądolodu jest tzw. Ju ra jsk a  kra łukowska” potężny płat iłów 
oderwany na północy i osadzony na w tórnym  złożu w okolicach Łukowa,

b) ponowne poddanie gleb leżących przed czołem lodowca procesom związanym ze strefą perygla- 
cjalną. Ponieważ zlodowacenie to pozostawiło wolnym pas południowej Polski (ok. 1/4) sądzić 
można, że leżące tam gleby znalazły się w strefie kriogenezy typu glacjalnego z dalszym nasile
niem procesów dezintegracji mechanicznej oraz procesów proeluwialnych, proniwalnych, flu- 
wialnych, soliflukcji i ewentualnie eolicznych. Nie było więc szans na zachowanie in situ gleb, a 
tym samym ich znalezienie na współczesnej powierzchni topograficznej.

Cykl glebotwórczy mógł się rozpocząć i rozwijać w miarę ustania procesów 
akumulacyjnych głównie pokryw piaskowych -  wzdłuż koryt odprowadzających wody 
polodowcowe i pyłowych, o wiele mniejszych po wypłyceniu i zaniku zastoisk na 
przedpolu wycofującego się lodowca.

Strefę współczesnych gleb zalegających na obszarze objętym drugim zlodowaceniem, a 
wolnym od transgresji zlodowacenia bałtyckiego, Kowalkowski [1988] zalicza również do 
generacj i staroglacjalnej. Na tym obszarze wyj ątek czyni tylko dla osadów pyłowych, głównie 
lessów i osadów piaszczystych (rys.l). Jeśli idzie o oznaki procesów krio-genicznych i 
spłaszczenie materiału zwałowego, j est to w pełni słuszne, gdyż pierwotne ślady zostały pogłębione 
w czasie zlodowacenia bałtyckiego, gdy obszar ten znalazł się wprawdzie w strefie kriogenezy 
typu ekstraglacjalnego, ale mocno zaznaczonej. Niemniej wspomniany teren wyróżnia się 
słabszym odwapnieniem materiału morenowego, tak że węglany można sporadycznie spotkać 
w niespiaszczonych poziomach profilów gleb wytworzonych z glin.

Nowa transgresja lodowca bałtyckiego na północną i częściowo środkową Polskę 
powtórzyła niszczącą działalność w stosunku do istniejącej pokrywy glebowej i odnowiła 
na tym obszarze zwałowy materiał glebotwórczy. Podobnie poddała procesom kriogenezy 
gleby leżące w strefie peryglacjalnej obejmującej w zasadzie całą Polskę. Obok
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RYSUNEK 1. Makrostruktura powierzchniowa generacji gleb na terenie Polski: 1 -  gleby mezo- i 
neoholoceńskie, 2 -  gleby młodoglacjalno-eoholoceńskie, 3 -  gleby staroglacjalno-eoholoceńskie 
FIGURE 1. Surface macrostructure of soils in Poland: 1 -  mezo- and neoholocen soils, 2 -  young gla- 
cial-eoholocen soils, 3 -  old glacial-eoholocen soils

destrukcyjnego wpływu lodowca, o czym świadczą osady stokowe w górach i na 
obszarze wyżyn, okres ten miał dla współczesnej pokrywy glebowej kraju ogromne 
znaczenie ze względu na akumulację podstawowych płatów lessu. W swej propozycji 
stref peryglacjalnych Łańczont i Wojtanowicz [1999] wyodrębniają nawet strefę 
akumulacji eolicznej (rys. 2). Niezależnie, również Kowalkowski [1988] w obrębie 
generacji gleb staroplejstoceńskich powierzchnie te zalicza do generacji młodo- 
plejstoceńskiej. Słusznie także włącza do tej generacji obszar zalegania piasków, którymi 
zasnute zostały tereny przyległe do pradolin i innych dolin jeszcze w czasie tzw. 
wysokiego zasypania w młodszym driasie. Piaski te np.w dolinie Wisły można spotkać 
nawet na wysokości 50 m w stosunku do dzisiejszego poziomu rzeki.

Gleby zaliczane do młodoglacjalnych zwarcie pokrywają teren północnej Polski. 
Ze względu na stosunkowo krótkie przebywanie w strefie kriogenezy, a następnie w 
strefie procesów przemywnych, glebotwórczy materiał zwałowy jest tu mniej odgórnie 
spiaszczony i odwapniony. Ta ostatnia cecha wykazuje pewną specyfikę. Jak wynika 
z mapy zakwaszenia gleb Polski sporządzonej przez Kerna [1985], materiał morenowy 
zachodnich pojezierzy wykazuje znacznie głębsze zakwaszenie niż równowiekowy mu 
z pojezierzy wschodnich.
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RYSUNEK 2. Mapa stref peryglacjalnych utworów pylastych w Polsce (rozmieszczenie utworów 
pylastych według Mapy Polskich Gleb 1 : 1 M, Wyd. Geol., Warszawa 1974). Osady: 1 -  pyły różnego 
pochodzenia, 2 -  lessy i osady lessopodobne. Strefy: IA -  strefa kriolitogenezy typu glacjalnego, IB -  
strefa kriolitogenezy typu ekstraglacjalnego, IIA -  strefa akumulacji eolicznej typu wyżynnego, IIB -  
strefa akumulacji eolicznej typu przedgórskiego i górskiego
FIGURE 2. Map of the zones of periglacial silt deposits in Poland (distribution of silt deposits according 
to the Map of Polish Soils 1 : 1 M, Wyd. Geol., Warszawa 1974). Deposits: 1 -  silts of different origin, 
2 -  loesses and loess-like deposits. Zones: IA -  zone of cryolithogenesis of glacial type, IB -  zone of 
cryolithogenesis of extraglacial type, IIA -  zone of eolian accumulation of upland type, IIB -  zone of 
eolian accumulation of foremountain and mountain type

Analiza zmienności warunków przyrodniczych plejstocenu nie przypadkiem spowo
dowała, że wielokrotnie przywoływany Kowalkowski [1988] do każdej nowej, 
zaproponowanej przez siebie generacji gleb dodaje drugi człon-holoceński. Dowodzi 
to, że w zasadzie abstrahując od zmienności skał macierzystych gleb Polski i pozostałości 
po procesach glebotwórczych plejstocenu procesy decydujące o dzisiejszej pokrywie 
glebowej Polski wspomniany autor lokuje w eoholocenie.

Wyłania się więc zagadnienie, które z cech i właściwości gleb można ewentualnie 
uważać za efekty procesów geologicznych, protoglebowych oraz glebotwórczych i 
wiązać z plejstocenem, a które z holocenem? Pedolog musi dać odpowiedź, na ile nasze 
gleby sąpolicykliczne, poligenetyczne czy monocykliczne. Wydawałoby się logiczne 
poszukiwanie na to dowodów w głębszych poziomach profilów glebowych ze względu 
na dominację w holocenie procesów autogenicznych kształtujących glebę od powierzchni.
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Tym niemniej, jak wykazano w badaniach Kozarskiego [1995] przy pomocy 
panchrom atycznych zdjęć lotniczych, na południe od Poznania występuje na 
współczesnej powierzchni topograficznej sieć wieloboków szczelin mrozowych. 
Potwierdza to czasową trwałość przeszłych plejstoceńskich procesów i może być 
pomocne w badaniach terenowych.

Nie jest zadaniem referatu ogólnego dać całościowy obraz omawianej problematyki. 
Ograniczono się zatem do trzech przykładów. Trudny do wyjaśnienia profil płowych gleb 
lessowych, przy uznaniu go jedynie za holoceński, staje się zrozumiały, jeżeli powstanie 
jego części przypisze się oscylacji ustępującej wiecznej zmarzliny. Podobnie zrozumiała 
staje się policykliczna geneza przynajmniej niektórych tzw. rędzin brunatnych, ponieważ 
ich rzekome poziomy В m ają wszelkie cechy terra fu sc a , wytworzonej pod 
przepuszczalnymi płytkimi pokrywami allochtonicznymi w plejstocenie.

Konecka-Betley i Róg [1998] stwierdzili w okolicy Olsztyna policykliczność, a 
przynajmniej poligenetyczność gleb, w których rzekome poziomy В pochodziły z cyklu 
trzeciorzędowego lub wczesnoplejstoceńskiego i genezą są odległe od fluwioglacjalnych 
piasków ostatniego zlodowacenia. W przedstawionych przypadkach konieczne są 
potwierdzenia specjalistycznymi analizami. Niekiedy wystarczą wnikliwe badania terenowe, 
jak np. w trakcie badań kartograficznych okolic Werbkowic, w glebie o wyraźnych cechach 
przemywania, wytworzonej z holoceńskiego piasku poziom В o gliniastym składzie 
granulometrycznym okazał się tworem antropogenicznym. Była to warstwa zglinionego 
lessu służąca do umocnienia palisady skupisk ludności na tym terenie bogatym w pozostałości 
archeologiczne. Początkowo przypisywano tej warstwie najróżniejsze pochodzenie.

Podkreślając znaczenie wiedzy o procesach dominujących w plejstocenie aż do 
jego schyłku, nie należy sądzić, że holocen spowodował jedynie kosmetykę pokryw 
zwietrzelinowych plejstocenu. W miarę wycofywania się wiecznej zmarzliny dominacja 
procesów glejowych ustąpiła przemywnemu reżimowi z wszystkimi jego skutkami, a 
przede wszystkim z ujawnieniem się zróżnicowanych właściwości skał macierzystych, 
co między innymi w zdecydowany sposób zmieniło istniejące zespoły roślinne. W 
konsekwencji doprowadziło to do zróżnicowania zawartości substancji organicznej, a 
także odmienności składu związków próchnicznych, jednego ze wskaźników procesu 
glebotwórczego. W zasadzie jedynie organiczne gleby hydrogeniczne zachowują wyraźną 
ciągłość czasową i jak gdyby nie nadążają za ewolucją. Nic więc dziwnego, że na nich 
zachowało się najwięcej roślinnych reliktów plejstoceńskich.

W holocenie zanikła wyraźnie na terenie Polski strefowość związana w plejstocenie 
z odległością od czoła lądolodu. Gleby z wymienionych przyczyn litogenicznych oraz 
klimatycznych poczęły różnicować się, stwarzając dziś wcale bogatą mozaikę.

Przedstawiona powyżej próba zwrócenia uwagi na najważniejsze przyczyny procesów 
glebotwórczych w holocenie znajduje szczegółowsze potwierdzenie w „!schemacie względnego 
natężenia wybranych procesów przekształcających osady zwietrzeliny i gleby w późnym 
plejstocenie i holocenie” opracowanym przez Kowalkowskiego [1988].

Wynika z niego, że odwapnienie zwietrzelin i gleb, które z natury zawierały C aC 03 
lub jony wapnia, wystąpiło w Böllingu i Allerödzie oraz w holocenie i eoholocenie. 
Poza niewielkimi wahaniami wymywanie zmniejszało się w czasie, choć nie ustaje. 
Można sądzić, że dotyczyło to przede wszystkim gleb o większej przepuszczalności.
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Nic więc dziwnego, że dziś zdecydowana większość gleb autogenicznych ma odczyn 
kwaśny lub bardzo kwaśny (rdzawe, bielicowe, płowe, część brunatnych -  szczególnie 
górskie). Jest ciekawe, że poza trzecią fazą atlanticum, akumulacja próchnicy w glebach 
nieźle koreluje z wymywaniem CaCOr  Jeżeli zwróci się uwagę na szatę roślinną z 
dominacją zespołów leśnych, to można sądzić, że przeważała próchnica „ruchliwa” 
skłonna stabilizować się w glebie tylko tam, gdzie nie zaszło (wychodnie skał 
węglanowych) odmycie z węglanów lub jonów Ca2+ lub nie nastąpiło zmniejszenie się 
ilości tych składników w drastyczny sposób (teoretycznie np. lessy). Tymczasem gleby 
lessowe wykazują wyraźne cechy przemywania, a w niektórych przypadkach wręcz 
zaskakująco duże. Możliwość nagromadzenia większych zapasów próchnicy (uczar- 
noziemnienie) jest w tej sytuacji niepewne.

Wydaje się, że odpowiedzialnością za powstanie oderwanych płatów czamoziemów w Polsce 
należy obarczyć inny czynnik Według Turskiego [ 1985] w odniesieniu do czamoziemów Wyżyny 
Lubelskiej i Zachodniowołyńskiej jest nim czynnik wodny. Z zastrzeżeniami do tej opinii przychyla 
się Maruszczak [1998], wnikliwy znawca lessów Należy sądzić, że porównawcze badania z 
semihydrogenicznymi czarnymi ziemiami mogłoby do tej dyskusji wnieść nowe elementy, jak 
uczynił to Borowiec [ 1961 ] w przypadku czarnych ziem pyrzyckich.

W optimum klimatycznym, do naturalnych czynników glebotwórczych dołączył 
człowiek. W odróżnieniu od pierwszych, jego oddziaływanie na gleby było świadome, 
ale dwukierunkowe. Mógł on w miarę postępu cywilizacyjnego prowadzić do 
ukulturalnienia gleb lub odwrotnie, w sytuacji działania nieracjonalnego do ich 
degradacji. Rolnicze plemiona wkroczyły do Polski z południa w neolicie i w pierwszej 
kolejności zajęły gleby najlepsze (rys. 3). Jest to dowodem, że pewne doświadczenie o 
ich przydatności musiały zyskać już w okresie zbieractwa i łowiectwa. Neolityczny 
rolnik nie spowodował na terenie Europy centralnej istotnych zmian w środowisku 
glebowym. Powodem był żarowo-kopieniaczy system gospodarowania, nienaruszający 
w większym stopniu powierzchni gleb i nieuruchamiający wzmożonych procesów 
erozyjnych związanych z likwidacją naturalnej szaty roślinnej. Świadczą o tym słabe 
przemieszczania materiału glebowego na terenach lessowych Dolnej Saksonii [Bork
1989]. Zjawisko to obserwuje się aż do czasów rzymskich, mimo że w epoce brązu 
rolnictwo przeszło na system odłogowy i zastosowano technikę sprzężajną.

Przez analogię sądzić można, że poziom rolnictwa na terenie Polski nie odbiegał od 
ogólnego poziomu rolnictwa europejskiego. Nastąpiło niewątpliwie poszerzenie 
neolitycznych centrów rolniczych wskutek wejścia na nie plemion wcześniej osiadłych 
na mniej przydatnych glebach. Dowodem może być zatrzymanie się Gotów w starym 
rolniczym centrum Kotliny Hrubieszowskiej, na tyle długo, że w okolicach Masłomęcza 
zorganizowali protopaństwo, czego nie robi się w czasie wędrówki. Na tej podstawie 
sądzić można, że w takich miejscach nastąpiła i silniejsza antropopresja na gleby [Mocek, 
Drzymała 1996]. O nadążaniu naszego rolnictwa za postępem rolniczym inicjowanym 
na południu Europy istnieją dowody w śladach wczesnego przejścia na system 
dwupolowy, a nawet, jak sugeruje Pliniusz, stosowania przez Słowian wapnowania. 
Być może, że poziom naszego rolnictwa był nawet przez pewien okres wyższy niż na 
zachodzie Europy, której ludność zdziesiątkowała epidemia dżumy, tak że zaludnienie 
odpowiadające poziomowi z V wieku Europa Zachodnia osiągnęła dopiero w wieku X. 
W tymże wieku Ibrahim ben Jakub zapisał, że w kraju Mieszka sieje się jesienią i 
wiosną, co świadczy o wprowadzeniu już trójpolówki. Jeżeli nie ukulturalniono, to do
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RYSUNEK 3. Skupiska rolniczych kultur neolitu (plemion naddunajskich)-3,4, na tle gleb lessowych 
-  1 i czarnych ziem -  2
FIGURE 3. Concentration of natural Neolithic cultures (near Danube tribes) -  3,4, on loess soils -  1, on 
black earths -  2

uprawy umiano wybrać gleby najlepsze, gdyż wspomniany Ibrahim wzmiankuje o 
istnieniu sadów i warzywników. Tym niemniej w XII wieku Gall Anonim pisze o Polsce 
jako kraju lesistym, co szczególnie w północnych rejonach trwało najdłużej. Poszerzeniu 
obszarów rolniczych w naszym kraju sprzyjały w XIV wieku wielki głód w Europie i 
nowa epidemia dżumy, która szczęśliwie nie dotarła do Polski. Nastąpiło wyraźne 
przesunięcie obszaru upraw na północ, na gleby cięższe po wcześniejszym wynalezieniu 
żelaznego pługa z odkładnicą oraz koniunktura. Wykorzystała ją  Hanza. W jej 
dokumentach zachowała się informacja, że w handlu znaczny procent zajmowało polskie 
i pruskie żyto niewątpliwie z niedalekiego zaplecza portów hanzatyckich.

Zwiększeniu w Polsce powierzchni gleb uprawnych z jednoczesną koncentracją ziemi 
w latyfundiach sprzyjały w XV i XVI wieku wielkie odkrycia geograficzne, ze względu 
na zaniedbanie rolnictwa w Zachodniej Europie, a głównie produkcji zbóż. Eksportowi 
jednak nie towarzyszyła poprawa technologii uprawy oraz organizacja przestrzeni 
produkcyjnej. Gospodarka była ekstensywna, a nadwyżki uzyskiwano drogą zwiększania 
eksploatacji wsi. Można więc sądzić, że na obszarze agrocenozy nastąpiła degradacja 
gleb na terenie wielkiej własności ziemskiej przez wzmożone jednostronne wykorzystanie 
gleb oraz nasilenie ich erozji, a na polach chłopskich przez obniżenie poziomu 
agrotechniki, gdyż uprawą ich zajmowały się kobiety i młodsza progenitura.

Do krachu w rolnictwie, który rozpoczął się w połowie wieku XVII, przyczyniły się 
wojny, a w skali Europy brak postępu technicznego w rolnictwie. Zmiany na lepsze 
zapoczątkowane w Anglii dotarły do naszej części Europy dopiero w wieku XIX, kiedy
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to na Zachodzie zaczęła dominować już cywilizacja przemysłowa. W Polsce zmiany te 
zbiegły się z rozbiorami kraju. Spowodowało to, że istotny dla postępu w rolnictwie 
problem uwłaszczenia rozciągnął się w czasie. Rozpoczął się w zaborze pruskim. Obszar 
ten względnie szybko stał się kulturalnym krajobrazem rolniczym, między innymi w 
wyniku melioracji wodnych i świadomych przedsięwzięć agroekologicznych, czego 
przykładem jest np. Turwia w województwie wielkopolskim.

Względnie wczesne uwłaszczenie wsi w zaborze austriackim nałożyło się na 
wyjątkowe rozdrobnienie własności, pogłębiające się w miarę działów rodzinnych. 
Ratowano się przesunięciami granicy rolno-leśnej do granic biologicznie niedo
puszczalnych. Podział gruntów na niewielkie działki spowodował na Pogórzu i w 
Karpatach paradoksalną sytuację, tj. spontaniczne antyerozyjne wkomponowanie ich 
w rzeźbę terenu. Podobne naruszenie granicy rolno-leśnej wystąpiło w najpóźniej 
uwłaszczonej części Polski pod zaborem rosyjskim.

Odkrycie znacznych terenów spod naturalnych zespołów roślinnych wywołało w 
terenach urzeźbionych nasilenie zjawisk erozyjnych, szczególnie na glebach lessowych. 
Pogłębione ono zostało przez urządzenia rolne przyspieszające zmywy. Były one 
wynikiem swoiście pojętej sprawiedliwości społecznej, która wymuszała na służbie 
geodezyjnej złe ustalanie szachownicy pól. Podjęcie prób jej naprawienia np. w trakcie 
prac komasacyjnych, wywoływało opór kończący się np. na Roztoczu sprawami 
sądowymi już w czasie zaawansowanych badań nad erozją.

Nowa, przewidywana w programach regionalnych, organizacja krajobrazu rolniczego 
wymagać będzie różnych sposobów renaturyzacji części gleb dotychczas uprawianych, 
a nicwyłączanych do zalesień. Generalnie stopień antropogenizacji gleb w Polsce 
zmniejsza się w kierunku północno-wschodnim. Dowodem może tu być fakt, że jeszcze 
w ubiegłym stuleciu w dzisiejszym województwie podlaskim spotykało się system 
trójpolowy. Niski stopień antropogenizacji spowodował, że obszar ten uznano jako 
ekologicznie czyste „Zielone Płuca Polski”.

Nie tylko na wspomnianym terenie, ale i na innych znacznych obszarach antro- 
pogenizacja oddziałuje ekstensywnie na gleby. Z punktu widzenia gleboznawcy, o czym 
przed 50 laty na Zjeździe PTG w Lublinie mówił J. Tomaszewski, sprowadzała się ona 
jedynie do „ogłowienia” wielu profilów glebowych. Szczególnie jaskrawo zaznaczyło 
się to na glebach rdzawych i płytkich bielicowych, które pozbawione charak
terystycznych, diagnostycznych poziomów tzw. epipedonów stwarzały dylemat 
klasyfikacyjny nawet dla wytrawnych gleboznawców.

Przy intensywniejszym wykorzystaniu gleby obserwuje się obniżenie zasobów 
związków organicznych, co wskazuje, że w naszej strefie klimatycznej gospodarowanie 
bez stosowania nawożenia organicznego nie jest możliwe.Podobnie na znacznym 
obszarze kraju nie został opanowany proces pogłębiającego się zakwaszenia.

Jak wynika z szeroko przeprowadzonych badań w IUNG Puławy [Terelak i in. 
2000] szczęśliwie teren kraju jest generalnie wolny od zanieczyszczeń pozarolniczych, 
czyli ksenobiotyków mineralnych i organicznych.Problem ten podniesiony w swoim 
czasie i dość wszechstronnie opracowany w aspekcie inwentaryzacyjnym nie może 
być zaniedbany. Przy kontynuacji dotych-czasowego trendu podstawową kwestią są 
modelowe i terenowe badania warunków uruchamiania różnych zanieczyszczeń chyba, 
że uda się powszechnie wprowadzić „czyste” technologie. Tym niemniej pozostanie 
kwestia odpadów, które przynajmniej w części -  przez wnoszenie do gleby jako 
substancji użyźniających -  chce się przywrócić do obiegu biologicznego.
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Podsumowaniem rozwoju wiedzy o glebie są regionalne, najczęściej narodowe i 
ogólnoświatowe systematyki gleb. Taką jest i polska systematyka. W początkach 
reprezentowała ona typowy kierunek petrograficzno-geologiczny, czego refleksje 
znajduje się jeszcze na pierwszej powojennej mapie gleb Polski pod redakcją J. 
Tomaszewskiego. W kolejnych wersjach podział ten przyjmował coraz pełniejszą postać 
klasycznej systematyki genetycznej, z zachowaniem jednak określonych elementów 
własnego dorobku naukowego. Nie uważamy więc, że aktualną systematykę należy za 
wszelką cenę modyfikować i dopasowywać do którejś z systematyk regionalnych czy 
światowych, chociaż paralelizacja jest tu uzasadniona. Opowiadamy się więc za 
gruntowną dyskusją w celu rozeznania jej słabiej udokumentowanych obszarów. 
Samoświadomość niedomogów pozwoliłaby, być może, opracować program integrujący 
całe środowisko gleboznawcze i zgromadzić nowe obiektywne interdyscyplinarne dane 
o genezie i ewolucji gleb Polski.

WARTOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ GLEB POLSKI

Warunki glebowe, jak wynika ze zróżnicowania skał macierzystych oraz historycznie 
uwarunkowanego trendu rozwoju gleb kraju, są średnie, a na części wręcz słabe. Dowodzi 
tego zamieszczona tabela bonitacji i rolniczej przydatności gleb Polski (tab. 2).

Teoretyczne podstawy sformułowane przez zespół gleboznawców Polski pod 
przewodnictwem Strzemskiego pozwoliły opracować, na podstawie zebranej doku
mentacji bonitacyjnej, system waloryzacji gleb. Przybrał on w ostateczności postać 
map rolniczo-glebowych w różnych skalach, zrealizowanych pod naukowym kierow
nictwem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Podjęte 
równocześnie próby waloryzacji i innych elementów środowiska, a głównie agroklimatu, 
rzeźby terenu i warunków wodnych, dały podstawy do wypracowania wskaźników 
waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce (tab. 3).

Bliższa analiza wartości wymienionych w tabeli elementów środowiska przyrod
niczego pozwala wyciągnąć niepodważalny wniosek, że o jego wielkości decyduje 
pokrywa glebowa. Wyodrębnienie najlepszych i najgorszych wskaźników jest 
zdecydowanie zależne od jakości pokrywy glebowej. Do województw o najgorszym 
wskaźniku waloryzacji należą podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, śląskie, 
wielkopolskie i oba pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Pomijając województwo 
warmińsko-mazurskie i do pewnego stopnia śląskie o niskiej waloryzacji gleb pozostałych

TABELA 2. Przydatność rolnicza gleb wg IUNG [Terelak i in. 2000]
TABLE 2. Agricultural suitability of Polish soils acc. to IUNG [Terelak i in. 2000]

Jakość gleb -  Soil quality Klasy bonitacyjne 
Bonitation classes

Udział w % 
Share in %

Bardzo dobre -  Very good I ill 4

Dobre -  Good Ilia i Illb 19

Średnie -  Medium IVa i IVb 35

Słabe i bardzo slabe -  Weak and very weak V, VI, Viz 37

Gleby obszarów górskich -  Soils of mountain areas 5
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TABELA 3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej [Stuczyński i in. 2000] 
TABLE 3. Valuation of agricultural production area [Stuczyński i in. 2000]

Lp.
No

Województwo
Voivodeship

Wskaźnik -  Index Ogólny wskaźnik 
jakości rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej 
Total value index 
of the quality of 
agricultural 
production area

jakości 
i przydatności 
rolniczej gleb 
of quality and 
agricultural 
suitability of soils

agro- 
k limatu

of
agro
climate

rzeźby
terenu

of
relief

warunków
wodnych

of water 
! condition

1 Dolnośląskie 56,9 10,4 3,8 3,8 74,9
2 Kujawsko-Pomorskie 54,4 9,2 4,0 3.4 71,0
3 Lubelskie 55,8 10,6 4,0 j/3,8 74,1
4 Lubuskie 43,6 11,6 4,3 2,7 62,3
5 Łódzkie 43,2 11,5 4,4 2,8 61,9
6 Małopolskie 53,6 9,3 2,4 4,0 69,3
7 Mazowieckie 43,1 9,7 4,1 3,0 59,9
8 Opolskie 60,5 13,2 4,1 3,6 81,4
9 Podkarpackie 52,7 10,7 3,0 4,0 70,4

10 Podlaskie 41,0 7,5 3,7 2,8 55,0
11 Pomorskie 50,6 8,5 3,7 3,4 66,2
12 Śląskie 46,8 11,2 3,6 2,6 64,2
13 Świętokrzyskie 52,2 10,6 3,1 3,5 69,3
14 Warmińsko-Mazurskie 51,1 8,1 3,4 3,4 66,0
15 Wielkopolskie 46,4 11,2 4,4 2,8 64,8
16 Zachodniopomorskie 50,0 9,8 4,0 3,6 67,5

POLSKA 49,5 9,9 3,9 3,3 66,6

regionów zdecydował duży kompleks gleb wytworzonych z piasków stożków 
napływowych sandrów na przedpolu ostatniego zlodowacenia i piasków akumulacji 
rzecznej na obrzeżach pradolin Baryczy, Warszawsko-Berlińskiej i Toruńsko-Ebers- 
waldzkiej. Charakteryzując walory środowiska rolniczego Polski należy podkreślić, że 
ze względu na wspomniany wcześniej mozaikowaty charakter gleb kraju trudno jest 
wyróżnić znaczniejsze obszary o względnie jednolitej wartości i przydatności, z 
pominięciem obszarów gleb nalessowych.

W najbliższej przyszłości nie rysują się korzystnie perspektywy podjęcia globalnych 
przedsięwzięć gleboznawczych typu prac kartograficznych jak w przypadku zbierania 
materiałów do opracowania najlepszej chyba dotychczas mapy gleb Polski w skali 
1:300 000 czy map waloryzacyjnych, a tym bardziej wykonawstwo map glebowo- 
rolniczych. W tym zakresie, co najwyżej pozostają jedynie kwestie kameralnych 
sposobów gromadzenia i przetwarzania danych. Są to generalnie zadania mniej naukowe, 
a bardziej techniczne.

Gleboznawstwo musi znaleźć swe miejsce w programie generalnym i działaniach 
cząstkowych związanych z przebudową krajobrazów wiejskich, w związku z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej.

Działania takie, w których gleboznawstwo będzie odgrywało nie marginalną rolę, 
wymuszają zaszłości historyczne i aktualny stan polskiego rolnictwa (tab. 4).
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TABELA 4. Stan rolnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce
TABLE 4. State of agriculture in Poland and the European Union member states

Kraj
Country

Po w. UR tys. ha) 
Area of farmland 
soils (thous. ha) 
1999

Zatrudn. w tys. 
osób
Employment 
(in thous. 
persons) 1999

Liczba gosp. roln. 
w tys.
Number of 
agricultural farms 
(in thous.) 1997

Średnia pow. 
ha UR/gospod. 
Average size 
of ferm (in ha of 
farmland soils)

UE -  15 135 825 6 898 6 989 19,4

Francja 29 937 968 680 44,0
Niemcy 17 152 1 034 534 32,1
Hiszpania 28 882 1 020 1 208 23,9
Włochy 15 401 118 2 315 6,7
Anglia 16 169 424 233 69,4
Grecja 5 109 669 821 6,2
Dania 2 684 90 63 42,6
Irlandia 4418 136 148 29,9
Szwecja 3 071 121 90 34,1
Austria 3 410 229 210 16,2
Portugalia 3 908 611 418 9,4
Finlandia 2 201 148 91 24,2
Belgia 1 394 95 67 20,8
Holandia 1 962 231 108 18,2
Luksemburg 1 271 3 3 42,3
Polska 8 413 2 671 2 041 9,0

% 13,6 38,7 29,2 46,4

Źródło: Obliczenia SAEPR na podstawie danych EUROSTAT oraz Allocation of 2000 EU Operating 
Expenditure by Member States
According to SAEPR calculation based on EUROSTAT data and Allocation of 2000 EU Operating 
Expenditure by Member States

Dochody uzyskiwane z tej gałęzi gospodarki narodowej wynoszą40-60% takowych 
ze źródeł pozarolniczych. Pomijając przyczyny społeczne jest to spowodowane:
a) złym stanem urządzeń rolnych, a przede wszystkim złym stanem rozłogów gruntów 

i praktycznie zaniechaniem prac komasacyjnych;
b) dużymi zaniedbaniami w użytkowaniu gruntów oraz brakiem koncepcji komplekso

wej ich transformacji, a przede wszystkim brakiem założeń do ustalenia racjonalnej 
granicy rolno-leśnej;

c) praktycznie przerwaniem prac melioracyjnych i renowacji urządzeń istniejących;
d) zaniechaniem prowadzenia przedsięwzięć antyerozyjnych.

Podjęcie prac strukturalnych, a nie dorywczych, wymaga zaangażowania glebo
znawstwa. W porównawczej analizie wielkości gospodarstw, problem tkwi nie w samej 
jego powierzchni, ale w tym że na przykład dla województwa lubelskiego o dobrym 
wskaźniku waloryzacji gleb, wielkość gospodarstwa parytetowego wynosi 15-20 ha. 
Wynika z tego konieczność upełnorolnienia znacznej części gospodarstw. Pomijając 
więc kwestie społeczne wyłania się czysto gleboznawczy problem najracjonalniejszego 
regionalnego doboru gleb i zdecydowanych zmian organizacji przestrzeni produkcyjnej.
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Nie od dziś znana jest konieczność przeprowadzania dodat-kowych prac bonitacyjnych, 
gdyż niektóre dotychczasowe materiały z bonitacji są niewystarczające dla celów 
fiskalnych.

Równolegle konieczne sąprace studialne dla rozwiązywania pozostałych wymie-nionych 
zagadnień. Obok ekspertyz przed- i pomelioracyjnych tak przy melioracjach wodnych, jak 
i przeciwerozyjnych szczególnie ważnym przedsięwzięciem będzie udział gleboznawców 
w ustalaniu granicy rolno-leśnej. Jest to ważne nie tylko dla wyrównywania enklaw, ale i 
prowadzenia bardziej całościowych działań nie tylko na glebach najsłabszych. Ponieważ 
mimo wszystko proces ten obejmie w pierwszej kolejności tzw. gleby marginalne, pozostaje 
wypracowanie ich ścisłej definicji, gdyż są nimi nie tylko gleby dotychczasowej klasy VI 
Rz. Znajdzie się w ich obrębie sporo gleb zdewastowanych, a nawet zrekultywowanych, 
dla których konieczna jest specjalna tabela klas gruntów łatwa do stosowania w polu*. 
Potrzeba zmian systemu zagospodarowania części gruntów wyłoni nie zawsze uzasadniony 
problem wszechogarniającego zalesiania, ale i wdrożenia innych form renaturyzacji. W 
tym przypadku gleboznawstwo łącznie z pokrewnymi naukami będzie odpowiedzialne za 
podjęcie decyzji mających konsekwencje nie tylko gospodarcze, ale i estetyczne. Pozwoli to 
gleboznawstwu oprócz zadań dotychczasowych racjonalnie włączyć się w rozwiązywanie 
skomplikowanych, a tak modnych dziś problemów ekologizacji krajobrazu.

Wreszcie pozostaje problem ochrony środowiska. Konieczność bardziej przebo
jowego udziału predstawicieli gleboznawstwa w tej materii stawiamy dlatego, że nawet 
w poważnych opracowaniach rozważa się ochronę powietrza, wód i krajobrazu jako 
całości, a w ogóle lub bardzo rzadko pojawia się ochrona gleb. Jest to efekt niezro
zumienia oczywistego faktu, że gleba jest niewymienialnym elementem środowiska 
geograficznego, a zniszczoną lub zdegradowaną z trudem daje się przywrócić do jej 
głównej funkcji -  żywicielki omnium visibilium.
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