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PRZEDMOWA DO PIĄTEGO WYDANIA -  2011
Niniejsze piąte wydanie Systematyki gleb Polski [2011] zastępuje wydanie czwarte 

opublikowane w 1989 r. Chociaż wydanie czwarte zostało pozytywnie przyjęte przez 
gleboznawców polskich i wprowadzone do szerokiej aplikacji -  od prac kartograflczno- 
gleboznawczych w różnych skalach, do badań szczegółowych nad zmiennością 
przestrzenną środowiska glebowego i monitoringiem procesów pedogenicznych i innych, 
to w ciągu tych 22 lat nastąpił znaczący rozwój badań gleboznawczych na świecie i w 
Polsce. W tym czasie zarówno wyniki badań pedologicznych, jak też różne koncepcje 
klasyfikacyjne były skrupulatnie weryfikowane w pracach kartograficzno- 
gleboznawczych. Weryfikacjom tym poddano również klasyfikację gleb Polski dzięki 
inicjowanym przez Komisję Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb (KGKKG) 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego konferencjom, szkołom letnim polskim i 
międzynarodowym, konferencjom terenowym oraz debatom szczegółowym nad 
systemem klasyfikacji gleb. Równolegle prowadzono badania gleboznawcze 
rozwiązujące szereg problemów klasyfikacyjnych. W ostateczności z incjatywy 
wspomnianej Komisji podjęto pracę nad 5. wydaniem Systematyki gleb Polski.

Chociaż w dwóch ostatnich edycjach Systematyki gleb Polski [KOMISJA V 
GENEZY, KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1974, 1989] podejmo
wano próby opracowania kryteriów ilościowych umożliwiających systematyczny 
podział gleb na jednostki taksonomiczne, to dopiero w wydaniu 5. udało się je 
zastosować. Dlatego rozbudowano rozdział dotyczący założeń, w którym szerzej 
zdefiniowano obiekt klasyfikowany -  glebę, zasady podziału gleb, a ponadto opisano 
definicje i symbole poziomów glebowych. Zdefiniowano także poziomy diagnostyczne 
powierzchniowe (epipedony) i podpowierzchniowe (endopedony), a także mineralne i 
organiczne materiały diagnostyczne; tak rozbudowane założenia dały podstawy do 
wydzielania poszczególnych jednostek taksonomicznych

Niniejszy system podziału gleb na jednostki taksonomiczne ma układ hierarchiczny, 
składający się z trzech poziomów: rzędów, typów i podtypów. Niższe kategorie 
klasyfikacyjne: rodzaje i ewentualnie gatunki przyjęto podobnie, jak w wydaniu 
czwartym. W kategorycznym podziale gleb pominięto „działy”, gdyż one nie tyle 
definiują gleby, co niektóre czynniki glebotwórcze. Wyodrębnione jednostki 
systematyczne opisano z uwzględnieniem charakterystyk ilościowych. Chociaż 
zarówno podział gleb, jak i wyodrębnione jednostki systematyczne nawiązują do 
międzynarodowych systemów klasyfikacyjnych [WRB 2006, Soil Taxonomy 1999], to 
przy opisie eksponowane są przede wszystkim charakterystyki odzwierciedlające 
specyfikę i właściwości gleb naszego kraju.

W stosunku do wydania czwartego Systematyki gleb Polski [KOMIS JA V GENEZY, 
KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1989] w wydaniu piątym 
wprowadzono szereg zmian. Na podstawie obecności lub braku określonych poziomów 
diagnostycznych wyodrębniono jedenaście rzędów glebowych. Rzędy gleb 
brunatnoziemnych, rdzawoziemnych, płowoziemnych, bielicoziemnych i czamoziemnych 
zreklasyfikowano i uściślono ich definicje, a także wprowadzono nowy podział na typy 
i podtypy.
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Znacznie rozszerzono rząd gleb czamoziemnych o wszystkie gleby, które mają 
dobrze ukształtowany poziom mollic, umbric lub murszasty, a więc poza czamoziemami 
i czarnymi ziemiami włączono tutaj rędziny czamoziemne, mady czamoziemne, gleby 
deluwialne czamoziemne, a także gleby murszaste.

Gleby wytworzone z iłów pęczniejących wydzielono w odrębny rząd Vertisoli. Jeśli 
pęczniejące gleby ilaste miały ukształtowane inne poziomy diagnostyczne (np. poziom 
argic) niż poziom vertic i powierzchnie ślizgu, to zaliczono je do gleb odpowiedniego 
podtypu z zaznaczeniem: „z poziomem vertic”. Dotyczy to przede wszystkim gleb 
brunatnoziemnych, gleb płowoziemnych i gleb czamoziemnych.

Również gleby zbudowane z organicznych materiałów glebowych wyodrębniono 
w osobny rząd gleb organicznych. Opracowano nowy systematyczny podział gleb 
organicznych, który w dużym stopniu nawiązuje do klasyfikacji gleb przedstawionej w 
IUSS Working group WRB [2006] i Soil Taxonomy [1999]. Klasyfikację tych gleb 
oparto nie na ogólnych procesach formowania się złóż organicznych oraz ich 
przeobrażeniach po odwodnieniu, lecz na budowie profilu glebowego i właściwościach 
materiałów organicznych, które kształtowane są przede wszystkim przez stopień 
humifikacji torfowego materiału organicznego, obecność warstw mineralnych i innych 
warstw materiałów hydrogenicznych (gytii, okrzemek, węglanu wapnia, nawianego 
piasku lub osadów aluwialnych).

Wszystkie wyodrębnione typy i podtypy gleb skorelowano z odpowiednimi 
jednostkami wyodrębnionymi w Soil Taxonomy [1999] oraz IUSS Working group 
WRB [2006]. Korelacje te zamieszczono w Aneksie 1 obejmującym jednostki glebowe 
według niniejszego opracowania Systematyki gleb Polski [2011], wg WRB [2006] i 
wg Soil Taxonomy [1999].

Piąte wydanie Systematyki gleb Polski [2011] przygotował zespół opracowujący 
na podstawie wersji pierwszej wydania piątego [Marcinek, Komisarek (red.) 2008], 
do którego członkowie Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG wnieśli 
szereg cennych uwag, propozycji, sugestii i modyfikacji, nadając systematyce ostateczny 
kształt. Stąd też każdy z członków KGKKG ma odpowiedni swój udział w 5. ostatecznym 
wydaniu Systematyki gleb Polski [2011), a w szczególności niżej wymienione osoby: 
Adam Bogacz (Wrocław), Józef Borowiec (Lublin), Jacek Chodorowski (Lublin), Józef 
Chojnicki (Warszawa), Danuta Czępińska-Kamińska (Warszawa), Halina Dąbkowska- 
Naskręt (Bydgoszcz), Ryszard Dębicki (Lublin), Marek Drewnik (Kraków), Stanisław 
Drzymała (Poznań), Henryk Piaścik (Olsztyn)), Piotr Halisz (Toruń), Cezary Kabała 
(Wrocław), Zbigniew Klimowicz (Lublin), Adam Koćmit (Szczecin), Krystyna Konecka- 
Betley (Warszawa), Alojzy Kowalkowski (Koszalin), Anna Miechówka (Kraków), 
Piotr Skłodowski (Warszawa), Antoni Szafranek (Warszawa), Ryszard Turski (Lublin), 
[Stanisław Uziak| (Lublin).

System klasyfikacji gleb przedstawiony w niniejszym 5. wydaniu Systematyki^gleb 
Polski [2011] jest zatem syntezą materiałów badawczych, koncepcji klasyfikacyjnych, 
doświadczeń aplikacyjnych różnych systemów klasyfikacyjnych stosowanych do opisu 
pokryw glebowych naszego kraju.
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Niniejsze wydanie Systematyki gleb Polski (wyd. 5) wnosi istotny wkład do nauki
0 glebach, a także do tworzenia jednoznacznych ilościowych kryteriów podziału gleb. 
Nawiązanie do kryteriów międzynarodowych ułatwi gleboznawcom polskim 
porozumiewanie się na arenie międzynarodowej. Ponieważ w tym wydaniu systematyki 
definicja gleby klasyfikowanej jest szersza niż w klasyfikacjach poprzednich, 
systematyka będzie przydatna nie tylko dla rolników, leśników i ogrodników, lecz także 
dla wszystkich specjalistów pracujących w obszarze ochrony i kształtowania zasobów 
glebowych i środowiska geograficznego Polski.

Niniejsze opracowanie Systematyki gleb Polski jest kolejnym piątym wydaniem i 
podobnie, jak wydania poprzednie zamyka pewien etap prac nad systematyką i 
klasyfikacją gleb naszego kraju. Wszelkie zatem zastrzeżenia wątpliwości i uwagi do 
tego wydania Systematyki gleb Polski [2011], przesłane na ręce przewodniczącego 
Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG zostaną przyjęte z wdzięcznością
1 będą stanowiły cenne materiały do dalszych prac nad jej ulepszeniem

Jerzy Marcinek Piotr Skłodowski
Przewodniczący Komisji Genezy; Prezes Polskiego Towarzystwa
Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG Gleboznawczego
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PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze podjęło, w ramach prac przewidywanych w 
planie 6-letnim, opracowanie szczegółowej klasyfikacji uprawnych gleb Polski, w 
oparciu o dotychczasowy dorobek naszego gleboznawstwa. Podjęcie tego zadania 
podyktowane było koniecznością posiadania naukowych podstaw dla wykonywania 
różnego rodzaju szczegółowych map gleboznawczych.Poza tym klasyfikacja tego 
rodzaju byłaby wstępnym etapem do opracowania systematyki gleb Polski.

Stworzenie systematyki gleb Polski powinno być poprzedzone szczegółowym 
rozpracowaniem przyrodniczo-genetycznych klasyfikacji poszczególnych kategorii gleb, 
wyodrębnionych na podstawie charakteru trwałego ich użytkowania. Pod tym 
względem wszystkie gleby Polski można podzielić na trzy zasadnicze kategorie, a 
mianowicie:

1. Gleby uprawne.
2. Gleby łąkowo-pastwiskowe.
3. Gleby leśne.
Przyrodniczo-genetyczne klasyfikacje poszczególnych kategorii gleb -  ujęte w 

odpowiedni, logiczny układ -  dadzą podstawę do stworzenia systematyki pokrywy 
glebowej Polski.

Materiały kartograficzno-gleboznawcze, gromadzone od szeregu lat przez ośrodki 
gleboznawcze wyższych uczelni oraz instytutów badawczych w Polsce, umożliwiły 
dokładniejsze poznanie gleb występujących na terenie naszego kraju i pozwoliły na 
opracowanie niniejszej Przyrodniczo-genetycznej klasyfikacji gleb Polski 
[KOMISJA KLASYFIKACJI, NOMENKLATURY I KARTOGRAFII GLEB PTG 
1956] ze szczególnym uwzględnieniem gleb uprawnych, dla map w skalach 1:10 000 i

Opracowanie to jest poważnym osiągnięciem polskiej myśli gleboznawczej i stanowi 
podstawę do dalszego rozwoju naszego gleboznawstwa.

Niniejsza praca składa się z dwóch zasadniczych części.
W pierwszej części podano krótki zarys naukowych podstaw klasyfikacji gleb 

obejmujący: definicję gleby, ogólną charakterystykę przebiegu procesu glebotwórczego 
oraz czynników jego kształtowania. Następnie sprecyzowane zostały jednostki 
taksonomiczne klasyfikacji gleb, z uwzględnieniem glebowych rejonów fizjograficznych, 
typów i podtypów gleb, stopni rozwoju procesu glebotwórczego oraz rodzajów i 
gatunków gleb (część 1, rozdz. I, II, III).

Ponadto w rozdziale IV części 1 przedstawiono schemat przyrodniczo-genetycznej 
klasyfikacji gleb ze szczególnym uwzględnieniem gleb uprawnych, w którym wszystkie 
gleby ujęto według rejonów fizjograficznych, wydzielając:

1. Gleby terenów górzystych z podziałem na:
a) gleby terenów górskich,
b) gleby dolin rzecznych terenów górzystych,
c) gleby kotlin śródgórskich.

1:5 000.
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2. Gleby terenów równinnych -  wyżynnych i nizinnych z wyjątkiem gleb współ
czesnych tarasów rzecznych.

3. Gleby współczesnych tarasów rzecznych.
W ramach wymienionych glebowych rejonów fizjograficznych wydzielono z kolei 

szereg genetycznych typów gleb, uporządkowanych według następującej kolejności:
I. Gleby początkowego stadium rozwojowego -  o niewykształconym profilu.
II. Rędziny węglanowe i siarczanowe -  uprawne -  stanowiące grupę typów 

genetycznych.
m.Czarnoziemy -  uprawne.
IV. Czarne ziemie -  uprawne.
V. Gleby brunatne -uprawne.
VI.Gleby bielicowe -  uprawne.
VII.Gleby bagienne (błotne).
Ponadto w glebach górzystych wydzielono: gleby halne -  stanowiące grupę typów 

genetycznych.
Nie wszystkie z wymienionych powyżej typów genetycznych występująw poszczególnych 

rejonach fizjograficznych, co znalazło również swój wyraz w wykazie gleb.
W części drugiej niniejszej pracy podano szczegółowy wykaz jednobarwnych i 

wielobarwnych znaków dla map gleboznawczych w skalach 1:10 000 i 1:5 000, 
sporządzony w oparciu o klasyfikację gleb zawartą w części pierwszej.

Ten ujednolicony sposób znakowania stanowi również poważne osiągnięcie, gdyż 
ułatwi prace kameralne przy sporządzaniu map gleboznawczych w skalach szcze
gółowych, stwarzając jednocześnie warunki porównywalności tych opracowań.

Dalszym etapem prac Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego będzie sporządzenie 
przyrodniczo-genetycznych klasyfikacji i wykazów gleb łąkowo-pastwiskowych i 
leśnych. W związku z tym Polskie Towarzystwo Gleboznawcze zwraca się z uprzejmą 
prośbą do ogółu zainteresowanych Czytelników o nadsyłanie uwag dotyczących 
niniejszego opracowania, jak również projektów dalszych prac. Uwagi te posłużąKomisji 
Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb PTG jako wytyczne do należytego 
ustawienia zamierzonych opracowań.

za Zarząd Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 
Prezes Prof dr M. Górski
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PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA 
(1959)

Po wyczerpaniu I wydania Przyrodniczo-genetycznej klasyfikacji gleb Polski 
[KOMISJA KLASYFIKACJI, NOMENKLATURY I KARTOGRAFII GLEB PTG 
1956] Polskie Towarzystwo Gleboznawcze opracowało II wydanie tej książki pt. 
G enetyczna klasyfikacja  gleb Polski [KOM ISJA KLASYFIKACJI, 
NOMENKLATURY I KARTOGRAFII GLEB PTG 1959], uznając, że powinna ona 
stanowić podstawę do dalszego opracowania systematyki gleb Polski oraz przy 
wszystkich pracach gleboznawczych prowadzonych przez gleboznawców, rolników, 
leśników, a wreszcie klasyfikatorów wyceniających obecnie grunty Polski.

W II wydaniu pracy pt. Genetyczna klasyfikacja gleb Polski w porównaniu z I 
wydaniem nie wprowadzono zasadniczych zmian, dodano natomiast tłumaczenie 
ważniejszych terminów gleboznawczych z systematyki gleb w języku angielskim, 
francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze zdaje sobie wprawdzie sprawę z tego, że 
klasyfikacja niektórych typów gleb, a w szczególności typu gleb bagiennych oraz typu 
gleb brunatnych posiada jeszcze pewne braki i wymaga dalszego opracowania, ale PTG 
uważa, że ostatecznie ustalenie i przyjęcie klasyfikacji wymaga omówienia tych spraw 
na międzynarodowych koordynacyjnych konferencjach, co zresztą rozpoczęte już zostało 
na Konferencji Gleboznawczej w Polsce, która odbyła się we wrześniu 1957 r.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze zwraca się uprzejmą prośbą do ogółu 
zainteresowanych Czytelników o nadsyłanie uwag dotyczących niniejszego 
opracowania, jak również projektowanych wykazów gleb łąkowo-pastwiskowych i 
leśnych, które to wykazy mają stanowić dalszy etap prac Komisji Klasyfikacji, 
Nomenklatury i Kartografii Gleb PTG.

Prof dr A. Musierowicz za Zarząd Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Przewodniczący Komisji Klasyfikacji, Prezes Prof dr M. Górski

Nomenklatury i Kartografii PTG
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PRZEDMOWA DO TRZECIEGO WYDANIA 
WERSJI PIERWSZEJ (1970)

Pierwsze próby usystematyzowania gleb Polski rozpoczęto bezpośrednio po 
reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w roku 1946. Wyniki tych 
prób znalazły swoje odzwierciedlenie w wydanych w latach 1948-1950 wykazach 
gleb do map glebowych Polski 1:1 000 000,1:300 000 i 1:100 000. Na podstawie tych 
wykazów wykonano i wydrukowano mapy gleb Polski 1:1 000 000 i 1:300 000.

Przeszło 10-letnia praca Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb PTG 
zakończona została wydaniem w roku 1956 Przyrodniczo-genetycznej klasyfikacji gleb 
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem gleb uprawnych. Była to pierwsza, powojenna, 
oryginalna praca gleboznawcza przedstawiająca zebrane materiały gleboznawcze w 
uporządkowanym układzie jednostek glebowych z konkretnymi ich definicjami.

Materiały do powyższego opracowania, gromadzone w okresie międzywojennym i 
powojennym przez gleboznawców wyższych uczelni rolniczych oraz instytutów 
badawczych, pochodziły z różnych województw Polski. Były to materiały o bogatej 
treści, lecz w większości bez wyników analiz, a zatem bardzo dyskusyjne. Wiele czasu 
musiała poświęcić Komisja Wydawnicza, aby ostatecznie uzgodnić i ujednolicić 
nomenklaturę gleboznawczą zgodnie zarówno z poglądami różnych szkół gleboznaw
czych, jak i z literaturą zagraniczną. Po niespełna jednym roku całe pierwsze wydanie 
zostało wyczerpane i trzeba było po dokonaniu pewnych poprawek i uzupełnień wydać 
pracę pt. Genetyczna klasyfikacja gleb Polski po raz drugi (1959).

Praca ta została oceniona przez współczesnych klasyfikatorów bardzo wysoko, zawierała 
bowiem genetyczne podstawy wszystkich wyróżnionych dotychczas gleb Polski. Była ona 
pewnego rodzaju kluczem, pozwalającym w oparciu o określone cechy morfologiczne 
wyróżnić ważniejsze typy, rodzaje i gatunki gleb w polu. Poza kryteriami jednostek 
taksonomicznych podkreślono w niej wyraźne znaczenie skały macierzystej, decydującej 
często o przebiegu procesu glebotwórczego oraz o innych cechach i właściwościach gleb.

Jednakże tempo rozwoju nauki gleboznawstwa w świecie wzrosło tak gwałtownie, 
że nie pozwoliło naszym gleboznawcom pozostawać w tyle. Opracowywana przez 
UNESCO i FAO mapa gleb świata uwzględniła nową, bardzo bogatą nomenklaturę 
gleboznawczą. Wyróżniono szereg nowych typów gleb i zwrócono szczególną uwagę 
na znaczenie gleb w produkcji roślinnej.

Nowa systematyka gleb Polski, przyjęta przez Komisję V Genezy, Klasyfikacji i 
Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego na posiedzeniu w dniu 6 
października 1969 r. jest dalszym poważnym krokiem w postępie wiedzy gleboznawczej. 
Uwzględniła ona bardziej szczegółowy podział gleb na 13 klas, który opiera się na 
zasadzie pewnego powinowactwa genetycznego i geograficznego, jak również na 
właściwościach fizykochemicznych typów gleb. Daje ona większe możliwości 
racjonalnego wykorzystania gleb pod produkcję rolniczą oraz pozwala na wyjaśnienie 
wielu zjawisk ekologicznych zachodzących w różnych zespołach roślinnych.

Prof dr Lucjan Królikowski 
Prezes PTG
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PRZEDMOWA DO TRZECIEGO WYDANIA (1974)
Systematyka gleb powinna -  w szerszym ujęciu -  nawiązywać do genezy, ponieważ 

tworzą się one i podlegają przemianom pod wpływem zmieniających się w czasie i 
przestrzeni czynników glebotwórczych.

Kryteria klasyfikacji gleb mogą być różne: klimatyczne, morfologiczne, mineralo
giczne, biologiczne lub fizykochemiczne. Jeżeli są one ujęte zbyt jednostronnie, wtedy 
podziały gleb stanowią wyłącznie pewnego rodzaju konsekwencje i są zrozumiałe 
wyłącznie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

W ostatnich latach w związku z szybkim rozwojem gleboznawstwa, a w 
szczególności takich jego działów, jak: mikromorfologia, biochemia i fizyka gleb, bierze 
się coraz bardziej pod uwagę przy opracowywaniu różnych podziałów gleb całokształt 
ich cech i właściwości. Współczesne podziały gleb opierają się więc zarówno na 
morfologicznych i mikromorfologicznych cechach gleb, jak i na ich właściwościach 
fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Dużą zasługą gleboznawców, fitosocjologów, geografów i geologów doby dzisiejszej 
jest dążenie do powiązania gleboznawstwa z fitosocjologią, geografią i geologią. W 
takim ujęciu systematyka gleb, stanowiąca osobny dział nauki o glebie, przedstawia 
jednocześnie podział gleb oparty na trwałych podstawach przyrodniczych.

Przy opracowywaniu systematyki gleb Polski wzięto pod uwagę różne systemy 
podziału gleb: zachodnioeuropejskie, amerykańskie i radzieckie -  dawniejsze i stosowane 
obecnie. Przeprowadzono obszerne studia nad tymi systemami i przedyskutowano 
główne ich założenia na specjalnych posiedzeniach Komisji Genezy, Klasyfikacji i 
Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, wychodząc z założenia, 
że do opracowania oryginalnej koncepcji systematyki gleb Polski należy zająć pewne 
stanowisko -  pozytywne lub negatywne -  w stosunku do podziału gleb stosowanych 
w innych krajach. Jakie są oryginalne cechy koncepcji podziału gleb Polski, które są 
zawarte zarówno w schemacie, jak i w charakterystyce poszczególnych jednostek?

Zgrupowanie gleb niższych jednostek w ramach jednostek wyższego rzędu opiera 
się na pewnym ich powinowactwie genetycznym, wyrażającym się przeważającym 
procesem glebotwórczym. Gleby poszczególnych podtypów są łączone w typy, a 
następnie w klasy na podstawie mniej lub więcej zbliżonych właściwości 
morfologicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Każdemu typowi gleby 
odpowiada charakterystyczne zbiorowisko roślinne.

Przy opracowywaniu systematyki gleb zwrócono uwagę na cykle rozwojowe gleb, 
które zależą w dużym stopniu od okresu ich powstania, od strefy roślinno-klimatycznej, 
od warunków mikroklimatycznych oraz właściwości skały macierzystej. Konsekwentny 
podział gleb na rodzaje, w zależności od pochodzenia geologicznego skały macierzystej, 
oraz na gatunki w zależności od składu granulometrycznego utworów glebowych 
stanowi duże osiągnięcie polskiej myśli gleboznawczej. Podkreślenie między innymi 
roli skały macierzystej, jej pochodzenia geologicznego i właściwości przy tworzeniu 
się gleb bielicowych, gleb rdzawych, gleb brunatnych, gleb czamoziemnych, rędzin i 
pararędzin, jest również oryginalne. Należy pokreślić, że w celu syntetycznego ujęcia
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właściwości fizykochemiczne gleb Polski wykorzystano wyniki analityczne różnych 
ośrodków gleboznawczych, stanowiące duży dorobek polskiego gleboznawstwa lat 
ostatnich. Należy przy tym zaznaczyć, że w celu ustalenia jednolitego schematu 
systematyki gleb Polski wykorzystano podziały gleb różnych kategorii użytkowania, 
opracowane przez członków poszczególnych zespołów Komisji.

Zespół redakcyjny wychodzi z założenia, że Systematyka gleb Polski jako praca 
zbiorowa, stanowiąca wynik wieloletnich i mozolnych studiów, powinna zostać jak 
najszybciej opublikowana. Na ukazanie się tej pracy oczekują nie tylko pracownicy 
naukowi wyższych uczelni rolniczych, ale i wszyscy pracownicy naukowi pokrewnych 
gleboznawstwu dyscyplin, jak również pracownicy różnych instytutów resortowych, 
zajmujących się tzw. gleboznawstwem stosowanym.

Systematyka gleb Polski opublikowana w tej formie zawiera nie tylko genetyczne 
podstawy podziału gleb, ale i konkretne ramy, w których powinny mieścić się klasyfikacje 
gleb dla celów użytkowych.

Prof dr F. Kuźnicki 
Przewodniczący V Komisji PTG
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PRZEDMOWA DO CZWARTEGO WYDANIA (1989)
Czwarte wydanie Systematyki gleb Polski, podobnie jak poprzednie, oparte jest 

na kryteriach przyrodniczych. Wszystkie gleby podzielono na działy, w których 
wyróżniono rzędy, typy i podtypy w zależności od przebiegu procesów glebotwórczych. 
Te z kolei zależą w dużym stopniu od właściwości utworów macierzystych (rodzajów 
i gatunków gleb). Charakterystyka wyodrębnionych jednostek systematyki gleb została 
przedstawiona w rozdziale pt. Kryteria ustalania jednostek systematyki gleb Polski.

Przemiany, jakie zachodząw glebach w różnych okresach ich rozwoju, określane mianem 
procesów glebotwórczych, wyrażone są w morfologii profilu, zwłaszcza w postaci poziomów 
genetycznych. Poziomy te, wyodrębnione w klasyfikacjach genetycznych, w szerszym ujęciu 
odpowiadają poziomom diagnostycznym. W czwartym wydaniu Systematyki gleb Polski 
poziomom diagnostycznym gleb poświęcono osobny rozdział. W nawiązaniu do niego 
zweryfikowano i uzupełniono symbole i nazwy poziomów oraz warstw glebowych. Nowe 
wydanie Systematyki zawiera również tabelę korelacj i między j ednostkami wyróżnionymi w 
systematyce gleb Polski ajednostkami przyjętymi w klasyfikacji gleb wg FAO [Dudal 1968, 
1969] i w Soil Taxonomy [Soil Survey Staff 1975] (tab. 1).

Wykorzystanie w czwartym wydaniu Systematyki gleb Polski klasyfikacji 
amerykańskiej, przedstawionej w Soil Taxonomy [Soil Survey Staff 1975] oraz klasyfikacji 
FAO [Dudal 1968,1969], było wielokrotnie dyskutowane w zespołach roboczych V Komisj i. 
W rezultacie w nowej wersj i systematyki gleb Polski uwzględniono główne założenia tych 
nomenklatur przyjętych zresztąw wielu krajach. Nie oznacza to rezygnacji z polskiej myśli 
gleboznawczej, wyrażającej się w genetycznym podziale gleb Polski.

Na specjalne podkreślenie zasługujązmiany wprowadzone w czwartym wydaniu Systematyki:
1. W dziale gleb litogenicznych wyróżniono i scharakteryzowano różne rodzaje 

rędzin w zależności od formacj i geologicznej skał macierzystych. Podział taki ma duże 
znaczenie z punktu widzenia rozpoznawania właściwości tych gleb.

2. Czarne ziemie zostały włączone do działu gleb semihydrogenicznych w randze rzędu 
i typu. Wśród czarnych ziem wydzielono podtypy w zależności od nakładania się na cechy 
głównego procesu glebotwórczego dodatkowych innych procesów glebotwórczych.

3. Kryteria genetyczne, fizykochemiczne i morfologiczne wydzielania poszczególnych 
typów i podtypów zostały w obecnym wydaniu Systematyki ściśle określone.

Stwierdzono na przykład że na niewielkich obszarach gleb południowej i południowo- 
wschodniej części Polski występujączamoziemy reliktowe, które w obecnych warunkach 
klimatycznych uległy znacznej degradacji. Gleby te różnią się od czamoziemów leśno- 
łąkowych, zaliczanych obecnie do czarnych ziem semihydrogenicznych.

Właściwości fizykochemiczne poszczególnych typów gleb zostały w IV wydaniu 
Systematyki dość szeroko scharakteryzowane. Ekologiczny punkt widzenia na kształto
wanie się gleb podkreślono w definicji typu glebowego jako podstawowej genetycznej 
jednostki systematyki gleb. Charakterystyka poszczególnych jednostek typologicznych 
została opracowana w nawiązaniu do odpowiednich zbiorowisk roślinnych.

Niniejsze wydanie Systematyki gleb Polski stanowi dalszy krok w kierunku 
stworzenia precyzyjniejszych kryteriów podziału gleb, co stanowić może podstawę i 
ułatwienie do opracowania nowoczesnych map i podziałów użytkowych gleb.

Na podstawie Wstępu do wydania czwartego
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PRZEDMOWA DO PIĄTEGO WYDANIA 
WERSJI PIERWSZEJ (2008)

Czwarte wydanie Systematyki gleb Polski [KOMISJA V GENEZY, KLASYFI
KACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1989] opublikowane dwadzieścia dwa lata temu 
zostało pozytywnie przyjęte i ocenione przez gleboznawców polskich i wprowadzone do 
szerokiej praktyki: od kartografii gleb w różnych skalach do badań nad zmiennością 
przestrzenną środowiska glebowego i monitoringiem procesów pedogenicznych. Niniejszy 
system klasyfikacji gleb (1 wersja wydania 5) został zweryfikowany na konferencjach 
poświęconych systematyce gleb: dwóch konferencjach niemiecko-polskich, niemiecko- 
polskiej szkole letniej, dwóch ogólno-polskich szkołach letnich, a ponadto na podstawie 
wyników badań związanych z tym problemem opublikowanych w czasopismach 
gleboznawczych i dziedzin pokrewnych. W ramach prac PTG zorganizowano także 
dwie konferencje z udziałem szerokiego grona gleboznawców oraz seminarium 
poświęcone dyskusji nad wstępnym przygotowaniem 5 wydania Systematyki gleb Polski. 
W ten sposób zebrano bogaty materiał, który był bardzo pomocny w ostatecznym 
przygotowaniu wersji 1. wydania 5. Systematyki gleb Polski. Chociaż w dwóch ostatnich 
edycjach Systematyki [KOMISJA V GENEZY, KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII 
GLEB PTG 1974,1989] podział gleb na jednostki taksonomiczne był już oparty częściowo 
na kryteriach ilościowych (poziomach diagnostycznych, morfologicznych charakterys
tykach gleb i in.), to w niniejszym wydaniu piątym podział, tam gdzie tylko było możliwe, 
oparto na kryteriach ilościowych (poziomach diagnostycznych, materiałach i 
charakterystykach diagnostycznych obserwowalnych i mierzalnych w terenie).

Niniejszy system podziału gleb ma budowę hierarchiczną, w której wyodrębnia się 
trzy kategorie: rzędy, typy i podtypy. Niższe kategorie przyjęto podobnie jak w wydaniu 
czwartym. W kategorycznym podziale gleb usunięto „działy”, gdyż eksponują one nie 
tyle gleby, co klasyfikowane czynniki glebotwórcze.

Wydzielone jednostki systematyczne zostały opisane z uwzględnieniem charaktery
styk ilościowych. Chociaż zarówno podział gleb, jak i wyodrębnione jednostki 
systematyczne nawiązują do międzynarodowych systemów klasyfikacyjnych [IUSS 
Working group WRB 2006, Soil Taxonomy 1999], to dotyczą one gleb Polski, a więc 
odzwierciedlają ich specyfikę i właściwości.

W stosunku do wydania czwartego Systematyki gleb Polski [KOMISJA V GENEZY, 
KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1989] wprowadzono szereg zmian. 
Na podstawie obecności lub braku określonych poziomów diagnostycznych wyodręb
niono 11 rzędów glebowych. Rzędy gleb brunatnoziemnych, rdzawoziemnych i 
płowoziemnych zreklasyfikowano i uściślono definicje, a także wprowadzono nowy 
podział gleb na typy i podtypy. Ilaste gleby pęczniejące wyodrębniono w rząd vertisoli. 
Znacznie rozszerzono rząd gleb czamoziemnych. Włączono do niego wszystkie gleby, 
które mają dobrze ukształtowany poziom mollic, a więc poza czamoziemami i czarnymi 
ziemiami włączono tutaj rędziny czamoziemne, mady czamoziemne, deluwialne gleby 
czamoziemne, a także gleby murszaste. Rząd ten obejmuje zatem wszystkie gleby z 
dobrze ukształtowanym poziomem mollic, umbric i murszastym.
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Również wszystkie gleby organiczne wyodrębniono w osobny rząd gleb organicz
nych. Opracowano od nowa systematyczny podział gleb organicznych, który w dużym 
stopniu nawiązuje do klasyfikacji tych gleb przedstawionych w IUSS Working group 
WRB [2006] i Soil Taxonomy [1999]. Klasyfikację gleb organicznych oparto nie na 
ogólnych procesach tworzenia się złóż organicznych oraz ich przeobrażeniu po 
odwodnieniu, lecz na właściwościach gleb, tj. na budowie profilu glebowego i właści
wościach materiałów organicznych, które kształtowane są przede wszystkim przez 
stopień humifikacji torfowego materiału organicznego, warstewek mineralnych i innych 
domieszek hydrogenicznych.

Jeśli pęczniejące gleby ilaste mają ukształtowane poziomy diagnostyczne (np. 
poziom argic) inne niż poziom vertie i powierzchnie ślizgu, to zaliczono je do gleb 
odpowiedniego podtypu z zaznaczeniem: „z poziomem ver tie”. Dotyczy to przede 
wszystkim gleb brunatnoziemnych, gleb płowoziemnych i gleb czamoziemnych.

Nowej ocenie poddano również gleby antropogeniczne, w których wydzielono cztery 
typy: gleby kulturoziemne, industroziemne, urbiziemne oraz słone i zasolone.

Dla wszystkich wyodrębnionych typów i podtypów gleb podano odpowiednie 
jednostki wyodrębnione w Soil Taxonomy [1999] oraz IUSS Working group WRB 
[2006]. Zestawienie to zamieszczono w Aneksie 1.

Przygotowana Systematyka gleb Polski w wersji 1. wydania 5. wnosi zatem istotny 
wkład do nauki o glebach, a także do tworzenia jednoznacznych ilościowych kryteriów 
podziału gleb. Nawiązując do kryteriów międzynarodowych ułatwi ona gleboznawcom 
polskim porozumienie na arenie międzynarodowej. Ponieważ w tym wydaniu 
Systematyki definicja gleby klasyfikowanej jest szersza niż w klasyfikacjach dotych
czasowych, systematyka będzie przydatna nie tylko dla rolników, leśników i ogrodników, 
lecz także dla wszystkich specjalistów zajmujących się zagadnieniami środowiska 
geograficznego.

Prof, dr hab. Jerzy Marcinek 
Przewodniczący Komisji Genezy,

Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG
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WSTĘP
Zadaniem systematyki gleb jest porządkowanie wiedzy o glebach, w której 

właściwości taksonów klasyfikowanych oraz współzależności między nimi mogą być 
w prosty sposób określane i zapamiętane. Proces ten wymaga wyodrębnienia kategorii 
przez grupowanie taksonów na podstawie określonych właściwości. W niniejszym 5. 
wydaniu Systematyki gleb Polski [2011] kategorie gleb wyodrębniono na podstawie 
charakterystyk glebowych zdefiniowanych w postaci poziomów i materiałów 
diagnostycznych, które w dużym stopniu mogą być obserwowalne i mierzalne w 
terenowych badaniach gleboznawczych, uzupełnionych badaniami laboratoryjnymi. 
Przy wyborze poziomów i materiałów diagnostycznych w dużej mierze wykorzystano 
związki, jakie istnieją pomiędzy zespołem procesów glebotwórczych a morfologicznymi 
cechami gleb. Procesy glebotwórcze per se nie stanowią bowiem kryteriów diagno
stycznych, lecz ich skutki morfologiczne, które można zanotować i zmierzyć w terenie 
w profilu glebowym.

Niniejsze 5. wydanie Systematyki gleb Polski przygotowane zostało w ramach 
prac Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Glebo
znawczego. W okresie 22 lat po opublikowaniu 4. wydania Systematyki gleb Polski 
[KOMISJA V GENEZY, KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1989] 
zorganizowano szereg konferencji terenowych, szkół tematycznych z zakresu 
systematyki gleb, a także dwie konferencje z udziałem szerokiego gremium 
gleboznawców polskich poświęcone przygotowaniu następnego wydania Systematyki. 
Prace te pozwoliły na weryfikację czwartego wydania Systematyki, a także wyłoniły 
zagadnienia nowe, które należało opracować do niniejszego wydania. Zakres dyskusji 
był szeroki, a protokoły i wnioski sprecyzowano jasno.

W przeciwieństwie do wydania czwartego i wcześniejszych, które opierały się przede 
wszystkim na kryteriach przyrodniczych (jakościowych), w niniejszej wersji wydania 5. 
Systematyki gleb Polski starano się korzystać z kryteriów ilościowych (tam, gdzie było 
to możliwe), tj. opisanych ilościowo poziomach diagnostycznych, materiałach i 
właściwościach diagnostycznych. Ilościowy i jednolity opis środowiska glebowego pozwala 
najednoznacznąklasyfikację gleb, a przez to na lepsze zrozumienie środowiska glebowego 
nie tylko przez gleboznawców. Jest to współczesny system klasyfikacji gleb, który w 
dużym stopniu nawiązuj e do systemów międzynarodowych: Soil Taxonomy [ 1999] oraz 
IUSS Working group WRB [2006]. Obejmuje on hierarchiczny układ jednostek oparty 
na trzech kategoriach: rzędach, typach i podtypach glebowych.

Na specjalne podkreślenie zasługują zmiany, jakie wprowadzono w niniejszym 
opracowaniu, w porównaniu z czwartym wydaniem Systematyki gleb Polski 
[KOMISJA V GENEZY, KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1989]:

1. Pominięto kategorię „dział gleb”.
2. Wydzielono, na podstawie obecności lub braku określonych poziomów diagno

stycznych 11 rzędów: 1) gleby inicjalne, 2) gleby słabo ukształtowane, 3) gleby 
brunatnoziemne, 4) gleby rdzawoziemne, 5) gleby płowoziemne, 6) gleby bielicoziemne, 
7) gleby czamoziemne, 8) gleby glejoziemne, 9) vertisole, 10) gleby organiczne, 11) 
gleby antropogeniczne.
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3. Obok poziomów diagnostycznych, które wstępnie wprowadzono do 4. wydania 
Systematyki, a które nie były jednoznacznie wykorzystane w definiowaniu poszczegól
nych jednostek taksonomicznych, wprowadzono materiały i właściwości diagnostyczne.

4. Do każdej jednostki klasyfikacyjnej wprowadzono typową sekwencję poziomów 
określającą jej budowę, co nie oznacza, że w przypadku określonej gleby może być 
ona nieco uściślona.

5. Opracowano zupełnie od nowa systematyczny podział gleb organicznych, który 
w dużym stopniu nawiązuje do klasyfikacji międzynarodowych: Soil Taxonomy [1999] 
oraz [IUSS Working group WRB 2006]. Klasyfikację gleb organicznych oparto nie na 
ogólnych procesach tworzenia się złóż organicznych oraz ich przeobrażeniu po 
odwodnieniu, lecz na ich właściwościach, tj. na budowie profilu glebowego, stopniu 
humifikacji materiałów torfowych i warstewkach mineralnych, gytiowych, mułowych 
w profilu kontrolnym do głębokości 130 cm.

6. Opracowano nową tabelę korelacyjną pomiędzy wydzielonymi jednostkami 
glebowymi a jednostkami wydzielonymi w Soil Taxonomy [1999] i IUSS Working 
group WRB [2006] (Aneks 1).

Praktycznie każda wydzielona jednostka systematyczna (takson) została opracowana 
od nowa, przy czym niektóre nawiązują do 4. wydania Systematyki, a inne nie były do 
tej pory wydzielane i są teraz wprowadzone. Należy także podkreślić, że w niniejszym 
opracowaniu wykorzystano cały dorobek powojenny z zakresu genezy, systematyki i 
klasyfikacji gleb, jednak ze względu na ogrom publikacji nie można było umieścić w 
spisie całej przeanalizowanej literatury.

Na podstawie projektu finansowanego przez MNiSW (2 P04G 00726), przygoto
wano wersję pierwszą wydania piątego Systematyki gleb Polski [Marcinek, Komisarek 
(red.) 2008]. Wersja ta została rozesłana do wszystkich członków KGKiKG z prośbą 
o opinie, uwagi krytyczne, sugestie wprowadzenia zmian itp. Po ich otrzymaniu i 
wprowadzeniu do tekstu wersji pierwszej Systematyki zorganizowano plenarne 
posiedzenie Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, na którym zaprezentowano 
całość opracowania wraz z naniesionymi uwagami członków Komisji. Na zebraniu 
tym członkowie Komisji zaakceptowali piąte wydanie Systematyki gleb Polski [2011] 
do druku, po wprowadzeniu drobnych zmian przesłanych drogą elektroniczną. W ten 
sposób każdy z członków KGKiKG ma odpowiedni swój udział w ostatecznym wydaniu 
Systematyki gleb Polski [2011], a w szczególności te osoby, które wymienione zostały 
w przedmowie do niniejszego wydania.

Przedstawiony w 5. wydaniu Systematyki gleb Polski [2011] system klasyfikacji 
gleb jest więc syntezą materiałów badawczych, koncepcji klasyfikacyjnych, doświad
czeń ze stosowania różnych systemów klasyfikacyjnych do opracowania map 
glebowych Polski.

Niniejsze opracowanie stanowi istotny wkład do stworzenia ilościowych, jedno
znacznych kryteriów podziału gleb. Są one w znacznym stopniu zgodne z kryteriami 
stosowanymi w klasyfikacjach międzynarodowych, co ułatwi komunikację polskim 
gleboznawcom na arenie międzynarodowej. Ponadto zastosowanie jednoznacznych 
kryteriów ilościowych może stanowić podstawy do opracowywania współczesnych map 
glebowych oraz sposobów wykorzystania i regionalnego zagospodarowania gleb Polski.
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Piąte wydanie Systematyki gleb Polski (2011) przygotował zespół KGKiKG 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w składzie: Jerzy Marcinek, Jolanta 
Komisarek, Renata Bednarek, Andrzej Mocek, Stefan Skiba oraz Katarzyna 
Wiatrowska.
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1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

1.1. W spółczesna koncepcja definicji gleby

Z punktu widzenia klasyfikacji glebę (łac. glaeba -  ziemia uprawna, rola) można 
zdefiniować jako naturalną zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej ukształtowaną 
w wyniku integralnego oddziaływania klimatu i żywych organizmów na 
zwietrzelinę skalną (macierzysty materiał glebowy) w warunkach określonego 
reliefu, w ciągu pewnego przedziału czasu, przy wydatnym wpływie bezpośrednim 
lub pośrednim gospodarczej działalności człowieka.

Jenny [1980], rozwijając i kwantyfikując znaczenie czynników glebotwórczych w 
kształtowaniu gleb i ich właściwości, wprowadził pojęcie trój członowego układu 
czynników glebotwórczych (S) obejmujących: początkowy stan systemu (.Lo), 
potencjały strumieni zewnętrznych (Px) oraz wiek systemu (t). Układ ten ujął w 
formie ogólnego równania: S =j{Lo, Px, i).

Zewnętrzne strumienie (Px) obejmują: promieniowanie słoneczne, przetwarzanie 
energii cieplnej, przetwarzanie entropii, dyfuzję gazów, przepływ wody, koluwiację, 
migrację organizmów itp. Wszystkie one w zasadzie określone są przez warunki 
klimatyczne i biosferę. Początkowy stan systemu (Lo) określany jest przez fizyczny, 
chemiczny i mineralogiczny skład materiału macierzystego, z którego wytworzyła się 
gleba oraz usytuowanie jej w reliefie.

Istnieje zatem współzależność pomiędzy zewnętrznymi warunkami tworzenia się gleb 
(układem czynników glebotwórczych) i procesami genetycznymi (litogenezy i pedogenezy) 
a trwałymi (morfologicznymi) charakterystykami gleb. W zależności od układu czynników 
glebotwórczych, a także czasu ich trwania, materiał macierzysty gleby jest przetwarzany 
w różnym stopniu; gleby młode (aluwialne, deluwialne, marsze, torfy itp.) swoje trwałe 
charakterystyki zawdzięczająprocesom litogenicznym (wietrzeniu, segregacji stałych cząstek 
zwietrzeliny i in.), natomiast gleby dojrzałe, w pełni rozwinięte -  procesom pedogenicznym, 
tj. zróżnicowaniu gleby na poziomy genetyczne.

Geogeneza materiałów macierzystych wiąże się z charakterem ich wietrzenia, a 
także ze specyficznym rozsegregowaniem poziomym i pionowym cząstek fazy stałej. 
To rozprzestrzenianie stałych cząstek materiału macierzystego przebiega według praw 
sedymentacji (litogenezy) i decyduje o poziomym rozmieszczeniu skał osadowych i 
pionowej sekwencji warstw. Natomiast procesy glebotwórcze (pedogenezy) różnicują 
w sekwencji pionowej profil glebowy na poziomy genetyczne, które w klasyfikacji 
gleb sąskwantyfikowane i nazwane poziomami diagnostycznymi.

Z rozważań powyższych wynika, że każda elementarna trójwymiarowa jednostka 
glebowa (pedon, polipedon) zbudowana jest z systemu warstw materiału macierzystego 
i poziomów genetycznych, j ako wynik przetwarzania materiałów macierzystych przez 
procesy glebotwórcze. Różne zatem współdziałanie tych dwóch grup procesów (geoge- 
nezy i pedogenezy) prowadzi do powstania określonych gleb, mających specyficzny
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układ poziomów genetycznych i w różnym stopniu przetworzonych warstw materiałów 
macierzystych. Należy przy tym podkreślić, że materiał macierzysty zajmuje w genezie 
i morfologii gleb miejsce szczególne. Jest on bowiem zarówno czynnikiem glebo- 
twórczym (stanem układu), jak i częścią składową stałej fazy gleb. Charakter tego 
materiału wpływa w sposób istotny na przebieg procesów glebotwórczych w danych 
warunkach bio-klimatycznych.

Nieodzownym atrybutem gleby jest jej zdolność do zaopatrywania roślin bytujących 
w terenie w wodę i składniki pokarmowe. Górną granicą gleby jest atmosfera lub 
płytka woda, granicami poziomymi mogąbyć wody głębokie, tereny bezglebowe, skały 
lite albo lodowce. Dolnąjej granicę sąsiaduj ącą z „nieglebą” jest najtrudniej określić. 
W zasadzie zasięg tej granicy pokrywa się ze spągiem ostatniego poziomu gene
tycznego; czasami gleba zalega bezpośrednio na skałach litych. Częściej jednak granicę 
gleby określa spąg biologicznej działalności organizmów żywych, który zwykle zbiega 
się z głębokością korzenienia się trwałych roślin rodzimych.

Wyżej przedstawiona definicja i zakres pojęcia gleby obejmuje wszystkie gleby, 
które zawierają materię żywą i są zdolne zaopatrywać rośliny w wodę i składniki 
pokarmowe nawet wówczas, gdy nie mają ukształtowanych poziomów genetycznych. 
Spełniające ten warunek świeże osady aluwialne lub nasypy materiału skalnego czy 
zwietrzelinowego (gleby antropogeniczne) są glebą. Jednakże nie wszystko, co zapewnia 
roślinom możliwości rozwoju, jest glebą. Na przykład zbiorniki wodne, które dostarczają 
wodę i składniki pokarmowe takim roślinom pływającym, jak: glony, rzęsa i inne, nie są 
glebami. Jednocześnie osady sedymentacyjne pod płytką wodą są glebami, jeżeli 
rozwijają się w nich korzenie roślin hydrofllnych, takich jak: trzcina, pałka wodna, 
turzyca i inne. Nie są glebą nadziemne części roślin, które mogą zaopatrywać rośliny 
pasożytnicze, ani skały lub pnie drzew, które stwarzają warunki bytowania porostom.

Powyższa definicja gleby i jej zakres może stanowić roboczą podstawę do 
identyfikacji, klasyfikacji i kartografii pokryw glebowych.

1.2. Zasady w ydzielania kategorii glebowych

Systematyka gleb jest systemem sortowania i porządkowania jednostek glebowych, 
który w celu lepszego zrozumienia wymaga budowy hierarchicznej, składającej się z 
kilku kategorii. Kategorie gleb obejmują zbiory glebowych jednostek taksonomicznych 
(taksonów), które są definiowane w przybliżeniu na tym samym poziomie generalizacji 
lub abstrakcji. W 5. wydaniu Systematyki wyróżniono, idąc w kierunku stopniowego 
obniżania rangi i zwiększania liczby cech wyróżniających, trzy kategorie: rzędy, typy, 
podtypy. Ponadto w badaniach gleboznawczych i kartograflczno-gleboznawczych 
wyróżnia się rodzaje i gatunki gleb oraz w szczegółowej kartografii -  zespoły i 
fazy glebowe. W kategorii najwyższej jedno wydzielenie wszystkich gleb obejmuje 
niewiele jednostek, a ich liczba powinna być na tyle mała, aby można było je spamiętać, 
a także zrozumieć występujące różnice między nimi. Porządkowanie musi opierać się 
na zrozumiałych wyróżnikach. Gdy gleby zostaną przydzielone do kilku jednostek, na 
przykład do rzędów, wówczas każdy rząd musi obejmować heterogeniczny zbiór 
taksonów w odniesieniu do właściwości, które nie są uwzględniane przy wyodrębnianiu
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tej kategorii. Przechodząc w klasyfikacji gleb na coraz niższe poziomy hierarchiczne, 
należy uwzględnić coraz więcej cech charakterystycznych gleby. Ten sposób wprowa
dzania informacji do opisu gleb jest jedną z metod bardziej postępowych przy multi- 
kategorycznych systemach klasyfikacji.

Ze względu na heterogeniczność jednostek gleb należy je sortować w niższe 
kategorie, na przykład typy. Każdy z wydzielonych typów ma właściwości ogólne dla 
danego rzędu oraz właściwości specyficzne warunkujące wydzielenie określonego 
typu. Każdemu z wydzielonych podtypów są przypisane charakterystyki rzędu i typu, 
do którego należy, oraz charakterystyki danego podtypu. Są to ogólne zasady 
systematycznej klasyfikacji gleb.

Definicje wydzielonych w 5. wydaniu Systematyki jednostek (kategorii) przed
stawiono poniżej.

Rzędy

Rzędy są wyróżnione na podstawie obecności lub braku poziomów diagnostycznych 
bądź cech charakterystycznych odzwierciedlających działanie określonych zespołów 
procesów glebotwórczych. Skutkiem oddziaływania tych procesów na materiały 
macierzyste jest zróżnicowanie we właściwościach glebowych.

Zachodzące w glebach procesy glebotwórcze zostały uporządkowane w relacji do 
czynników glebotwórczych, którymi są: klimat i żywe organizmy, oddziałujące na 
materiał macierzysty w czasie i w warunkach danego reliefu. Układy tych czynników 
na ogół uporządkowano geograficznie. Cechy procesów glebotwórczych są w glebach 
wyraźnie zaznaczone, ale szczegóły tych procesów mogą być jedynie dedukowane. 
Rozróżnienia dokonane w klasyfikacji gleb nie mogą opierać się na procesach jako 
takich, gdyż rozwój nowszej wiedzy o procesach glebotwórczych zmusza nas do zmiany 
poglądów na nie, natomiast morfologiczne cechy gleb wynikające z tych procesów 
mogą być obserwowalne, a następnie mierzalne, i mogą stanowić podstawy do 
wyróżnień jednostek klasyfikacyjnych. Różnice pomiędzy rzędami opierąjąsię zatem 
na cechach charakterystycznych pozostawionych w glebie przez procesy glebotwórcze, 
które -  jak wskazują doświadczenia -  są głównymi siłami różnicującymi kształtowanie 
właściwości glebowych.

Typy

Typy glebowe wyróżnia się na podstawie określonego układu głównych poziomów 
genetycznych i zbliżonych właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych, 
jednakowego rodzaju wietrzenia, przemieszczania się i depozycji produktów wietrzenia 
oraz o podobnym typie próchnicy i stopniu troficzności. Typ gleby jest podstawową 
jednostką klasyfikacyjną i przy jego wyróżnianiu uwzględnia się całe zespoły 
poziomów, a także najbardziej znaczące właściwości całej gleby. Do definicji typu 
glebowego bierze się pod uwagę kilka zasadniczych cech wyróżniających daną 
jednostkę, ale należy uwzględniać również pewne dodatkowe właściwości.

Przy podziale typów glebowych na podtypy wzięto pod uwagę przede wszystkim 
bliskie podobieństwa poziomów genetycznych, ich układ w profilu i stopień
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ukształtowania, a także stan składu kationów wymiennych i stopień wysycenia 
kompleksu sorpcyjnego zasadami, obecność węglanów oraz cech redoksymorficznych 
w profilu.

Podtypy

Podtypy glebowe wyróżnia się wówczas, gdy na cechy głównego procesu 
glebotwórczego nakładają się dodatkowo cechy innego procesu, modyfikujące istotnie 
właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne danej gleby.

Najczęściej wyodrębnia się trzy rodzaje podtypów gleb:
1. Podtypy typowe -  najczęściej reprezentują koncepcję centralną typu. W 

pewnych taksonach podtypy te reprezentują gleby, które nie mają cech zdefiniowanych 
w innych typach glebowych. Nie są one najbardziej rozpowszechnionymi podtypami.

2. Podtypy przejściowe -  są to podtypy mające cechy na pograniczu z innymi 
rzędami lub typami. Charakterystyki gleb mogą być wynikiem procesów powodujących 
rozwój od jednej kategorii gleby do innej kategorii gleby, a które mają przejściowe 
charakterystyki pomiędzy tymi dwoma lub trzema typami gleb. Właściwościami 
stosowanymi przy definiowaniu przejściowości gleb mogą być: poziomy dodatkowe 
do tych, które definiują określony typ glebowy, na przykład poziom argic podścielający 
poziom spodic, a także poziomy pogrzebane, jak na przykład miąższa warstwa 
organiczna przykryta cienką warstwą mineralną.

3. Podtypy mające cechy jednego lub więcej innych typów, które są wyrażone 
w części gleby, ale podporządkowane właściwościom danego typu, na przykład różne 
głębokości nasycenia wodą i pocesów redukcji.

Rodzaje

Rodzaj gleby określa się, zgodnie z IV wydaniem Systematyki (1989), na podstawie 
genezy i właściwości materiałów macierzystych, z których wytworzyła się gleba.

Rodzaj gleby nie może być utożsamiany z „rodziną gleb”, j ak to ma miej sce w Soil 
Taxonomy [1999], ani z serią glebową wyróżnianą w klasyfikacjach amerykańskiej, 
kanadyjskiej, angielskiej i in., gdyż jest on ściśle definiowany na podstawie morfologii 
i właściwości bardziej szczegółowych aniżeli podtyp glebowy.

Gatunki

Gatunek gleby definiowany jest na podstawie uziamienia utworu glebowego całego 
profilu. Uziamienie gleby określa się według podziału na grupy granulometryczne 
przyjęte przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze [2009].

Zespoły glebowe (serie)

Zespół glebowy (seria) jest najniższą kategorią systematyczną gleb. Obejmuje 
zbiór gleb, które charakteryzują się poziomami diagnostycznymi analogicznymi pod 
względem cech wyróżniających i ich układu w profilu, a wytworzonymi z tych samych 
materiałów macierzystych. W tym ujęciu zespół glebowy tworzy elementamąjednostkę
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krajobrazu glebowego, dla którego kryterium granic poziomych jest maksimum zmian. 
Każdy zespół glebowy tworzy zbiór pedonów mających poziomy glebowe podobne 
pod względem barwy, struktury, uziamienia, odczynu, składu chemicznego i ich układu 
w profilu. Zespoły glebowe w szczegółowych badaniach kartograficzno-gleboznaw- 
czych powinny stanowić podstawowe jednostki kartograficzne.

Fazy glebowe

Fazę glebową wyróżnia się w kartografii gleb i definiuje się jako jednostkę grupującą 
gleby mające określone właściwości wpływające na użytkowanie gleb oraz rolniczą i 
pozarolniczą przydatność gleb. Najczęściej fazy wydziela się w odniesieniu do: erozji 
gleb, spadków terenu, kamienistości, miąższości poziomu próchnicznego i jego 
uziamienia, i in. Faza glebowa może być wyróżniana dla każdej kategorii systematycznej 
(rzędu, typu, podtypu, zespołu).

Systematyka niniejsza nie jest systemem zamkniętym, co oznacza że jeżeli w glebie 
występują istotne cechy diagnostyczne, a nie są one ujęte w niniejszym podziale, to 
wówczas można takie jednostki wyodrębnić na podstawie dobrze udokumentowanego 
materiału badawczego.

1.3. O drębność gleb organicznych od gleb mineralnych

Gleby organiczne

Do gleb organicznych zalicza się utwory, które:
1) są nasycone wodą w ciągu 30 kumulatywnych dni lub dłużej w roku normalnym, 

w warunkach naturalnych, lub są sztucznie odwodnione i zawierają (poza żywymi 
korzeniami) 18% i więcej węgla organicznego (30% i więcej materii organicznej), gdy 
ich mineralna (popielna) część gleby zawiera 60% i więcej frakcji ilastej, lub 12% i 
więcej węgla organicznego (20% i więcej materii organicznej), gdy mineralna część 
zawiera 0% frakcji ilastej, lub zawiera proporcjonalne ilości węgla organicznego w 
granicach od 12 do 18%, gdy mineralna część gleby organicznej zawiera od 0 do 60% 
frakcji ilastej; dolną granicę zawartości węgla organicznego w utworach organicznych 
można zatem określić następująco: 12% x % C organicznego + % frakcji ilastej w 
mineralnej części gleby x 0,1;

2) nie są nigdy nasycone wodą dłużej niż kilka dni (<30 kumulatywnych dni w 
ciągu roku normalnego) i zawierają 20% i więcej węgla organicznego (35% i więcej 
materii organicznej);

3) mają miąższość utworów organicznych równą lub większą niż 40 cm.
Punkt 1 odnosi się do torfów, gytii, namułów, murszów, a punkt 2 do poziomów

organicznych w glebach leśnych (ściółek leśnych) znacznej miąższości.
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Wyżej przedstawiona definicja gleb organicznych zakłada, że w utworach tych o 
wszelkich właściwościach decyduje materia organiczna, która stanowi więcej niż połowę 
objętości gleby. Stąd też wynika zróżnicowanie zawartości węgla organicznego w 
tych utworach w zależności od zawartości frakcji ilastej w ich mineralnej części.

Gleby mineralne

Do gleb mineralnych zalicza się te utwory, które:
1) są nasycone wodą mniej niż 30 dni kumulatywnych w ciągu roku i zawierają 

mniej niż 20% materii organicznej lub
2) są nasycone wodą dłużej niż 30 dni kumulatywnych w ciągu roku i zawierają 

następujące ilości węgla organicznego:
a) mniej niż 18%, gdy mineralna część gleby zawiera 60% lub więcej frakcji 

ilastej lub
b) mniej niż 12%, gdy mineralna część gleby nie zawiera frakcji ilastej 

lub
c) mniej niż 12% + % zawartość frakcji ilastej x 0,1, gdy mineralna część gleby 

zawiera mniej niż 60% frakcji ilastej;
3) mąjąmiąższość wierzchniego poziomu organicznego mniejsząniż 40 cm.

1.4. Pedon, polipedon

Aby sklasyfikować daną glebę, należy ją  opisać. Opis gleby wykonuje się w profilu 
glebowym, który związany jest z jej pionowym przekrojem w układzie dwuwymiarowym. 
Pedon natomiast ujmuje glebę jako utwór trójwymiarowy i jest najmniejszą, jednorodną 
pod względem genetycznym objętością gleby wystarczającą do określenia zespołu jej 
elementów składowych i właściwości. Stanowi on najmniejszą objętość gleby, która 
pozwala na jej zdefiniowanie. W praktyce przyjmuje się, że jest to graniastosłup o 
wysokości rówmej miąższości gleby, którego powierzchnia wynosi od 1 do kilku metrów 
kwadratowych. Zbiór takich samych pedonów nazywany jest polipedonem.

1.5. G leby pogrzebane (kopalne)

Gleby pogrzebane (kopalne) są to takie gleby, które zostały przykryte osadami 
różnej genezy (np. deluwialnymi, eolicznymi lub antropogenicznymi), o miąższości 50 
cm lub większej lub miąższości 30 do 50 cm, ale mające miąższość równą 1/2 miąższości 
całkowitej sumy poziomów diagnostycznych zachowanych w glebie pogrzebanej.

Pokrywowy płaszcz materiału nadkładowego przykrywającego gleby pogrzebane, 
niemający odpowiedniej miąższości można uwzględnić przy określeniu fazy gleb lub 
ewentualnie przy tworzeniu nowej serii glebowej.
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2. POZIOMY, MATERIAŁY I WŁAŚCIWOŚCI
DIAGNOSTYCZNE

2.1. Definicje i symbole poziomów i warstw glebowych

Zasady wydzielania poziomów glebowych oraz nadawanie im nazw i symboli nie są 
w poszczególnych krajach jednakowe; różniąsię w zależności od szkoły gleboznawczej 
i zmieniają w czasie. Mimo to nastąpiło ujednolicenie przez Unię Międzynarodowych 
Towarzystw Gleboznawczych i FAO kryteriów wyróżniania poziomów oraz ich 
oznakowania. Ten uj ednolicony system z pewnymi modyfikacj ami został przyj ęty w piątym 
wydaniu Systematyki gleb Polski. Powinno to zapewnić łatwiejsze korzystanie z 
opracowań gleboznawczych funkcjonujących w skali międzynarodowej.

Poziomem glebowym nazywa się mineralną, organiczną lub organiczno-mineralną 
część profilu glebowego, w przybliżeniu równoległą do powierzchni gleby, odróżniającą 
się od poziomów sąsiednich stosunkowo jednorodnąbarwą, konsystencją, uziamieniem, 
składem chemicznym, ilościąi jakościąmaterii organicznej i innymi właściwościami. 
Charakterystyki te mogą być rozpoznawalne i oceniane bezpośrednio w profilu 
glebowym w terenie. W wielu przypadkach do jednoznacznej identyfikacji poziomu 
glebowego potrzebne są laboratoryjne badania składu i właściwości pobranych próbek. 
Cechy poziomu glebowego są kształtowane głównie przez procesy glebotwórcze.

Występujące w obrębie profilu glebowego lub pod nim materiały macierzyste, 
charakteryzujące się cechami i właściwościami związanymi z litogenezą, nazywa się 
warstwami glebowymi.

Identyfikacja poziomów i warstw glebowych

W systemie identyfikacyjnym poziomów i warstw glebowych wyróżnia się poziomy: 
główne, przejściowe, mieszane, podpoziomy oraz nieciągłości litologiczne i 
litologiczno-pedogeniczne, a także cechy towarzyszące.

Do identyfikacji poziomów i warstw używa się trzech rodzajów symboli w różnych 
kombinacjach:

1) duże litery alfabetu łacińskiego służące do oznaczenia poziomów głównych i warstw;
2) małe litery alfabetu łacińskiego, stosowane jako przyrostki do liter dużych, 

oznaczają specyficzne charakterystyki poziomów główmych i warstw;
3) cyfry arabskie, które używane są zarówno jako przyrostki wskazujące pionowe 

zróżnicowanie w obrębie poziomów głównych i warstw oraz jako przedrostki 
oznaczające nieciągłości litologiczne materiałów macierzystych.

Poziomy główne (genetyczne) i warstwy

Poziomy główne wyróżniane sąna podstawie dominujących form oraz intensywności 
przeobrażeń utworu macierzystego przez procesy glebotwórcze. Przeobrażenia te 
powodują wyraźne różnice w morfologii i właściwościach chemicznych oraz fizycznych 
poziomów głównych w porównaniu z materiałami macierzystymi.
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Duże litery Oy L , A, E, B, C, G, M, R oznaczają poziomy główne i warstwy 
glebowe. Są one podstawowymi symbolami poziomów głównych, do których mogą 
być dodawane inne charakterystyki uzupełniające pełne określenie poziomu. Większość 
poziomów i warstw jest oznakowana jedną dużą literą, a w przypadku poziomów 
mieszanych i przejściowych stosuje się dwie duże litery, na przykład E/B, BC, EB itp. 
Przy opisie sekwencji poziomów, symbole wzięte w nawias wskazują, że cecha może 
występować w danej jednostce, ale nie jest to warunek konieczny.

O -  poziomy i warstwy organiczne. Są to utwory organiczne, które są nasycone 
wodą przez dłuższy czas lub które były nasycone wodą przez pewien czas, a obecnie 
są sztucznie odwodnione, albo takie, które nigdy nie były nasycone wodą przez dłuższy 
okres. Symbol ten nie obejmuje osadów limnicznych.

Pewne warstwy O składają się w glebach leśnych z nierozłożonych lub częściowo 
rozłożonych resztek roślinnych, w których skład wchodzą liście i szpilki drzew, gałązki, 
mchy i porosty. Mogą występować na powierzchni zarówno gleb mineralnych, jak i 
organicznych. Inne warstwy O zbudowane są z materiałów organicznych, które zostały 
zakumulowane w środowisku nasyconym wodą (podmokłym, podtopionym) i wykazują 
różny stopień humifikacji.

Warstwy organiczne O występują zwykle na powierzchni materiałów mineralnych lub 
mogą występować głębiej, jeżeli sąpogrzebane w materiale mineralnym. Poziom organiczny 
wytworzony w procesie iluwialnym w glebach mineralnych nie jest zaliczany do warstwy 
organicznej, chociaż może zawierać odpowiednio duże ilości materiału organicznego.

L  -  poziomy i warstwy osadów podwodnych (limnicznych). Obejmują zarówno 
organiczne, jak i mineralne osady podwodne, które są osadzone pod wodą na skutek albo 
wytrącenia, albo działania organizmów podwodnych (glony, okrzemki) bądź obumarłych i 
pływających roślin hydrofilnych, zmodyfikowanych przez podwodne zwierzęta.

Poziomy lub warstwy Z obejmują ziemie koprogeniczne (torf osadowy, gytie, muły), 
ziemie okrzemkowe, jak również kredę jeziorną i margle. Występują w glebach 
organicznych i sporadycznie w mułowo-glejowych. Mająone następujące oznakowania: 
c -  ziemie koprogeniczne (gytie, muły ) lub m -  kreda jeziorna, margle.

A -  poziom próchniczny. Jest to poziom mineralny wytworzony w powierzchniowej 
części gleby. Wykazuje on zanik wszystkich lub większości cech struktury materiałów 
macierzystych, a ponadto spełniajednąz cech: 1) akumulację zhumifikowanej materii 
organicznej (w procesie melanizacji) mocno zmieszanej z frakcją mineralną i nie jest 
zdominowany przez właściwości charakterystyczne dla poziomu E  lub B lub 2) 
właściwości wynikające z uprawy rolniczej, użytkowania pastwiskowego lub podobnych 
rodzajów zaburzeń układu naturalnego gleby.

Jeśli wierzchni poziom ma cechy zarówno poziom uj, jak i E  lub B, ale wykazuje 
wyraźną akumulację próchnicy, to oznacza się go jako poziom A  Świeże aluwia na 
powierzchni gleby lub nawiewane piaski wydmowe zachowujące strukturę materiałów 
macierzystych nie mogą być zaliczane do poziomu^.

E  -  poziom wymywania (eluwialny). Jest to poziom mineralny, którego główną 
cechąjest utrata frakcji ilastej, próchnicy, związków żelaza, glinu lub kombinacji tych 
materiałów. Poziom ten wykazuje całkowitą utratę lub większość pierwotnej struktury 
materiału macierzystego.
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Poziom E  występuje blisko powierzchni gleby pod poziomem O lub A i zalega na 
poziomie B. Ma zazwyczaj jaśniejszą barwę niż nadległy poziom i oraz leżący pod 
nim poziom B. W niektórych glebach barwa tego poziomu odpowiada zabarwieniu 
ziaren piasku i pyłu, ale w wielu glebach zachowane powłoczki tlenków żelaza lub 
innych związków maskująbarwę pierwotnych cząstek. Zawiera wyraźnie mniej materii 
organicznej niż poziom A. Różni się od zalegającego pod nim poziomu B większą 
jasnością, mniejszym nasyceniem barwą lub obiema tymi właściwościami, a ponadto 
grubszym uziamieniem lub kombinacją tych cech. Symbol E  może być stosowany do 
poziomów eluwialnych w obrębie poziomu B lub pomiędzy jego partiami, a także może 
występować na większych głębokościach niż się zwykle obserwuje, jeśli poziom ten 
jest wytworzony w procesie glebotwórczym.

B -poziom wzbogacania. Jest to poziom mineralny. W pionowej sekwencji poziomów 
występuje pomiędzy poziomem O, A i E (gdy O i E  są obecne) a poziomem C, G lub R. 
Struktury materiałów macierzystych nie zaznaczają się w nim lub zaznaczają słabo. W 
poziomie tym można zaobserwować jedną z cech lub kombinację następujących cech: 1) 
iluwialne nagromadzenie krzemianowej frakcji ilastej, żelaza, glinu, humusu lub każdego z 
osobna tych składników, lub w różnych kombinacjach; 2) wyraźne wymycie węglanów; 3) 
rezydualne nagromadzenie półtoratlenków; 4) obecność powłoczek półtoratlenków 
powodujących mniejszą jasność barwy, wyższe nasycenie barwą i czerwieńszy odcień 
barwy niż poziomy nadległe i podległe bez ewidentnej iluwiacj i żelaza; 5) rozkład i tworzenie 
się krzemianowej frakcj i ilastej, uwolnienie tlenków albo obu tych składników i formowanie 
się struktury foremnowielościennej lub pryzmatycznej, gdy zmienia się objętość gleby na 
skutek zmian jej uwilgotnienia; 6) rozkruszenie materiałów. Do poziomu B mogą być 
włączone pewne warstwy wykazujące iluwialne koncentracje węglanów, które są wynikiem 
procesów pedogenicznych, a także warstwy pokruszone, mające również inne cechy 
przekształcenia, na przykład strukturę pryzmatyczną lub iluwialne nagromadzenie niewielkiej 
ilości frakcji ilastej.

C -  poziom lub warstwa materiałów macierzystych gleb mineralnych lub 
mineralne podłoże gleb organicznych. Są to poziomy lub warstwy, z wyjątkiem skał 
litych podłoża, w niewielkim stopniu przekształcone przez procesy pedogeniczne i 
pozbawione właściwości poziomów O, A, E  lub B. Materiały warstw C mogą być 
albo podobne, albo niepodobne do materiałów, z których wytworzyło się solum. Poziom 
C jest niekiedy częściowo modyfikowany, ale nie ma w nim znamion pedogenezy.

Do warstw C włączone są osady, saprolity, nieskonsolidowane skały podłoża lub 
inne materiały geologiczne (także silnie zwietrzałe skały lite), które zwykle są 
niescementowane i wykazują małą lub średnią podatność na rozkruszanie. Pewne 
gleby wytworzyły się z materiałów silnie zwietrzałych. Jeśli taki materiał nie spełnia 
kryteriów charakterystycznych dla właściwości poziomów^, E , lub B, to określa się 
go jako poziom C. Symbolem C oznaczane są również osady wykazujące 
niepedogenicznąakumulację krzemionki lub gipsu bądź soli łatwiej rozpuszczalnych w 
zimnej wodzie niż gips także wtedy, gdy są stwardniałe. Jeśli jednak warstwy stwardniałe 
wykazują ewidentny wpływ procesów pedogenicznych, określane sąjako poziomy B.

G -poziom glejowy. Jest to poziom mineralny wykazujący cechy silnej lub całkowitej 
redukcji zachodzącej w warunkach anaerobowych. Zwykle ma barwę stalowoszarą,
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odcień niebieskawy lub zielonkawy (najczęściej od 2,5 Y do 5 B) i nie wykazuje cech 
diagnostycznych poziomów^, E  lub B.

M -poziom  murszowy. Jest to poziom organiczny, wytworzony w procesie tlenowego 
przeobrażenia pierwotnego utworu organicznego (torfu, gytii, mułu) po odwodnieniu złoża. 
Ma czarną lub czamobrązową barwę. Zbudowany jest ze zhumifikowanej i przetworzonej w 
procesie pedoturbacji masy organicznej, w której trudno zidentyfikować materiał wyjściowy, 
bowiem nie przekracza on 15% objętości poziomu. Wykazuje strukturę agregatową: ziarnistą, 
płytkową, foremnowielościennąlub najczęściej angulamąalbo pryzmatyczną.

R-podłoże skalne (skała lita). Są to warstwy litego podłoża skalnego zbudowane 
z masywnych, słabo spękanych skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, 
takich jak: granit, bazalt, kwarcyt, wapień, piaskowiec lub łupek. Są one scementowane 
i na tyle spójne, że nawet gdy są w stanie wilgotnym, kopanie otworu łopatą jest 
praktycznie niemożliwe. Skały lite mogą mieć szczeliny, ale są one na tyle rzadkie i 
małe, że penetracja korzeni roślin przez nie jest minimalna. Spękania mogą być 
powleczone iłem, próchnicą lub innymi materiałami glebowymi.

Przyrostki -  dodatkowe oznaczenia w obrębie poziomów 
głównych i warstw

Do oznaczenia cech specyficznych o znaczeniu wskaźnikowym dla genezy i klasyfikacji 
gleb stosuje się małe litery alfabetu łacińskiego jako przyrostki dodawane bezpośrednio po 
dużych literach (tab. 1).
TABELA 1. Przyrostki -  dodatkowe oznaczenia w obrębie poziomów głównych i warstw 
(SgP -  Systematyka gleb Polski)
Sym
bol
SgP
2011

Określenie SgP 2011 Występowanie 
SgP 2011

O dpo
wiednik
SgP
|1989

a mocno rozłożony (zhumifikowany) materiał organiczny (torf), 
odpowiadający R3

Oa -

a poziom lub warstwa wytworzona przez człowieka poziomy mineralne an
b pogrzebany poziom genetyczny poziomy mineralne b
c konkrecje, kukiełki, pieprze poziomy mineralne cn
c ziemie koprogeniczne (gytie, muły) Lc m
ca skały węglanowe, nie stosuje się do akumulacji wtórnych 

węglanów
Rca -

cs skały -  materiały gipsowe -  nie stosuje się do akumulacji 
wtórnych siarczanów

Rcs -

d warstwa stwardniała, powodująca fizyczne ograniczenie rozwoju 
korzeni

poziomy mineralne, 
nie dotyczy m

X

e średnio rozłożony (zhumifikowany) materiał organiczny (torf), 
odpowiadający R2

Oe R2

f podpoziom butwinowy poziomu organicznego w glebach leśnych O f f

g silne oglejenie poziomy mineralne g>gg
fh podpoziom detrytusowy poziomu organicznego w glebach 

leśnych
Oh f
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TABELA lcd. Przyrostki -  dodatkowe oznaczenia w obrębie poziomów głównych i warstw 
(SgP -  Systematyka gleb Polski)
Sym
bol
SgP
2011

Określenie SgP 2011 Występowanie 
SgP 2011

O dpo
wiednik 
SgP 1989

h fluwialna akumulacja materii organicznej poziomy mineralne h

h podpoziom epihumusowym poziomu organicznego w glebach 
leśnych

Oh h

i powierzchnie ślizgu (slickensides) Bi -
i słabo rozłożony (zhumifikowany) materiał organiczny (torf), 

odpowiadający R1
Oi R1

k pedogeniczna akumulacja węglanów (tzw. wtórnych) z wyjątkiem R ca

1 podpoziom surowinowy poziomu organicznego w glebach 
leśnych

Ol 1

m kreda jeziorna, margle Lm -

m cementacja lub stwardnienie w glebach mineralnych poziomy mineralne X

n pedogeniczna akumulacja wymiennego sodu bez ograniczeń na
0 nieiłuwialna akumulacja półtoratlenków w warunkach 

przepływu wód (gleby ochrowe)
Bo -

P poziom omy rozluźniony, spulchniony przez orkę Ap i poziomy E i C 
przekształcone w Ap

P

r orsztyn Br ox

s fluwialna akumulacja półtoratlenków żelaza i glinu Be fe

s ehiwialne wymycie półtoratlenków żelaza i glinu Es es
t fluwialna akumulacja minerałów ilastych Bt ; t
t eluwialne wymycie frakcji ilastej Et | et
u poziom murszowaty lub murszasty Au i e, i

1 V powstawanie zabarwienia rdzawego w piaskach luźnych i 
słabo gliniastych (wzbogacenie w żelazo in situ) w poziomie 
sideric

Bv V
i

! w powstawanie zabarwienia brunatnego (nieiłuwialna 
akumulacja żelaza) i/lub struktury glebowej w poziomie 
cambic

Bw br

X charakter fragipanu bez ograniczeń x

y akumulacja gipsu bez ograniczeń -
z akumulacja soli łatwiej rozpuszczalnych w zimnej wodzie 

niż gips
bez ograniczeń sa

Stosowanie przyrostków w opisie gleb profilu glebowego lub pedonu -  Wiele poziomów 
głównych i podpoziomów oznakowanych pojedynczymi dużymi literami najczęściej zawiera więcej niż 
jeden przyrostek. Poniżej przedstawiono zasady ich stosowania: 1) przyrostki powinny być bezpo
średnio umieszczone po dużej literze, określającej poziom główny, 2) jeśK więcej niż jeden przyrostek 
jest stosowany do opisu poziomu lub podpoziomu, to bezpośrednio po dużej literze powinny 
występować, jeśli są używane: a, d, e, f, h, i, r, s, t, v, w itp., 3) przyrostki: c, g, m, x, jeśli występują 
w opisie, stosowane są jako ostatnie, 4) więcej niż trzy przyrostki rzadko są stosowane, 5) do 
poziomów mieszanych i przejściowych nie stosuje się przyrostków z wyjątkiem gleb organicznych.
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Poziomy mieszane i przejściowe

Część profilu, w którym morfologiczne zmiany między sąsiednimi poziomami 
głównymi obejmująpas szerszy niż 5 cm, a cechy przyległych poziomów są wyraźne 
i istnieje ciągłość między wcinającymi się językami i poziomami im odpowiadającymi, 
nazywane s poziomami mieszanymi. Oznacza się je  dużymi literami alfabetu 
łacińskiego, stosowanymi do określenia przyległych poziomów głównych, oddzielonymi 
ukośną kreską, na przykład A/E, E/B, A /C  itd.

Część profilu, w którym równocześnie widoczne sąmorfologiczne cechy dwóch sąsiednich 
poziomów głównych, na przykład AE, EC, BC  itd., nazywane sąpoziomamiprzejściowymi. 
Pierwsza litera oznacza poziom, do którego poziom przej ściowy j est bardziej podobny

Podpoziomy

Gdy istnieje potrzeba dalszego podziału poziomów głównych na podpoziomy, wówczas po 
literach O, L, A , E, B, C ,G ,M i R, oznaczających poziom główny, dodaje się cyfry arabskie w 
ciągłej sekwencji. Cyfty te wykazują różnice cech i właściwości poziomów, które mogą być 
obserwowalne w profilu glebowym, a wynikające z odmiennej barwy, struktury lub innych cech. 
Numeracjapodpoziomów stosowana jest bezpośrednio po literach określających poziom główny, 
na przykład:^/, A2, A3. Natomiast, jeżeli do opisu poziomów głównych stosowane sąprzyrostki, 
określające cechy towarzyszące o wskaźnikowym znaczeniu dla genezy gleb, to numeracja 
podpoziomów występuje po przyrostkach, na przykład: Btl-Bt2-Bt3. Do celów analitycznych lub 
innych podpoziomy mogąbyć dodatkowo podzielone, na przykład Btll-Btl2-Bt21-Bt22 itd

Nieciągłości litologiczne

W przypadku występowania w profilu glebowym lub utworze macierzystym materiału 
różnego pochodzenia geologicznego, o wyraźnych granicach nieciągłości litologicznej (np. 
poziomyA-E  wytworzone z piasku zwałowego, albo poziomy B t-C k-z  gliny zwałowej), 
każdą warstwę oznacza się cyfrą arabską, stawianą przed symbolem poziomu głównego. 
Górna warstwa, której odpowiada arabska jedynka, nie jest numerowana, natomiast każda 
następna otrzymuje kolejne numery: 2 ,3 ,4  itd., na przykład: Ap-E-2Btl-2Bt2-2C-3G.

2.2. Poziom y diagnostyczne gleb mineralnych

2.2.1. Powierzchniowe poziomy diagnostyczne (epipedony)

Poziom anthric (gr. anthropos -  człowiek)

Poziom anthric jest podobny do poziomu mollic pod względem barwy, struktury i 
zawartości materii organicznej. Tworzy się w ciągu długiego okresu uprawy i nawożenia 
gleb odpadami z gospodarstw domowych przy zabudowaniach, a także w terenach 
stale nawadnianych i nawożonych nawozami organicznymi i wapniowymi będącymi 
źródłem dużych ilości fosforu i wapnia w glebie.
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Poziom anthric musi:
1) spełniać kryteria poziomu mollic pod względem barwy, struktury i zawartości 

węgla organicznego,
2) wykazywać ślady oddziaływania człowieka na powstały poziom w postaci j ednej 

lub kilku niżej opisanych cech:
-  obecność ostrej dolnej granicy przejścia poziomu, wytworzonej na skutek orki 

albo obecność podeszwy płużnej, lub
-  obecność grudek stosowanego wapna nawozowego lub
-  zawartość fosforu (P2Os) rozpuszczalnego w 1 % kwasie cytrynowym powyżej 

l,5g-kg_1 gleby i
3) zawierać mniej niż 5% obj. porów po faunie glebowej, koprolitów i innych śladów 

aktywności fauny glebowej poniżej poziomu omego,
4) mieć miąższość 20 cm lub większą.
Poziom anthric występuje w glebach antropogenicznych.

Poziom folie (łac. folium -  liść)

Poziom folie to powierzchniowy poziom organiczny lub przykryty materiałami 
mineralnymi o niewielkiej miąższości. Zawiera słabo rozłożony materiał organiczny w 
postaci resztek roślinności leśnej, nagromadzony w warunkach dobrej aeracji.

Poziom folie musi spełniać następujące kryteria:
1) zawierać 20% (wag.) i więcej węgla organicznego (>35% materii organicznej),
2) nie może być nasycony wodą dłużej niż przez 30 kolejnych dni (w odniesieniu 

do roku normalnego),
3) mieć miąższość co najmniej 10 cm, aj eżeli j est ona mniej sza niż 10 cm, to po wymieszaniu 

z warstwąmineralnązawartość węgla organicznego w nim musi wynosić co najmniej 20%.
Poziom folie występuje w glebach leśnych.

Poziom histic (gr. histos -  tkanka)

Poziom histic składa się z organicznych materiałów glebowych: torfu, murszu, 
mułu lub gytii. Poziom histic musi spełniać następujące kryteria:

1) zawierać co najmniej 18% (wag.) Corg (> 30% materii organicznej), jeżeli 
część mineralna zawiera > 60% frakcji iłowej,

albo co najmniej 12% (wag.) Corg (> 20% materii organicznej), jeżeli część 
mineralna nie zawiera iłu,

albo od 12 do 18% (wag.) Corg., przy zawartości iłu od 0 do 60% w części 
mineralnej;

2) być nasycony wodą przez co najmniej 30 kolejnych dni (w większości lat), chyba 
że jest sztucznie odwodniony;

3) mieć miąższość co najmniej 10 cm; jeśli jego miąższość jest mniejsza od 20 cm, 
to średnia zawartość Corg. w wymieszanej 20-centymetrowej warstwie gleby nie 
może być mniejsza niż 12%. Maksymalna miąższość tego poziomu w glebach 
mineralnych i organiczno-mineralnych jest mniejsza niż 40 cm.

Poziom histic występuje przede wszystkim w glebach organicznych i organiczno- 
mineralnych, może także występować w glebach mineralnych.
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Poziom hortic (łac. hortus -  ogród)

Poziom hortic jest powierzchniowym poziomem antropogenicznym, wytworzonym na 
skutek głębokiej uprawy, intensywnego nawożenia i długotrwałego dodawania odpadów z 
gospodarstw domowych i zagród w postaci kompostów i innych resztek organicznych.

Poziom hortic musi spełniać następujące kryteria:
1) mieć jasność barwy i nasycenie barwą według tabel Munsella w stanie wilgotnym 

3 lub mniej,
2) mieć średnią ważoną zawartość węgla organicznego co najmniej 1,0%,
3) zawartość P20 5 (w wyciągu 0,5 mol-dm-3 NaHC03) musi wynosić 100 

m gkg-1 gleby lub więcej, w górnej 25-centymetrowej części poziomu,
4) wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (w 1 mol-dm-3 

CH COONH4) musi wynosić co najmniej 50%.
Poziom hortic jest dobrze wymieszany na skutek uprawy i nie obserwuje się w 

nim warstwowania. Występują w nim artefakty, które mogą być mocno rozdrobnione. 
Poziom hortic w znacznym stopniu jest morfologicznie podobny do poziomu mollic.

Poziom hortic występuje w glebach antropogenicznych.

Poziom mollic (łac. mollis -  miękki)

Poziom mollic jest poziomem powierzchniowym o dobrze rozwiniętej strukturze, 
ciemnej barwie, wysokim stopniu wysycenia kationami o charakterze zasadowym 
(głównie dwuwartościowymi) i średniej lub dużej zawartości materii organicznej.

Poziom mollic musi spełniać następujące kryteria:
1) mieć strukturę gruzełkową, wystarczająco rozwiniętą, ażeby nie był masywny 

ani twardy lub bardzo twardy w stanie suchym. Przez masywność rozumie się 
występowanie dużych brył o średnicy większej niż 30 cm, gdy w ich obrębie brak jest 
struktury wtórnej;

2) nasycenie i jasność barw (wg tabel Munsella) równą lub mniejszą od 3 w stanie 
wilgotnym zarówno w próbce przełamanej, jak i rozkruszonej, natomiast w stanie suchym 
jasnością barwy równą lub mniejszą niż 5.

Gdy poziom mollic zawiera więcej niż 40% rozdrobnionych okruchów skał 
węglanowych (rędziny), pomija się kryterium jasności barwy dla próbki suchej, natomiast 
jasność w stanie wilgotnym powinna być równa lub mniejsza niż 5. Jasność barwy 
poziomu mollic musi być co najmniej o jednąjednostkę ciemniejsza niż w poziomie C 
(zarówno w stanie wilgotnym, jak i suchym). Warunek ten nie musi być spełniony, gdy 
gleba powstała z ciemno zabarwionych materiałów macierzystych (aluwiów 
próchnicznych, łupków bitumicznych itp.). Jeżeli brak jest poziomu C, barwę poziomu 
mollic należy porównać z poziomem leżącym bezpośrednio pod nim.

3) zawartość co najmniej 0,6% węgla organicznego (>  1% materii organicznej) w 
całej miąższości wymieszanego poziomu. Jeżeli kryterium barwy musi zostać pominięte 
z powodu obecności rozdrobnionych odłamków skał węglanowych, zawartość węgla 
organicznego musi wynosić co najmniej 2,5%. Jeżeli materiały macierzyste są ciemno 
zabarwione, to pomija się kryterium barwy, a zawartość węgla organicznego musi być 
większa o przynajmniej 0,6% niż jego zawartość w poziomie C,
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4) wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (w 1 moldm-3 
CH COONH4) jest większe niż 50% w całej objętości poziomu,

3) minimalna miąższość tego poziomu w różnych przypadkach wynosi:
a) 10 cm, gdy poziom ten zalega bezpośrednio na skale litej, a także w glebach 

płytkich, w których poziom powierzchniowy zalega bezpośrednio na warstwach 
stwardniałych,

b) 25 cm, gdy jego uziamienie jest drobniejsze niż drobnoziarniste piaski gliniaste 
oraz gdy:

-  strop warstwy pedogenicznego nagromadzenia węglanu wapnia w postaci żyłek, 
miękkich po włóczek i konkrecji zalega głębiej niż 75 cm,

-  spąg poziomu orgie, cambic, natric i spodic zalega głębiej niż 75 cm,
-  strop poziomu fragic i warstw scementowanych krzemionką zalega głębiej niż 

75 cm,
c) 18 cm, gdy ma uziamienie bardzo drobnego piasku gliniastego lub drobniej sze w 

pewnej części i 1/3 miąższości solum od powierzchni gleby do najgłębszego zalegania 
jednego z poziomów i warstw wymienionych w punkcie 5b, jeżeli one zalegają płycej 
niż 75 cm,

d) 25 cm w innych glebach, gdy uziamienie jest grubsze niż drobnoziarnisty piasek 
gliniasty, pod poziomem powierzchniowym nie zalegają żadne poziomy diagnostyczne, 
a zawartość węgla organicznego w warstwach niżej zalegających maleje wraz z 
głębokością,

6) zawartością fosforu (P Ą )  rozpuszczalnego w 1-procentowym kwasie cytryno
wym jest mniejsza niż 1,5 g*kg_1 lub zawartość wspomnianego fosforu maleje 
nieregularnie wraz z głębokością.

Poziom mollic jest poziomem diagnostycznym dla gleb czamoziemnych.

Poziom murszowy (murshic)

Poziom murszowy (murshic) jest powierzchniowym poziomem organicznym gleb 
murszowych, który powstał w procesie wtórnej pedogenezy, a więc w procesie 
tlenowego rozkładu i humiflkacji materiałów organicznych (torfu, gytii, mułów). 
Następnie w wyniku procesów mrozowych (zamarzania i odmarzania) i następujących 
po sobie zmian uwilgotnienia (przesuszania i namakania) wytworzyła się trwała struktura 
ziarnista, pryzmatyczna, foremnowielościenna angulama i płytkowa (w glebach 
gytiowych i mułowych). Poziom ten zawiera nie więcej niż 15% wyjściowego, 
nierozłożonego materiału organicznego i musi mieć miąższość większą niż 15 cm. 
Kompleksowe połączenia humusowe stanowiące organiczną masę murszu mogą 
częściowo tworzyć kompleksy z ilastą frakcją mineralną, częściej jednak tworzą 
schelatowane kompleksy wielkocząsteczkowe. Poziom murszowy występuje na 
powierzchni gleby lub tuż pod cienką warstwą (5-20 cm) utworu mineralnego (patrz 
wierzchni poziom histic). W porównaniu z macierzystym materiałem wyjściowym 
poziom ten ma ponadto:

1) węższy stosunek C:N (najczęściej 20:1-30:1),
2) większą popielność i większą zawartość takich pierwiastków, jak: P,A1, Fe, Si,
3) większą gęstość objętościową gleby suchej,
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4) mniejszą całkowitą pojemność wodną,
5) wartość n mniejszą niż 0,7.
W pełni ukształtowany poziom murszowy różnicuje się na trzy podpoziomy: M 1 -  

poziom darniowy, ewentualnie uprawny, M2 -  drobnoagregatowy poziom składający 
się z luźno ułożonych elementów strukturalnych (ziaren, pryzmatów) oraz M3 -  o 
masywnej spękanej, zhumifikowanej masie organicznej (lub o strukturze grubo- 
pryzmatycznej); może niekiedy wykazywać cechy iluwiacji próchnicy.

Poziom murszowy jest poziomem diagnostycznym dla organicznych gleb 
murszowych.

Poziom murszasty

Poziom murszasty jest powierzchniowym poziomem mineralnym. Pod względem 
barwy podobny jest do poziomu mollic. Różni się od niego zdecydowanie charakterem 
połączeń próchnicznych oraz większym zakresem wysycenia kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi. Miąższość poziomu murszastego jest większa niż 15 cm, a 
uziamienie zbliżone do piasków słabogliniastych lub luźnych. Ze względu na zbyt małą 
zawartość frakcji ilastej, próchnica w tym poziomie nie tworzy połączeń ilasto- 
próchnicznych, ale najczęściej schelatowane próchniczne kompleksy wielko
cząsteczkowe. M ają one postać ziaren wielkości frakcji pyłu, o ostrych lub 
zaokrąglonych krawędziach. Mineralne ziarna piasku i pyłu zachowują w tym poziomie 
barwę pierwotną. Przy okresowym podmakaniu otoczki żelaziste zostają usunięte ze 
wspomnianych frakcji. W ten sposób jasne ziarna piasku i pyłu oraz ciemno zabarwione 
agregaty próchniczne dają w efekcie odcienie barwy od 10YR do 7,5YR o jasności 
mniejszej lub równej 3 w stanie wilgotnym i mniejszej lub równej 5 w stanie suchym, 
o nasyceniu barwy mniejszym lub równym 3. Często w tym poziomie można spotkać 
resztki storfiałych materiałów organicznych. Pod względem odczynu i wysycenia 
kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi omawiany poziom może odpowiadać 
zarówno kryteriom epipedonów mollic, jak i umbric.

Poziom murszasty jest poziomem diagnostycznym gleb murszastych i murszowatych.

Poziom ochric (gr. ochros -  blady)

Poziom ochric jest mineralnym poziomem powierzchniowym i nie spełnia on 
kryteriów poziomu mollic, umbric, plaggic i histic, murszowego oraz murszastego, 
gdyż jest za suchy, zawiera za mało materii organicznej lub jest zbyt małej miąższości. 
Według tabeli Munsella jasność barwy w stanie suchym wynosi 6 lub więcej, a w 
stanie wilgotnym 4 lub więcej, nasycenie barwą 4 lub więcej. Poziom ten może 
wykazywać mniejsząjasność i nasycenie barwą, ale nie spełnia kryteriów poziomu 
mollic lub umbric ze względu na małą miąższość.

Poziom ochric obejmuje także te części poziomów eluwialnych, które występują 
przy powierzchni i sięgają poziomu iluwialnego. Zalicza się do niego również części 
poziomów podpróchnicznych, które zostały objęte uprawą gleby. Poziom ochric musi 
mieć strukturę gleby, a nie materiału macierzystego, dlatego młode, warstwowane 
osady aluwialne nie mogą być do niego zaliczane.
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Poziom ochric może występować we wszystkich glebach z wyjątkiem gleb 
organicznych, czamoziemnych i bielic.

Poziom plaggic (niem. Plagge -  darń)

Poziomplaggic j est wytworzonym przez człowieka poziomem próchnicznym o miąższości 
od 20 do 50 cm i większej oraz barwie czarnej lub brunatnej. Powstał w ciągu setek lat na 
skutek intensywnego nawożenia obornikiem, mieszaniną ściółki leśnej, słomy i piasku 
tworzącymi ciemno zabarwionąmasę mineralno-organiczną. Zawartość materii organicznej 
najczęściej wynosi od 1,5 do 4%. Barwa poziomu uzależniona jest od materiału, z jakiego 
został wytworzony. Poziom plaggic zawiera w całej miąższości odłamki ceramiki lub gruzu 
ceglanego. Są w nim często wyróżniane płaty i warstewki różnych materiałów. Zwykle 
wykazuje ślady przekopywania oraz pozostałości cienkich warstewek piasku.

Poziom plaggic musi spełniać następujące kryteria:
1) mieć uziamienie piasków luźnych, piasków gliniastych, glin piaszczystych,
2) zawierać artefakty (w ilości < 20%) lub ślady przekopywania łopatą na 

głębokości poniżej 30 cm,
3) mieć jasność barwy 4 lub mniejszą w stanie wilgotnym, w stanie suchym 5 lub 

mniejszą, a nasycenie barwą2 lub mniejsze w stanie wilgotnym,
4) zawierać węgla organicznego 0,6% lub więcej,
5) mieć miąższość 20 cm lub większą.
Poziom plaggic najczęściej tworzy lokalne wyniesienia, powyżej powierzchni terenu 

nieuprawianego. Jest poziomem diagnostycznym dla gleb antropogenicznych.

Poziom umbric (łac. umbra -  cień)

Poziom umbric ciemno zabarwionym poziomem powierzchniowym o dużej miąższości,
znacznej zawartości materii organicznej i ubogim w kationy wymienne o charakterze zasadowym.

Kryteria diagnostyczne są takie same jak poziomu mollic z wyjątkiem wy sycenia 
kompleksu sorpcyjnego zasadami (w 1 mol dm-3 CH3COONH4), które wynosi mniej niż 
50% w całej objętości poziomu. Gdy poziomy umbric okresowo wysychają, wówczas 
mąjąkonsystencję twardą lub bardzo twardą. W stanie wilgotnym konsystencja i struktura 
są podobne jak w poziomie mollic. W przeciwieństwie do poziomu plaggic i anthric 
poziom umbric nie zawiera ceramiki, śladów łopaty i cech agradacji na skutek stopniowego 
nakładania się na gleby obcych materiałów zmieszanych z obornikiem.

Poziom ten najczęściej występuje w glebach kwaśnych tworzących się z 
materiałów niezawierających węglanów.

Relacje pomiędzy wybranymi poziomami powierzchniowymi (epipedonami) w 
odniesieniu do poziomu mollic przedstawia zamieszczony diagram (rys. 1).

2.2.2. Podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne (endopedony)

Poziom agric (łac. ager -  pole)

Poziom agric jest poziomem iluwialnym występującym bezpośrednio pod uprawnym 
poziomem próchnicznym. Powstaje na skutek długotrwałej intensywnej uprawy rolniczej
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RYSUNEK 1. Diagram przedstawiający relacje powierzchniowych poziomów diagnostycznych 
(epipedonów) w odniesieniu do poziomu mollic

w procesie iluwiacj i próchnicy, frakcj i pyłowych i frakcj i ilastych wynoszonych z poziomu 
uprawnego. Tworzące się makropory w warstwie uprawnej i brak roślinności 
bezpośrednio po orce, podczas deszczu powodują burzliwy przepływ błotnistej wody 
do poziomu poduprawnego. Zawiesina wodna może ponadto przepływać kanalikami 
drążonymi przez dżdżownice i korzenie, a także drobnymi szczelinami między 
agregatami w głąb profilu. Materiały wleczone przez wodę mogą osadzać się na 
ściankach przestworów na skutek kapilarnego zasysania wody przez wyschniętą glebę. 
W ten sposób ścianki kanalików oraz powierzchnie agregatów pokrywają się ciemno 
zabarwionymi osadami, stanowiącymi mieszaninę materii organicznej, pyłu i iłu. Grubość 
warstewek pokrywających ścianki zwiększa się w miarę upływu czasu, aż w końcu 
może dojść do całkowitego zapełnienia tych przestworów materiałami namytymi.

Po długotrwałej uprawie rolniczej poziom ten nie zawiera dużych ilości materii 
organicznej, lecz stosunek C:N jest w nim niski, zwykle poniżej 8. Odczyn tego poziomu 
jest na ogół obojętny (pH od 6 do 6,5 i więcej).

Poziom agric musi spełniać następujące kryteria:
1) miąższość przynajmniej 10 cm,
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2) zawartość przynajmniej 5% (obj.) materiału namytego w kanalikach po 
dżdżownicach, włączając otoczki iluwialne, które mają grubość co najmniej 2 mm i 
wykazują jasność barwy mniejszą niż 4 i nasycenie barwą niższe niż 2 w stanie 
wilgotnym lub

3) lamelle (wstęgi iluwialne), które mająmiąższość 5 mm i większą oraz jasność w 
stanie wilgotnym mniejszą od 4, a nasycenie mniejsze od 2, stanowiąprzynajmniej 5% 
(obj.).

Poziom agric występuje najczęściej w glebach płowych.

Poziom albie (łac. albus -  biały)

Poziom albie jest poziomem eluwialnym, z którego w sposób selektywny, przy 
udziale rozpuszczalnych frakcji próchnicy (głównie kwasów fiilwowych), zostały 
wymyte niektóre produkty rozkładu minerałów, zwłaszcza glin i żelazo. Dzięki odmyciu 
tych składników materiał glebowy uległ względnemu wzbogaceniu w S i02 oraz 
charakterystycznemu wybieleniu. Poziom albie ma uziamienie piasku luźnego lub słabo 
gliniastego, a niekiedy (w rejonach górskich) glin piaszczystych lub drobniejsze.W 
składzie mineralnym dominuje kwarc. W piaszczystym poziomie albie struktura jest 
rozdzielnoziamista. Miąższość poziomu albie zależy od zasobności materiału macierzys
tego w niekrzemianowe formy żelaza i glinu, tzn. im materiał uboższy, tym poziom 
albie osiąga większą miąższość.

Bezpośrednio pod poziomem albie występuje poziom spodie. Granica między tymi 
poziomami jest zwykle wyraźna lub nawet ostra, często przebiega nieregularnie, tworząc 
głębokie języki. Strop poziomu albie ma z reguły poziomy przebieg i graniczy z 
powierzchniowym poziomem próchnicznym oehrie lub z poziomem organicznym 
(ektopróchnicą). Gdy poziom albie osiąga stosunkowo dużą miąższość i zalega 
bezpośrednio pod poziomem organicznym, z reguły jego górna część ma barwę 
jasnoszarą lub białawoszarą pochodzącą od namywanych od góry rozpuszczalnych 
frakcji próchnicy. Niektóre poziomy albie mogą wykazywać cechy oglejenia 
opadowego.

Poziom albie musi spełniać następujące kryteria:
1) miąższość co najmniej 1 cm,
2) zawartość materiału diagnostycznego albie co najmniej 85%,
3) barwę wg Munsella w stanie suchym:

-  jasność 7 lub 8 i nasycenie 3 lub mniejsze albo
-  jasność 5 lub 6 i nasycenie 2 lub mniejsze i

4) barwę wg Munsella w stanie wilgotnym:
-  jasność 6, 7 lub 8 i nasycenie 4 lub mniejsze albo
-  jasność 5 i nasycenie równe lub mniejsze niż 3,

5) odczyn kwaśny, pH w wodzie najczęściej 4-5,
6) procentową zawartość Al + 1/2 Fe co najmniej dwukrotnie mniejszą niż w 

niżej leżącym poziomie iluwialnym,
7) stopień wy sycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym 

najczęściej poniżej 20%.
Poziom albie jest poziomem charakterystycznym dla gleb bielicoziemnych.
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Poziom argic (łac. argilla -  biały ił)

Poziom argic to poziom iluwialny, do którego została wmyta frakcja ilasta. Tworzy 
się poniżej poziomu eluwialnego (liwic), ale może również występować na powierzchni 
gleby lub bezpośrednio pod poziomem orno-próchnicznym, gdy jej górne poziomy uległy 
denudacji.

Poziom argic musi spełniać następujące kryteria:
1) gdy poziom argic wykazuje uziamienie glin, pyłów, iłów, musi mieć miąższość 

co najmniej 7,5 cm, lub 1/10 miąższości wszystkich poziomów nad nim leżących, gdy 
sumaryczna ich miąższość jest większa niż 75 cm lub

2) gdy poziom argic jest piaszczysty lub piaszczysto-szkieletowy, to musi mieć 
miąższość co najmniej 15 cm lub

3) gdy poziom argic składa się z lamelli, które pojedynczo mają miąższość 0,5 cm 
lub większą, musi mieć sumaryczną miąższość co najmniej 15 cm,

4) wykazywać cechy iluwiacji frakcji ilastej, amianowicie:
-  zorientowane cząstki ilaste zlepiają ziarna piasku;
-  powłoczki ilaste występują na ściankach porów glebowych;
-  powłoczki ilaste powlekają zarówno pionowe, jak i poziome ścianki

agregatów;
-  cienkie powłoczki zbudowane ze zorientowanych cząsteczek ilastych zajmują 

więcej niż 1% przekroju lub
-  jeśli współczynnik rozszerzalności liniowej ma wartość 0,04 lub większą, a 

gleba jest okresowo na przemian sucha i mokra, to stosunek iłu drobnego 
do iłu całkowitego w poziomie iluwialnym jest 1,2 razy większy niż 
w poziomie eluwialnym,

5) jeśli poziomy eluwialne sązachowane i w profilu nie ma nieciągłości litologicznych 
pomiędzy poziomami eluwialnymi i iluwialnymi, a warstwa uprawna nie zalega 
bezpośrednio na poziomie argic, to poziom iluwialny musi zawierać więcej iłu całkowitego 
niż poziom eluwialny na przestrzeni pionowej 30 cm i mniejszej, o wartości podane niżej:

-  jeśli jakakolwiek część poziomu eluwialnego zawiera mniej niż 15% całkowitej 
frakcji ilastej w częściach ziemistych, to poziom argic musi zawierać tej frakcji 
co najmniej o 3% więcej (np. gdy poziom eluwialny zawiera 10% frakcji ilastej,
to poziom argic musi jej zawierać co najmniej 13%),

-  jeśli poziom eluwialny zawiera od 15 do 40% frakcji ilastej w częściach ziemi- 
tych, to poziom argic musi zawierać co najmniej 1,2 razy więcej tej frakcji niż 
poziom eluwialny,

-  gdy poziom eluwialny zawiera 40% i więcej frakcji ilastej w częściach ziemistych, 
to poziom argic musi zawierać co najmniej o 8% więcej tej frakcji (np. gdy 
poziom eluwialny zawiera 42% frakcji ilastej, to poziom argic musi zawierać 
tej frakcji co najmniej 50%).

Poziom argic jest poziomem diagnostycznym gleb płowoziemnych.
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Poziom calcic (lac. calcium -  wapń)

Poziom calcic jest poziomem iluwialnym wtórnego nagromadzenia węglanu wapnia lub 
innych węglanów. Nagromadzenie węglanów może występować w poziomie C lub innych 
poziomach genetycznych, na przykład w poziomie argic lub natric.

Poziom calcic może mieć dwie formy. Pierwsza, gdy materiał zalegający pod 
poziomem calcic zawiera mniej sze ilości węglanów niż poziom calcic. W tym przypadku 
poziom calcic tworzy poziom wtórnego wzbogacenia w węglany, ma miąższość 15 
cm i większą i zawiera 15% bądź więcej CaC03, a ponadto zawiera o 5% CaCC>3 
więcej niż poziom C. Druga, gdy poziom calcic ma miąższość 15 cm i większą oraz 
zawiera 15% i więcej CaC03, a ponadto zawiera 5% objętościowo i więcej węglanów 
wtórnie nagromadzonych w postaci otoczek, konkrecji lub miękkiej mączystej obsypki.

Poziom ten nie musi zawierać więcej węglanów niż materiały pod nim leżące, jeśli 
zalega na wapieniach, marglach i innych skałach bogatych w węglan wapnia.

Gdy uziamienie gleb stanowią piaski, gliny piaszczyste, utwory szkieletowo- 
piaszczyste i szkieletowo-gliniaste, zawierające mniej niż 18% frakcji ilastej, wówczas 
poziom calcic musi mieć miąższość 15 cm i większą, ale wystarczy, że zawiera o 5% 
objętościowych i więcej wtórnie nagromadzonego, mączystego CaC03 niż poziomy 
pod nim zalegające.

Wtórnie nagromadzony CaC03 można łatwo określić, gdyż występuje on w postaci 
białych mączystych wypełnień, stwardniałych konkrecji, białych zwisów soplowatych 
w dolnych partiach części szkieletowych i białych warstewek.

W glebach mających płytkie zwierciadło wód gruntowych, zawierających znaczne 
ilości węglanów na skutek podsiąku kapilarnego wód oraz ich ewapotranspiracji, 
następuje wytrącanie znacznych ilości węglanów. W zależności od głębokości zalegania 
zwierciadła wód gruntowych i miąższości warstwy wzniosu kapilarnego wytrącenia 
węglanów mogą występować na różnych głębokościach, od 30 do 100 cm. Gleby 
takie położone są zwykle w zakleśnięciach terenowych i tworzą pas przejściowy od 
zaklęśnięć do wysoczyzn lub występująna mikrowyniesieniach w obrębie zaklęśnięć.

Poziom calcic musi spełniać następujące kryteria:
1) mieć miąższość 15 cm lub większą,
2) nie być stwardniały lub scementowany,
3) ma ponadto jedną lub więcej poniższych cech:

a) zawierać 15% i więcej CaCO^i ta zawartość musi być co najmniej o 5% 
większa niż w poziomach niżej zalegających lub

b) zawierać 15% lub więcej CaC03, a zawartość wtórnych identyfikowanych 
węglanów musi być większa niż 5% objętościowych, lub

c) zawierać 5% lub więcej węglanu wapnia, gdy:
-  części ziemiste poziomu calcic zawierają mniej niż 18% frakcji ilastej,
-  uziamienie tego poziomu stanowią piaski, piaski szkieletowe, piaszczyste 

gliny gruboziarniste lub gliny szkieletowe,
-  zawierać 5% lub więcej (objętościowo) identyfikowanych wtórnych 

węglanów lub węglanów wapnia (wagowo) o 5% lub więcej niż poziomy
pod nim zalegające.

Poziom calcic może występowaćnp.wczamych ziemiach, w czamoziemach, w gidach płowych
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Poziom cambic (łac. cambiare -  zmieniać, przemieniać)

Poziom cambic jest poziomem podpowierzchniowym i obejmuje poziom genetyczny 
B. Zajmuje część solum i najczęściej występuje w strefie korzenienia się roślin. Poziom 
cambic jest poziomem intensywnych przemian fizycznych, chemicznych i biologicznych 
materiałów glebowych, które wykazująuziamienie piasków gliniastych i drobniejsze. 
Przemiany fizyczne tego poziomu polegająna przemieszczaniu się cząsteczek glebowych 
wywołanym przez procesy mrozowe, korzenie roślin, faunę glebową i inne. Pierwotne 
cechy materiału macierzystego tego poziomu zostały całkowicie zniszczone, łącznie z 
warstwami w utworach aluwialnych lub w innych osadach wodnych. Do procesów 
pedogenicznych należy również formowanie się struktury agregatowej różnego kształtu 
i wielkości. Chemiczne przemiany w tym poziomie polegająna hydrolizie minerałów 
pierwotnych i tworzeniu minerałów ilastych oraz uwolnieniu półtoratlenków, a także 
rozpuszczeniu i usuwaniu węglanów, redukcji i powolnym przemieszczaniu wolnych 
tlenków żelaza oraz materii organicznej. Do tego poziomu może również przemieszczać 
się frakcja ilasta. Jednak przemiany te nie doprowadzają do wytworzenia poziomu 
spodic, argic, agric i natric.

Poziom cambic musi spełniać następujące kryteria:
1) uziamienie piasków gliniastych i drobniej sze,
2) strukturę gleby, a nie materiałów macierzystych, przynajmniej w ponad połowie 

objętości poziomu,
3) oznaki intensywnych przemian wyrażone morfologicznie w co najmniej jednej z 

poniższych form:
a) barwa (wg Munsella) w stanie wilgotnym o większym nasyceniu, większej 

jasności lub odcieniu bardziej czerwonym niż w warstwie niżej lub wyżej
leżącej;

b) ślady wymycia węglanów lub gipsu, wyrażające się mniejszą zawartością 
węglanów lub gipsu w poziomie cambic niż w poziomach pod nim leżących,

c) obecność struktury gleby i brak struktury materiałów macierzystych w całości 
frakcji ziemistych, jeżeli w materiałach macierzystych brak węglanów.

4) minimalną miąższość 15 cm.
Poziom cambic może mieć niektóre właściwości poziomów argic i spodic, ale nie 

spełnia wszystkich określonych kryteriów dla tych poziomów. Poziom ten nie wykazuje 
ani scementowania, ani stwardnień, ani też twardej konsystencji w stanie wilgotnym. 
Spągowa jego część sięga co najmniej do głębokości 25 cm poniżej powierzchni gleby.

Poziom cambic jest diagnostycznym poziomem dla gleb brunatnoziemnych. Może 
również występować w niektórych glebach opadowo-glej owych, czarnych ziemiach, 
czamoziemach i innych, ale wtedy najczęściej nie spełnia wszystkich kryteriów.

Poziom fragic (lac.fragilis -  łamliwy, kruchy)

Poziom fragic -  stwardniały, o dużym zagęszczeniu materiału glebowego -  tworzy 
się w glebach gliniastych, pyłowych, rzadziej piaszczystych. Może, lecz nie musi zalegać 
bezpośrednio pod poziomem cambic, spodic, argic lub lwic. Wykazuje dużą gęstość 
objętościową (pc > 1,75 Mg-mf3), jest scementowany w stanie suchym i wykazuje
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konsystencję twardą lub bardzo twardą. W stanie wilgotnym charakteryzuje się średnią 
lub słabą kruchością, a pod naciskiem rozpada się na bryły nieulegające deformacjom. 
Zwykle wykazuje plamy oglejenia i bardzo małą wodoprzepuszczalność. W poziomie 
tym można obserwować szereg pionowych nieregularnych płaszczyzn wybielonych, 
które rozdzielają materiał poziomu na grube lub bardzo grube poligony lub pryzmy. 
Najczęściej poziom ten ma odciętą lub wyraźną granicę stropową, a dyfuzyjną granicę 
spągową. Jest pozbawiony korzeni, z wyjątkiem płaszczyzn wybielonych, którymi 
przemieszczają się w głąb korzenie roślin, ponieważ materiał wybielony nie jest tak 
zwarty jak materiał wewnątrz poligonów.

Identyfikacja poziomu fragic odbywa się głównie w terenie. Należy zastosować 
cały zespół cech wyróżniających, ponieważ poziom ten nie ma jakiejś jednej cechy 
zasadniczej.

Cechy diagnostyczne poziomu:
1. Zalega poniżej poziomu eluwialnego, ale niekoniecznie bezpośrednio pod nim 

(nie dotyczy to gleb zerodowanych).
2. Gdy ponad poziomem fragic  występuje poziom cambic lub argic, wtedy 

pomiędzy tymi poziomami a poziomemfragic często występuje poziom lwic z wyraźnie 
wybielonymi ziarnami piasku i pyłu; często poziom lw ic  jest nasycany wodą 
zawieszoną, stagnującąna poziomie fragic.

3. Gdy poziom ten dłuższy czas nie jest nasycony wodą, wówczas wybijają się 
wyraźnie wybielone smugi pionowe, które w przekroju poziomym tworzą wyraźny 
obraz poligonów. Granice poligonów podkreślająciemnobrunatne lub czerwonobrunatne 
cienkie warstewki tlenków żelaza pokrywające elementy pryzmatyczne.

4. Gdy poziom jest wyschnięty (wilgotność trwałego więdnięcia), wówczas 
pomiędzy wybieleniami materiał jest bardzo twardy, a gdy jego wilgotność zbliżona 
jest do polowej pojemności wodnej, wówczas materiał jest zbity, łamliwy (nieplastyczny).

5. Wewnątrz elementów pryzmatycznych brak jest korzeni roślin; gdy zbitość 
całego poziomu jest niewielka, a korzenie penetruj ącałąj ego przestrzeń, wówczas nie 
można go zaliczyć do poziomufragic. Korzenie roślin wchodząjedynie do wybielonych 
pionowych smug pomiędzy elementy pryzmatyczne, a tylko bardzo drobne korzonki 
wchodzą płytko w elementy strukturalne. Odległość pomiędzy pojedynczymi korzonkami 
w obrębie elementów pryzmatycznych nie może być mniejsza niż 10 cm; jest to 
minimalna średnica zbitego elementu pryzmatycznego.

6. Uziamienie frakcji ziemistej poziomufragic jest drobniejsze niż drobnoziarnistych 
piasków słabo gliniastych, a zawartość frakcji ilastej jest zwykle mniejsza niż 35%; są 
to zwykle gliny, gliny pylaste i gliny piaszczyste.

7. Powietrznie suche bryły wielkości pięści wypreparowane z tego poziomu po 
zanurzeniu w wodzie ulegają spękaniom i lasowaniu.

Poziom fragic w naszych warunkach może występować w glebach płowych.

Poziom glossic (gr. glossa -  język)

Poziom glossic rozwija się w wyniku degradacji poziomów argic lub cambic, z 
których frakcja ilasta, a także wolne tlenki żelaza są wypłukiwane z górnych partii 
tych poziomów w formie pionowych zacieków.
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Poziom glossic musi mieć miąższość 5 cm lub większą i zbudowany jest:
1) z części eluwialnej (językowatych zacieków) składającej się z materiałów 

zaciekowych lw ic , które tworzą 15 do 85% obj. poziomu glossic,
2) z części iluwialnej, tj. pozostałości poziomu argic.
Poziom glossic jest poziomem diagnostycznym gleb płowych zaciekowych.

Poziom luvic (łac. eluere -  wymywać)

Poziom lwic jest poziomem eluwialnym o grubości 1 cm lub większej, który ma 85% lub 
więcej (obj ętościowo) materiału częściowo odmytego z frakcj i ilastej. Spotyka się go poniżej 
poziomu A, ale niekiedy występuje także od powierzchni gleby gdy jest ona zerodowana. 
Pod poziomem lwic zalega poziom argic lub warstwa stwardniała, lub poziom fragic. Może 
pojawiać się pomiędzy poziomem mollic i argic lub pomiędzy poziomem cambic i argic 
oraz warstwą stwardniałą. Oddziela niekiedy lamelle, które tworzą poziom argic.

Poziom lw ic  jest poziomem charakterystycznym dla gleb płowoziemnych.

Poziom orsztynowy (niem. Ort -  miejsce, Stein -  kamień)

Poziom orsztynowy jest odmianą poziomu spodic. Charakteryzuje się obecnością 
wszystkich wymienionych cech:

1) Zbudowany jest z diagnostycznego materiału glebowego spodic.
2) Stanowi warstwę, która jest scementowana co najmniej w 50%.
3) Ma miąższość co najmniej 2,5 cm.
Poziom orsztynowy występuje w glebach bielicoziemnych.

Poziom placic (gr. plax -  płaski kamień, cienka scementowana 
warstewka)

Poziom placic jest scementowany tlenkami żelaza i manganu lub przez kompleksy 
żelazisto-próchniczne. Warstewki scementowane przez żelazo wykazują barwę intensywnie 
brązową do ciemnoczerwonobrunatnej, scementowane zaś żelazem i manganem lub przez 
kompleksy żelazisto-organiczne mają barwę czarną. Miąższość waha się od 2 do 10 mm i 
rzadko wynosi 1 mm lub 20 do 40 mm. Poziom ten tworzą warstewki w przybliżeniu 
równoległe do powierzchni terenu w obrębie górnej, 50-centymetrowej warstwy gleby. Są 
to przeważnie warstewki pofalowane, a czasami pozawijane. Poziom ten stanowi przegrodę 
dla przesiąkania wody i penetracji korzeni roślin.

Geneza tego poziomu nie jest wyjaśniona. Tworzy się on w różnych utworach. 
Bardzo często pojawia się w glebach mineralnych u podnóży kopulastych torfowisk 
wysokich. Identyfikacje tego poziomu zwykle nie nastręczają kłopotów. Scementowana 
warstewka silnie odcina się od reszty materiału mineralnego i występuje zawsze pod 
poziomem powierzchniowym. Analizy wykazują, że warstewki te zawierają 1-10% i 
więcej węgla organicznego. Zawartość materii organicznej i położenie warstwy w 
profilu łatwo odróżniają od rudy darniowej lub warstewek żelazistych, pozostających 
w obrębie podsiąku kapilarnego wód gruntowych lub ich poziomego przepływu.

Poziom placic winien spełniać następujące kryteria:
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1) Jest scementowany przez żelazo lub żelazo i mangan oraz materię organiczną, 
bez innych czynników cementujących.

2) Ze względu na to, że ma on poziomą ciągłość, korzenie mogą penetrować tylko 
wzdłuż pionowych spękań występujących w odległości 10 cm i większych od siebie.

3) Ma minimalną grubość wynoszącą 1 mm. Jeżeli występuje wraz z materiałami 
spodic, wykazuje miąższość mniejszą niż 25 mm.

Poziomplacic może występować w glebach płowoziemnych i bielicoziemnych.

Poziom rubic (łac. ruber -  czerwony)

Poziom rubic jest podpowierzchniowym poziomem wzbogacania głównie w związki 
żelaza, który zalega bezpośrednio pod poziomem próchnicznym ochric lub umbric. 
Wzbogacenie w związki żelaza ma charakter zarówno autochtoniczny, jak  i 
allochtoniczny, związany z podsiąkiem kapilarnym wody gruntowej i/lub z 
podpowierzchniowym spływem wody zawierającej związki Fe wymyte z gleb terenów 
wyżej położonych. Barwa tego poziomu wynika z obecności śladowych ilości hematytu.

Poziom rubic ma następujące cechy:
1) odcień barwy wg Munsella bardziej czerwony niż 7,5YR i/lub nasycenie w 

stanie wilgotnym 5 lub większe,
2) uziamienie piasków, piasków gliniastych lub glin piaszczystych,
3) miąższość 15 cm i większą.
Poziom rubic jest poziomem diagnostycznym dla gleb ochro wy ch.

Poziom salic (łac. sal -  sól, słony)

Poziom salic zawiera wtórnie nagromadzone sole łatwiej rozpuszczalne w zimnej 
wodzie niż gips. Przewodność elektryczna właściwa wyciągu z pasty nasyconej (ECe) 
jest równa lub większa niż 15 dSm"1 (25°C), a jego miąższość musi być większa niż 
15 cm, przy czym iloczyn miąższości poziomu wyrażonego w centymetrach i 
przewodności elektrycznej właściwej wyrażonej w dS-m-1 musi być równy lub 
większy niż 450 dS-m"1 (25°C).

Poziom salic występuje w glebach słonych i jest ich poziomem diagnostycznym.

Poziom sideric (gr. sideros -  żelazo)

Poziom sideric jest podpowierzchniowym poziomem nieiluwialnej akumulacji 
amorficznych tlenków glinu i żelaza oraz pewnej ilości próchnicy w postaci 
nieruchliwych kompleksów glinowo-żelazisto-próchnicznych. Ma cechy zbliżone do 
poziomu cambic z tą różnicą, że występuje w materiale piaszczystym o uziamieniu 
piasku słabogliniastego lub piasku luźnego. Poziom sideric zalega bezpośrednio pod 
poziomem próchnicznym ochric, rzadziej umbric. W glebach leśnych granica między 
poziomem sideric a poziomem próchnicznym jest łagodna, natomiast w glebach 
uprawnych jest wyraźna lub ostra. Spąg poziomu sideric, w przeciwieństwie do 
poziomów cambic i spodic, najczęściej wyraźnie odcina się od niżej leżącego materiału 
macierzystego. Miąższość poziomu sideric wynosi przeważnie 30-70 cm, w glebach 
uprawnych może być mniejsza niż 30 cm.
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Poziom sideric musi spełniać następujące kryteria:
1) miąższość co najmniej 15 cm,
2) barwa materiału wilgotnego wg tabel Munsella 7,5YR lub 10YR, jasność i 

nasycenie większe od 3,
3) pH w wodzie najczęściej 4-5, w glebach uprawnych pH powyżej 5,
4) procentową zawartość pedogenicznych tlenków glinu i żelaza równą lub większą 

niż w poziomie wyżej leżącym (A \\xbAp)\ w przypadku zapoczątkowanej iluwiacji 
zawartość Al + 1/2 Fe niewiększą niż dwukrotność zawartości w poziomie wyżej 
leżącym1,

5) stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym 
najczęściej wynoszący poniżej 30%.

Poziom sideric jest poziomem diagnostycznym dla gleb rdzawych.

Poziom spodic (gr. spodos -  popiół drzewny)

Poziom spodic jest podpowierzchniowym poziomem iluwialnej akumulacji 
amorficznych tlenków glinu i żelaza oraz próchnicy, który zalega zwykle pod poziomem 
albie. W glebach uprawnych poziom spodic często występuje bezpośrednio pod 
poziomem próchnicznym Ap  (ochric, umbric lub anthric). Pierwotne uziamienie 
materiału tworzącego poziom spodic odpowiada najczęściej piaskom luźnym, choć 
nie wyklucza się jego wytworzenia w materiałach o innym uziamieniu (np. w glebach 
górskich). Barwa tego poziomu waha się od brązowoczamej do rdzawobrązowej, 
zależnie od ilości i wzajemnych proporcji tlenków glinu i żelaza oraz próchnicy. Ilości 
substancji nagromadzonych w poziomie spodic decydują również o strukturze materiału 
glebowego. Przy niewielkiej iluwiacji tlenków Al oraz Fe i małej ilości próchnicy może 
być zachowana struktura rozdzielnoziamista, natomiast duże nagromadzenie tych 
związków powoduje powstawanie spoistych agregatów, a nawet orsztynu.

Poziom spodic musi spełniać następujące kryteria:
1) mieć zawartość materiału diagnostycznego spodic wynoszącą 85% lub więcej 

w warstwie miąższości 2,5 cm lub większej, która nie jest częścią poziomu^,
2) pH w wodzie 5,9 lub mniej,
3) zawartość węgla organicznego 0,5% lub więcej, co najmniej w pewnej części 

poziomu,
4) wykazywać jedną lub obie następujące cechy:

a) obecność wyżej leżącego poziomu albie, a bezpośrednio pod poziomem albie 
następujące barwy próbek wilgotnych i roztartych wg tabel Munsella:

-  odcień 7,5YR, jasność 5 lub mniejszą, nasycenie barwą4 lub mniejsze lub
-  odcień 10YR lub neutralny, jasność i nasycenie 2 lub mniejsze lub
-  odcień 10YR jasność 3 a nasycenie 1 lub

b) z poziomem albie lub bez niego poziom spodic wykazuje jedną z wymienionych 
w punkcie 4a barw, lub odcień 7,5YR, jasność próbki wilgotnej i roztartej 5 lub 
mniejszą, nasycenie barwą 5 lub 6 i jedną lub więcej niżej wymienionych cech:

1 Kryterium umożliwia odróżnienie poziomu sideric od poziomu spodic.
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-  scementowanie materią organiczną i glinem z lub bez żelaza, w co najmniej 
50% objętości poziomu i bardzo kruchą konsystencję w części scemen- 
owanej lub

-  obecność orsztynu o miąższości 2,5 cm lub większej, scementowanego 
materią organiczną oraz związkami glinu i żelaza w co najmniej 50% lub

-  zawartość Al + 1/2 Fe wynosi 0,50% lub więcej, przy czym mniej 
niż połowa tej ilości występuje w wyżej leżącym poziomie mineralnym lub
-  gęstość optyczna ekstraktu szczawianowego (ODOE) przy A 430 nm 

wynosi 0,25 lub więcej; wartość ODOE powinna być jednocześnie
przynajmniej dwukrotnie większa niż w nadległym poziomie mineralnym lub 

-  obecność lamelli żelazistych1 w warstwie o miąższości co najmniej 
25 cm zajmujących objętość 10% lub większą,

c) miąższość 2,5 cm lub większą.
Poziom spodic jest poziomem diagnostycznym dla gleb bielicoziemnych.

Poziom vertic (łac. vertere -  odwracać)

Poziom vertic jest poziomem podpowierzchniowym, w którym klinowate bądź 
równoległościenne pryzmaty strukturalne mąjąwygładzone i wybłyszczone powierzchnie 
agregatów (slickensides) w rezultacie kurczenia się i pęcznienia materiału glebowego. 
W stanie suchym poziomy vertic mają szczeliny o szerokości 1 cm lub większej. 

Poziom vertic musi spełniać następujące kryteria:
1) zawiera co najmniej 30% frakcji ilastej, składającej się z minerałów pęczniejących 

w całej objętości,
2) strukturę pryzmatyczną składającą się z ostrokrawędzistych agregatów,
3) wygładzone powierzchnie ślizgu (slickensides),
4) miąższość większą niż 25 cm.
Dodatkową cechą charakterystyczną tego poziomu jest wartość współczynnika 

rozszerzalności liniowej (COLE), który wyraża zdolności do kurczenia -  pęcznienia materiału 
glebowego. W poziomach vertic wartość współczynnika COLE jest większa niż 0,6. 

Poziom vertic jest poziomem diagnostycznym dla vertisoli.
Relacje pomiędzy wybranymi diagnostycznymi poziomami podpowierzchniowymi 

(endopedonami) przedstawia zamieszczony diagram (rys. 2).

2.3. Diagnostyczne materiały glebowe

2.3.1. Mineralne diagnostyczne materiały glebowe 

Materiał albie

Barwę materiałowi glebowemu albie (łac. albus -  biały) nadają raczej pierwotne 
ziarna piasku i pyłu niż otoczki na tych ziarnach. Oznacza to, iż tlenki żelaza zostały

'Lamelle żelaziste -  niescementowane warstewki o miąższości < 2,5 cm, zawierające iluwialne żelazo.
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RYSUNEK 2. Diagram przedstawiający relacje pomiędzy poziomami podpowierzchniowymi 
(endopedonami)
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usunięte z tego materiału lub zostały wysegregowane do tego stopnia, iż barwa materiału 
jest w znacznym stopniu zdeterminowana barwą pierwotnych ziaren kwarcu.

Materiał albie musi spełniać następujące kryteria:
1) barwę wg tabel Munsella w stanie suchym:

-  jasność 7 lub 8 i nasycenie 3 lub mniejsze lub
-  jasność 5 lub 6 i nasycenie 2 lub mniejsze,

2) barwa wg tabel Munsella w stanie wilgotnym:
-jasność 6, 7 lub 8 i nasycenie 4 lub mniejsze lub 
-jasność 5 i nasycenie 3 lub mniejsze.

Stosunkowo niezmienione warstwy jasno zabarwionego piasku lub innego materiału 
zdeponowanego przez wiatr lub wodę, mimo podobnej barwy i morfologii, nie są 
materiałem albie. Są to jedynie warstwy materiałów, niewykazujące przemieszczenia 
wolnych tlenków żelaza i nieznajdujące się nad poziomem iluwialnym lub jakimkolwiek 
innym, z wyjątkiem gleby kopalnej.

Diagnostyczny materiał glebowy albie występuje głównie w glebach bielicoziemnych.

Materiał f lu v ie

Materiał glebowy fluvie (łac. flicvius -  rzeka) odnosi się do osadów rzecznych, 
morskich i jeziornych, które otrzymują świeży materiał w regularnych odstępach czasu 
lub otrzymywały go w niedalekiej przeszłości.

Wykazuje on warstwowanie w co najmniej 25% objętości gleby do określonej 
głębokości. O warstwowaniu świadczyć może także zawartość węgla organicznego 
zmniejszająca się nieregularnie wraz z głębokością lub wynosząca powyżej 0,2% na 
głębokości 100 cm. Cienka warstwa piasku może mieć zawartość węgla organicznego 
mniejsząniż osad o drobniejszym uziamieniu znajdujący się poniżej (wyłączając kopalne 
poziomy A). Materiał glebowy fluvie często nosi cechy wcześniejszej pedogenezy.

Diagnostyczny materiał glebowy fluvie występuje w madach rzecznych, osadach 
morskich, osadach jeziornych, zamulonych glebach organicznych.

Zaciekowy materiał luvic

Zaciekowy materiał luvic penetruje poziom argie do głębokości 5 cm lub większej i 
pokrywa powierzchnie agregatów w tym poziomie. Występowanie poziomu luvic nie jest 
konieczne. Materiał lwic stanowi mniej niż 15% obj. warstw, które tworzą zacieki w obrębie 
poziomu argic. Tworzy on ciągłe powłoczki o grubości co najmniej 0,1 mm na ziarnach 
piasku lub gruzełkach, na pionowych ściankach agregatów; ogólna jego grubość wynosi 2 
mm lub więcej pomiędzy sąsiednimi agregatami. Materiał zaciekowy ma przeważnie uziamienie 
piasku lub pyłu, a ponieważ kwarc jest głównym składnikiem frakcji pyłu i piasku, to zwykle 
ma on barwę jasnoszarą w stanie wilgotnym i prawie białą w stanie suchym.

Zaciekowy materiał luvic spełnia następujące kryteria:
1) penetruje w formie językowatych zacieków poziomy argic do głębokości co 

najmniej 5 cm,
2) ma grubość 2 mm lub większą pomiędzy pionowymi ścianami sąsiednich 

agregatów,
3) stanowi mniej niż 15% obj. warstw, które penetruje.
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Materiał spodic

Materiał spodic buduje poziom iluwialny, który zalega pod epipedonami: histic, 
ochric lub umbric lub pod poziomem albie. W niezaburzonych profilach materiał 
spodic występuje pod poziomem albie. Może znajdować się w obrębie epipedonu 
umbric lub poziomu Ap. Materiał spodic jest mineralnym materiałem glebowym, w 
którego budowie dominuje aktywny materiał amorficzny (iluwialny), tj. materia 
organiczna, glin i żelazo.

Materiał spodic musi spełniać następujące kryteria:
1) pH w wodzie 5,9 lub mniejsze,
2) zawartość węgla organicznego co najmniej 0,5%,
3) wykazuje jedną lub obie następujące cechy:

a) obecność wyżej leżącego poziomu albie, a bezpośrednio pod poziomem albie 
następujące barwy wilgotnych i roztartych próbek wg tabel Munsella:

-  odcień 7,5YR, jasność 5 lub mniejszą, nasycenie 4 lub mniejsze lub
-  odcień 1OYR lub neutralny, jasność i nasycenie 2 lub mniejsze lub
-  odcień 10YR, jasność 3, nasycenie 1 lub

b) obecność poziomu albie lub jego brak oraz jednej z barw wymienionych
wyżej lub odcień 7,5YR, jasność próbki wilgotnej i roztartej < 5, nasycenie
5 lub 6, jedną lub więcej niżej wymienionych cech morfologicznych lub

chemicznych:
-  scementowanie materią organiczną, glinem i żelazem w co najmniej 50% 

objętości materiału lub
-  > 0,5% (Al + 1/2 Fe ), przy czym mniej niż połowa tej ilości występuje w 

wyżej leżącym poziomie mineralnym lub
-  gęstość optyczna ekstraktu szczawianowego (ODOE) przy A 430 nm

> 0,25; w artość ODOE pow inna być jednocześnie przy
najmniej dwukrotnie większa niż w nadległym poziomie mineralnym lub

-  obecność lamelli żelazistych w warstwie o miąższości 25 cm lub większej, 
zajmujących objętość 10% lub większą.

Diagnostyczny materiał glebowy spodic występuje w glebach bielicoziemnych.

2.3.2. Organiczne materiały diagnostyczne

Materiały Jibric  (torfy fib r ic , torfy fibrowe)

Organiczne materiały fibric (łac. fibra -  włókno) tworzą torfy słabo rozłożone 
składające się z fragmentów nierozłożonych tkanek roślin torfotwórczych i niewielkiej 
ilości humusu.

1. Fragmenty tkanek są na tyle duże, że po roztarciu torfu między palcami i 
przepłukaniu go wodą, włókna pozostają na sicie o średnicy oczek 0,15 mm.

2. Zawartość tych włókien, oznaczonych metodąLynna i in. [ 1974], powinna być 
większa niż 75% objętościowych lub 40%, ale wówczas jasność odcienia barwy 10YR 
wyciągu nasyconego roztworu difosforanu(V) sodu powinna być większa niż 5.
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3. Materiały fibric są zaklasyfikowane do klasy rozkładu H3 wg skali von Posta, a 
zawartość humusu w tym torfie oznaczona metodąmikroskopową(PN-G-04595) powinna 
być równa lub mniejsza niż 30%. Materiały te mają gęstość w układzie naturalnym 
mniejsząniż 0,1 Mg- m~3 i pełnąpojemność wodną od 850 do 3000% s.m. Sąto przeważnie 
torfy wysokie i przejściowe, ale także niskie torfy mszyste, trawiaste i turzycowe.

Materiały hemie (torfy hemie, torfy hemowe)

Organiczne materiały hemie (gr. hemi -  połowa, średni) tworzą torfy średnio 
rozłożone -  mające pośredni stopień rozkładu pomiędzy torfami fibric a sapric. Dlatego 
wykazują pośrednie cechy morfologiczne i fizyczne pomiędzy torfami fibric i sapric.

1. Stopień rozkładu torfu wg skali von Posta wynosi od H4 do H6, a nasycenie 
barwą wg testu difosforanu(V) sodu od 3 do 5.

2. Zawartość humusu wg metody mikroskopowej zawiera się w granicach od 31 
do 60%, a zawartość włókien wg metody Lynna i in. [1974] jest większa od 16 i 
mniejsza od 40% objętościowych.

Materiały sapric (torfy sapric, torfy saprowe)

Organiczne materiały sapric (gr. sapros -  w stanie rozkładu, najbardziej rozłożony) 
tworzą torfy bardzo mocno rozłożone.

1. Mają one stopień rozkładu wg skali von Posta > H6.
2. Zawierająpowyżej 60% objętościowych humusu oznaczonego mikroskopowo, a 

włókien mniej niż 16%. Nasycenie barwą wg testu difosforanu(V) sodu wynosi 3 lub 
mniej. Materiały sapric są najbardziej trwałe, wykazują gęstość objętościową większą 
niż 0,2 Mg-nT3, porowatość < 85%, połową pojemność wodną70-72% objętościową.

Materiały limnic

Organiczne materiały limnic (gr. limn -  jezioro) wytworzyły się pod wodą w 
procesie sedymentacji. Obejmują pięć podstawowych utworów:

1. Gytie -  sąto utwory organiczne powstałe w procesie osadzania się materiałów 
organicznych na dnie zbiorników wodnych. Ich barwa w stanie mokrym jest czarna, 
oliwkowa, oliwkowobrunatna. Według tabel Munsella sąto barwy: 2,5Y, 5Y, jasność 
barwy 5 lub mniejszą i nasycenie barwą 2. Zawierają liczne grudki ekskrementów, 
mezo- i mikrofauny o różnych rozmiarach, a niekiedy drobny i grubszy detrytus roślinny. 
W stanie naturalnym tworzą słabo lepką suspensję wodną lub słabo sprężystą masę, a 
po wysuszeniu pękając w płaszczyźnie poziomej tworzą struktury płytkowe i 
skorupkowe. Wyciąg nasyconego roztworu difosforanu(V) sodu na bibule chromato
graficznej daje najczęściej barwy 10YR 7/3, a kationowa pojemność wymienna jest 
mniejsza niż 240 cmol(+)-kg_1 materii organicznej;

2. Ziemie okrzemkowe -  osady jeziorne pancerzy okrzemek zmieszanych z 
humusem. Mają barwę od żółtobrunatnej do żółtej (10YR), jasność od 3 do 5, która 
zmienia się nieodwracalnie po wyschnięciu. Wyciąg nasyconego roztworu difosforanu 
(V) sodu na bibule chromatograficznej daje większąjasność barwy i mniejsze nasycenie 
barwy niż 10YR7/3. Sąto przeważnie utwory drobno warstwo we. Pod mikroskopem 
widoczny jest drobny detrytus roślin i pancerzyki okrzemek;
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3. M argle jeziorne -  węglanowe osady jezio rne silnie burzące się z 
rozcieńczonym HC1; białe, szaroróżo we, jasnoszare i szarooliwkowe. Wykazują budowę 
litą, czasami warstwowaną. Po wyschnięciu pękają w poziome płytki.

4. Kreda jeziorna -  (wapień jeziorny lub wapień łąkowy), odmiana wapienia 
podobna do kredy piszącej, powstaje jako osad jeziorny w środowisku kontynentalnym. 
Często zawiera skorupy ślimaków. Kreda jeziorna, w przeciwieństwie do kredy piszącej, 
powstaje w jeziorach, bagnach i podmokłych łąkach. Tworzy się wskutek chemicznego 
lub biochemicznego wytrącania węglanu wapnia w środowisku słodkowodnym 
zubożonym w C 0 2 (w cieplejszych wodach stojących lub w wodach obfitych w 
fitoplankton i roślinność wodną, która pochłania C 02 z wody). Kreda jeziorna w stanie 
suchym rozciera się w palcach na biały proszek.

5. Muły -  mułami nazywa się utwory organiczne powstałe w płytkich zbiornikach 
wodnych (lokalne zaklęśnięcia w dolinach zalewowych), zalewanych okresowo 
(telmatyczne) lub stale (limnetyczne). Na skutek dużego dopływu masy organicznej 
do zbiorników materiał roślinny ulega rozkładowi i humifikacj i, a produkty tych procesów 
osadzane są na dnie zbiorników. Są to przeważnie związki humusowe dobrze natlenione, 
wysycone wapniem o barwie ciemnobrunatnej do czarnej. Materiał ten ma wszystkie 
cechy podobne do gytii z wyjątkiem sprężystości. Osady mułowe po odwodnieniu 
zbiorników wodnych stanowią materiały macierzyste gleb mułowych.

Materiały torfiaste

Torfiaste materiały glebowe zawierają od 10 do 20% materii organicznej. Materia 
organiczna zakumulowana jest głównie wewnątrz utworu mineralnego (najczęściej 
piaszczystego) i ma charakter humusu, z pewną ilością drobnego włókna roślinnego. 
Struktura zwięzła (zwarta), ale w miarę wzrostu zawartości materii organicznej 
upodabnia się do struktury charakterystycznej dla torfu. Glebowe materiały torfiaste 
zawierają liczne, białe ziarenka piasku (widoczne gołym okiem) i wykazują barwę 
ciemnoszarą. Materiały te występują głównie w glebach murszowatych i glejowych.

2.3.3. Mineralne warstwy i podłoża w glebach organicznych

Mineralne warstwy kumulatywne

Są to warstwy lub warstewki namułów mineralnych (materiały fliwić) w glebach 
organicznych. Łączna miąższość warstewek mineralnych wynosi więcej niż 5 cm lub 
pojedyncza warstwa ma miąższość 5-30 cm. Warstwa mineralna miąższości większej 
niż 30 cm występująca w piętrze środkowym lub dolnym zaliczana jest do podłoża 
mineralnego (patrz Rząd 10 i Aneks 6).

Podłoże mineralne -  C

Podłoże mineralne to nieskonsolidowany utwór mineralny zalegający pod złożem 
organicznym lub ciągła nieskonsolidowana mineralna warstwa (zawierająca mniej niż 
12% C organicznego), o miąższości większej niż 30 cm, występująca w piętrze
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środkowym lub dolnym, zalegająca na materiale organicznym w obrębie głębokości 
130 cm od powierzchni gleby

Podłoże skalne -  R

Skonsolidowana mineralna skała występująca w obrębie 10-130 cm i większej od 
powierzchni gleby organicznej.

2.4. Diagnostyczne właściwości gleb 

Lamelle

Lamelle są poziomem iluwialnym, który został wytworzony w nieskonsolidowanym 
materiale glebowym o miąższości przekraczającej 50 cm. Grubość pojedynczej lamelli 
wynosi od 0,5 do 7,5 cm. Każda lamella zawiera uporządkowaną frakcję ilastą 
zakumulowaną na ziarnach piasku lub pyłu lub pomiędzy nimi. Zawartość iłu w lamelli jest 
większa niż w wyżej leżącym poziomie eluwialnym.

Lamelle mogą występować w postaci dwóch lub więcej poziomych serii, przy czym 
powyżej każdej lamelli musi znajdować się poziom eluwialny. Lamelle mogą wykazywać 
cechy charakterystyczne dla poziomu cambic lub argic. Połączenie dwóch lub więcej 
lamelli o łącznej miąższości co najmniej 15 cm może tworzyć poziom cambic, jeżeli materiał 
wykazuje uziamienie bardzo drobnoziarnistego piasku luźnego, bardzo drobnoziarnistego 
piasku słabogliniastego lub drobniejsze. Suma dwóch lub więcej lamelli może być traktowana 
jako poziom argic, jeżeli ich łączna miąższość wynosi co najmniej 15 cm, a zawartość 
frakcji ilastej w lamellach musi być większa niż w nadległych poziomach eluwialnych o:

1) 3% lub więcej, jeśli jakakolwiek część poziomu eluwialnego zawiera mniej niż 
15% frakcji ilastej (np. 10% w Et, 13% w Bt),

2) 4% lub więcej, jeśli materiał we wszystkich poziomach eluwialnych zawiera 
więcej niż 15% frakcji ilastej (np. 20% w Et, 24% w Bt).

Warunki podmokłości i oglejenia (redukcji) gleb

Gleby podmokłe (zawodnione) są to takie gleby, które aktualnie podlegają stałej lub 
okresowej anaerobiozie. Na obecność tych warunków wskazują cechy redoksy- 
morficzne, które mogą być weryfikowane przez pomiar saturacji i redukcji, z wyjątkiem 
gleb sztucznie odwodnionych.

Charakterystyki podmokłości (saturacji) gleb

Saturacja gleb jest charakteryzowana przez zerowy lub dodatni potencjał macierzysty 
wody glebowej, a ogólnie może być określona stwierdzeniem obecności wody wolnej 
w niezabudowanym otworze wiertniczym. Gleba może być uważana za mokrą, gdy 
potencjał macierzysty wody glebowej jest większy niż 1 kPa. Czas nasycenia gleby 
wodą niezbędny, by powstały warunki podmokłości i redukcji, jest bardzo różny i zależy 
od warunków środowiska przyrodniczego danej gleby. Może on wynosić od kilku dni 
w warunkach tropikalnych do kilku tygodni w innych regionach klimatycznych.
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Wyróżnia się trzy typy saturacji gleb:
1. Endo saturacja. Gleba jest nasycona wodą we wszystkich poziomach i 

warstwach od stropu oglejenia gleby mineralnej do 150 cm i głębiej (endoglej). To 
nasycenie gleby wodą nazywane jest gruntowym, a powstałe oglejenie -  gruntowo- 
glejowym;

2. Episaturacja. Gleba jest nasycona wodą w jednej lub kilku warstwach w obrębie 
150 cm od powierzchni gleby mineralnej. W obrębie tej miąższości musi jednak 
występować jedna lub więcej warstw nienasyconych wodą zalegających poniżej 
warstwy nasyconej. Strefa saturacji występuje jako zawieszone zwierciadło wody 
zalegającej na stropie warstwy względnie nieprzepuszczalnej (epiglej). W obrębie 
warstw nasyconych wodą powstaje oglejenie, które określa się jako: epiglej, stagnoglej 
lub oglejenie opadowo-wodne;

3. Antroposaturacja. Ten typ saturacji odnosi się do specyficznych warunków 
nasycenia wodą gleb uprawnych i ich nawadnianiem zalewowym. Gleby te mają 
charakterystyki właściwe glebom nasyconym i zredukowanym.

Cechy redoksymorficzne gleb

Wszystkie gleby stale lub okresowo podmokłe wykazującechy redoksymorficzne. 
Cechy redoksymorficzne związane są z podmokłością gleb w wyniku przemiennych 
okresów redukcji i utleniania związków żelaza i manganu w glebie. Redukcja występuje 
w czasie nasycenia gleby wodą, a oksydacja -  gdy gleba nie jest nasycona wodą. 
Zredukowane jony żelaza i manganu są mobilne i mogą być transportowane przez 
wodę, gdy przemieszcza się ona przez glebę. Na obraz redoks wpływa również to, że 
mangan jest redukowany szybciej niż żelazo, podczas gdy żelazo jest szybciej utleniane 
niż mangan w warunkach tlenowych. W ten sposób powstaje charakterystyczny obraz 
barwy gleby. Zredukowane jony żelaza i manganu nie ulegają wytrącaniu i mogą być 
wymywane z gleby, gdy pionowe lub poziome strumienie wody przez nią przepływają. 
Po utlenieniu żelazo lub mangan osadzają się, tworząc albo miękkie skupienia, albo 
twarde konkrecje lub grudki. Przemieszczanie się żelaza i manganu w glebie w rezultacie 
procesów redukcyjnych wywołuje redoksymorficzne cechy, które można zdefiniować 
następująco:

Koncentracje redoksymorficzne -  strefy rzeczywistej akumulacji tlenków żelaza 
i manganu obejmujące:

1. Grudki i konkrecje są scementowanymi materiałami i mogą być wyprepa
rowane z gleby w stanie nienaruszonym. Konkrecje są odróżniane od grudek na 
podstawie wewnętrznej budowy. Typowe konkrecje mają wewnątrz koncentryczne 
warstewki widoczne okiem nieuzbrojonym. Grudki natomiast nie mają struktury 
uporządkowanej wewnętrznie. Granice grudek są dyfuzyjne w warunkach in situ, a 
po naruszeniu gleby stają się ostre; granice ostre mają reliktowe grudki w pewnych 
glebach.

2. Plamy brunatne nie są scementowanymi konkrecjami substancji cementu
jących, ale zagęszczeniem tych substancji w materiale glebowym.

3. Powleczone pory glebowe, tj. strefy akumulacji tych substancji na ściankach 
porów glebowych, występują jako powłoczki lub impregnują materiał glebowy
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przylegający do ścianek porów (przestrzenie między agregatami, kanaliki po dżdżow
nicach, korzeniach itp.).

Zubożenia reduktomorficzne -  strefa małego nasycenia barwą (nasycenie barwą 
jest mniejsze niż w materiale macierzystym), z której tlenki Fe i Mn, a także i frakcja 
ilasta, zostały wymyte, włączając w to:

1) zubożenie w żelazo, tj. strefa, która zawiera małe ilości tlenków Fe i Mn, ale 
zawiera frakcję ilastą w ilościach podobnych jak macierzysty materiał glebowy lub

2) zubożenie we frakcję ilastą, tj. strefa, która zawiera małe ilości tlenków Fe i 
Mn, a także frakcji ilastej.

Zredukowany materiał macierzysty -  materiał macierzysty gleby, który in situ 
wykazuje małe nasycenie barwą, ale zmianie podlega odcień barwy lub nasycenie 
barwą w ciągu 30 min po wyeksponowaniu materiału macierzystego na powietrze. 
Ponadto w zredukowanym materiale macierzystym odcień barwy zazwyczaj wynosi 
od2,5Y do 5B.

Zredukowany materiał glebowy niewidoczny morfologicznie -  gleba nie 
wykazuje widocznych cech redoksymorficznych, a reakcja z a-a-dipirydylem w 
roztworze octanu amonu wskazuje na wymagane cechy redoksymorflczne (obecność 
zredukowanego żelaza).

Kryteria diagnostyczne oglejenia gleb

Oglejenie gruntowo-wodne tworzy mozaikę barw, przy czym co najmniej 90% 
powierzchni wyeksponowanej ma barwy zubożeń reduktomorficznych, wyrażających 
się barwą neutralną (wg tabel Munsella) o jasności od N 1 do N8, nasyceniem barwy 
2 lub mniejszym lub barwami o odcieniu zielonkawym i/lub niebieskawym (2,5Y, 5Y, 
5G, 5B). Materiał niezredukowany (oksymorficzny) o innych barwach niż powyższe 
może stanowić 5% powierzchni.

Jeśli materiał zawiera dużo siarki, to przeważają barwy czarne siarczków żelaza 
(greigit, mackinawit, po spryskaniu gleby IM HC1 powstaje silny zapach). W materiale 
węglanowym dominująbarwy białawe. Piaski majązwykle barwy od jasnoszarej do 
białej. Barwy niebiesko-zielone i czarne po napowietrzeniu gleby przechodzą w barwy 
czamobrązowe. Na granicy zwierciadła wód gruntowych, w strefie wzniosu kapilar
nego, mogą występować koncentracje oksymorficzne (grudki, konkrecje, zagęszczenia 
tlenków żelaza i manganu) na powierzchni agregatów glebowych w bioporach i in.

Występowanie cech oksymorficznych wskazuje na przemienne warunki redukcyjne 
i oksydacyjne. Cechy oksymorficzne występują w postaci konkrecji, grudek i plam 
czerwonobrązowych (ferrihydryt), jasnożółtych (jarosyt), pomarańczowych (lepido- 
krokit). W glebach gliniastych i ilastych tlenki i wodorotlenki żelaza wytrącają się na 
powierzchni agregatów, na ściankach porów glebowych, kanałów pokorzeniowych, 
podżdżownicowych i in. Na podstawie oglejenia gruntowo-wodnego wyróżnia się 
jednostki klasyfikacyjne gruntowo-glejowe.

Oglejenie opadowo-wodne (stagnoglejowe) tworzy mozaikę barw w taki sposób, 
że powierzchnie agregatów (lub część materiału glebowego) mają barwy jaśniejsze 
(jasność barwy wg tabeli Munsella mniejsza o co najmniej 1 jednostkę) i bledsze 
(nasycenie barwą niższe o co najmniej 1 jednostkę wg tabeli Munsella), a wewnątrz
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agregatów (lub część materiału glebowego) ma barwy bardziej czerwone (odcień o 
co najmniej 1 jednostkę wyższy wg tabeli Munsella) i jaskrawsze (nasycenie barwą 
większe o 1 jednostkę wg tabeli Munsella) niż część materiału glebowego niewykazu- 
jącego właściwości redoksymorficznych.

Jeżeli warstwa wykazuje opadowo-glejową mozaikę barw w 50% objętości, to 
pozostałe 50% warstwy ma barwy nieredoksymorficzne, które nie są ani jaśniejsze, ani 
bledsze, ani bardziej czerwone i bardziej nasycone barwą. O warunkach redukcyjnych 
warstw opadowo-glej owych świadczy obecność wolnych jonów Fe(II), wykrywana przez 
pojawienie się intensywnej czerwonej barwy na świeżo przełamanej wilgotnej bryle gleby 
po spryskaniu w terenie 2% roztworem a-a-dipirydylu w 10% kwasie octowym, lub 
obecność siarczków żelaza lub metanu. Na podstawie oglejenia opadowo-wodnego 
wyróżnia się jednostki klasyfikacyjne opadowo-glej owe (stagnoglejowe).

Wtórne węglany

Termin wtórne węglany odnosi się do przemieszczonego węglanu wapnia w profilu 
w znaczących ilościach. Przyjmuje się, że węglan wapnia uległ wytrąceniu z roztworu 
glebowego w miejscu translokacji, a nie jest odziedziczony po materiale macierzystym.

Wtórne węglany mogą zakłócać strukturę gleby lub naturalny układ materiałów 
glebowych na skutek dużego ich nagromadzenia w różnej postaci: warstewek, konkrecj i, 
grudek, sferoidalnych agregatów, które w stanie suchym sąmiękkie i sypkie. Ponadto 
mogą one tworzyć miękkie powłoczki na ścianach agregatów, otoczaków i okruchów 
skalnych lub wypełniać pory glebowe. Zazwyczaj nagromadzone są w znaczących 
ilościach, a powłoczki mogą mieć grubość 1 mm lub większą i muszą być wystarczająco 
grube, aby mogły być widoczne w stanie wilgotnym. Do wtórnych form węglanów nie 
zalicza się pseudomyceliów, które pojawiająsię i zanikająw zależności od zmieniających 
się warunków uwilgotnienia gleby.

Współczynnik dojrzałości n gleb odwodnionych

Wartość współczynnika n określa relacja pomiędzy procentową zawartością wody 
w glebie w warunkach polowych a jej zawartością we frakcji ilastej, frakcji piasku i 
pyłu i w próchnicy Pomaga ona w przewidywaniu, czy gleba może być pastwiskiem 
lub odpowiednio obciążana, a także w prognozowaniu, w jakim stopniu powierzchnia 
będzie obniżać się (osiadać) po odwodnieniu gleb.

Dla nietiksotropowych gleb mineralnych, wartość n może być wyliczona z równania:

n = (A -  0,2 R) / (L + 3 H)

gdzie: A -  procentowa zawartość wody w glebie w warunkach polowych, wyliczona 
w stosunku do suchej masy,

R -  procentowa zawartość piasku i pyłu (frakcja od 2-0,002 mm),
L -  procentowa zawartość frakcji ilastej (< 0,002 mm),
H -  procentowa zawartość materii organicznej (C • 1,724).

Spotyka się niewielką ilość danych wyliczeń wartości n. Wartość krytyczna n 
wynosząca 0,7 i mniejsza odnosi się do gleb dojrzałych. W polu można zastosować test
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uproszczony, zgniatając próbkę gleby w ręku: gdy gleba przepływa między palcami z 
trudnością, to wartość n znajduje się pomiędzy 0,7 a 1,0, co oznacza, że materiały są 
słabo dojrzałe, gdy natomiast gleba przepływa pomiędzy palcami łatwo, a wartość n jest 
większa niż 1,0, wówczas materiały glebowe sąpółdojrzałe: gleby ilaste, mułowe, torfowe.

Rozszerzalność liniowa gleb (LE)

Rozszerzalność liniowa pomaga przy przewidywaniu pęcznienia i kurczenia się 
gleby. Rozszerzalność liniowa określonego poziomu (lub warstwy) jest wynikiem jego 
miąższości w centymetrach pomnożonej przez współczynnik COLE. Rozszerzalność 
liniowa całej gleby jest sumą rozszerzalności liniowej wszystkich poziomów i warstw 
rozpatrywanej miąższości gleby.

Współczynnik rozszerzalności liniowej (COLE)

Współczynnik rozszerzalności liniowej (COLE) wyraża się stosunkiem różnicy pomiędzy 
długością bryłki wilgotnej (Z ) i suchej (Z ) do jej długości w stanie suchym (Z ).

W o o

L - Lw s
COLE = ------------

Ls

gdzie: L — długość grudki przy wilgotności równej ciśnieniu 33 kPa,
L -  długość próbki wysuszonej.

O

COLE może być wyliczone na podstawie gęstości objętościowej gleby suchej i 
gęstości objętościowej gleby wilgotnej przy ciśnieniu 33 kPa.

gdzie: p cs -  gęstość objętościowa gleby suchej przy objętości próbki w stanie 
suchym ( Vs\

p  -  gęstość objętościowa gleby wilgotnej przy potencjale macierzystym 
równym 33 kPa.

Współczynnika rozszerzalności liniowej COLE nie powinno się oznaczać w 
przypadku, gdy rozszerzalność liniowa gleby nie jest odwracalna.

Powierzchnie ślizgu (slickensideś)

Powierzchnie ślizgu tworzą wygładzone do połysku ściany elementów strukturalnych 
w glebach lub gruntach wytworzonych z pęczniejących iłów. Powstają, gdy w 
pęczniejącym utworze ilastym, wskutek wzrostu wilgotności, pojawiają się naprężenia 
wewnętrzne powodujące przesuwanie się względem siebie poszczególnych partii materiału. 
Występują w glebach pęczniejących -  vertisolach.
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ZESTAWIENIE TAKSONOMICZNYCH 
JEDNOSTEK GLEBOWYCH

N azw y i symbole wydzielonych rzędów, typów  i pod typów

Rząd Typ Podtyp

1. Gleby 
inicjalne

1.1 .Gleby inicjalne 
skaliste (I S )

1.1.1. Gleby inicjalne skaliste bezwęglanow e -  litosole (ISbe)
1.1.2. Rędziny inicjalne skaliste (ISre)

CO 1.2. Gleby inicjalne 
rum oszowe (I O )

1.2.1. Gleby inicjalne rum oszowe bezwęglanow e (.IObe)
1.2.2. Rędziny rum oszowe (IOre)

1.3. Gleby inicjalne 
erozyjne (IY)

-

1.4. Gleby inicjalne 
akumulacyjne (IJ)

-

2. Gleby 
słabo 
ukształ
tow ane

2.1. Rankery (SQ) 2.1 .1 . R ankery typow e (SQt)
2.1 .2 . Rankery butwinowe (SQbu)
2.1 .3 . Rankery z cecham i bielicowania (SQbi)
2.1 .4 . R ankery z cecham i brunatnienia (SQbr)

(S) 2.2. Rędziny 
właściwe (SJ?)

2 .2 .1 . Rędziny właściwe typow e (SRt)
2.2 .2 . Rędziny właściwe butwinowe (SRbu)

2.3. Pararędziny (SX) 2 .3 .1 . Pararędziny typow e (SXt)
2 .3 .2 . Pararędziny z cecham i brunatnienia (SXbr)

2.4. Arenosole (SL) -

2.5. M ady właściwe (SF) -
2.6. Gleby słabo ukształ
towane erozyjne (SY)

-

3. Gleby 
brunatno - 
ziemne
m

3.1 .Gleby brunatne
eutroficzne
(BE)

3 .1 .1 . Gleby brunatne eutroficzne typow e (BEt)
3 .1 .2 . Gleby brunatne eutroficzne próchniczne (BEpr)
3 .1 .3 . Gleby brunatne eutroficzne wyługowane (BEwy)
3 .1 .4 . Gleby brunatne eutroficzne opadow o-glejow e (BEog)
3.1 .5 . Gleby brunatne eutroficzne gruntow o-glejow e (BEgg)
3 .1 .6 . G leby brunatne eutroficzne z cecham i vertic (BEve)

3.2. Gleby brunatne 
dystroficzne (BD)

3 .2 .1 . G leby brunatne dystroficzne typow a (BDt)
3 .2 .2 . G leby brunatne dystroficzne próchniczne (BDpr)
3.2.3. Gleby brunatne dystroficzne z cechami bielicowania (BDbi)
3.2.4. Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe (BDog)
3 .2 .5 . Gleby brunatne dystroficzne gruntow o-glejow e (BDgg)
3 .2 .6 . Gleby brunatne dystroficzne z cecham i vertic (BDve)

3.3. M ady brunatne (BF) 3 .3 .1 . M ady typow e (BFt)
3 .3 .2 . M ady oglejone (BFgg)

3.4. Rędziny brunatne 
(BR)

3.4 .1 . Rędziny brunatne typow e (BRt)
3.4 .2 . Rędziny czerwonoziem ne (BRcz)

4 .Gleby 
Irdzawo- 
; ziemne
m

4.1. Gleby rdzaw e (RW) 4 .1 .1 . Gleby rdzaw e typow e (RWt)
4 .1 .2 . G leby rdzaw e z cecham i bielicowania (RWbi)
4 .1 .3 . Gleby rdzaw e gruntow o-glejow e (RWgg)

4.2. Gleby ochro we (RH) 4 .2 .1 . Gleby ochrow e typowe (RHt)
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Nazwy i symbole wydzielonych rzędów, typów i podtypów cd.
Rząd Typ Podtyp
5. Gleby 5.1. Gleby płowe 5.1.1. Gleby płowe typowe (.PW t)
płowo- (PW) 5.1.2. Gleby płowe spiaszczone (PW sp)
ziemne 5.1.3. Gleby płowe spiaszczone oglejone (PWsg)
(p) 5.1.4. Gleby płowe opadowo-glejowe (.PWog)

5.1.5. Gleby płowe gruntowo-glejowe (.PWgg)
5.1.6. Gleby płowe z poziomem agric (PWac)
5.1.7. Gleby płowe próchnicze (PWpr)
5.1.8. Gleby płowe piaszczyste (PW pi)
5.1.9. Gleby płowe z cehami brunatnienia (.PWbr)
5.1.10. Gleby płowe z cechami bielicowania (PWbi)
5.1.11. Gleby płowe z cechami glossic (.PW gl)
5.1.12. Gleby płowe z cechami vertic (PWve)

5.2. Gleby płowe 5.2.1. Gleby płowe zaciekowe typowe (PAt)
zaciekowe (PA) 5.2.2. Gleby płowe zaciekowe spiaszczone (PAsp)

5.2.3. Gleby płowe zaciekowe opadowo-glejowe (PAog)
5.2.4. Gleby płowe zaciekowe gruntowo-glejowe (PAgg)
5.2.5. Gleby płowe zaciekowe z poziomem agric (PAac)
5.2.6. Gleby płowe zaciekowe próchniczne (PApr)
5.2.7. Gleby płowe zaciekowe z cechami brunatnienia (PAbr)
5.2.8. Gleby płowe zaciekowe z cechami bielicowania (PAbi)
5.2.9. Gleby płowe zaciekowe z cechami verlic (PAve)

5.3. Gleby płowe 5.3.1. Gleby płowe podmokłe typowe (.PGt)
podmokłe (PG) 5.3.2. Gleby płowe podmokle próchniczne (PGpr)

6. Gleby 6.1. Gleby bielicowe 6.1.1. Gleby bielicowe typowe (.LW\)
bielico- (LW) 6.1.2. Gleby bielicowe orsztynowe (LWor)
ziemne 6.1.3. Gleby glejobielicowe typowe (.LWgt)
(L) 6.1.4. Gleby glejobielicowe orsztynowe (LWgor )

6.1.5. Gleby glejobielicowe murszaste (LWgue)
6.1.6. Gleby glejobielicowe torfiaste (LWgtf)

6.2. Bielice (LB) 6.2.1. Bielice typowe (.LBt)
6.2.2. Bielice orsztynowe (LBor)
6.2.3. Stagnobielice (LBog)
6.2.4. Glejobielice typowe (LBgt)
6.2.5. Glejobielice orsztynowe (LBgor)

7. Gleby 7.1. Czarnoziemy 7.1.1. Czarnoziemy typowe (CW t)
czarno- (CW) 7.1.2. Czarnoziemy kumulacyjne (CW ku)
ziemne 7.1.3. Czarnoziemy z poziomem cambic (CW ca)
(O 7.1.4. Czarnoziemy z poziomem argic (CWar)

7.1.5. Czarnoziemy z cechami opadowo-glejowymi (CWog)
7.2. Czarne ziemie 7.2.1. Czarne ziemie typowe (C Zt)
(CZ) 7.2.2. Czarne ziemie kumulacyjne (C Z ku )

7.2.3. Czarne ziemie z poziomem cambic(CZca)
7.2.4. Czarne ziemie z poziomem argic (CZar)
7.2.5. Czarne ziemie z poziomem calcic (CZcc)
7.2.6. Czarne ziemie wyługowane (CZwy)
1 .2.7. Czarne ziemie glejowe (CZgg)
7.2.8. Czarne ziemie murszaste (CZue)
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Nazwy i symbole wydzielonych rzędów, typów i podtypów cd.
Rząd Typ Podtyp
7. Gleby 7.3. Rędziny czarno ziemne 7.3.1. Rędziny czarnoziemne typowa (CRt)
czamo- (CR) 7.3.2. Rędziny czarnoziemne z cechami brunatnienia (CRbr)
ziemne 7.3.3. Rędziny czarnoziemne opadowo-glejowe (CRog)
(O 7.4. Mady czarno ziemne 7.4.1. Mady czamoziemne typowe (CFt)

(CF) 7.4.2. Mady czamoziemne z cechami brunatnienia (CFbr)
7.5. Gleby dehiwdalne 7.5.1. Gleby deluwialne czamoziemne typowe (CYt)
czamoziemne (CY) 7.5.2. Gleby deluwialne czarnoziemne kumulacyjne (CYku)
7.6. Gleby murszaste (CU) 7.6.1. Gleby murszaste typowe (CUt)

7.6.2. Gleby żelazisto-murszaste (CUzu)
7.6.3. Gleby murszowate (CUme)

8. Gleby 8.1. Gleby glejowe (GW) 8.1.1. Gleby glejowe typowe (GWt)
glejo- 8.1.2. Gleby torfiasto-glejowe (GWtfg)
ziemne 8.1.3. Gleby torfowo-glejowe (GWtog)
(G) 8.1.4. Gleby mułowo-glejowe (GWmłg)

8.1.5. Gleby murszowo-glejowe (GWmrg)
9.Verti- 9.1. Vertisole -

sole dystroficzne (VD)
(V) 9.2. Vertisole 

eutroficzne (KE)
-

9.3. Vertisole 
próchniczne (VP)

-

10. 10.1. Gleby torfowe fibrowe 10.1.1. Gleby torfowe fibrowe typowe (OTit)
Gleby (O Ti) 10.1.2. Gleby torfowe hemowo-fibrowe (OTie)
organi 10.1.3. Gleby torfowe limnowo-fibrowe (OTil)
czne 10.2. Gleby torfowe 10.2.1. Gleby torfowe hemowe typowe (OTet)
(O) hemowe (O Te) 10.2.2. Gleby torfowe saprowo-hemowe (OTea)

10.2.3. Gleby torfowe fibrowo-hemowe (OTei)
10.2.4. Gleby torfowe limnowo-hemowe (OTel)
10.2.5. Gleby torfowe hemowe zamulone (O Tez) 
10.2.6 Gleby torfowre hemowe płytkie (OTep)

10.3. Gleby torfowe 10.3.1. Gleby torfowe saprowe typowe (OTat)
saprowe (O Ta) 10.3.2. Gleby torfowe fibrowo-saprowe (OTai)

10.3.3. Gleby torfowe hemowo-saprowe (OTae)
10.3.4. Gleby torfowe limnowo-saprowe (O Tal)
10.3.5. Gleby torfowe saprowe zamulone (OTaz)
10.3.6. Gleby torfowe saprowe płytkie (OTap)

10.4. Gleby organiczne 10.4.1. Gleby organiczne ściółkowe typowe (OSt)
ściółkowe (OS) 10.4.2. Gleby organiczne ściółkowe płytkie na skałach 

litych (OSis)
10.5. Gleby organiczne 10.5.1. Gleby organiczne limnowe typowe (OLt)
limnowe (OL) 10.5.2. Gleby organiczne hemowo-limnowe (OLe)

10.5.3. Gleby organiczne węglanowo-limnowe (OLc)
10.6. Gleby murszowe 10.6.1. Gleby organiczne fibrowo-murszowe (OMim)
(OM) 10.6.2. Gleby organiczne hemowo-murszowe (OMem)

10.6.3. Gleby organiczne saprowo-murszowe (OMam)
10.6.4. Gleby organiczne limnowo-murszowe (OMim)
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Nazwy i symbole wydzielonych rzędów, typów i podtypów cd.
Rząd Typ Podtyp
11.
Gleby
antropo
geniczne

11.1. Gleby
kulturoziemne
(AK)

11.1.1. Gleby kulturoziemne z poziomem plaggic (A Kpi)
11.1.2. Gleby kulturoziemne z poziomem hortze (AKho)
11.1.3. Gleby kulturoziemne z poziomem anthric (AKan)
11.1.4. Gleby kulturoziemne regulówrkowe (AKre)

(4) 11.2. Gleby
industroziemne
(Al)

11.2.1. Gleby industroziemne inicjalne (Alin)
11.2.2. Gleby industroziemne próchniczne (Alpr)
11.2.3. Gleby industroziemne przekształcone chemicznie (Alch)

11.3. Gleby urbiziemne 
(AV)

11.3.1. Gleby urbiziemne inicjalne (AVin)
11.3.2. Gleby urbiziemne próchniczne (AVpr)
11.3.3. Gleby urbiziemne przekształcone chemicznie (AVch)
11.3.4. Gleby urbiziemne uszczelnione lub przykryte (ekranosole) 
(AVek)

11.4. Gleby słone i 
zasobne (AN)

-

RZĄD 1. GLEBY INICJALNE (/)

Rząd ten obejmuje wszystkie gleby o budowie profilu O-R \vfoAC-C, wykazujące 
początkowe stadium rozwojowe. Gleby takie występują zarówno w obszarach nizinnych, 
jak i w górach. Formowanie się górskich gleb inicjalnych w znacznym stopniu wiąże 
się z dużą odpornością na wietrzenie masywnych skał podłoża oraz z dynamiką 
procesów geomorfologicznych. Cechą charakterystyczną wszystkich gleb inicjalnych 
jest występowanie poziomu organicznego lub próchnicznego o niewielkiej miąższości 
do ok. 5 cm, który zalega bezpośrednio na podłożu skalnym lub na macierzystym 
podłożu nieskonsolidowanym, np. na glinach, iłach, lessach, piaskach i in.

Profil gleb inicjalnych rozpoczyna się kilkucentymetrowym poziomem organicznym 
(O) o miąższości mniejszej niż 10 cm, leżącym bezpośrednio na niezwietrzałej lub 
tylko spękanej skale (J?), jak to jest w górach, np. na ścianach lub półkach skalnych. 
Na obszarach wyżynnych i nizinnych zaczątkowy i płytki poziom A  zalega na podłożu 
nieskonsolidowanym, np. erozyjnie ścięte materiały glebowe na iłach, lessach i in.

Gleby inicjalne występują zarówno na skałach bezwęglanowych, jak i węglanowych. 
Do tego rzędu zaliczane są również gleby początkowego stadium rozwojowego tworzące 
się na stokowych lub podstokowych rumowiskach skalnych oraz gleby inicjalne 
zerodowanych obszarów zarówno w górach, jak i w obszarach wyżynnych i nizinnych. 
Do gleb inicjalnych zaliczono również tworzące się sezonowo utwory glebowe ze 
świeżych (młodych) materiałów fluwialnych. W terenach górskich gleby inicjalne mogą 
również powstawać współcześnie w obszarach katastrofalnych procesów morfo- 
genetycznych (obrywanie, odpadanie, osuwanie, rozcinanie, zmywanie). Dzięki 
dynamice tych procesów pokrywa glebowa powyżej górnej granicy lasu tworzy tzw. 
fragmentaryczność (ażurowość). Oznacza to współwystępowanie gleb inicjalnych wraz 
ze zerodowanymi powierzchniami bezglebowymi.



Rząd 1. Gleby inicjalne (I) 75

W obszarach nizinnych i wyżynnych gleby inicjalne powstają w wyniku erozyjnego 
ścięcia profilu glebowego do poziomu materiału macierzystego (lessy, gliny, iły), na 
którym powoli formuje się poziom próchniczny.

W rzędzie gleb inicjalnych wydzielono następujące typy:
1.1. Gleby inicjalne skaliste (IS)
1.2. Gleby inicjalne rumoszowe (10)
1.3. Gleby inicjalne erozyjne (IY)
1.4. Gleby inicjalne akumulacyjne (IJ)

Typ 1.1. Gleby inicjalne skaliste (IS)

Sekwencja poziomów: O-R lub O-Rca

Występują głównie w obszarach górskich lub wyżynnych, na powierzchniach 
wychodni skalnych (bezwęglanowych lub węglanowych oraz gipsowych). Utwory te 
są często „odmładzane” przez procesy geomorfologiczne (deflacja, lawiny, spełzy- 
wanie). Profil glebowy składa się z kilkucentymetrowego, kwaśnego (pH w wodzie 
poniżej 5) poziomu organicznego (O) typu modermor, leżącego bezpośrednio na słabo 
zwietrzałej (spękanej) skale.

Gleby inicjalne skaliste są powszechne w górach wysokich powyżej górnej granicy 
lasu (skalne grzbiety, tumie i ściany). Mniejsze powierzchnie zajmują w górach średnich 
i niskich, gdzie ich występowanie jest ograniczone do grzbietowych wychodni skalnych 
lub kopuł szczytowych. Gleby inicjalne skaliste na skałach wapiennych występują na 
przykład w Tatrach i Pieninach, a także na Wyżynach Śląskiej, Krakowsko- 
Częstochowskiej, Lubelskiej lub na Roztoczu.

W typie gleb inicjalnych skalistych wyróżniono dwa podtypy:
1.1.1. Gleby inicjalne skaliste bezwęglanowe -  litosole (ISbe)
1.1.2. Rędziny inicjalne skaliste (ISre)

Podtyp 1.1.1. Gleby inicjalne skaliste bezwęglanowe -  litosole {ISbe)

Sekwencja poziomów: O-R

Są to gleby występujące na skałach bezwęglanowych (np. granitoidach, 
piaskowcach, kwarcytach). W glebach tych kilkucentymetrowy (mniejszy niż 10 cm 
miąższości) poziom organiczny O wykazuje odczyn kwaśny (pH w wodzie 4,0-5,0) i 
leży bezpośrednio na litej skale (półki skalne, szczeliny).

Podtyp 1.1.2. Rędziny inicjalne skaliste (ISre)

Sekwencja poziomów: O-Rca lub O-Rcs

Gleby te są podobne do litosoli (podtyp 1.1.1.), ale występują na skałach 
węglanowych (wapieniach, dolomitach) lub siarczanowych (gipsach). Bezpośrednio 
na słabo zwietrzałych wapieniach (Red) lub gipsach (Rcs) występuje płytki (<10 cm) 
poziom O. Podobnie jak w litosolach poziom O może być kwaśny.
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Typ 1.2. Gleby inicjalne rumoszowe (IO)

Sekwencja poziomów: OC-C lub OC-Cca

Gleby inicjalne rumoszowe tworzą się z grubookruchowego materiału zwietrze- 
linowego (regolitu) wytworzonego w wyniku obrywów skalnych, osuwiskowych 
rumowisk, piarżysk oraz blokowisk morenowych (np. reliktowych lodowców gruzowych). 
Regolit skalny wypełniony jest częściowo materią organiczną, niekiedy wymieszaną z 
drobnymi okruchami skalnymi. Gleby te nie wykazujążadnych poziomów diagnostycznych.

Gleby inicjalne rumoszowe należą do utworów o większej miąższości (w aspekcie 
biologicznym) niż gleby inicjalne skaliste, bowiem mogą się rozwijać na nich rośliny o 
głębszym systemie korzeniowym, w tym także zbiorowiska zaroślowe i leśne. Występują 
one w miejscach rumowisk obrywowych lub na piarżyskach podstokowych.

Grubookruchowy rumosz zarówno bezwęglanowy, jak i wapienny jest częściowo 
wypełniany materią organiczną w różnym stadium rozkładu resztek roślinnych. Materia 
organiczna może być wymieszana z okruchami skalnymi lub mineralnymi częściami 
ziemistymi i najczęściej jest typu modermor, rzadziej muli. Miąższość regolitu wykazuje 
zróżnicowanie, od utworów płytkich (0-50 cm) do bardzo głębokich (ponad 2 m), co 
wynika z genezy i rozwoju górskich pokryw gruzowych. Właściwości chemiczne 
opisywanych gleb zależą od masy glebowej wypełniającej rumowisko skalne, a także 
od cech petrograficznych okruchów skalnych. Odczyn materii organicznej wypełniającej 
regolit jest zazwyczaj kwaśny (pH w wodzie 4,0-5,0), także w rędzinach rumoszowych. 
Mineralne części ziemiste zawierające okruchy skał węglanowych wykazują odczyn 
słabo kwaśny lub obojętny (pH 6,0-7,0).

W obrębie tego typu wyróżniono dwa podtypy:
1.2.1. Gleby inicjalne rumoszowe bezwęglanowe (IObe)
1.2.2. Rędziny rumoszowe (IOre)

Podtyp 1.2.1. Gleby inicjalne rumoszowe bezwęglanowe (IObe) 

Sekwencja poziomów: OC-C lub AC-C

Bezwęglanowe gleby rumoszowe są to utwory, które wytworzyły się na rumo
wiskach skalnych bezwęglanowych, na przykład granitoidów, piaskowców czy 
kwarcytów. Nie mają one żadnego poziomu diagnostycznego z wyjątkiem poziomu 
ochric. Odczyn części próchniczno-ziemistych wypełniających rumowiska skalne jest 
bardzo kwaśny, pH (w wodzie) waha się w granicach od 3,0 do 5,0.

Podtyp 1.2.2. Rędziny rumoszowe (IOre) 

Sekwencja poziomów: OC-Cca

Gleby te wykazują podobieństwo do gleb inicjalnych rumoszowych bezwęglanowych, 
ale zbudowane są z rumoszu wapiennego. Odczyn części organiczno-ziemistych 
wypełniających rumowisko skalne waha się w szerokich granicach od pH (w wodzie) 
3,5 w wypełnieniach butwinowych do pH 7,0 w próchniczno-mineralnych częściach 
ziemistych, zawierających okruchy wapieni.
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Typ 1.3. Gleby inicjalne erozyjne (IY)

Sekwencja poziomów: OC-C lub AC-C

Utwory powstałe w wyniku zerodowania stropowych poziomów profilu glebowego 
(A i 2?), skutkiem czego w obrębie występującego na powierzchni poziomu C zachodzi 
powolna akumulacja materii organicznej. Miąższość poziomu próchnicznego (<ochric) 
j est mniej sza niż 10 cm. W obrębie tego typu nie wyróżnia się podtypów, chociaż można 
stosować bliższe określenie tych gleb na podstawie uziamienia materiału macierzystego.

Typ 1.4. Gleby inicjalne akumulacyjne (IJ)

Sekwencja poziomów: OC-C lub AC-C

Są to utwory powstające w wyniku współczesnych procesów fluwialnych (świeże 
osady rzeczne) lub eolicznych (świeże piaski wydmowe). W utworach tych nie 
obserwuje się żadnych poziomów, chociaż w stropie mogą pojawiać się zaczątki 
akumulacji materii organicznej. Gleby takie stanowią nietrwałą, zazwyczaj sezonową 
formę akumulacji rzecznej (obszary tzw. kamieńców rzecznych) lub eolicznej, np. 
świeże piaski wydm nadmorskich.

Ze względu na nietrwałość (efemeryczność) takich osadów, bowiem mogą być 
usuwane przy kolejnych wezbraniach rzeki lub w ramach tzw. wędrówki wydm, nie 
wydzielono podtypów, chociaż można stosować bliższe określenie na podstawie procesu 
akumulacji np. mady inicjalne, arenosole inicjalne.

RZĄD 2. GLEBY SŁABO UKSZTAŁTOWANE (5)

Gleby tego rzędu występują zarówno na obszarach górskich i wyżynach, jak i na 
obszarach nizinnych. W górach tworzą się na pokrywach wietrzeniowych skał 
masywnych bezwęglanowych lub węglanowych. Na obszarach nizinnych gleby słabo 
ukształtowane występują także na utworach piaszczystych, pyłowych, gliniastych lub 
ilastych oraz na młodych aluwiach. Cechą charakterystyczną gleb tego rzędu jest 
słabe (mało widoczne) zróżnicowanie na poziomy genetyczne profilu glebowego.

Górskie gleby słabo ukształtowane charakteryzują się płytkim profilem glebowym 
(do 50 cm) oraz udziałem w masie glebowej znaczących ilości (ponad 50%) 
zwietrzelinowych okruchów skalnych. Mają poziom próchniczny ochric o miąższości 
10 cm lub większej, a pod nimi występują poziomy genetyczne (5) słabo ukształtowane 
przez procesy glebotwórcze. W poziomach tych mogą występować cechy procesów 
brunatnienia lub bielicowania. Lita skała bezwęglanowa lub węglanowa występuje na 
głębokości nie większej niż 50 cm (średnio 20-30 cm).

Gleby słabo ukształtowane obszarów wyżynnych i nizinnych, jeżeli występują w miejscach 
wychodni skał wapiennych (wapieni, dolomitów, gipsów) mająprofil płytki, a w masie glebowej
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znajdują się wietrzeniowe okruchy skalne w ilości ok. 50% lub większej. Profil gleb słabo 
ukształtowanych na innych skałach (utwory piaszczyste, lessy, gliny, iły, aluwia) może być głębszy.

Do gleb słabo ukształtowanych można zatem zaliczyć całe spektrum gleb rozwijających 
się, w których nie wytworzyły się epipedony: molic, umbric, histic, folie oraz endopedony: 
cambic, spodic, argic, sideric, glossic spełniające wszystkie kryteria diagnostyczne.

W rzędzie gleb słabo ukształtowanych wyodrębniono następujące typy:
2.1. Rankery (SQ)
2.2. Rędziny właściwe (SR)
2.3. Pararędziny (SX)
2.4. Arenosole (SL)
2.5. Mady właściwe (SF)
2.6. Gleby słabo ukształtowane erozyjne (SY)

Typ 2.1. R ankery (SQ) 

Sekwencja poziomów: O-C-R

Rankery występują głównie na obszarach górskich i wytworzone są ze zwietrzelin 
skał bezwęglanowych (np. granitoidów, gnejsów, piaskowców). Należą do utworów 
płytkich. W masie glebowej przeważają wietrzeniowe okruchy skalne. Miąższość profilu 
glebowego nie przekracza 50 cm (średnio 20-30 cm). Gleby te występują w 
grzbietowych partiach gór lub na stromych stokach. Profil glebowy wykazuje słabo 
wyrażoną stratyfikację na poziomy genetyczne, a rozpoczyna go akumulacyjny poziom 
organiczny typu mor lub modermor. Rankery są utworami kwaśnymi (pH w wodzie
3,5-5,0 w całym profilu), o niskim stopniu wysycenia kationami zasadowymi (w 
granicach 5-10%) kompleksu sorpcyjnego. Występują zarówno pod murawami 
alpejskimi, jak i pod zaroślami kosodrzewiny, rzadziej w zbiorowiskach leśnych.

W typie rankerów wydzielono następujące podtypy:
2.1.1. Rankery typowe (SQt)
2.1.2. Rankery butwinowe (SQbu)
2.1.3. Rankery z cechami bielicowania (SQbi)
2.1.4. Rankery z cechami brunatnienia (SQbr)

Podtyp 2.1.1. Rankery typowe (SQt) 

Sekwencja poziomów: O-C-R lub A-C-R

Powierzchniowy poziom tych gleb ma miąższość co najmniej 10 cm i reprezentuje 
materię organicznątypu modermor, który może być wymieszany z wietrzeniowym gruzem 
skalnym. Poniżej występuje poziom wietrzeniowy zawierający ponad 60% okruchów 
skalnych, a skała lita występuje na głębokości nieprzekraczającej 50 cm (przeciętnie ok. 
15-20 cm). Odczyn części ziemistych jest kwaśny i nie przekracza pH (w wodzie) 5,0.
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Podtyp 2.1.2. Rankery butwinowe (SQbu) 

Sekwencja poziomów: O-AC-R

Gleby różnią się od rankerów typowych tym, że występuje w nich głębszy poziom 
organiczny (butwinowy) w postaci słabo rozłożonej materii organicznej typu mor lub 
modermor. Miąższość poziomu butwinowego wynosi ok. 10 cm. Poziom ten wykazuje 
strukturę włóknistą, a jego odczyn jest bardzo kwaśny, pH (w wodzie) wynosi 3,5—
5,0. Zwietrzelina skalna poniżej poziomu butwinowego zawiera z reguły ponad 60% 
okruchów skalnych w masie glebowej, często wzbogaconej w próchnicę. Skała lita 
występuje na głębokości nieprzekraczającej 50 cm (zazwyczaj ok. 20 cm). Gleby takie 
występują pod zaroślami kosodrzewiny, rzadziej pod zbiorowiskami lasów gómoreglowych. 
Rozwój poziomu ektopróchnicyjest związany z klimatycznym spowolnieniem rozkładu materii 
organicznej w górskich warunkach klimatu (chłodnymi i wilgotnymi) oraz z roślinnością 
dostarczającąznaczące ilości igliwia (zaroślakosodrzewiny). Gleby te stanowiątzw. alpejskie 
warianty gleb butwinowych i nazywane są„tangel rankerami”.

W górach, lokalnie na przykład na pólkach skalnych porośniętych kosodrzewiną gromadzi 
się duża ilość igliwia i tam spotyka się gleby z głębszym niż 10 cm poziomem butwinowym.

Podtyp 2.1.3. Rankery z cechami bielicowania (SQbi) 

Sekwencja poziomów: O-EB-C-R

Od rankerów typowych i butwinowych różnią się tym, że pod poziomem O występuje 
słabo wyrażony poziom eluwialny (zazwyczaj w postaci nieciągłej -  w formie soczewek lub 
plam), a poniżej czamordzawa zwietrzelina okruchowa podobna do poziomu spodic 
(której barwa pochodzi odpróchniczno-żelazistychplam i otoczekwystępujących na okruchach 
skalnych). Odczyn części ziemistych jest kwaśny i nie przekracza pH 5 (w wodzie). Podłoże 
skalne może występować już na głębokości ok. 20 cm, ale nie głębiej niż 50 cm.

Podtyp 2.1.4. Rankery z cechami brunatnienia (SQbr) 

Sekwencja poziomów: O-AB-C-R

W odróżnieniu od rankerów typowych w poziomie przej ściowym do podłoża skalnego, 
które występuje zazwyczaj nie głębiej niż 50 cm (średnio 10-20 cm) wytworzył się 
poziom Bw o cechach brunatnienia. W częściach ziemistych w całym profilu pH (w 
wodzie) rzadko przekracza 5,0.

Typ 2.2. R ędziny w łaściw e (SR) 

Sekwencja poziomów: O-AC-C-Rca lub O-AC-Rcs

Gleby te powstająze zwietrzelin skał węglanowych (wapieni, dolomitów, opok, margli) 
różnych formacji geologicznych (rędziny węglanowe) lub z gipsów (rędziny siarczanowe). 
Na obszarze Polski rędziny tworzą zasięgi związane z występowaniem skał wapiennych.
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Rędziny właściwe, należą do gleb płytkich, a głębokość zwietrzeliny nie przekracza 
50 cm (średnio 20-30 cm). Części ziemiste masy glebowej wykazująuziamienie glin 
(rzadziej iłów); charakteryzują się one trwałą strukturą agregatową. Zawartość 
okruchów skał wapiennych w masie glebowej przekracza 50%. Rędziny wykazują 
odczyn słabo kwaśny lub obojętny (pH w wodzie 5,5-7,5), a stopień wysycenia 
kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego mieści się w granicach 80-100%. 
Występujące niekiedy w rędzinach domieszki materiału polodowcowego (piaski, lessy) 
są powodem do wyróżniania tzw. rędzin mieszanych w przeciwieństwie do rędzin 
czystych (bez domieszek). Rędziny w obszarach górskich są glebami o dużym 
zróżnicowaniu budowy profilu glebowego związanej z górskimi warunkami 
klimatycznymi i zbiorowiskami roślinnymi. W rędzinach tych występują różne typy 
górskiej materii organicznej (mor, modermor), słabo rozłożonej i kwaśnej (pH w wodzie
3,5-4,0), a ich miąższość przekracza niekiedy 10 cm.

W typie rędzin właściwych wyróżniono dwa podtypy:
2.2.1. Rędziny właściwe typowe (SRf)
2.2.2. Rędziny właściwe butwinowe (SRbu)

Podtyp 2.2.1. Rędziny właściwe typowe (SRt) 

Sekwencja poziomów: A-AC-Rca lubA-AC-Rcs

Są glebami, w których wytworzył się poziom próchniczny o cechach mollic 
miąższości, wynoszącej najczęściej ok. 10 cm. Gleby te sąpłytkie i szkieletowe (ponad 
60% wietrzeniowych okruchów wapiennych). Uziamienie części ziemistych jest 
zazwyczaj gliniaste, rzadziej ilaste, a miąższość profilu nie przekracza 50 cm.

Podtyp 2.2.2. Rędziny właściwe butwinowe (SRbu) 

Sekwencja poziomów: O-AC-Rca

Gleby różniące się od rędzin typowych tym, że mają dobrze ukształtowany poziom 
organiczny typu mor lub modermor o miąższości nieprzekraczającej 10 cm. Poziom ten 
jest bardzo kwaśny (pH w wodzie ok. 3,5^,0) ma strukturę włóknistąi leży bezpośrednio 
na słabo zwietrzałej skale wapiennej. Utwory takie występujązwykle w wysokich partiach 
obszarów górskich pod zaroślami kosodrzewiny, rzadziej w borach gómoreglowych. 
Rędziny butwinowe, zwane także „tangel rędzinami”, stanowią wysokogórskie (alpejskie) 
warianty rędzin. Lokalnie na półkach skalnych występują głębsze poziomy butwinowe.

Typ 2.3. Pararędziny (SX)

Sekwencja poziomów: O-A-AC-Ck lub Akp-Ck, lub A-AC-Ck

Gleby te wytworzone są ze zwietrzelin skał klastycznych zasobnych w węglany, 
na przykład zwietrzelin łupków ilastych lub piaskowców ze spoiwem węglanowym. 
Materiałami macierzystymi pararędzin mogą być również polodowcowe osady zwałowe 
zawierające okruchy skał węglanowych lub rozproszone węglany. Zawartość węglanów
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w materiałach macierzystych jest nie mniejsza niż 15%. Odczyn w całym profilu waha 
się w granicach pH (w wodzie) od 6,0 do 7,5, a wysycenie kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi wynosi powyżej 80%. Poziom powierzchniowy ochric zawiera 
od 1-2% materii organicznej. W typie pararędzin wyróżniono następujące podtypy:

2.3.1. Pararędziny typowe (SXt)
2.3.2. Pararędziny z cechami brunatnienia (SXbr)

Podtyp 2.3.1. Pararędziny typowe (SXt) 

Sekwencja poziomów: A-AC-Ck lub AC-Ck

Gleby te mają powierzchniowy poziom ochric miąższości do 25 cm. W tym poziomie 
występują okruchy skał węglanowych lub węglany w postaci rozproszonej. Poziom 
leży bezpośrednio na materiałach macierzystych zasobnych w węglan wapnia. Odczyn 
tych gleb jest obojętny lub zasadowy (pH w wodzie 6,5-7,5).

Podtyp 2.3.2. Pararędziny z cechami brunatnienia (SXbr) 

Sekwencja poziomów: Ol-A-B/C-Ck lub Ap-B/C-Ck

Gleby różniące się od pararędzin typowych tym, że pod poziomem próchnicznym 
ochric występują wyraźne cechy procesu brunatnienia w postaci słabo ukształtowanego 
poziomu cambic, który nie spełnia kryterium miąższości. Gleby te mogą być w górnej 
części profilu odwapnione i kwaśne (pH w wodzie 5,5-6,0).

Typ 2.4. A renosole (SL) 

Sekwencja poziomów: O-A-C lub Ap-C

Gleby wytworzone z utworów piaszczystych różnej genezy (zazwyczaj z piasków 
luźnych lub słabogliniastych). W glebach występuje powierzchniowy poziom ochric, 
który jest słabo ukształtowany, o miąższości >10 cm, a w glebach uprawnych jego 
miąższość odpowiada głębokości orki. Brak jest poziomów diagnostycznych: sideric, 
spodic, argic, cambic. Dla gleb tego typu nie wyróżniono podtypów.

Typ. 2.5. M ady w łaściw e (SF) 

Sekwencja poziomów: A-C(g)-2Cg-...

Gleby wytworzone ze współczesnych aluwiów rzecznych (materiałów fluvie). Ich 
profil jest warstwowany, a osady rzeczne (warstwy) są słabo przekształcone przez procesy 
pedogeniczne. Uziamienie i barwa warstw nawiązują do deponowanego materiału 
fluwialnego. Mady właściwe pozostajączęsto pod wpływem zmieniającego się zwierciadła 
wód gruntowych, podlegają więc w różnym stopniu procesom glejowym (poziom 
próchniczny A -  ochric jest słabo ukształtowany). Pozostałe warstwy mineralne lub 
mineralno-próchniczne mogą wykazywać oglejenie. W glebach tych zawartość węgla
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organicznego w profilu nieregularnie zminej sza się i na głębokości 1,0 m powinna wynosić 
0,2%. Występują one w bliskim sąsiedztwie rzek i bywają współcześnie zalewane.

Typ 2.6. Gleby słabo ukształtowane erozyjne (ST)

Sekwencja poziomów: Ap-C lub Ap-Ck

Są to gleby zerodowanych obszarów rolniczych, w których poziom uprawny (Ap -  
ochric), utworzony w wyniku orki i innych zabiegów agrotechnicznych, zawiera ok. 
1% materii organicznej wymieszanej z fragmentami materiałów macierzystych (C). 
Poziom C stanowią zerodowane utwory o różnym uziamieniu. Są one materiałem 
macierzystym pozostałym po istniejących tam wcześniej glebach i nie wykazują 
wyraźnych cech przemian wietrzeniowo-glebotwórczych. Właściwości poziomu 
uprawnego zostały ukształtowane przez nawożenie i uprawy. Gleby takie często 
spotykane sąm.in. na wyżynach lessowych wśród czamoziemów i gleb płowych.

RZĄD 3. GLEBY BRUNATNOZIEMNE (B)

Główną cechą charakterystyczną gleb brunatnoziemnych jest obecność poziomu 
intensywnego wietrzenia (cambic). Gleby brunatnoziemne powstają z utworów różnego 
pochodzenia geologicznego o uziamieniu piasków gliniastych i drobniejszym, najczęściej 
zasobnych w kationy zasadowe. Wykazują słabe lub umiarkowane zwietrzenie 
materiałów macierzystych. Naturalną roślinnością współtworzącą te gleby były lasy 
liściaste lub mieszane. W słabo kwaśnym środowisku hydroliza minerałów zawiera
jących żelazo (biotyt, oliwin, pirokseny, amfibole i in.) prowadzi do uwolnienia żelaza 
dwuwartościowego (Fe^n), które ulega utlenieniu do żelaza trójwartościowego (Fe+m) 
i powstania tlenków i wodorotlenków. Powstające wolne tlenki żelaza tworzą trwałe 
połączenia żelazisto-próchniczne, które osadzają się na powierzchni cząstek mineralnych 
w postaci brunatnych powłoczek. Obok tlenków żelaza powstają również tlenki i 
wodorotlenki glinu, a także minerały ilaste. Ponadto w glebach tych następuje 
wymywanie kationów zasadowych, ale nie obserwuje się wyraźnej migracji żelaza, 
glinu, materii organicznej i frakcji ilastej. Wyżej wspomniane procesy wietrzenia 
zachodzą nie tylko w poziomie cambic, lecz także w poziomie ochric, a morfologiczne 
skutki tych procesów maskowane są przez akumulację materii organicznej.

Poziomem diagnostycznym gleb brunatnych jest poziom cambic. Poziom ten może 
występować również w innych glebach, ale nie stanowi kryterium wyróżniającego dla 
tych jednostek glebowych. Poziom cambic występuje pomiędzy poziomem ochric a 
względnie mało przekształconym materiałem macierzystym. Wykazuje najczęściej 
barwę bardziej brunatnąniż materiały macierzyste. Na obszarach o gorszych warunkach 
drenażu w poziomie cambic mogą występować plamy redoksymorficzne.
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Charakterystyczna dla gleb brunatnoziemnych jest budowa: 0-A-Bw-C(k) lub 
Ap-Bw-C(k). W glebach tych występuje powierzchniowy poziom ochric oraz mogą 
występować inne powierzchniowe poziomy: umbric lub mollic, które nie spełniają 
wszystkich kryteriów diagnostycznych, przede wszystkim kryterium miąższości.

W rzędzie gleb brunatnoziemnych wyróżnia się cztery typy:
3.1. Gleby brunatne eutroficzne (BE)
3.2. Gleby brunatne dystroficzne (BD)
3.3. Mady brunatne (BF)
3.4. Rędziny brunatne (BR)

Typ 3.1. Gleby brunatne eutroficzne (BE)

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-Ck lub Ap-Bw-Ck

Gleby brunatne eutroficzne wytworzyły się z różnych materiałów macierzystych 
bogatych w kationy zasadowe, najczęściej ze skał osadowych zawierających węglany. 
Mogą występować w różnych warunkach środowiska przyrodniczego. Roślinnością 
pierwotną były wielogatunkowe lasy liściaste lub mieszane. Są to gleby, które na ogół 
zawierają węglany w obrębie profilu glebowego (do 100 cm), a wysycenie kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi wynosi ponad 60% w poziomach na głębokości od 25 do 
75 cm poniżej powierzchni gleby lub poniżej warstwy korzenienia się roślin w glebach płytszych.

W typie gleb brunatnych eutroficznych wyróżnia się następujące podtypy:
3.1.1. Gleby brunatne eutroficzne typowe (BEt)
3.1.2. Gleby brunatne eutroficzne próchniczne (BEpr)
3.1.3. Gleby brunatne eutroficzne wyługowane (BEwy)
3.1.4. Gleby brunatne eutroficzne opadowo-glejowe (BEog)
3.1.5. Gleby brunatne eutroficzne gruntowo-glejowe (BEgg)
3.1.6. Gleby brunatne eutroficzne z cechami vertic (BEve)

Podtyp 3.1.1. Gleby brunatne eutroficzne typowe (BEt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-Ck lub Ap-Bw-Ck

Gleby, stanowiące podstawowy podtyp gleb brunatnych eutroficznych, charak
teryzują się uziamieniem piasków gliniastych, glin, pyłów do głębokości 50 cm, dobrymi 
naturalnymi warunkami drenażu wewnętrznego, obecnością wolnych węglanów w 
obrębie profilu glebowego (do 100 cm), odczynem słabo kwaśnym do obojętnego, 
sporadycznie bardzo słabymi śladami przemieszczania frakcji ilastej oraz tlenków żelaza 
i glinu. Nie wykazują wy sycenia wodą w obrębie 100-centymetrowej warstwy gleby 
przez co najmniej 20 konsekutywnych lub 30 kumulatywnych dni w roku normalnym, 
ani obecności plam redoksymorficznych, nie mają spękań ani szczelin. W terenach 
górskich skała lita zalega najczęściej głębiej niż 50 cm poniżej powierzchni terenu. 
Poziomem powierzchniowym w glebach uprawnych jest poziom ochric.
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Podtyp 3.1.2. Gleby brunatne eutroficzne próchniczne (BEpr) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-Ck lub Ap-Bw-Ck

Gleby o cechach gleb brunatnych eutroficznych typowych, z wyjątkiem poziomu 
próchnicznego, którym jest poziom podobny do poziomu mollic lub umbric, ale 
niespełniający kryterium miąższości. Gleby te najczęściej występują w terenach górskich.

Podtyp 3.1.3. Gleby brunatne eutroficzne wyługowane (BEwy) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-C lub Ap-Bw-C

Gleby, które mają cechy gleb brunatnych eutroficznych typowych, jednakże nie 
zawierają węglanów w górnej, 1 OO-centymetrowej części gleby.

Podtyp 3.1.4. Gleby brunatne eutroficzne opadowo-glejowe (BEog) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bwg-C lub Ap-Bwg-C

Gleby mające właściwości gleb brunatnych eutroficznych typowych, ale w górnej 
60-centymetrowej części profilu wykazujące cechy oglejenia opadowo-wodnego, m.in. 
w postaci plam redoksymorficznych o nasyceniu barwą2 lub mniejszym. Ich obecność 
związana jest z okresową episaturacją wód opadowych w latach normalnych.

Podtyp 3.1.5. Gleby brunatne eutroficzne gruntowo-glejowe (BEgg) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bwg-Cg lub Ap-Bwg-Cg

Gleby wykazujące cechy gleb brunatnych eutroficznych typowych, ale w latach 
normalnych wysycane są wodą w obrębie profilu na głębokości 100 cm lub płycej, 
przez co najmniej 20 konsekutywnych lub 30 kumulatywnych dni. Gleby te mającechy 
oglejenia gruntowo-wodnego, m.in. w postaci plam redoksymorficznych o nasyceniu 
barwą2 lub mniejszym w dolnej części profilu glebowego (głębiej niż 60 cm), co wiąże 
się z jego wysyceniem przez płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych.

Podtyp 3.1.6. Gleby brunatne eutroficzne z cechami vertic (BEve) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bwi-Cki lub Ap-Bwi-Cki

Gleby wytworzone z materiałów ilastych zawierających więcej niż 30% frakcji 
ilastej, które wykazują cechy gleb brunatnych eutroficznych typowych (mają w pełni 
ukształtowany poziom cambic), ale różnią się od nich obecnością spękań w obrębie 
profilu do głębokości 125 cm. Spękania te mają szerokość 5 mm lub większą na 
przestrzeni co najmniej 30 cm, przez pewien okres w roku normalnym. Gleby te 
charakteryzują się strukturą pryzmatyczną, a także mogą w nich występować 
wygładzone i wybłyszczone powierzchnie agregatów ([slickensides).
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Typ 3.2. Gleby brunatne dystroficzne (BD)

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-C lub A-Bw-C

Gleby, które wytworzyły się z kwaśnych materiałów macierzystych różnej genezy, 
nie zawierają wolnych węglanów w obrębie profilu glebowego (do 100 cm), a wysycenie 
kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi jest mniejsze niż 60% w poziomach na 
głębokości od 25 do 75 cm poniżej powierzchni gleby.

Podczas procesów wietrzenia zachodzących w kwaśnym środowisku uwalniane 
są wolne tlenki żelaza i glinu, które powlekają ziarna pyłu, piasku, a częściowo mogą 
być ługowane wraz z perkolującymi wodami. W glebach tych zarówno w roztworze 
glebowym, jak i w kompleksie sorpcyjnym mogą dominować kationy wodoru i glinu. 
W leśnych glebach brunatnych dystroficznych występuje najczęściej materia organiczna 
typu moder lub modermor.

W typie gleb brunatnych dystroficznych wyróżnia się następujące podtypy:
3.2.1. Gleby brunatne dystroficzne typowe (BDt)
3.2.2. Gleby brunatne dystroficzne próchniczne (.BDpr)
3.3.3. Gleby brunatne dystroficzne z cechami bielicowania (BDbi)
3.2.4. Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe (BDog)
3.2.5. Gleby brunatne dystroficzne gruntowo-glejowe (BDgg)
3.2.6. Gleby brunatne dystroficzne z cechami vertic (BDve)

Podtyp 3.2.1. Gleby brunatne dystroficzne typowe (BDt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-C lub Ap-Bw-C

Gleby te mająuziamienie piasków gliniastych i drobniejsze do głębokości 50 cm. 
Nie zawierają wolnych węglanów w obrębie profilu glebowego (do 100 cm), a ich 
odczyn waha się w przedziale od bardzo kwaśnego do kwaśnego. Mogą wykazywać 
ślady przemieszczania się frakcji ilastej oraz tlenków żelaza i glinu. Nie są wysycane 
wodą w obrębie 100-centymetrowej warstwy gleby przez 20 konsekutywnych lub 30 
kumulatywnych dni, ani nie wykazują obecności plam redoksymorficznych. W terenach 
górskich skała lita zalega zazwyczaj głębiej niż 50 cm poniżej powierzchni terenu. 
Poziomem powierzchniowym w glebach uprawnych jest poziom ochric.

Podtyp 3.2.2. Gleby brunatne dystroficzne próchniczne (BDpr) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-C lub Ap-Bw-C

Gleby, które wykazują cechy gleb brunatnych dystroficznych typowych, z wyjątkiem 
poziomu próchnicznego, który jest poziomem podobnym do poziomu umbric, rzadziej 
mollic, ale niespełniających kryterium miąższości. Gleby te występują najczęściej w 
terenach górskich.
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Podtyp 3.23. Gleby brunatne dystroficzne z cechami bielicowania (BDbi) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bhs-Bw-C lub A-Bhs-Bw-C

Gleby z charakterystycznymi cechami gleb brunatnych dystroficznych typowych, 
ale różniące się od nich tym, że wykazują cechy bielicowania, ale wytworzony poziom 
Bhs, miąższości 5 cm lub większej, nie spełnia wszystkich kryteriów poziomu spodic.

Podtyp 3.2.4. Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe (BDog) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bwg-C lub Ap-Bwg-C

Gleby o cechach gleb brunatnych dystroficznych typowych, ale wykazujące w 
górnej, 60-centymetrowej części profilu cechy oglejenia opadowo-wodnego, które są 
przyczyną występowania plam redoksymorficznych o nasyceniu barwy 2 lub mniejszej. 
Zubożenia te wiążą się z okresową episaturacją wód opadowych w latach normalnych.

Podtyp 3.2.5. Gleby brunatne dystroficzne gruntowo-glejowe (BDgg) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bwg-Cg lub Ap-Bwg-Cg

Gleby wykazujące cechy gleb brunatnych dystroficznych typowych, jednak w latach 
normalnych wysycane są wodą, na głębokości 100 cm lub płycej, przez co najmniej 20 
konsekutywnych lub 30 kumulatywnych dni. Gleby te wykazują cechy oglejenia 
gruntowo-wodnego, m. in. w postaci plam redoksymorficznych o nasyceniu barwą 2 
lub mniejszym w dolnej części profilu glebowego (głębiej niż 60 cm), co jest wiązane z 
jego wysyceniem przez płytko zalegające wody gruntowe.

Podtyp 3.2.6. Gleby brunatne dystroficzne z cechami vertic (BDve) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bwi-Ci lub Ap-Bwi-Ci

Gleby uformowane z utworów ilastych zawierających co najmniej 30% frakcji 
ilastej, które wykazują cechy gleb brunatnych dystroficznych typowych, ale różniące 
się od nich obecnością spękań w obrębie profilu do głębokości 125 cm. Spękania te 
mają szerokość 5 mm lub większą na przestrzeni co najmniej 30 cm przez pewien 
okres w roku normalnym. Gleby charakteryzują się strukturą pryzmatyczną, a także 
wygładzone i wybłyszczone powierzchnie agregatów (slickensides) mogą w nich 
występować.

Typ 3.3. M ady brunatne (BF) 

Sekwencja poziomów: A-Bw-C lub A-2Bw-3C lub A-Bw-Cg

Mady brunatne występują w częściach dolin rzecznych, które zostały sztucznie lub 
naturalnie odwodnione. Wytworzyły się z holoceńskich utworów aluwialnych. Ze 
względu jednak na obecność diagnostycznego poziomu cambic nie widać w nim
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wyraźnego warstwowania materiałów fluvie. Są to gleby, w których obserwuje się 
nieregularne obniżanie zawartości węgla organicznego w profilu do głębokości od 25 
do 100 cm, a zawartość węgla organicznego na głębokości 100 cm powinna wynosić 
co najmniej 0,2%. Ponadto w glebach tych może występować zubożenie 
powierzchniowej części gleby w materię organiczną oraz w kationy zasadowe. Mady 
brunatne zajmujące nieco niższe położenie w reliefie mogą wykazywać cechy oglejenia.

W typie mad brunatnych aktualnie wyróżnia się dwa podtypy.
3.3.1. Mady brunatne typowe (BFt)
3.3.2. Mady brunatne oglejone (.BFgg)

Podtyp 3.3.1. Mady brunatne typowe (BFt)

Sekwencja poziomów: A-Bw-C lub A-2Bw-3C

Mady brunatne typowe charakteryzuję się obecnością w profilu materiałów fluvie 
bez wyraźnego warstwowania, ale o nieregularnej zawartości węgla organicznego do 
głębokości 100 cm. Poziomem powierzchniowym jest poziom ochric, wykazujący 
odczyn od kwaśnego do obojętnego (pH w wodzie > 5). Pod poziomem ochric 
występuje podpowierzchniowy poziom cambic.

Podtyp 3.3.2. Mady brunatne oglejone (BFgg)

Sekwencja poziomów: A-Bwg-Cg lub A-2Bwg-3Cg

Gleby wykazujące cechy gleb mad brunatnych typowych, ale w latach normalnych 
wysycane są wodą w obrębie profilu na głębokości 100 cm lub płycej, przez co najmniej 
20 konsekutywnych lub 30 laimulatywnych dni. Gleby te wykazują cechy oglejenia 
gruntowo-wodnego w postaci plam o nasyceniu barwą2 lub mniejszym w poziomach 
B  i C, co jest wiązane z jego wy syceniem przez płytko zalegające wody gruntowe. W 
glebach tych występuje powierzchniowy poziom ochric lub poziom podobny do 
poziomu mollic. Poniżej zalega oglejony poziom cambic.

Typ 3.4. Rędziny brunatne (BR)

Sekwencja poziomów: 0-A-Bw(ca)-Cca(Rca) lub Ap-Bw(ca)-Cca(Rca)

Rędziny brunatne tworząsię najczęściej z twardych skał wapiennych triasowych ijurajskich 
lub z wapieni marglistych zawieraj ących znaczne ilości domieszek minerałów ilastych.

Sąto gleby, w których powierzchniowym poziomem diagnostycznym jest poziom 
ochric o miąższości do 30 cm i zawartości węglanów do 5% lub może być poziom 
podobny do mollic, który nie spełnia kryterium miąższości. Zawartość węgla 
organicznego w poziomie^ wynosi najczęściej powyżej 1%, a odczyn jest obojętny 
lub lekko kwaśny. Pod poziomem ochric występuje diagnostyczny endopedon cambic, 
w którym obserwuje się wyługowanie węglanów i silne wietrzenie. Stąd też poziom 
cambic zawiera znacznie mniej węglanów niż zwietrzelina skalna. Ponadto, lokalnie 
spotyka się rędziny brunatne wytworzone z reliktowych zwietrzelin typu terra fusca.
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W typie rędzin brunatnych wyróżnia się następujące podtypy:
3.4.1. Rędziny brunatne typowe (BRt)
3.4.2. Rędziny czerwonoziemne (BRcz)

Podtyp 3.4.1. Rędziny brunatne typowe (BRt) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Bw(ca)-Cca-Rca lub Ap-Bw(ca)-Cca-Rca

Rędziny brunatne typowe charakteryzuję się obecnością powierzchniowego poziomu 
ochric. Wykazuje on odczyn od lekko kwaśnego do obojętnego (pH w wodzie > 6,0). Pod 
poziomem ochric występuje podpowierzchniowy poziom cambic. Wykazuje on strukturę 
foremnowielościenną lub pryzmatyczną. Zawartość węglanów w poziomie cambic nie 
powinna przekraczać 5%. Węglanowa skała lita zalega najczęściej głębiej niż 50 cm.

Podtyp 3.4.2. Rędziny czerwonoziemne (BRcz) 

Sekwencja poziomów: A-Bw-BC-Cca

Gleby wytworzone na reliktowych pokrywach terra fusca. Występują m.in.na 
Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Charakterystyczną cechą tych gleb jest czerwona i 
niekiedy lśniąca, ilasta lub gliniasta masa glebowa z niewielkim udziałem okruchów 
wapiennych. Poziom próchniczny jest niewielkiej miąższości (ok. 10 cm), a w obszarach 
uprawianych rolniczo poziom próchniczny stanowi warstwę orną (20-30 cm). Poniżej 
występuje poziom wietrzeniowy o cechach brunatnienia. Miąższość profilu rędzin 
czerwonoziemnych jest różna, od ok. 30 cm na stromych stokach do ok. 1 m w 
miejscach połogich. Odczyn masy glebowej jest kwaśny (pH w wodzie 5,0-6,0).

RZĄD 4. GLEBY RDZAWOZIEMNE (.R)

Rząd gleb rdzawoziemnych obejmuje gleby, których cechy morfologiczne oraz 
właściwości chemiczne i fizykochemiczne związane są z działaniem procesu rdzawienia, 
a także gleby, w których wzbogacenie w związki żelaza ma dodatkowo allochtoniczny 
charakter (kapilarny podsiąk wód gruntowych -  obecnie lub w przeszłości -  i/lub 
podpowierzchniowy spływ wód zasobnych w związki żelaza).

Materiałami macierzystymi gleb rdzawoziemnych sąpiaski zwałowe, piaski sandrowe 
bliskiego transportu oraz inne utwory piaszczyste słabo przesortowane i mało przemyte. 
Często występująteż domieszki frakcji szkieletowych i glinokrzemiany stanowiące pewną 
rezerwę składników odżywczych. Naturalną roślinnością porastającą i współtworzącą 
gleby rdzawoziemne sąboiy mieszane lub lasy mieszane. Dla rolnictwa nie przedstawiają 
większej wartości przede wszystkim z powodu małej zdolności retencji wody i niewielkich 
zasobów składników odżywczych. Z punktu widzenia leśnictwa gleby rdzawoziemne 
należą do gleb dobrych, choć podatnych na degradację (np. w wyniku wprowadzania 
monokultur sosnowych lub świerkowych). Poziomami diagnostycznymi tych gleb są: 
sideric dla gleb rdzawych i rubic dla gleb ochrowych.



Rząd 4. Gleby rdzawoziemne (R) 89

W rzędzie gleb rdzawoziemnych wyróżnia się dwa typy:
4.1. Gleby rdzawe (RW)
4.2. Gleby ochrowe (RH)

Typ 4.1. Gleby rdzawe (RW)

Sekwencja poziomów: 0-A-Bv-C lub Ap-Bv-C

Gleby rdzawe powstają w wyniku procesu rdzawienia, który polega na powstawaniu 
w utworach piaszczystych nieruchliwych kompleksów próchnicy z półtoratlenkami 
(R^03). Kompleksy te, wraz z pewną ilością wolnych tlenków Fe i Al niezwiązanych z 
próchnicą, tworzą rdzawe otoczki na ziarnach mineralnych. Diagnostycznym poziomem 
dla gleb rdzawych jest poziom wzbogacania sideric -  Bv, o specyficznym rdzawym 
zabarwieniu, występujący bezpośrednio pod poziomem próchnicznym (ochric).

W typie gleb rdzawych wyróżnia się następujące podtypy:
4.1.1. Gleby rdzawe typowe (RWt)
4.1.2. Gleby rdzawe z cechami bielicowania (RWbi)
4.1.3 Gleby rdzawe gruntowo-glejowe (RWgg)

Podtyp 4.1.1. Gleby rdzawe typowe (RWt) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Bv-C lub Ap-Bv-C

Morfologia profilu gleb rdzawych typowych jest odzwierciedleniem przebiegu 
procesu rdzawienia w klasycznej postaci. W leśnych glebach rdzawych typowych 
występuje najczęściej materia organiczna typu moder lub modermor. Pod kilku
centymetrowym poziomem organicznym zalega rdzawoszary poziom próchniczny 
ochric o miąższości do kilkunastu centymetrów, który łagodnie przechodzi w 
diagnostyczny poziom sideric-Bv. W glebach uprawnych, na skutek orki, miąższość 
poziomu próchnicznego jest większa, a granica między poziomami A  i Bv jest ostra.

Gleby rdzawe typowe mają odczyn bardzo kwaśny; pH (w wodzie) w górnych 
poziomach profilu wynosi najczęściej 3,5-5,0 (w glebach uprawnych wartości pH 
mogą być wyższe). Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze 
zasadowym jest najczęściej mniejszy niż 30%. Zawartość węgla organicznego w 
poziomie próchnicznym gleb leśnych z reguły przekracza 1%, natomiast w glebach 
uprawnych wynosi najczęściej poniżej 1%. Wartość stosunku C:N w poziomie A  waha 
się w przedziale 15-20:1. Do gleb rdzawych typowych należą nieco zasobniej sze gleby 
rdzawe, zaliczane wcześniej do gleb brunatno-rdzawych [KOMISJA V GENEZY, 
KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 1989]. Brak wyraźnych kryteriów 
ilościowych uniemożliwia ich wydzielenie w randze odrębnego podtypu.

Podtyp 4.1.2. Gleby rdzawe z cechami bielicowania (RWbi) 

Sekwencja poziomów: 0-AE-Bsv-Bv-C
Gleby rdzawe bielicowane powstają w wyniku nałożenia się procesu bielicowania 

na zasadniczy proces rdzawienia. Bielicowanie w tych glebach spowodowane jest
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wpływem monokultur iglastych wprowadzanych na miejsce borów mieszanych lub 
lasów mieszanych. Zawartość pedogenicznych tlenków glinu i żelaza w poziomie 
wzbogacania Bsv jest większa niż w poziomie nadległym, co odróżnia gleby rdzawe 
bielicowane od gleb rdzawych typowych. Jednak zawartość Al + 1/2 Fe nie może 
być większa niż dwukrotność zawartości w poziomie wyżej leżącym, co pozwala na 
odróżnienie poziomu sideric od poziomu spodic.

Gleby rdzawe bielicowane są w porównaniu z glebami rdzawymi typowymi uboższe 
w składniki odżywcze roślin i silniej zakwaszone, a często także nieco bardziej wilgotne.

Podtyp 4.1.3. Gleby rdzawe gruntowo-glejowe (RWgg) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Bv-Cg lub Ap-Bv-Cg
Gleby rdzawe gruntowo-glejowe powstają w wyniku procesu rdzawienia w warunkach 

niezbyt głębokiego zalegania i zmiennego w ciągu roku poziomu wód gruntowych. W 
leśnych glebach rdzawych gruntowo-glejowych najczęstszym podtypem materii organicznej 
jest droso-moder, niekiedy z przej ściami do typu higro-moder. Pod względem właściwości 
chemicznych i fizycznych gleby te zbliżone są do gleb rdzawych typowych. Różnią się od 
nich obecnością cech oglejenia gruntowo-wodnego powodującego m.in. występowanie 
plam o nasyceniu barwy 2 lub mniejszym w dolnej części profilu glebowego (głębiej niż 60 
cm), co jest związane z jego wy syceniem przez płytko zalegające wody gruntowe.

Typ 4.2. Gleby ochrowe (RH)

Sekwencja poziomów: O-A-Bo-C(g) lub Ap-Bo-C(g)
Gleby ochrowe różnią się od gleb rdzawych większą zawartością tlenków żelaza 

oraz ich pochodzeniem. Tlenki te mają charakter autochtoniczny, podobnie jak w 
glebach rdzawych, i allochtoniczny, związany z podsiąkiem kapilarnym wód gruntowych 
i/lub z podpowierzchniowym spływem wód zasobnych w związki żelaza. Diagno
stycznym poziomem dla gleb ochrowych jest poziom rubic-B o.

W typie gleb ochrowych wyróżnia się tylko jeden podtyp:
4.2.1. Gleby ochrowe typowe (RHt)

Podtyp 4.2.1. Gleby ochrowe typowe (RHt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bo-C(g) lub Ap-Bo-C(g)

Gleby ochrowe typowe występują w niewielkich zagłębieniach terenu, najczęściej w 
sąsiedztwie gleb rdzawych lub bielicoziemnych. Wyróżniająsię obecnością diagnostycznego 
poziomu rubic (Bo) o specyficznej barwie, od czerwonej poprzez ciemnoczerwoną do 
brunatnoczerwonej, zależnej od zawartości związków żelaza i węgla organicznego. Zawartość 
pedogenicznego żelaza w poziomie rubic z reguły nie przekracza 10%.

Najczęstszym typem materii organicznej w leśnych glebach ochrowych jest mor. 
Odczyn tych gleb jest zazwyczaj kwaśny, a wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami 
o charakterze zasadowym zwykle nie przekracza 30%.
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RZĄD 5. GLEBY PŁOWOZIEMNE (P)
Gleby płowoziemne wytworzyły się na obszarach, gdzie woda glebowa w strefie 

korzenienia się roślin utrzymywana jest przy ciśnieniu mniejszym niż 1500 kPa, co 
najmniej przez 3 miesiące w ciągu roku, w okresie gdy temperatura gleby jest 
dostatecznie wysoka dla rozwoju roślin (okres wegetacyjny). W tych warunkach poza 
ewapotranspiracją część opadów atmosferycznych przesiąka w głąb gleb. Wymywane 
są z gleby węglany, a następnie frakcja ilasta, zwłaszcza najdrobniejsza (< 0,2 //m) 
oraz częściowo półtoratlenki, a także niektóre formy rozpuszczonych w roztworze 
glebowym (zdyspergowanych) związków próchnicznych. W efekcie tych procesów 
następuje zróżnicowanie teksturalne profilu glebowego na poziomy wierzchnie eluwialne 
(A i E) o zmniejszonej zawartości frakcji ilastej (minerałów ilastych) i występujący 
pod nimi poziom iluwialny (Bt), o zwiększonej zawartości frakcji ilastej.

W glebach płowoziemnych występują następujące poziomy: powierzchniowy poziom 
ochric (A), eluwialny poziom lw ic (Et) oraz iluwialny poziom argic (Bt). Jednakże 
diagnostycznym poziomem gleb płowoziemnych jest poziom argic.

W glebach uprawnych bardzo często poziom Ap  jest zmieszany przez orkę z 
poziomem Et i wówczas gleba może mieć budowę: Ap-Bt-C. Niekiedy na skutek 
erozji powierzchniowej i antropogenicznej na terenach falistych i pagórkowatych na 
wypukłych elementach rzeźby poziomy powierzchniowe ulegają erozji, a część 
odsłoniętego poziomu iluwialnego (Bt) jest włączona do poziomu uprawnego [Ap(Bt)\.

Gleby płowe rozwijająsię z utworów późnoplejstoceńskich i holoceńskich o uziamieniu 
od piasków gliniastych do ciężkich iłów. Są to najczęściej utwory pyłowe różnego 
pochodzenia, gliny zwałowe, piaski gliniaste i bardzo rzadko piaski słabo gliniaste. Mogą 
się także rozwijać z utworów starszych formacji geologicznych, w których następuje 
intensywne wietrzenie minerałów pierwotnych i dopływ składników odżywczych dla 
roślin. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym 
jest zróżnicowany w profilu: w poziomach^ i E  najczęściej waha się w granicach od 30 
do 60% w zależności od uziamienia, natomiast w poziomach Bt od 50 do 90%. Typową 
roślinnością tych gleb są lasy mieszane, rzadziej formacje trawiaste.

Akumulacja próchnicy w tych glebach jest mała ze względu na szybko przebiegający 
proces mineralizacji. W glebach leśnych występuje materia organiczna typu muli, 
modermull lub moder, a niekiedy na przejściu do typu mor.

W rzędzie gleb płowoziemnych wyróżnia się trzy typy:
5.1. Gleby płowe (PW)
5.2. Gleby płowe zaciekowe (PA)
5.3. Gleby płowe podmokłe (PG)

Typ 5.1. Gleby płowe (.PW)

Sekwencja poziomów: O-A-Et-Bt-C lub Ap-Et-Bt-C niekiedy Ap-Bt-C

Gleby płowe stanowią wiodący typ w obrębie rzędu gleb płowoziemnych. Ogólne 
cechy są charakterystyczne dla gleb tego rzędu, a ponadto mająuziamienie utworów
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pyłowych różnego pochodzenia, glin różnej genezy, rzadziej iłów i piasków. Tworząje 
przeważnie gleby głębokie powstałe z utworów jednorodnych, o dobrych naturalnych 
warunkach drenażu. Wyługowane są z węglanów, chociaż węglany mogą występować 
w spągowej części poziomu Bt i głębiej. Maj ą one poziom ochric o miąższości 10-3 0 
cm, zalegający na wyługowanym poziomie lw ic (Et), który stopniowo przechodzi 
(EB) w poziom argic (Bt). Często w glebach uprawnych, na skutek orki lub erozji 
wodnej przyspieszonej, poziom ochric może być zniszczony, a poziom uprawny tworzy 
się z poziomu lwic; wówczas poziom^/? zalega bezpośrednio na poziomie argic.

W obrębie typu gleb płowych wyróżnia się następujące podtypy:
5.1.1. Gleby płowe typowe (PWt)
5.1.2. Gleby płowe spiaszczone (PWsp)
5.1.3. Gleby płowe spiaszczone oglejone (PWsg)
5.1.4. Gleby płowe opadowo-glejowe (PWog)
5.1.5. Gleby płowe gruntowo-glejowe (PWgg)
5.1.6. Gleby płowe z poziomem agric (PWac)
5.1.7. Gleby płowe próchniczne (PWpr)
5.1.8. Gleby płowe piaszczyste (PWpi)
5.1.9. Gleby płowe z cechami brunatnienia (PWbr)
5.1.10. Gleby płowe z cechami bielicowania (PWbi)
5.1.11. Gleby płowe z cechami glossic (PWgl)
5.1.12. Gleby płowe z cechami vertic (PWve)

Podtyp 5.1.1. Gleby płowe typowe (PWt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-Bt-C lub Ap-Et-Bt-C lub Ap-Bt-C

Gleby płowe typowe stanowią centralną jednostkę gleb płowych. Tworzą się w 
dobrych naturalnych warunkach swobodnego drenażu. Mają poziom argic, który nie 
odcina się ostro od poziomu eluwialnego, a poziom lw ic  nie przechodzi zaciekami do 
poziomu argic. Poziom wmycia charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień wysycenia 
kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (zwykle > 60%). Poziom argic tych 
gleb ma uziamienie glin, utworów pyłowych lub rzadziej iłów piaszczystych. Gleby tego 
podtypu mogą wykazywać uziamienie piasków w poziomach eluwialnych, gdy strop 
poziomu argic występuje na głębokości mniejszej niż 50 cm. Nie mają także 
ostrokrawędzistej struktury agregatowej, slickenside, dużej rozszerzalności liniowej, ani 
dużych szczelin.

Podtyp 5.1.2. Gleby płowe spiaszczone (PWsp) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Et-(EB)-Bt-C lub Ap-Et-(EB)-Bt-C

Gleby płowe spiaszczone mają uziamienie piasków gliniastych lub grubsze we 
wszystkich poziomach od powierzchni gleby do stropu poziomu argic, występującego 
na głębokości 50 cm i większej. Jasność barwy powierzchniowego poziomu ochric 
wynosi 3 lub więcej w stanie wilgotnym i 5 lub więcej w stanie suchym. Stopień wysycenia 
kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego jest w tych glebach taki sam jak w glebach
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płowych typowych. Gleby płowe spiaszczone tworzyły się najczęściej z polodowcowych 
rozmytych glin zwałowych, na terenach płaskich lub lekko pofalowanych. Obecnie są 
one intensywnie uprawiane rolniczo, niektóre z nich występują pod lasami.

Podtyp 5.1.3. Gleby płowe spiaszczone oglejone (PWsg) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Et(g)-(EB)-Bt(g)-Cg lub Ap-Et(g)-(EB)-Bt(g)Cg

Podobnie jak gleby płowe spiaszczone mająuziamienie piasków gliniastych lub 
grubsze, czasami szkieletowatych we wszystkich poziomach od powierzchni gleby 
mineralnej do stropu poziomu argic występującego na głębokości 50 cm i większej. 
Wykazują ponadto, w jednym lub większej liczbie poziomów od powierzchni gleby do 
głębokości 75 cm, zubożenia redoksymorficzne wyrażające się nasyceniem barwy 2 
lub mniejszym, a także warunki podmokłości w pewnym okresie w roku normalnym.

Gleby te dość często spotyka się na terenach polodowcowych na płaskich rozmytych 
morenach dennych. Większość z nich jest wylesiona i intensywnie uprawniana rolniczo, 
natomiast niektóre pozostały pod lasami.

Podtyp 5.1.4. Gleby płowe opadowo-glejowe (PWog) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Etg-(EB)-Btg-Bt-C lub Ap-Etg-(EB)-Btg-Bt-C

Gleby podobne do gleb płowych typowych, różniące się od nich tym, że występuje 
w nich oglejenie opadowo-wodne, m.in. w postaci plam o nasyceniu barwą 2 lub 
mniej szym w warstwach, które także sąokresowo podmokłe w latach normalnych w obrębie 
wierzchniego 25-centymetrowego poziomu argic, gdy jego górna granica występuje płycej 
niż 50 cm od mineralnej powierzchni gleby, lub w obrębie 75 cm od powierzchni mineralnej, 
gdy wierzchnia granica poziomu argic występuje głębiej niż 50 cm. Cechy redoksymorficzne 
nie tworzą ciągłej warstwy, lecz mogą stopniowo zanikać na większych głębokościach, ale 
nie głębiej niż 100-150 cm. Gleby te występują na płaskich terenach moren dennych, u 
podnóży stoków, a przede wszystkim wszędzie tam, gdzie poziom argic stanowi warstwę 
mało przepuszczalną dla wód opadowych (wody freatyczne -  zawieszone).

Podtyp 5.1.5. Gleby płowe gruntowo-glejowe (PWgg) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Et-(EB)-Btg-Cg lub Ap-Et-(EB)-Btg-Cg

Gleby płowe gruntowo-glejowe różnią się od gleb płowych typowych tym, że 
występuje w nich oglejenie gruntowo-wodne, m.in. w postaci zubożeń redoksy- 
morficznych o nasyceniu barwą 2 lub mniejszym w wierzchniej 25-centymetrowej 
warstwie poziomu argic, gdy jego górna granica występuje płycej niż 50 cm od 
powierzchni gleby mineralnej, lub od głębokości 75 cm od powierzchni gleby mineralnej, 
gdy strop poziomu argic występuje głębiej niż 50 cm. Cechy redoksymorficzne wykazują 
ciągłość oglejenia, aż do zwierciadła wód gruntowych. Zwierciadło wód gruntowych 
zwykle można zaobserwować jeszcze w obrębie solum. Gleby płowe gruntowo-glejowe 
występują na obszarze płaskich moren dennych, u podnóża stoków, a także na



M . Cz. II. Identyfikacja taksonomicznych jednostek glebowych

pograniczu kompleksów gleb płowych i czarnych ziem. Są one intensywnie uprawiane 
i wymagają regulacji stosunków wodnych.

Podtyp 5.1.6. Gleby płowe z poziomem agric (PWac) 

Sekwencja poziomów: Ap-E th-E t-B t-C

Gleby płowe z poziomem agric są podobne do gleb płowych typowych, jednak 
różnią się od nich następującymi cechami: mają dobrze rozwinięty poziom Eth -  agric 
leżący pod ornym poziomem próchnicznym. Charakteryzuje się on wmyciem do 
poziomu eluwialnego materiałów próchnicznych oraz głównie frakcji pyłowej. Materiał 
iluwialny stanowi więcej niż 5% objętości poziomu eluwialnego. Często w glebach 
tych nad poziomem agric występuje powierzchniowy poziom anthric lub inny zbliżony 
do niego. Omawiane gleby powstają z gleb płowych wskutek długotrwałego intensyw
nego użytkowania rolniczego. Występują one w dobrych warunkach wodno- 
powietrznych. Poziom agric w tych glebach znacznie powiększa miąższość poziomu 
próchnicznego, co ułatwia rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Podtyp 5.1.7. Gleby płowe próchniczne (PWpr)

Sekwencja poziomów: Ap-E t-(E B )-B t-C  lub Ap-Et-(EB)-Bt-Cg

Gleby płowe próchniczne są podobne do gleb płowych typowych, a różnią się od 
nich tym, że mająepipedon podobny do poziomu mollic lub umbric, tj. poziom^/?, 
który spełnia kryteria poziomu mollic lub umbric, z wyjątkiem miąższości. Ponadto w 
glebach tych wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi może być mniejsze niż 
50%. Gleby płowe próchniczne w terenie często stanowiąpas przejściowy pomiędzy glebami 
płowymi a czarnymi ziemiami. Występują one na stokach o nachyleniu umiarkowanym, w 
lokalnych zaklęśnięciach terenowych, a także wszędzie tam, gdzie istniejąsprzyjające warunki 
akumulacji materii organicznej. Wykazująone czasami cechy oglejenia w głębszych warstwach.

Podtyp 5.1.8. Gleby płowe piaszczyste (PWpi) 

Sekwencja poziomów: O -A-Et-Bt-C  lub A p-E t-B t-C

Gleby płowe piaszczyste mająuziamienie piasków luźnych lub słabo gliniastych w górnej, 
75-centymetrowej części poziomu argic lub w całym tym poziomie, gdy ma on miąższość 
mniejszą niż 75 cm. Głębokość do poziomu argic może być większa niż 100 cm. Zwykle 
jest ona większa niż 50 cm, a wszystkie poziomy ponad poziomem argic mająuziamienie 
grubsze niż piasek gliniasty. Jasność barwy poziomuj -  ochric w stanie wilgotnym może 
wynosić 3 lub więcej. Gleby te stanowią ogniwo przejściowe pomiędzy arenosolami a 
glebami płowymi. Część ich spotyka się pod lasami, w większości jednak są uprawiane 
rolniczo. Poziom argic tych gleb zbudowany jest często z lamelli, a łączna ich miąższość 
musi być większa niż 15 cm (grubość pojedynczej lamelli jest większa niż 0,5 cm).
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Podtyp 5.1.9. Gleby płowe z cechami brunatnienia (PWbr) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Bw-Et-(EB)-Bt-C lub Ap-Bw-Et-(EB)-Bt-C

Gleby różniące się od gleb płowych typowych następującymi właściwościami: poziom 
lw ic  ma dużą miąższość (60-70 cm); w stropie poziomu lw ic  zachodzi intensywne 
wietrzenie chemiczne wyrażające się morfologicznie rozwojem poziomu cambic o 
brunatnym zabarwieniu i strukturze drobnej subangulamej. Poziom cambic jest więc 
poziomem wtórnie wytworzonym, w wierzchnich partiach poziomu lw ic , a jego 
obecność znacznie zwiększa ogólną żyzność tych gleb.

Podtyp 5.1.10. Gleby płowe z cechami bielicowania (PWbi) 

Sekwencja poziomów: O-A-Es-Bhs-Et-Bt-C

Gleby różniące się od gleb płowych typowych tym, że w stropowej części dobrze 
ukształtowanego poziomu lw ic , na skutek wtórnych procesów bielicowania, rozwinął 
się profil gleby z poziomami Es i Bhs . Poziomy te jednak nie spełniają kryteriów 
endopedonów albie i spodic. Gleby płowe bielicowane występują w lasach iglastych 
lub mieszanych (np. Woliński Park Narodowy).

Podtyp 5.1.11. Gleby płowe z cechami glossic (PWgl) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-E/B-Bt-C lub A-Et-E/B-Bt-C

Gleby płowe z cechami glossic wykazują wyraźną destrukcję poziomu argic w 
formie płytkich (5 cm < E/B  < 15 cm), językowatych zacieków poziomu lw ic  do 
poziomu argic. Są to gleby przejściowe pomiędzy glebami płowymi a glebami płowymi 
zaciekowymi. Różnią się od gleb płowych zaciekowych tym, że nie mają odpowiedniej 
miąższości poziomu glossic (> 15 cm). Czasami w poziomie argic tych gleb można stwierdzić 
plamy pionowego wymycia frakcji ilastej. Poza tą charakterystyką mają wszystkie cechy 
gleb płowych typowych.

Podtyp 5.1.12. Gleby płowe z cechami vertic (PWve) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-Bti-Ci lub Ap-Et-Bti-Ci

Gleby płowe z cechami vertic różniąsię od gleb płowych typowych tym, że są wytworzone 
z ilastych materiałów macierzystych zawierających ponad 30% frakcji ilastej składającej się 
z minerałów typu 2:1. Duża zawartość pęczniejących minerałów ilastych powoduje, że w 
okresach niskiej wilgotności gleb materiał glebowy ulega kurczeniu, wskutek czego tworzą 
się pionowe szczeliny W okresie nawilżania po suszy, materiał glebowy pęcznieje i szczeliny 
ulegajązamknięciu. Często do otwartych szczelin spada materiał z powierzchni gleby, co w 
czasie pęcznienia powoduje wysadzanie ku powierzchni poligonów między szczelinami. Gleby 
te charakteryzuje struktura pryzmatyczna lub foremnowielościenna angulama. W stanie 
nasycenia wodąmogąmieć bardzo mały współczynnik filtracj i. W glebach tych nie wytworzył 
się poziom vertic spełniający wszystkie kryteria.



Cz. II. Identyfikacja taksonomicznych jednostek glebowych

Typ 5.2. Gleby płowe zaciekowe {PA)

Sekwencja poziomów: O-A-Et-E/B-Bt-C lub Ap-Et-E/B-Bt-C

W glebach płowych zaciekowych poziom argic w stropie wykazuje ewidentną 
destrukcję wyrażającą się rozbudową poziomu glossic. Poziom glossic w niektórych 
glebach rozprzestrzenia się w obrębie całego poziomu argic. Jego miąższość wynosi 
co najmniej 15 cm. Gleby płowe zaciekowe tworzą się z glin morenowych, lessów, 
utworów aluwialnych oraz piasków gliniastych, w różnych naturalnych warunkach 
drenażu. Profil tych gleb ma następujące poziomy: powierzchniowym poziomem jest 
zwykle szary poziom ochric, zalegający bezpośrednio na poziomie lwic, który języko- 
watymi zaciekami przechodzi do iluwialnego poziomu argic. Ten ostatni poziom może 
być porozrywany materiałami lw ic  w stropie, a niekiedy zacieki lw ic  spotyka się w 
całym poziomie argic. Ponadto w glebach tych może występować poziom fragic.

W obrębie typu gleb płowych zaciekowych wyróżnia się następujące podtypy:
5.2.1. Gleby płowe zaciekowe typowe (PAt)
5.2.2. Gleby płowe zaciekowe spiaszczone (PAsp)
5.2.3. Gleby płowe zaciekowe opadowo-glejowe (PAog)
5.2.4. Gleby płowe zaciekowe gruntowo-glejowe (PAgg)
5.2.5. Gleby płowe zaciekowe z poziomem agric (PAac)
5.2.6. Gleby płowe zaciekowe próchniczne (PApr)
5.2.7. Gleby płowe zaciekowe z cechami brunatnienia (PAbr)
5.2.8. Gleby płowe zaciekowe z cechami bielicowania (PAbi)
5.2.9. Gleby płowe zaciekowe z cechami vertic (.PAve)

Podtyp 5.2.1 Gleby płowe zaciekowe typowe (PAt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-E/B-Bt-C lub Ap-Et-E/B-Bt-C

Gleby stanowiącentralnąjednostkę systematycznągleb płowych zaciekowych. Rozwijają 
się w dobrych naturalnych warunkach swobodnego drenażu. Cechąwyróżniającąjest obecność 
poziomu g/owzc o miąższości co najmniej 15 cm, który powstał na skutek destrukcji wierzchnich 
partii poziomu argic. Destrukcja ta wyraża się morfologicznie w formie językowatych zacieków 
materiałów lwic w stropie poziomu argic. Materiały lwic przenikajączasami całąmiąższość 
poziomu argic. W glebach tych wyróżnia się poziom ochric (A), poziom lwic (Et), poziom 
glossic (E/E), poziom argic (Bt) i materiały macierzyste (C).

Podtyp 5.2.2. Gleby płowe zaciekowe spiaszczone (PAsp) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-E/B-Bt-C lub Ap-Et-E/B-Bt-C

W odróżnieniu od gleb płowych zaciekowych typowych, w glebach płowych 
zaciekowych spiaszczonych górne poziomy (A i Et) zalegające powyżej poziomu glossic 
wykazująuziamienie piasków gliniastych lub grubsze o miąższości 50 cm i większej. 
Natomiast poziom glossic (E/E) ma najczęściej uziamienie piasków gliniastych, rzadziej 
glin piaszczystych, a poziom argic (Bt) przeważnie glin.
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Podtyp 5.2.3. Gleby płowe zaciekowe opadowo-glejowe (PAog) 

Sekwencja poziomów: O-A-Etg-E/B-Btg-Bt-C lub Ap-Etg-E/B-Btg-Bt-C

Gleby różniące się od gleb płowych zaciekowych typowych tym, że występuje w 
nich oglejenie opadowo-wodne, m.in. w postaci zubożeń redoksymorficznych o 
nasyceniu barwą 2 lub mniejszym w warstwach, które są okresowo podmokłe w latach 
normalnych, w obrębie górnej, 25-centymetrowej części poziomu argic, gdy jego strop 
występuje płycej niż 50 cm od mineralnej powierzchni gleb lub od głębokości 75 cm od 
powierzchni mineralnej, gdy górna granica poziomu argic występuje głębiej niż 50 cm. 
Plamy glejowe nie tworzą ciągłej warstwy w głąb profilu, lecz mogą stopniowo zanikać 
na większych głębokościach, ale nie głębiej niż 100-150 cm.

W glebach tych może występować woda zawieszona w poziomach luvic, glossic 
i w słabo przepuszczalnym stropie poziomu argic.

Podtyp 5.2.4. Gleby płowe zaciekowe gruntowo-glejowe (PAgg) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-E/B-Btg-Cg lub Ap-Et-E/B-Btg-Cg

Gleby różniące się od gleb płowych zaciekowych typowych tym, że występuje w 
nich oglejenie gruntowo-wodne, m.in. w postaci zubożeń redoksymorficznych o 
nasyceniu barwą2 lub mniejszym w wierzchniej, 25-centymetrowej miąższości poziomu 
argic, gdy jego górna granica występuje płycej niż 50 cm od powierzchni gleby 
mineralnej lub od głębokości 75 cm od powierzchni gleby mineralnej, gdy strop poziomu 
argic występuje głębiej niż 50 cm. Plamy te tworzą ciągłą strefę aż do zwierciadła 
wód gruntowych, które może okresowo występować w obrębie 100 cm od powierzchni 
gleby.

Podtyp 5.2.5. Gleby płowe zaciekowe z poziomem agric (PAać) 

Sekwencja poziomów: Ap-Eth-Et-E/B-Bt-C

Gleby różniące się od gleb płowych zaciekowych typowych tym, że poniżej poziomu 
próchnicznego ochric mają dobrze rozwinięty poziom Eth -  agric. Gleby te rozwijają się 
z gleb płowych zaciekowych typowych na skutek długotrwałej intensywnej uprawy rolniczej. 
Poziom agric znacznie zwiększa żyzność omawianych gleb w stosunku do gleb pozostałych.

Podtyp 5.2.6. Gleby płowe zaciekowe próchniczne (PApr) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-EfB-Bt-C(g) lub Ap-Et-EZB-Bt-C(g)

Gleby różniące się od gleb płowych zaciekowych typowych tym, że maj ąpoziom spełniający 
kryteria epipedonu mollic, z wyjątkiem kryterium miąższości. Niekiedy charakteryzuje go 
wymagana miąższość, ale jedynie w mikrozagłębieniach terenowych lub w glebach będących 
pod wpływem procesów deluwialnych. Wykazująniekiedy cechy oglejenia.
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Podtyp 5.2.7. Gleby płowe zaciekowe z cechami brunatnienia (PAbr) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-Et-E/B-Bt-C lub Ap-Bw-Et-E/B-Bt-C

Gleby te, w odróżnieniu od gleb płowych zaciekowych typowych, charakteryzuje poziom 
lwic o znacznej miąższości (60-70 cm), a w jego stropowej części zaznacza się wtórne 
intensywne wietrzenie, wyróżniające się morfologicznie brunatnym zabarwieniem, typowym 
dla poziomu cambic. Gleby płowe zaciekowe z cechami brunatnienia występujązarówno w 
naturalnych warunkach pod lasami liściastymi lub mieszanymi,jakina terenach uprawianych 
rolniczo.

Podtyp 5.2.8. Gleby płowe zaciekowe z cechami bielicowania (PAbi) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Es-Bhs-(Et)-E/B-Bt-C

Gleby te różnią się od gleb płowych zaciekowych typowych tym, że w stropowej 
części poziomu lw ic , na skutek wtórnych procesów bielicowania rozwinął się profil 
glebowy z poziomami Es i Bhs. Poziomy te jednak nie spełniają kryteriów endopedonów 
albie i spodic. Gleby płowe z cechami bielicowania występująna trwałych kompleksach 
leśnych (np. Wigierski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy i in.)

Podtyp 5.2.9. Gleby płowe zaciekowe z cechami vertic (PAve) 

Sekwencja poziomów: O-A-Et-E/B-Bti-Ci lub A-Et-E/B-Bti-Ci

Gleby płowe zaciekowe z cechami vertic wytworzyły się z materiałów macierzystych 
zawierających ponad 30% frakcji ilastej składającej się głównie z minerałów pęczniejących 
typu 2:1. To uziamienie powoduje, że w okresach posusznych cyklu rocznego gleby wysychają 
pękająi tworzągłębokie szczeliny, a w okresach nawilżania pęcznieją Wykazująone zarówno 
charakterystyki gleb płowych zaciekowych, jak i vertisoli wytworzonych z iłów pęczniejących. 
W glebach tych nie wytworzył się poziom vertic spełniający wszystkie kryteria. Gleby te 
występują w sąsiedztwie vertisoli, ale z dobrymi naturalnymi warunkami drenażu.

Typ 5.3. G leby płowe podm okłe (PG) 

Sekwencja poziomów: O-A-Etg-Btg-G lub Ap-Etg-Btg-G oraz 
O-A-Etg-E/B-Btg-G lub A-Etg-E/B-Btg-G

Gleby płowe podmokłe w obrębie całego profilu, w pewnym okresie w latach 
normalnych, nasycone są wodą od powierzchni lub blisko powierzchni gleby. Stąd 
szare barwy zubożeń redoksymorficznych oraz wysokie nasycenie barw koncentracji 
redoksymorficznych. W glebach tych obserwuje się wahania zwierciadła wód 
gruntowych, tj. od zalegającego blisko powierzchni gleby do obniżającego się poniżej 
występowania poziomu argic. Woda gruntowa może zalegać głęboko przez większość 
czasu w ciągu roku, ale na skutek małej wodoprzepuszczalności poziomu argic, 
ograniczającej odpływ wody grawitacyjnej, przedłuża się okres saturacji warstw 
nadległych. Okresy na przemian saturacji i aeracji większości warstw tych gleb mogą
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być ponadto spowodowane różnymi wysiękami. Przed zdrenowaniem tych gleb i 
wzięciem ich do uprawy, były one pokryte roślinnością leśną.

Poziomem powierzchniowym w tych glebach jest epipedon ochric lub epipedon podobny 
do umbric, rzadziej podobny do mollic. Zalega on bezpośrednio na silnie oglejonym poziomie 
lw ic , odcinającym się od poziomu argic lub stopniowo przechodząc do tego poziomu. 
Poziom argic jest w całości silnie oglejony i stopniowo przechodzi do poziomu G. Węglany 
mogą występować w dolnych partiach poziomu argic i w poziomie G.

W obrębie gleb płowych podmokłych wyróżnia się dwa podtypy:
5.3.1. Gleby płowe podmokłe typowe (PGt)
5.3.2. Gleby płowe podmokłe próchniczne (PGpr)

Podtyp 5.3.1. Gleby płowe podmokłe typowe (PGt) 

Sekwencja poziomów: O-Ag-Etg-Btg-G /ub Apg-Etg-Btg-G

W glebach płowych podmokłych typowych wyróżnia się następujące poziomy: 
poziom ochric (/4) mocno oglejony z licznymi koncentracjami redoksymorflcznymi, 
silnie oglejony poziom lwic (Etg\ oglejony poziom argic z licznymi plamami brunatnymi 
(Btg) oraz całkowicie oglejony materiał macierzysty (G). Istotną rolę w formowaniu 
się tych gleb odegrały okresowe podtopienia całego ich profilu. W naturalnych warun
kach gleby te stanowią dobre podłoże do rozwoju lasów łęgowych.

Podtyp 5.3.2. Gleby płowe podmokłe próchniczne (PGpr) 

Sekwencja poziomów: O-A-Etg-Btg-G lub Ap-Etg-Btg-G

Gleby różniące się od gleb płowych podmokłych typowych tym, że mają poziom 
podobny do mollic lub umbric niespełniający kryterium miąższości i/lub stopnia 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi. Tworzą one niewielkie płaty 
w obrębie kompleksów czarnych ziem i gleb murszowych.

RZĄD 6. GLEBY BIELICOZIEMNE (L)

Rząd 6. obejmuje gleby, których cechy morfologiczne oraz właściwości chemiczne i fizyczne 
zdeterminowane sąprzebiegiem procesu bielicowania. Proces ten polega na wymywaniu z górnych 
części gleby niektórych produktów rozkładu minerałów glebowych w formie rozpuszczalnych w 
wodzie kompleksowych ich połączeń z ruchliwymi frakcjami związków humusowych (głównie 
kwasów fulwowych), których źródłem jest kwaśna materia organiczna typu mor lub modermor. 
Przemieszczaniu w dół i wytrącaniu w środkowej części profilu ulegają głównie związki glinu, 
żelaza i próchnicy, a także krzemionka, fosfor, mangan i inne. Górne poziomy, zubożone w te 
składniki, mającharakterystyczne białawoszare zabarwienie, nosząnazwę poziomów wymywania 
albie, natomiast poziomy w nie wzbogacone -  iluwialne uzyskuj ąbarwę rdzawą rdzawobrunatną 
do czarnej i nosząnazwę poziomów wzbogacania spodic, często o charakterze orsztynu. Uprawne 
gleby bielicoziemne najczęściej pozbawione są poziomu albie, a bezpośrednio pod uprawnym 
poziomem próchnicznym zalega poziom diagnostyczny spodic.
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Do najważniejszych cech charakterystycznych dla gleb bielicoziemnych należą 
najczęściej: piaszczyste uziamienie, kwaśny odczyn, mały stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym oraz iluwialna akumulacja materiału 
amorficznego (tlenków glinu i żelaza w połączeniu z próchnicą) w poziomie spodic 
wykazującym względnie wysoką kationową pojemność wymienną.

Materiałami macierzystymi gleb bielicoziemnych są najczęściej ubogie we frakcję 
ilastąpiaski wydm nadmorskich i śródlądowych, silnie przesortowane i często eolicznie 
przemodelowane piaski sandrowe dalekiego transportu, piaski pradolin i dolin wielkich 
rzek oraz zwietrzeliny granitów, gnejsów, kwarcytów, piaskowców kwarcytowych, 
piaskowców bezwęglanowych i łupków łyszczykowych. Materiały te charakteryzują 
się dużą przepuszczalnością i ubóstwem w składniki pokarmowe. Głównym minerałem 
w tych materiałach jest kwarc.

Roślinnością porastającą i współtworzącą gleby bielicoziemne jest roślinność leśna, 
najczęściej różne typy siedliskowe borów sosnowych lub świerkowych, nierzadko także 
uboższe facje borów lub lasów mieszanych z mniejszym albo większym udziałem 
gatunków liściastych.

W genezie niektórych gleb bielicoziemnych ważną rolę odgrywa woda gruntowa.
W rzędzie gleb bielicoziemnych wyróżnia się następujące typy:
6.1. Gleby bielicowe (LW)
6.2. Bielice (LB)

Typ 6.1. Gleby bielicowe (LW)

Sekwencja poziomów: O-A-Es-Bhs-C lub Ap-(Es)-Bhs-C 
lub O-A-Es-Bhsg-Cg-(G)

Gleby bielicowe tworzą się najczęściej z piaszczystych materiałów macierzystych. 
M ają one podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne albie i spodic, czasami 
orsztynowy, choć ten pierwszy nie zawsze musi być w profilu obecny, bowiem w 
glebach, które były uprawiane rolniczo, na skutek zabiegów agrotechnicznych bywa 
on włączony do poziomu ochric. Ze względu na piaszczyste uziamienie wykazują one 
zazwyczaj nadmierne warunki drenażu wewnętrznego, choć zlokalizowane w obrębie 
równin bezodpływowych lub na obszarach o utrudnionym drenażu poziomym mogą 
wykazywać cechy zubożeń redoksymorficznych.

Gleby bielicowe są najczęściej glebami kwaśnymi lub nawet bardzo kwaśnymi, a 
pH w górnych poziomach genetycznych waha się w przedziale 3,0-5,5. Wśród 
wymiennych kationów o charakterze kwasowym, w poziomach organicznych gleb, 
kationy wodoru zdecydowanie dominująnad kationami glinu, natomiast w poziomach 
mineralnych zawartość obu kationów jest zbliżona. Stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym jest najczęściej mniejszy od 20%.

W typie gleb bielicowych wyróżnia się następujące podtypy:
6.1.1. Gleby bielicowe typowe (LWt)
6.1.2. Gleby bielicowe orsztynowe (LWor)
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6.1.3. Gleby glejobielicowe typowe (LWgt)
6.1.4. Gleby glejobielicowe orsztynowe (LWgor)
6.1.5. Gleby glejobielicowe murszaste (LWgue)
6.1.6. Gleby glejobielicowe torfiaste (LWgtf)

Podtyp 6.1.1. Gleby bielicowe typowe (LWt) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Es-Bhs-(BC)-C lub Ap-Es-Bhs-(BC)-C lub 
Ap-Bhs-(BC)-C

Gleby bielicowe typowe charakteryzują się obecnością materii organicznej typu 
mor lub modermor z poziomem organicznym o miąższości dochodzącej do kilkunastu 
centymetrów i wyraźnie wykształconym poziomem próchnicznymy4 -  ochric. Poziom 
ten, o miąższości nieprzekraczającej zwykle 10 cm, zawiera głównie próchnicę powstałą 
in situ z rozkładu korzeni roślin runa oraz liczne wybielone ziarna kwarcu. Przechodzi 
on stopniowo w szarobiały lub jasnopopielaty poziom wymywania albie (Es). Jego 
miąższość jest uzależniona od zawartości wolnych tlenków glinu i żelaza w materiale 
macierzystym i od intensywności procesu bielicowania. Występujący niżej poziom 
wzbogacania spodic (Bhs) charakteryzuje się w całej miąższości dość jednorodnym 
zabarwieniem żółtobrunatnym i nieznacznym stopniem scementowania materiału 
glebowego związkami glinu, żelaza i próchnicy.

Zawartość węgla organicznego w poszczególnych poziomach gleb bielicowych wynosi 
przeciętnie: 20-60% w podpoziomach organicznych (zależnie od stopnia humifikacji opadu 
roślinnego), 1-2% w Jl, 0,3-0,5% w Es i 0,5-1% Bhs. Stosunek C:N jest szeroki. W 
poziomie organicznym waha się najczęściej w przedziale od ok. 60:1 w podpoziomie Ol 
do ok. 25:1 w podpoziomie Oh, natomiast w poziomach mineralnych 25-30:1. Gleby 
bielicowe charakteryzują się małą zdolnością buforową, dużą labilnością i podatnością 
na degradację oraz wszelkiego rodzaju zakłócenia równowagi biologicznej. Sąto typowe 
gleby leśne, choć miejscami bywają użytkowane rolniczo.

Podtyp 6.1.2. Gleby bielicowe orsztynowe (LWor) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Es-Br-(BC)-C lub 0-A-Es-Br-(BC)-C lub 
Ap-Es-Br-(BC)-C lub Ap-Br-(BC)-C

Gleby bielicowe orsztynowe różnią się od gleb bielicowych typowych poziomem 
spodic wykształconym w postaci orsztynu (Br) o miąższości co najmniej 2,5 cm, 
który jest scementowany przynajmniej w 50%.

Podtyp 6.1.3. Gleby glejobielicowe typowe (LWgt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Es-Bhsg-Cg-(G)

Gleby różniące się od gleb bielicowych typowych tym, że w profilu do głębokości 
75 cm od powierzchni mineralnej części gleby występują cechy zubożeń redoksy- 
morficznych o nasyceniu barwą2 lub mniejszym, pochodzące od płytko zalegających 
wód gruntowych. W glebach tych występuje poziom organiczny najczęściej o miąższości
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do 10 cm. Na ogół podtypem materii organicznej jest droso-mor, niekiedy z przejściami 
do higro-moru.

Podtyp 6.1.4. Gleby glejobielicowe orsztynowe (LWgor) 

Sekwencja poziomów: O-A-Es-Br-Cg-(G)

Gleby różniące się od gleb glejobielicowych typowych obecnością poziomu spodic 
wykształconym w postaci orsztynu (Br) o miąższości co najmniej 2,5 cm, który jest 
scementowany przynajmniej w 50%.

Podtyp 6.1.5. Gleby glejobielicowe murszaste (LWgue) 

Sekwencja poziomów: 0-Au-(Es)-Bhsg-(G) lub Au-(Es)-Bhsg-(G)

Gleby różniące się od gleb bielicowych typowych tym, że mająepipedon murszasty. W profilu 
do głębokości 75 cm od powierzchni mineralnej części gleby występują cechy zubożeń 
redoksymorficznych o nasyceniu barwą 2 lub mniejszym, pochodzące od płytko zalegających 
wód gruntowych. W glebach tych występuje poziom organiczny o miąższości do 20 cm. W 
glebach leśnych występuj e podtyp materii organicznej higro-mor z przej ściami do higro-moderu.

Podtyp 6.1.6. Gleby glejobielicowe torfiaste (LWgtf) 

Sekwencja poziomów: A-Es-Bhsg-G

Gleby różniące się od gleb bielicowych typowych tym, że powierzchniowy poziom 
A  stanowią materiały torfiaste. W profilu do głębokości wynoszącej 75 cm od 
powierzchni mineralnej części gleby występują cechy zubożeń redoksymorficznych o 
nasyceniu barwą2 lub mniejszym, pochodzące od płytko zalegających wód gruntowych. 
Najczęstszym podtypem materii organicznej w tych glebach jest hydro-mor.

Typ 6.2. Bielice (LB)

Sekwencja poziomów: O-Es-Bhs-Bs-C lub 0-Es-(E/B)-Br-(Bs)-C lub 
O-Es-Bhsg-G

Bielice zbudowane sąz utworów gruboziarnistych o uziamieniu piasków luźnych, 
rzadziej słabogliniastych, ubogich w koloidy mineralne. Piaszczyste uziamienie decyduje 
o strukturze rozdzielnoziamistej, dużej przepuszczalności materiału glebowego, niskiej 
polowej pojemności wodnej i o niewielkiej ilości wody dostępnej dla roślin. W przypadku 
silnego scementowania pionowy ruch wody w tych glebach bywa utrudniony. Silne 
scementowanie często stanowi mechanicznąprzeszkodę dla penetrujących glebę korzeni 
roślin. Bielice mogą się również tworzyć na obszarach o złych warunkach drenażu.

Bielice są glebami bardzo kwaśnymi, pH w wodzie w górnych poziomach 
genetycznych waha się w przedziale 3,0-4,5. Wśród wymiennych kationów o 
charakterze kwasowym w poziomach organicznych gleb kationy wodoru zdecydowanie 
dominują nad kationami glinu. Natomiast w poziomach mineralnych zawartość obu
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kationów jest zbliżona, choć w niektórych bielicach kationy glinu przeważają nad 
kationami wodoru. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze 
zasadowym jest najczęściej mniejszy od 20%. Ze względu na ubóstwo materiału 
glebowego w koloidy mineralne o kationowej pojemności wymiennej (KPW) decyduje 
ilość materii organicznej. W poziomach bezpróchnicznych KPW z reguły wynosi poniżej 
1 cmol(+) kg_1, natomiast w poziomach zawierających materię organiczną KPW nie 
przekracza 7 cmol(+)*kg_1.

Zawartość materii organicznej w poszczególnych poziomach organicznych O bielic 
wynosi, zależnie od stopnia humifikacj i ściółki, 2-60% , a w innych poziomach: 0,3- 
0,5% w Es i 0,5-3% w Bhs. Stosunek C:N jest szeroki i w poziomie organicznym 
waha się najczęściej w przedziale od ok. 60:1 w podpoziomie Ol do ok. 25:1 w 
podpoziomie Oh, natomiast w poziomach mineralnych 25-30:1. Szeroki stosunek węgla 
do azotu świadczy o małej aktywności biologicznej gleb i powolnym rozkładzie materii 
organicznej. Bielice charakteryzują się małą zdolnością buforową, dużą labilnością i 
podatnościąna degradację oraz wszelkiego rodzaju zakłócenia równowagi biologicznej. 
Z tych względów są niemal wyłącznie glebami leśnymi.

W typie bielic wyróżnia się następujące podtypy:
6.2.1. Bielice typowe (LBt)
6.2.2. Bielice orsztynowe (LBor)
6.2.3. Stagnobielice (LBog)
6.2.4. Glejobielice typowe (LBgt)
6.2.5. Glejobielice orsztynowe (LBgor)

Podtyp 6.2.1. Bielice typowe (LBt) 

Sekwencja poziomów: 0-Es-Bhs-(Bs)-C

Bielice typowe charakteryzują się zawartością materii organicznej typu mor lub 
modermor z organicznym poziomem ściółki o miąższości dochodzącej do 25 cm. Granica 
pomiędzy tym poziomem a mineralną częścią gleby jest zawsze wyraźna. Bezpośrednio 
pod poziomem ściółki występuje poziom wymywania albie (Es), o jasnoszarym lub 
bladożółtym zabarwieniu. Jego miąższość waha się od kilku do kilkudziesięciu 
centymetrów, zależnie od zawartości wolnych tlenków glinu i żelaza w materiale 
macierzystym i od intensywności procesu bielicowania. W niektórych profilach bielic 
górna część poziomu albie ma zabarwienie jasnoszare, związane z wmyciem łatwiej 
rozpuszczalnych frakcji próchnicy (głównie kwasów fulwowych) z nadległego poziomu 
organicznego. Granica między poziomem albie (Es) a poziomem wmycia spodie (Bhs) 
w bielicach typowych jest ostra i przebiega często nieregularnie, tworząc głębokie 
językowate zacieki. Poziom wzbogacania spodie w bielicach charakteryzuje się dużą 
zmiennością miąższości, barwy i stopnia scementowania, zależnie od lokalnych 
warunków środowiska glebotwórczego. W przypadku słabo zaawansowanego procesu 
bielicowania poziom spodie (Bhs) odznacza się w całej miąższości dość jednorodnym 
zabarwieniem żółtobrunatnym i nieznacznym stopniem scementowania materiału 
glebowego związkami glinu, żelaza i próchnicy. W glebach silniej zbielicowanych poziom 
spodie morfologicznie dzieli się z reguły na dwa podpoziomy -  cienki, brunatnoczamy
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podpoziom Bhs, nasycony kwasami fulwowymi oraz grubszy, żółtobrunatny lub 
rdzawobrunatny podpoziom Bs z przewagą kompleksowych połączeń próchnicy z 
półtoratlenkami. Przejście poziomu spodie do materiału macierzystego jest przeważnie 
łagodne; czasem tworzy się odrębny poziom przejściowy (BC). Są to gleby bardzo 
kwaśne i ubogie w składniki pokarmowe.

Podtyp 6.2.2. Bielice orsztynowe (LBor) 

Sekwencja poziomów: 0-Es-(E/B)-Br-(Bs)-C

Bielice orsztynowe różnią się od bielic typowych poziomem spodie wykształconym 
w postaci orsztynu o miąższości co najmniej 2,5 cm, który jest scementowany 
przynajmniej w 50%. W glebach tych granica przejścia poziomu albie (Es) do poziomu 
orsztynowego (Br) realizuje się najczęściej w postaci zacieków o różnej miąższości.

Podtyp 6.2.3. Stagnobielice (LBog) 

Sekwencja poziomów: 0-Esg-(E/B)-Bmsg-Bs-C

Stagnobielice różnią się od bielic orsztynowych obecnością cech zubożeń 
redoksymorficznych w obrębie poziomu albie o nasyceniu barwą 2 lub mniejszym, 
związanych z okresowym stagnowaniem wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.

Podtyp 6.2.4. Glejobielice typowe (LBgt) 

Sekwencja poziomów: O-Es-Bhsg-G lub O-Es-Bh-Bsg-G

Glej obielice różniąsię od bielic typowych tym, że w profilu do głębokości 75 cm od powierzchni 
mineralnej części gleby występują cechy zubożeń redoksymorficznych o nasyceniu barwą 2 
lub mniejszym, pochodzące od płytko zalegających wód gruntowych. W glebach tych może 
występować organiczny poziom ściółki o miąższości niekiedy ponad 20 cm, ale nie większej niż 
40 cm. Materia organiczna reprezentuje podtyp_higro-mor (por. Aneks 5, tab. 5.1).

Podtyp 6.2.5. Glejobielice orsztynowe (LBgor) 

Sekwencja poziomów: O-Es-Brg-G lub O-Es-Br-Bsg-G

Glejobielice orsztynowe różniąsię od glejobielic typowych tym, że mają poziom spodie w 
postaci orsztynu o miąższości co najmniej 2,5 cm, któryjest scementowany przynajmniej w 50%.

RZĄD 7. GLEBY CZARNOZIEMNE (Q

Gleby czamoziemne charakteryzują się znaczną zawartością materii organicznej 
zakumulowanej w różnych warunkach uwilgotnienia siedliska. Na ogół tworzą się one 
pod roślinnością trawiastą, a także w ekosystemach leśnych w niedostatecznych 
warunkach drenażu. Istota procesu glebotwórczego tych gleb polega na dominacji
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intensywnych procesów biologicznych nad wietrzeniem fazy mineralnej oraz 
przemieszczaniem produktów wietrzenia. Akumulacja próchnicy w tych glebach wiąże 
się z dopływem materiału roślinnego ekosystemów trawiastych i leśnych oraz jej 
przetwarzaniem, tj. mineralizacją i humifikacjąw różnym stanie uwilgotnienia siedliska. 
W rezultacie następuje znaczny dopływ materii organicznej do substratu glebowego. 
Warunki humifikacji sprzyjają intensywnym przemianom materii organicznej, z reguły 
bogatej w azot, co prowadzi do akumulacji związków próchnicznych o przewadze kwasów 
huminowych nad kwasami fulwowymi. Tworzą się na ogół dość trwałe połączenia 
organiczno-mineralne kwasów huminowych z minerałami ilastymi w obecności węglanów 
wapnia. W kształtowaniu się glebowych poziomów próchnicznych bierze udział mikro- i 
mezofauna glebowa. Materiałami macierzystymi gleb czamoziemnych są utwory pyłowe 
wodnego i eolicznego pochodzenia (lessy), utwory gliniaste, iły oraz sporadycznie lekko 
kwaśne piaski fluwioglacjalne bądź wapienie i gipsy. Substrat glebowy może być zatem 
pochodzenia polodowcowego, fluwialnego, eolicznego lub stanowić skały gipsowe i 
węglanowe różnych formacji geologicznych, podatne na procesy intensywnego wietrzenia. 
Poziomami diagnostycznymi tych gleb sąepipedony mollic lub umbric, rzadziej murszasty, 
najczęściej bezpośrednio zalegające na stosunkowo słabo zmienionych materiałach 
macierzystych, wykazujących często zróżnicowane formy oglejenia oraz obecność 
węglanów. Niekiedy pomiędzy próchnicznymi poziomami powierzchniowymi a materiałem 
macierzystym pojawiają się poziomy: argic, cambic bądź calcic.

W rzędzie tym wyróżnia się następujące typy:
7.1. Czamoziemy (CW)
7.2. Czarne ziemie (CZ)
7.3. Rędziny czarnoziemne (CR)
1 A. Mady czarnoziemne (CF)
7.5. Gleby deluwialne czarnoziemne (CY)
7.6. Gleby murszaste (CU)

Typ 7.1. Czarnoziemy (CW)

Sekwencja poziomów: 0-A-(AC)-Ck lub Ap-A2-(AC)-Ck

Geneza czamoziemów wiąże się z biologiczną akumulacją materii organicznej w 
utworach pyłowych w klimacie kontynentalnym, przy względnej równowadze opadów i 
ewapotranspiracji oraz dominacji roślinności trawiastej lub leśno-stepowej. Czamoziemy 
są glebami wytworzonymi wyłącznie z lessów i utworów pyłowych różnego pochodzenia, 
w których głębokość poziomu próchnicznego wynosi z reguły więcej niż 30 cm. Powstały 
one w wyniku procesu darniowego, który polega na dostarczaniu do substratu glebowego 
znacznych ilości bogatej w azot materii organicznej. Sprzyja to intensywnym jej 
przemianom w związki próchniczne o przewadze kwasów huminowych nad kwasami 
fulwowymi. Tworzą się połączenia organiczno-mineralne z minerałami ilastymi, 
stabilizowane często związkami wapnia. Znaczny udział fauny glebowej w procesach 
glebotwórczych jest jednym z czynników ukształtowania się glebowych poziomów 
próchnicznych, należących do epipedonów mollic.
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Poziom próchniczny (mollic) charakteryzuje się znaczną miąższością, ciemną barwą 
oraz dobrze ukształtowaną, trwałą strukturą gruzełkową. Zawartość próchnicy oscyluje 
najczęściej w granicach 3%, choć na wielu obszarach zmniejsza się do około 2%. 
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi najczęściej przekracza 65%. 
Czasami w poziomie tym stwierdza się większą zawartość fosforu w stosunku do 
podpoziomu zalegającego niżej. W podpoziomiev4Cmożna zaobserwować występowanie 
zooturbacji, natomiast w stropowej części poziomu C mogą występować wtórne węglany.

Czamoziemy są najlepszymi glebami w Polsce, ale zajmujątylko około 1% ogólnej 
powierzchni kraju. Występują głównie na Wyżynie Lubelskiej (Hrubieszów, Tomaszów 
Lubelski), Wyżynie Małopolskiej (Sandomierz, Opatów, Proszowice), na Pogórzu 
Karpackim (Jarosław, Przemyśl) oraz na Przedgórzu Sudeckim (Głubczyce, Prudnik). 
Płaty czamoziemów, wskutek powszechnej na terenach lessowych erozji przyspie
szonej, ulegają stałemu zmniejszaniu się.

W ogromnej większości gleby te sąużytkowane rolniczo, co przyczynia się do wzrostu stopnia ich 
degradacji. Niektórzy gleboznawcy uważają że występujące w Polsce czamoziemy należałoby 
zaliczyć raczej do ciemnoszarych gleb leśnych, których zachodni zasięg dochodzi do granicy polsko- 
ukraińskiej. Ze względu na zaistniałe zmiany warunków klimatycznych i roślinnych na terenie Polski, 
które obecnie nie sprzyjająpowstawaniu czamoziemów, uważane sąza gleby reliktowe, świadczące 
o panowaniu w przeszłości na tych terenach roślinności stepowej lub leśno-stepowej.

W typie czamoziemów wyróżnia się następujące podtypy:
7.1.1. Czamoziemy typowe (CWt)
7.1.2. Czamoziemy kumulacyjne (CWku)
7.1.3. Czamoziemy z poziomem cambic (CWca)
7.1.4. Czamoziemy z poziomem argic (CWar)
7.1.5. Czamoziemy opadowo-glejowe (CWog)

Podtyp 7.1.1. Czamoziemy typowe (CWt) 

Sekwencja poziomów: 0-A-(Bw)-Ck lub Ap-A2-(Bw)-Ck lub Ap-AC-Ck

Czamoziemy typowe mają ciemno zabarwiony powierzchniowy poziom mollic. Jego 
nasycenie barwą w stanie wilgotnym powinno wynosić 3 lub mniej w 20-centymetrowej 
wierzchniej części poziomu. Miąższość poziomu mollic osiąga zazwyczaj 30 cm, ale nie 
więcej niż 60 cm, a zawartość węgla organicznego maleje regularnie wraz ze wzrostem 
głębokości. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi wynosi 50% lub 
więcej w całym profilu -  do głębokości występowania węglanów. Gleby te zawierają 
wtórne węglany spotykane do głębokości 200 cm poniżej powierzchni terenu.

Podtyp 7.1.2. Czamoziemy kumulacyjne (CWku) 

Sekwencja poziomów: Ap-A-AC-Ck

Gleby różniące się od czamoziemów typowych tym, że mają poziom mollic o 
miąższości większej niż 60 cm . Zawartość węgla organicznego w tym poziomie może 
maleć nieregularnie wraz ze wzrostem głębokości gleby.
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Podtyp 7.1.3. Czarnoziemy z poziomem cambic (CWca) 

Sekwencja poziomów: Ap-Bw-Ck

Gleby różnią się od czamoziemów typowych tym, że pod poziomem diagnostycznym 
mollic występuje poziom cambic. Jego obecność świadczy o intensywnym wietrzeniu 
krzemianów i glinokrzemianów, co prowadzi do uwolnienia żelaza, które wraz z niewielkimi 
ilościami związków próchnicznych tworzy żółtobrunatne otoczki na ziarnach mineralnych, 
nadając środkowej części profilu żółtobrunatne zabarwienie. Poniżej zalega nieznacznie 
zmieniony, o charakterze pyłowym, materiał macierzysty zawierający węglany.

Podtyp 7.1.4. Czarnoziemy z poziomem argic (<CWar) 

Sekwencja poziomów: Ap-Bt-Ck

Gleby różniące się od czamoziemów typowych dobrze ukształtowanym poziomem 
argic. Odcień barwy części poziomu argic j est bardziej czerwony niż 10YR, a nasycenie 
barwą większe od 4. Gleby te nie są nadmiernie uwilgotnione ani wysycone wodą w 
roku normalnym do głębokości 100 cm poniżej powierzchni terenu. Bywająone najczęściej 
wyługowane z węglanu wapnia co najmniej do spągowej części poziomu argic.

Podtyp 7.1.5. Czarnoziemy opadowo-glejowe (CWog) 

Sekwencja poziomów: Ap-AC-Ck(g)-Ck lub Ap-AB-Ck(g)-Ck lub A-Ck(g)-Ck

Czarnoziemy opadowo-glejowe w odróżnieniu od czamoziemów typowych 
wykazują cechy podmokłości przez pewien okres w normalnym roku. W obrębie 
wierzchniej, 50-centymetrowej części mineralnej gleby występują cechy redoksy- 
morficzne (glejowe) lub bezpośrednio pod poziomem mollic pojawiają się warstwy lub 
poziomy, które wykazuj ąjasność barwy w stanie wilgotnym wynoszącą 4 lub większą 
oraz zubożenia redoksymorficzne o nasyceniu 2 lub mniejszym. Jeśli natomiast odcień 
gleby poniżej poziomu mollic wynosi 10YR lub jest bardziej czerwony, to nasycenie 
barwą powinno wynosić 2 lub mniej, a gdy odcień barwy wynosi 2,5 Y lub jest bardziej 
żółty, to nasycenie barwą osiąga wartość 3 lub mniejszą.

Typ 7.2. Czarne ziemie (CZ)

Sekwencja poziomów: O-A-Ck lub O-AC-Cg, albo Ap-Ck-Cg

Geneza czarnych ziem wiąże się z akumulacją materii organicznej w warunkach 
nadmiernego uwilgotnienia gleby, skutkującego występowaniem ciemnego zabarwienia 
najczęściej o odcieniu oliwkowym i o niskim nasyceniu. W glebach tych obserwuje się 
duży kontrast zubożeń redoksymorficznych w obrębie endopedonów. Wytworzyły się 
one z późnoplej stoceńskich i holoceńskich materiałów macierzystych o uziamieniu piasków 
słabogliniastych, gliniastych, glin, iłów i pyłów różnego pochodzenia, najczęściej zasobnych 
w węglan wapnia. Poziomem diagnostycznym tych gleb jest poziom mollic, rzadziej
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umbric, o trwałej strukturze gruzełkowej, którajest m.in. skutkiem tworzenia się w nich 
połączeń związków humusowych wysyconych wapniem z iłem w trwałe związki 
organiczno-mineralne. Naturalną roślinnością, uczestniczącą w tworzeniu czarnych ziem, 
była roślinność łęgów wiązowo-jesionowych lub jesionowo-olszowych z bogatym runem 
trawiasto-zielnym, jak również roślinność trawiasta. Współcześnie większość omawianych 
gleb jest sztucznie odwodniona i intensywnie użytkowana rolniczo.

W Polsce czarne ziemie zajmują łącznie nieco ponad 2% obszaru gleb kraju. Swą 
nazwę zawdzięczają czarnej barwie poziomów mollic. Najczęściej tworzą one płaty 
różnej wielkości na obszarach płaskich moren dennych, w miejscach o utrudnionym 
naturalnym drenażu. Większe kompleksy czarnych ziem często przyjmują nazwy od 
regionu lub miejscowości, przy których występują na przykład: czarne ziemie kujawskie, 
wrocławskie, wrzesińskie, kaliskie, średzkie, szamotulskie, kutnowskie, błońsko- 
sochaczewskie, grójeckie, zbąszyńskie i inne.

W typie czarnych ziem wyróżnia się następujące podtypy:
7.2.1. Czarne ziemie typowe (CZt)
7.2.2. Czarne ziemie kumulacyjne (CZku)
7.2.3. Czarne ziemie z poziomem cambic (CZca)
7.2.4. Czarne ziemie z poziomem argic (CZar)
7.2.5. Czarne ziemie z poziomem calcic (CZcć)
7.2.6. Czarne ziemie wyługowane (CZwy)
7.2.7. Czarne ziemie glejowe (CZgg)
7.2.8. Czarne ziemie murszaste (CZue)

Podtyp 7.2.1. Czarne ziemie typowe (CZt) 

Sekwencja poziomów: O-A-Ckg lub Ap-Ckg

Czarne ziemie typowe są ciemno zabarwionymi glebami wytworzonymi w 
niedostatecznych warunkach drenażu, na zboczach łagodnych stoków, w obniżeniach 
terenowych lub na rozległych równinach. Charakteryzują się nadmiernym uwilgot
nieniem profilu glebowego przez pewien czas w normalnym roku, co sprawia, że gleby 
te cechuje zwykle niskie nasycenie barwą (<  2). Natomiast w glebach sztucznie 
odwodnionych często występują koncentracje redoksymorficzne (powierzchnie o 
wzmożonej pigmentacji, które mają bardziej czarną i czerwoną barwę aniżeli materiał 
macierzysty). Poziomem diagnostycznym tych gleb jest poziom mollic, którego 
miąższość najczęściej wynosi 3 0 ^ 0  cm (minimalna miąższość tego poziomu po 
zmieszaniu wynosi 18 cm, ale nie może być większa niż 60 cm). Zawartość materii 
organicznej najczęściej waha się od 2 do 6% i zmniejsza się regularnie wraz ze wzrostem 
głębokości. W glebach tych nie występują spękania ani szczeliny o średnicy większej 
niż 5 mm i miąższości co najmniej 30 cm. W profilu do głębokości 100 cm znajdują się 
wolne węglany. W czarnych ziemiach typowych obserwuje się cechy brunatnienia, 
ale nie formuje się poziom cambic, nie występuje w nich poziom calcic zalegający 
płycej niż 50 cm, ani poziom argic czy histic.
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Podtyp 7.2.2. Czarne ziemie kumulacyjne (CZku) 

Sekwencja poziomów: A-A2-AC-Ckg lub Ap-A2-AC-Ckg

Gleby różniące się od czarnych ziem typowych tym, że poziom mollic ma miąższość 
większą niż 60 cm. Występują one w lokalnych obniżeniach terenowych lub u podnóży 
stoków, jednak w glebach tych, na skutek zabiegów uprawowych, nie obserwuje się 
wyraźnego warstwowania w poziomie mollic, choć zawartość materii organicznej 
może nieregularnie maleć wraz ze wzrostem głębokości. Poziom mollic często może 
wnikać do materiałów macierzystych w postaci zacieków.

Podtyp 7.2.3. Czarne ziemie z poziomem cambic (CZcd) 

Sekwencja poziomów: O-A-AB-Bwg-Ckg lub Ap-AB-Bwg-Ckg

Gleby różniące się od czarnych ziem typowych tym, że występuje w nich poziom 
intensywnych przemian fizycznych, chemicznych i biologicznych prowadzących 
do wytworzenia się poziomu cambic. W czarnych ziemiach z poziomem cambic pod 
poziomem próchnicznym często występuje niewielkiej miąższości poziom przejściowy 
AB, a poniżej zalega poziom cambic -  Bw, który charakteryzuje się brunatnym 
zabarwieniem, dużą ilością wietrzejących minerałów, obecnością niewielkich ilości 
próchnicy i cechami zubożeń redoksymorficznych.

Podtyp 7.2.4. Czarne ziemie z poziomem argic (CZar) 

Sekwencja poziomów: O-A-Btg-Ckg lub Ap-Btg-Ckg lub Ap-AB-Btg-Ckg

W odróżnieniu od czarnych ziem typowych występuje w nich poziom argic. Jednak 
obecność poziomu mollic o barwie czarnej do bardzo ciemnobrunatnej przesądza o 
przynależności taksonomicznej tych gleb do czarnych ziem. Obserwuje się w nich 
dużą fluktuację zwierciadła wód gruntowych; w zimie zalega płytko, natomiast latem 
występuje zwykle na tyle głęboko, że mogą w nich przebiegać procesy przemieszczania 
frakcji ilastej. Ze względu na wyżej wspomniane wahania zwierciadła wód gruntowych 
poziom argic wykazuje zubożenia redoksymorficzne (glejowe). Większość tych gleb 
jest odwapniona co najmniej do spągowej części poziomu argic. Czarne ziemie z 
poziomem argic występują na łagodnych zboczach i stanowią ogniwo przejściowe 
pomiędzy czarnymi ziemiami a glebami płowymi.

Podtyp 7.2.5. Czarne ziemie z poziomem calcic (CZcć) 

Sekwencja poziomów: A-Ckg-Gk lub Ap-Ckg-Gk

Gleby różniące się od czarnych ziem typowych występowaniem w nich poziomu 
calcic, którego strop zalega nie głębiej niż 50 cm od mineralnej powierzchni gleby. W 
genezie zasadniczą rolę odgrywają: wznios kapilarny zasobnych w węglan wapnia 
wód gruntowych oraz ewapotranspiracja. Gleby te najczęściej występują w lokalnych 
obniżeniach, często w sąsiedztwie oczek śródpolnych, zbiorników wodnych lub w 
rynnach polodowcowych i małych wydzieleniach o niedostatecznych warunkach
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drenażu. Mimo że są one najczęściej sztucznie odwodnione, to w okresie zimowo- 
wczesnowiosennym zwierciadło wód gruntowych, na skutek episaturacji, zalega bardzo 
płytko. Granica przejścia poziomu mollic jest często ostra.

Podtyp 7.2.6. Czarne ziemie wyługowane (CZwy) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-C(g) lub A-Bw-C(g)

Czarne ziemie wyługowane różnią się od czarnych ziem typowych tym, że do 
głębokości 100 cm nie mają wolnych węglanów. Diagnostycznym poziomem 
powierzchniowym jest poziom mollic lub umbric. Poziom mollic zawiera najczęściej 
nieco mniej materii organicznej niż w czarnych ziemiach typowych oraz charakteryzuje 
się odczynem lekko kwaśnym i mniejszym wysyceniem kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi. Poniżej poziomu mollic lub umbric zalega najczęściej poziom 
wykazujący niektóre cechy poziomu cambic. Gleby te zajmująnieco wyższe położenie 
w reliefie i charakteryzują się najczęściej grubszym składem granulometrycznym.

Podtyp 7.2.7. Czarne ziemie glejowe (CZgg) 

Sekwencja poziomów: O-A-Gk lub Ap-A2-G-Gk lub Ap-A2-Gk

Czarne ziemie glejowe różnią się od czarnych ziem typowych tym, że pod poziomem 
mollic występuje strefa całkowitego oglejenia (w ponad 95% materiału glebowego), a 
odcień barwy wynosi 5Y lub jest bardziej niebieski. Miąższość poziomu mollic może osiągać 
50 cm, a granica przejścia bywa najczęściej ostra lub wyraźna. W poziomie glejowym 
często obserwuje się występowanie plam próchnicznych o niskim nasyceniu (<  2). Gleby 
te występują w lokalnych zagłębieniach o niedostatecznych warunkach drenażu.

Podtyp 7.2.8. Czarne ziemie murszaste (CZue) 

Sekwencja poziomów: Au-C-Ckg lub Aup-AC-Ckg

Czarne ziemie murszaste różnią się od czarnych ziem typowych tym, że mają 
powierzchniowy poziom murszasty, który może rozwijać się w bardziej spiaszczonych 
materiałach (piaski gliniaste i słabogliniaste). Natomiast w utworach zwięźlej szych 
niekiedy tworzy się poziom mollic, w którym widoczne są pozostałości poziomu 
murszastego (występują w niewielkich ilościach nierozłożone materiały torfowe), a 
zawartość materii organicznej nie przekracza 10%. Gleby te występują w lokalnych 
zagłębieniach bezodpływowych lub rynnach polodowcowych o ograniczonych 
warunkach drenażu. Większość z nich jest sztucznie odwodniona.

Typ 7.3. Rędziny czarnoziemne (CR)
Sekwencja poziomów: A-AC-Cca-Rca lub A-AC-Ccs-Rcs

Rędziny czarnoziemne tworzą się ze zwietrzeliny skał węglanowych lub 
siarczanowych zawierających dużo domieszek ilastych. Sąto głównie miękkie utwory 
kredowe dające zwietrzelinę ilastą lub gliniastą. Mogą także kształtować się ze
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zwietrzeliny porowatej opoki wapiennej. Istotną rolę w tworzeniu tych gleb odgrywa 
roślinność trawiasta, dostarczająca znacznej ilości materii organicznej.

W rędzinach czamoziemnych powierzchniowy poziom i spełnia kryteria epipedonu 
mollic. Jego miąższość przekracza z reguły 30 cm, a zawartość próchnicy wynosi 
więcej niż 3%. Tworzą się w nim trwałe kompleksy próchniczno-ilasto-węglanowe. 
Struktura tego poziomu jest gruzełkowa, a barwa ciemnoszara lub czarna. Wartość 
stosunku C:N w poziomie wierzchnim waha się w granicach 8-12:1. Stosunek kwasów 
huminowych do fulwowych przy małej ilości węglanów aktywnych (łatwo 
rozpuszczalnych) jest większy od 1, a przy dużej ilości węglanów aktywnych nie 
przekracza 1. Kompleks sorpcyjny charakteryzuje się pełnym wysyceniem kationami 
zasadowymi. Zawartość części szkieletowych w poziomie 4̂ jest niewielka (5-10% 
okruchów wapiennych). Poziom A C wykazuje z reguły barwę szaropopielatąz licznymi 
zaciekami próchnicznymi. Jego skład granulometryczny jest zbliżony do poziomuj lub 
zwięźlejszy. Liczniej występują okruchy skały węglanowej (intensywne burzenie z 
HC1). Poziom Cca stanowi skała wapienna lub gipsowa -  Ces o różnym stopniu 
zwietrzenia. Miąższość wymienionych poziomów genetycznych waha się w dużych 
granicach, zależnie od rodzaju skały macierzystej, położenia w rzeźbie terenu i 
intensywności procesów erozyjnych i akumulacyjnych. Rędziny czarnoziemne należą 
do gleb bardzo zasobnych w składniki pokarmowe roślin.

Wśród rędzin czamoziemnych wyróżnić można następujące podtypy:
7.3.1. Rędziny czarnoziemne typowe (CRt)
7.3.2. Rędziny czarnoziemne z cechami brunatnienia (CRbr)
7.3.3. Rędziny czarnoziemne opadowo-glejowe (CRog)

Podtyp 7.3.1. Rędziny czarnoziemne typowe (CRt) 

Sekwencja poziomów: O-A-AC-Cca-Rca lub Ap-AC-Cca-Rca lub Ap-AC—Ccs-Rcs

Rędziny czarnoziemne typowe mają poziom mollic zalegający na węglanowych materiałach 
macierzystych. Jego miąższość może dochodzić do 50cm Skała litazazwyczaj zalega głębiej niż 5 0 
cm poniżej powierzchni terenu. Wykazujądobre naturalne warunki drenażu wewnętrznego, dlatego 
nie obserwuje się w nich barw świadczących o zubożeniach redoksymorficznych (glejowych).

Podtyp 7.3.2. Rędziny czarnoziemne z cechami brunatnienia (CRbr) 

Sekwencja poziomów: O-A-Bw-Cca-Rca lub A-Bw-Cca-Rca

Gleby różniące sięod rędzin czamoziemnych typowych tym, że pod powierzchniowym poziomem 
mollic występuje poziom podobny do cambic, bowiem nie spełnia często wszystkich kryteriów.

Podtyp 7.3.3. Rędziny czarnoziemne opadowo-glejowe (CRog) 

Sekwencja poziomów: A-Ccag-Cca-Rca. lub A-Bw-Cca-Rca

Gleby różniące się od rędzin czamoziemnych typowych tym, że w wierzchniej 50- 
centymetrowej warstwie gleby występują zubożenia redoksymorflczne o nasyceniu 
barwą2 lub mniejszym, wywołane utrudnionąperkolacjąwód opadowych (epiglej).
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Typ 7.4. Mady czarnoziemne (CF)

Sekwencja poziomów: A-AC-2Cg-2G

Mady czarnoziemne tworzą się z osadów aluwialnych (materiałów fluvie) w dolinach 
rzek podczas okresowych, wiosennych i letnich wylewów. Powstają one najczęściej w 
najdalszym zasięgu wspomnianych wylewów. Poziomy stropowe zawierają z reguły 
ponad 3% materii organicznej i należą do epipedonów mollic. Gleby te występują w 
siedliskach silnie wilgotnych, przeważnie z aluwiów o znacznej zawartości części pyłowych 
i ilastych, akumulowanych w obniżeniach terenu. Czynniki te sprzyjają gromadzeniu 
próchnicy, która nadaje tym glebom strukturę gruzełkową. Do mad czamoziemnych 
zalicza się gleby wytworzone z materiałówfluvie zawierających znaczne ilości materii 
organicznej, przy miąższości warstwy tych utworów dochodzącej do 30 cm.

Poziomy A  mają miąższość w powyżej 18 cm. Wykazują strukturę gruzełkową, 
dużą zasobność w kationy o charakterze zasadowym oraz znaczną zawartość kwasów 
huminowych, co przyczynia się do intensywnie ciemnoszarej, a nawet wyraźnie czarnej 
barwy poziomów stropowych. Gleby te są najczęściej zmeliorowane, aczkolwiek nawet 
wówczas wykazująna głębokości poniżej 75 cm strefowe lub całkowite oglejenie. Ze 
względu na drobnoziarnisty skład granulometryczny w madach czamoziemnych słabo 
zaznacza się budowa warstwowa, charakterystyczna dla mad o lżejszym uziamieniu. 
Mady czarnoziemne zagospodarowuje się jako grunty orne bądź użytki zielone.

W typie mad czamoziemnych wyróżnia się następujące podtypy:
7.4.1. Mady czarnoziemne typowe (CFt)
7.4.2. Mady czarnoziemne z cechami brunatnienia (CFbr)

Podtyp 7.4.1. Mady czarnoziemne typowe (CFt) 

Sekwencja poziomów: 0-A-AC-2G lub Ap-AC-2Cg-2G

Poziomy^ mają miąższość powyżej 18 cm. Wykazuj ąstmkturę gruzełkową, dużą 
zasobność w kationy o charakterze zasadowym oraz znaczną zawartość kwasów 
huminowych, co przyczynia się do intensywnie ciemnoszarej, a nawet wyraźnie czarnej 
barwy poziomów stropowych. Gleby te są najczęściej zmeliorowane, aczkolwiek nawet 
wówczas wykazująna głębokości poniżej 75 cm strefowe lub całkowite oglejenie. Ze 
względu na drobnoziarnisty skład granulometryczny w madach tych jest słabo widoczna 
budowa warstwowa, charakterystyczna dla mad o lżejszym uziamieniu. Mady 
czarnoziemne typowe zagospodarowuje się jako grunty ome bądź użytki zielone.

Podtyp 7.4.2. Mady czarnoziemne z cechami brunatnienia (CFbr) 

Sekwencja poziomów: 0-A-Bw-2C lub Ap-Bw-2C

Gleby te różnią się od mad czamoziemnych typowych tym, że pod powierzchniowym 
poziomem mollic występuje poziom cambic niespełniający jego wszystkich kryteriów 
(najczęściej miąższości). Gleby te z reguły występują w wyżej położonych miejscach 
doliny aniżeli mady czarnoziemne typowe, gdzie aktualne działanie procesów aluwialnych 
(sedymentacyjno-erozyjnych) jest bardzo ograniczone. Brunatna, niekiedy szarobrunatna
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barwa poziomów Bw , poza procesami wietrzeniowymi, może być także wynikiem 
wstępującego ruchu składników mineralnych, w tym głównie związków żelaza.

Typ 7.5. Gleby deluwialne czarnoziemne (CY)

Sekwencja poziomów: Ap-A-Cg-2Cg

Gleby deluwialne czarnoziemne występująna terenie całej Polski, zwłaszcza w obszarach 
pagórkowatych i falistych. Powstająone u podnóży stoków na skutek sedymentacji materiałów 
niesionych przez spływaj ące wody. Ze względu na niższe położenie w reliefie gleby te otrzymuj ą  
poza opadem atmosferycznym, dodatkową ilość wody pochodzącej ze spływów 
powierzchniowych i dopływówpodpowierzchniowych. Wysoki poziom wilgotności sprzyja 
znacznej akumulacji materii organicznej pochodzenia darniowego (5-10%). Poziomy 
wierzchnie należą do epipedonów mollic. Poniżej poziomu mollic występująkoncentracje i 
zubożenia redoksymorficzne powodujące nasycenie barwy wynoszące 2 lub mniej i odcień 
barwy 2,5 Y lub bardziej niebieski. Gleby te są najczęściej zdrenowane.

W typie gleb deluwialnych czamoziemnych wyróżnia się dwa podtypy:
7.5.1. Gleby deluwialne czarnoziemne typowe (CYt)
7.5.2. Gleby deluwialne czarnoziemne kumulacyjne (CYku)

Podtyp 7.5.1. Gleby deluwialne czarnoziemne typowe (CYt) 

Sekwencja poziomów: A(p)-AB-Cg lub A(p)-A-Cg

W glebach deluwialnych czamoziemnych typowych poziom powierzchniowy spełnia 
kryteria poziomu mollic. Obserwuje się w nich nieregularne zmniejszanie zawartości 
węgla organicznego poniżej poziomu omo-próchnicznego (Ap) lub zawartość węgla 
w poziomach do głębokości 100 cm powinna wynosić co najmniej 0,2%. W glebach 
tych można obserwować warstwowanie w poziomie zarówno A, jak i C.

Podtyp 7.5.2. Gleby deluwialne czarnoziemne kumulacyjne (CYku) 

Sekwencja poziomów: A-A2-AC-2Cg lub A(p)-AC-G

Gleby różniące się od gleb deluwialnych czamoziemnych typowych tym, że poziom 
mollic ma miąższość 60 cm i większą. W glebach tych obserwuje się najczęściej 
nieregularne zmniejszanie się zawartości węgla organicznego wraz z głębokością 
oraz warstwowanie całego profilu.

Typ 7.6. Gleby murszaste (CU)

Sekwencja poziomów: O-Au-Cg lub Au-AC-Cg lub Au-Cg

Gleby murszaste należą do gleb mineralnych zawierających mniej niż 20% materii 
organicznej. Powstają z odwodnionych gleb organicznych na skutek osłabienia działania 
procesów hydrobioakumulacyjnych i bezpośredniego przetwarzania materii organicznej
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i próchnicy w warunkach tlenowych. W glebach tych dominują procesy murszenia, 
które przekształcają poziomy bogate w materię organiczną w poziomy murszowate 
lub murszaste. Wierzchni poziom tych gleb wykazuje najczęściej strukturę rozdzielno- 
ziamistąlub rzadziej słabą konsystencję gruzełkowąi luźną. Diagnostycznym poziomem 
tych gleb jest poziom murszasty, barwy ciemnoczamej lub ciemnoszarej, którego 
miąższość osiąga często 30 cm. Materiał w tym poziomie z reguły nie tworzy trwałych 
kompleksów mineralno-organicznych, co odróżnia go od epipedonu mollic. Pod 
poziomem^4w występuje niekiedy poziom przejściowy AC  lub bezpośrednio oglejone 
materiały macierzyste. Omawiane gleby spotyka się na ogół w lokalnych obniżeniach 
terenowych, na terasach dolinnych, w niektórych obszarach sandrowych i zastoisko- 
wych. Występują one często na obrzeżach torfowisk bądź gleb murszowych oraz w 
nieckach deflacyjnych i zagłębieniach śródwydmowych.

Wśród gleb murszastych wyróżnia się trzy podtypy:
7.6.1. Gleby murszaste typowe (CUt)
7.6.2. Gleby żelazisto-murszaste (CUzu)
7.6.3. Gleby murszowate (CUme)

Podtyp 7.6.1. Gleby murszaste typowe (CUt) 

Sekwencja poziomów: Au-Cg lub Au-Cg-Ckg

Gleby murszaste typowe charakteryzuje powierzchniowy poziom murszasty, w 
którym zawartość materii organicznej wynosi poniżej 10%. Gleby te rozwijają się z 
materiałów torfiastych lub innych gleb mineralnych z poziomem histic na skutek 
mineralizacji i humifikacji materii organicznej. Poziom murszasty w utworach 
mineralnych gruboziarnistych (piaskach) nie tworzy połączeń mineralno-organicznych 
i ma barwę o jasności i nasyceniu 3 lub mniejszym w stanie wilgotnym.

Podtyp 7.6.2. Gleby żelazisto-murszaste (CUzu) 

Sekwencja poziomów: Au-Bo(m)-Cg lub Au-Bo(m)-Ckg

Gleby żelazisto-murszaste mają powierzchniowy poziom murszasty, pod którym 
wytworzył się poziom wzbogacony (Bom) w tlenki żelaza, o odcieniu barwy 5 YR lub 
bardziej czerwonym, często w postaci rudy darniowej (rudawca). Całkowita zawartość 
żelaza w poziomach Bom  mieści się najczęściej w przedziale od 20 do 50%. Warstwy 
rudawcowe w tych glebach określają ich właściwości fizyczne i chemiczne.

Podtyp 7.6.3. Gleby murszowate (CUme) 

Sekwencja poziomów: Au-AC-Cg

Gleby murszowate różnią się od gleb murszastych typowych tym, że w powierzch
niowym poziomie murszastym zawartość materii organicznej wynosi od 10 do 20%. 
Powstająz gleb murszowo-glejowych. Torflasta materia organiczna tych gleb uległa 
dużej mineralizacji i humifikacji, co prowadzi do powstania odrębnych agregatów, w 
których nie tworzą się połączenia organiczno-ilaste.
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RZĄD 8. GLEBY GLEJOZIEMNE (G)

Gleby glejoziemne powstają w warunkach okresowo bardzo silnego uwilgotnienia. 
Warunki podmokłości występują w obrębie powierzchniowych 50 cm gleby. Niedostatek 
tlenu ogranicza aktywność życia biologicznego i stwarza warunki do rozwoju procesów 
redukcyjnych. Materiał glebowy mineralny (o różnym uziamieniu) jest silnie zredu
kowany w wyniku nasycenia wodą opadową lub gruntową w czasie niezbędnym do 
rozwoju procesów redukcyjnych. W profilu glebowym pojawiająsię: specyficzna gle- 
jowa mozaika barw zubożeń redoksymorficznych oraz zredukowany materiał 
macierzysty będący rezultatem występowania okresowo w glebie warunków utleniania 
i redukcji. Właściwości redoksymorficzne odzwierciedlają przemienne panowanie 
warunków redukcyjnych i oksydacyjnych w strefie podsiąku kapilarnego. Przejawiają 
się one w plamistości barwy czerwonawobrązowej lub jasnożółtobrązowej.

Właściwości redukcyjne odzwierciedlają warunki stałego nasycenia gleb wodą. 
Wyraża się to barwą niebieskawą do zielonkawej lub białą do czarnej (od 2,5 Y do 5B) 
w ponad 95% materiału glebowego. W przypadku uziamienia drobnoziarnistego 
dominująbarwy niebieskozielone, a w materiale węglanowym -  białawe. Górna część 
poziomu o właściwościach redoksymorficznych może mieć ponad 5% barw rdzawych.

Gleby glejoziemne występująna obszarach nisko położonych z płytko zalegającymi 
wodami gruntowymi ruchomymi lub stagnującymi.

W rzędzie gleb glejoziemnych wyróżnia się jeden typ:
8.1. Gleby glejowe (GW)

Typ 8.1. Gleby glejowe (GW)

Sekwencja poziomów: A-G lub O-A-G

Gleby glejowe to gleby mineralne o różnym uziamieniu oraz gleby mineralno- 
organiczne, usytuowane w niskich partiach terenu o płytko zalegającym zwierciadle 
wód gruntowych. Dominuje w nich proces glejowy, obejmujący profil najczęściej poniżej 
20 cm od powierzchni gleby. W górnej części profilu (kontaktowa strefa natleniona) w 
wyniku przewagi warunków oksymorficznych występują koncentracje redoksy
morficzne, które wyróżniają się rdzawą barwą w formie plam oraz konkrecji żelaza, 
manganu i wapnia. Głębiej natomiast zalegąjąoksydacyjno-redukcyjne poziomy glejowe, 
w których panują na przemian warunki tlenowe i beztlenowe. Odznaczają się one 
rdzawąplamistościąna tle niebieskawozielonkawej barwy. Poniżej występują warunki 
redoksymorficzne, a ich przejawem jest barwa zielonkawoniebieskawa o odcieniu od 
2,5Y do 5B. Poziomy te określa się jako glejowe redukcyjne.

Stan podmokłości gleb glejowych znajduje odzwierciedlenie w rodzaju zakumulowanych 
w nich materiałów organicznych, reprezentowanych przez utwory torfiaste, torfowe i mułowe.

W typie gleb glejowych wyróżnia się następujące podtypy:
8.1.1. Gleby glejowe typowe (GWt)
8.1.2. Gleby torfiasto-glejowe (GWtfg)
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8.1.3. Gleby torfowo-glejowe (GWtog)
8.1.4. Gleby mułowo-glejowe (GWmłg)
8.1.5. Gleby murszowo-glejowe (GWmrg)

Podtyp 8.1.1. Gleby glejowe typowe (GWt) 

Sekwencja poziomów: O-Ac-Gc lub Ap-Gc

Gleby glejowe typowe mająogólne właściwości gleb glejoziemnych i typu gleb glejowych, 
a ponadto poziom próchniczny tych gleb rzadko przekracza miąższość 20 cm i zawiera mniej 
niż 10% materii organicznej, głównie pochodzenia darniowego. Pod poziomem próchnicznym 
zalega materiał macierzysty całkowicie oglejony.

Podtyp 8.1.2. Gleby torfiasto-glejowe (GWtfg) 

Sekwencja poziomów: O-A-AG-Gc lub A(p)-AG-Gc

Gleby torfiasto-glejowe wykazując ogólne właściwości gleb glejoziemnych i typu 
gleb glejowych różnią się od niego obecnością poziomu, który tworzą materiały torfiaste 
zawierające od 10 do 20% materii organicznej. Poziom ten wyróżnia barwa stalowo- 
szara (o odcieniu barwy najczęściej: 5Y, 10Y, 5GY, 1OGY, 5G) oraz duże spiaszczenie. 
Poniżej tego poziomu występuje najczęściej poziom próchniczny w formie zacieków, a 
pod nim zredukowany (glejowy) materiał macierzysty o barwie od 2,5Y do 5G.

Podtyp 8.1.3. Gleby torfowo-glejowe (GWtog) 

Sekwencja poziomów: Oa(e)-AG-Gc

Gleby torfowo-glejowe zachowując ogólne właściwości gleb glejoziemnych i typu gleb 
glejowych, mają ponadto poziom histic zbudowany z torfu zawierającego powyżej 20% 
materii organicznej i miąższości nieprzekraczającej 40 cm. Pod poziomem histic często 
występuje poziom zbudowany z materiałów torfiastych. Poniżej zalega całkowicie oglejony 
poziom G barwy niebieskiej lub zielononiebieskiej zbudowany z utworów o różnym 
uziamieniu i słabo wyrażonej strukturze agregatowej lub rozdzielnoziamistej albo masywnej.

Podtyp 8.1.4. Gleby mułowo-glejowe (GWmłg) 

Sekwencja poziomów: L-A-Gc lub Ap-L-A-Gc

W glebach mułowo-glej owych wytworzył się poziom mułowy o charakterze 
amorficznym, złożony z humusu i mineralnych materiałów, którego miąższość nie 
przekracza 40 cm, a zawartość materii organicznej jest większa niż 20%. Pod warstwą 
mułu może występować słabo ukształtowany poziom zbudowany z materiałów 
torfiastych lub próchniczny, a głębiej mocno oglejony poziom materiału macierzystego
0 różnym uziamieniu. Gleby te modyfikowane są przez procesy aluwialne zalewowych 
dolin rzecznych oraz procesy deluwialne (obniżenia wytopiskowe silnie urzeźbionych 
krajobrazów morenowych), a także aluwialno-deluwialne (w wąskich dolinach 
rzecznych, głęboko wciętych w wysoczyznę); często wykazują budowę warstwowaną
1 charakteryzują się wysokim stopniem troficzności.
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Podtyp 8.1.5. Gleby murszowo-glejowe (GWmrg) 

Sekwencja poziomów: M-Cg Lub M-Cg-G

Gleby tego podtypu mają ogólne właściwości typu gleb glejowych, a różnią się od 
pozostałych gleb glej owych tym, że ich genetyczny poziom murszowy zalega bezpośrednio 
na mineralnym materiale macierzystym. Miąższość poziomu murszowego powinna wynosić 
od 10 do 40 cm. Pod poziomem murszowym występuje warstwa materiałów całkowicie 
oglejonych o różnym uziamieniu. Mogą występować w niej konkrecje żelaziste.

RZĄD 9. VERTISOLE (V)

Vertisole zostały wytworzone z materiałów ilastych (pęczniejących), zawierających 
więcej niż 30% frakcji ilastej, składającej się w przewadze z pęczniejących minerałów 
krzemianowych typu 2:1 z grupy smektytu lub/i illitu. O rozwoju tych gleb decydują 
materiały macierzyste, a także warunki klimatyczne -  okresowe ich wysychanie i 
nawilżanie. Poziomem diagnostycznym vertisoli jest endopedon vertic (Bi).

Głównymi procesami formującymi te gleby są cykliczne zmiany objętości materiału 
glebowego w zależności od stopnia ich uwilgotnienia. Wysychanie i kurczenie się 
materiału glebowego prowadzi w konsekwencj i do powstania spękania gleby i tworzenia 
się licznych szczelin szerokości większej niż 0,5 cm od powierzchni gleby w głąb, 
nawet do 100 cm. W tym czasie materiał glebowy na powierzchni gleby ulega 
rozdrobnieniu do struktury ziarnistej, a głębiej tworzy się struktura grubopryzmatyczna. 
Na skutek różnych czynników (wiatr, zwierzęta, spadające krople deszczu i in.) agregaty 
ziarniste obsypują się do otwartych szczelin. Po okresie suszy przychodzi okres opadów 
i woda opadowa wpływa do szczelin, a obsypany materiał glebowy ulega pęcznieniu. 
Powoduje to wewnętrzne naprężenia i ściskanie materiału na ostrokrawędziste pryzmaty, 
wypychane ku górze w formie poligonów między szczelinami. Podczas tych naprężeń 
pryzmatyczne elementy ocierają się o siebie, przez co ich powierzchnia staje się gładka, 
wybłyszczona i lśniąca (tzw. slickensides). Na skutek wypychania ku górze poligonów, 
powierzchnia tych gleb różnicuje się w mikroreliefie na niewielkie wyniesienia i 
obniżenia różnych kształtów (różnica wysokości wyniesień i obniżeń rzadko przekracza 
100 cm). Taką konfigurację powierzchni nazywa się mikrorzeźbą„gilgai”.

Vertisole w Polsce występują w niewielkich enklawach w różnych regionach, na 
przykład w okolicach Gniewu na Pomorzu Wschodnim, Reszla koło Kętrzyna, Osieka 
nad Notecią Poznania i innych, gdzie materiałami macierzystymi gleb są utwory ilaste.

W podziale vertisoli na niższe jednostki klasyfikacyjne, ze względu na brak 
obszerniejszych wyników badań, wyróżniono wstępnie trzy typy glebowe:

9.1. Vertisole dystroficzne (VD)
9.2. Vertisole eutroficzne (VE)
9.3. Yertisole próchniczne (VP)
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Typ 9.1. Vertisole dystroflczne (VD)

Sekwencja poziomów: O-A-Bi-Ci lub Ap-Bi-Ci

Vertisole dystroflczne mają cechy charakterystyczne dla tego rzędu i tworzą się 
przeważnie z kwaśnych, drobnoziarnistych utworów równin aluwialnych, delt rzecznych, 
podnóży stoków, a także wychodni iłów trzeciorzędowych i warwowych. Muszą mieć 
warstwę o miąższości nie mniejszej niż 25 cm w obrębie wierzchnich 50 cm gleby, która 
wykazuje pH mniejsze niż 5,0 (w wodzie), a ponadto stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi mniejszy niż 50%. W glebach tych wyróżnia się 
poziomy: próchniczny (A), intensywnego wietrzenia i pedoturbacji (Bi). Ten ostatni ma 
strukturę grubo- i średniopryzmatycznąz licznymi wyblyszczeniami powierzchni agregatów 
oraz materiałów macierzystych (Ci), z licznymi spękaniami i wyblyszczeniami powierzchni 
pęknięć. W poziomie B  można czasami obserwować iluwialne nagromadzenie frakcji ilastej, 
a w poziomie C nagromadzenie węglanów wapnia i sporadycznie gipsu. W obrębie vertisoli 
dystroficznych można wyodrębnić dwa podtypy: yertisole dystroflczne typowe i yertisole 
dystroflczne glejowe, ale ze względu na niedostatecznąjeszcze ilość materiałów badawczych 
podtypy te nie zostały na razie szczegółowo opisane.

Typ 9.2. Vertisole eutroficzne (VE)

Sekwencja poziomów: O-A-Bi-Cik lub Ap-Bi-Cik

Vertisole eutroficzne mają cechy charakterystyczne dla tego rzędu, a wyróżnia je pH 
wyższe od 5,0 (w wodzie) w wierzchniej 50-centymetrowej warstwie. Mająone wysoki 
stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi, a czasami mogą mieć 
inne poziomy diagnostyczne, które nie spełniają wszystkich ich kryteriów, na przykład 
poziom argic. W profilu występują węglany do głębokości 100 cm. Powierzchniowym 
poziomem diagnostycznym jest poziom ochric. Materiałami macierzystymi tych gleb są 
utwory drobnoziarniste różnej genezy. Dalszy podział yertisoli eutroficznych na podtypy 
opiera się na obecności lub braku oglejenia, miąższości materiałów drobnoziarnistych, 
obecności w profilu skał litych, barwy materiałów macierzystych i innych.

Typ 9.3. Vertisole próchniczne (VP)

Sekwencja poziomów: O-A-Big-Cig lub A-Big-Cig

Vertisole próchniczne wyróżniają: duża miąższość (30-50 cm) ciemno zabarwionego 
poziomu próchnicznego, a także wyraźne cechy redoksymorficzne poniżej głębokości 40 
cm w głąb profilu. Poziom wierzchni tych gleb ma barwy czarne lub ciemnoszare i zawiera 
znaczne ilości materii organicznej (próchnicy). Jeśli jest on podobny do epipedonu mollic 
lub umbric, który najczęściej nie spełnia kryterium struktury. Powinny one wykazywać 
dodatnią reakcję z a-<2-dipirydylem. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami 
zasadowymi tych gleb waha się w szerokich granicach. W literaturze gleboznawczej w 
Polsce gleby te znane są jako: „smolnice”, „czarne ziemie gniewskie”.
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RZĄD 10. GLEBY ORGANICZNE (O)

Gleby rzędu 10 wytworzyły się z materiałów organicznych. Obejmująone większość 
gleb wyróżnianych do tej pory jako gleby torfowe, mułowe, namułowe, gytiowe i 
murszowe. Na ogół gleby te tworzą się w warunkach podmokłych, tj. takich, w których 
naturalne środowisko ich występowania jest nasycone wodą co najmniej 30 
kumulatywnych dni w ciągu roku normalnego. Występują przeważnie w złych (lub 
niedostatecznych) naturalnych warunkach drenażu, a więc w różnego rodzaju 
zaklęśnięciach terenowych, na równinach o ograniczonym odpływie wód gruntowych, 
w dolinach rzek itp. Jedynie gleby organiczne ściółkowe tworzą się w dobrych 
warunkach drenażu i mogą być nasycone wodą, ale w ciągu krótkiego czasu.

Gleby organiczne tego rzędu zbudowane są z materiałów organicznych, których 
minimalna miąższość musi być równa lub większa niż 40 cm. Miąższość ta może być 
mniej sza niż 40 cm, gdy materiał organiczny zalega bezpośrednio na skale litej; wówczas 
miąższość materiałów organicznych musi wynosić co najmniej 10 cm. Niekiedy może 
być mniej sza niż 10 cm, ale nie mniej sza niż podwójna miąższość mineralnej zwietrzeliny 
skalnej zalegającej pomiędzy utworem organicznym a skałą litą.

Gleby organiczne mogą mieć w strefie przypowierzchniowej warstwę utworów 
mineralnych miąższości mniejszej niż 40 cm, ale warstwa organiczna leżąca 
bezpośrednio pod warstwą mineralną musi mieć miąższość co najmniej 40 cm.

Do celów klasyfikacyjnych ustalono profil kontrolny gleb organicznych o 
miąższości 130 cm, który podzielono arbitralnie na trzy piętra (Aneks 6): 1. -  piętro 
wierzchnie o miąższości 40 cm (0-40 cm), 2. -  piętro środkowe o miąższości 60 cm 
(40-100 cm), 3. -  piętro dolne o miąższości 30 cm (100-130 cm).

Piętro wierzchnie ma miąższość 40 cm, wyłączając z tego luźną ściółkę, korony 
turzyc i kłącza trzcin lub żywe mchy. Jeżeli w tym poziomie organicznym występuje 
warstwa mineralna, to stanowi ona również część poziomu wierzchniego. Płytkie gleby 
organiczne mogą mieć tylko organiczny poziom wierzchni (miąższości co najmniej 40 
cm), zalegający bezpośrednio na utworach mineralnych.

Piętro środkowe jest piętrem podstawowym, gdyż jego charakter i właściwości 
określąjątyp i podtyp glebowy. Materiał glebowy dominujący w piętrach: wierzchnim 
i środkowym stanowi podstawę do wyodrębnienia typów i podtypów gleb, natomiast 
w piętrze środkowym i dolnym -  do wyodrębnienia tylko podtypów.

Profil kontrolny organicznych gleb ściółkowych (folisoli) jest taki sam jak gleb 
mineralnych. Organiczne gleby ściółkowe musząmieć miąższość co najmniej 40 cm, 
gdy zalegają na glebach mineralnych lub torfowych, lub co najmniej 10 cm, gdy zalegają 
na litej skale lub na okruchach skalnych.

W rzędzie gleb organicznych wydzielono sześć typów glebowych:
10.1. Gleby torfowe fibrowe (OTi)
10.2. Gleby torfowe hemowe (OTe)
10.3. Gleby torfowe saprowe (OTa)
10.4. Gleby organiczne ściółkowe (OS)
10.5. Gleby organiczne limnowe (OL)
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10.6. Gleby murszowe (OM)
Trzy pierwsze typy reprezentują gleby organiczne wytworzone z roślin hydrofilnych 

w procesie paludyzacji, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia środowiska i są 
wyodrębnione na podstawie stopnia rozkładu (humifikacji) materiału torfowego. 
Czwarty typ -  gleby ściółkowe wytworzyły się w warunkach dobrego drenażu i nie są 
nasycone wodą przez dłuższy czas (30 kumulatywnych dni). Typ piąty -  gleby limnowe 
wytworzyły się z osadów podwodnych (gytii, mułów, namułów), a typ szósty -  gleby 
murszowe powstały z różnych utworów organicznych w procesach tlenowego 
przeobrażenia materiałów organicznych; mają one dobrze rozwinięty diagnostyczny 
poziom murszowy (patrz rozdz. 2.2.4. -  organiczne materiały glebowe i Aneks 6 -  
niektóre charakterystyki gleb organicznych).

W glebach organicznych sekwencja poziomów i warstw rozdzielana jest myślnikiem 
dla poszczególnych pięter. Występujące przyrostki przy poziomach głównych w obrębie 
piętra określają: pierwszy -  warstwę główną, drugi warstwę -  subdominującą, trzeci 
-  warstwę akcesoryczną.

Typ 10.1. Gleby torfowe fibrowe (OTi)

Sekwencja poziomów: Oi-Oi(e)-Oi lub Oi-Oi(a,e)-Oi

W glebach torfowych fibrowych materiał torfowy {fibric) jest słabo rozłożony (Oi, 
R l, H1-H3). Zawartość humusu (próchnicy) w torfie roztartym oznaczonego metodą 
mikroskopową (norma PN-G-04595) jest mniejsza niż 33% obj., a zawartość włókien 
oznaczonych metodą objętościową [Lynn i in. 1974] jest większa niż 75% obj., lub 
większa niż 40% obj. przy jasności barwy testu difosforanu(V) sodu wynoszącym 5 i 
więcej. Gęstość objętościowa gleby suchej (p  ) wynosi zwykle < 0,1 Mg-m-3. Gleby 
te mają dużą wilgotność (90-95% obj.) w stanie pełnego nasycenia i małą wilgotność 
trwałego więdnięcia (6-12% obj.). Zawartość wody potencjalnie dostępnej dla roślin 
kształtuje się w granicach 24-38% obj. Na podstawie włókien zawartych w torfie 
można łatwo oznaczyć skład botaniczny materiału torfowego (norma PN-85/G-02500). 
Gleby tego podtypu dominują na torfowiskach mszamych wysokich i przejściowych.

W glebach torfowych fibrowych dominującym materiałem organicznym są słabo 
rozłożone torfy fibric. Jeśli w piętrze środkowym występują warstwy torfu fibric i 
hemie, to piętro to zdominowane jest przez torffibric, który musi stanowić więcej niż 
połowę miąższości tego poziomu, aby daną glebę zaklasyfikować do gleby torfowej 
fibrowej. Jeżeli w piętrze środkowym występują warstwy torfu fibric, hemie i sapric, 
to w glebach fibrowych warstwą dominującą jest torffibric, a jego miąższość musi 
być większa niż suma miąższości warstw torfu hemie i sapric. Warstwą subdominującą 
w tej definicji jest warstwa następna po warstwie torfu dominującego, ale jej miąższość 
musi wynosić: 12 cm i więcej, jeśli jest mocno kontrastowa, na przykład Oi i Oa lub 25 
cm, gdy nie ma ostrego kontrastu, na przykład Oi i Oe.

W typie gleb torfowych fibrowych wydzielono następujące podtypy:
10.1.1. Gleby torfowe fibrowe typowe (OTit)
10.1.2. Gleby torfowe hemowo-fibrowe (OTie)
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10.1.3. Gleby torfowe limnowo-fibrowe (07/7)

Podtyp 10.1.1. Gleby torfowe fibrowe typowe (OTit) 

Sekwencja poziomów: Oi-Oi-Oi

Gleby podtypu 10.1.1. mająogólne właściwości określone w rzędzie gleb organicznych 
i w typie gleb fibrowych. Składają się głównie z torfu fibric, który wytworzył się w 
przewadze z mchów sfagnowych. Cechami identyfikującymi ten podtyp są:

1) obecność piętra środkowego i dolnego z dominującym torfem fibric ,
2) brak subdominującej warstwy sapric miąższości sumarycznej większej niż 12 cm i 

subdominującej warstwy hemie miąższości większej niż 25 cm w piętrze środkowym i dolnym 
albo w piętrze środkowym i wierzchnim, jeżeli w piętrze środkowym występuje skała lita,

3) brak w piętrze środkowym mineralnych warstw aluwialnych (materiału ftuvic) i limnic.

Podtyp 10.1.2. Gleby torfowe hemowo-fibrowe (OTie) 

Sekwencja poziomów: Oi-Oie-Oie(a)

Gleby torfowe hemowo-fibrowe mają właściwości charakterystyczne dla rzędu 
gleb organicznych i typu gleb fibrowych. Od typowych gleb fibrowych różnią się 
obecnością subdominującej warstwy hemie o miąższości większej niż 12 cm w piętrach 
środkowym i dolnym. Mogą mieć subdominującą warstwę sapric. Profil kontrolny nie 
ma mineralnej warstwy kumulatywnej, podłoża mineralnego ani warstwy limnic.

Podtyp 10.1.3. Gleby torfowe limnowo-fibrowe (OTit) 

Sekwencja poziomów: Oi-OiLcm-OiLCm

Gleby torfowe limnowo-fibrowe mają właściwości charakterystyczne dla rzędu gleb 
organicznych i typu gleb fibrowych. Od typowych gleb fibrowych różnią się tym, że 
mająwarstwę materiału limnic o miąższości, co najmniej 5 cm poniżej piętra wierzchniego.

Typ 10.2. Gleby torfowe hemowe (OTe)

Sekwencja poziomów: Oe-Oe-Oe

Gleby organiczne hemowe zostały wytworzone z torfów, w których materiał torfowy 
jest średnio rozłożony (Oe, R2, H4-H6), tj. stadium rozkładu między materiałami fibric 
a sapric. W tym materiale torfowym nie można łatwo identyfikować składu 
botanicznego roślin torfotwórczych.

Zawartość humusu w torfie roztartym oznaczona metodą mikroskopową wynosi 
od 31 do 60%, a włókien oznaczonych metodą objętościową od 16 do 40%. Gęstość 
objętościowa gleby suchej (p ) wynosi zwykle 0,1-0,2 Mg-m-3. Gleby te wykazują 
wysoką całkowitą pojemność wodną (85-90% obj.), średnią połową pojemność wodną 
(50-72% obj.) i średnią wilgotność trwałego więdnięcia (12-20% obj.).
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Torf średnio rozłożony dominuje w tych glebach w piętrze środkowym lub środkowym 
i wierzchnim, gdy w piętrze środkowym występują warstwy ziemiste bądź skały lite. W 
naturalnych warunkach zwierciadło wód gruntowych w tych glebach występuje przy 
powierzchni terenu. Może ono ulegać wahaniom, ale rzadko obniża się poniżej spągu piętra 
wierzchniego. Duże obszary tych gleb zostały odwodnione i są użytkowane jako łąki, 
pastwiska i pola uprawne; zwierciadło wód gruntowych występuje w nich głębiej.

W typie gleb hemowych wydzielono następujące podtypy:
10.2.1. Gleby torfowe hemowe typowe (OTet)
10.2.2. Gleby torfowe saprowo-hemowe (OTea)
10.2.3. Gleby torfowe fibrowo-hemowe (OTei)
10.2.4. Gleby torfowe limnowo-hemowe (OTel)
10.2.5. Gleby torfowe hemowe zamulone (OTez)
10.2.6. Gleby torfowe hemowe płytkie (OTep)

Podtyp 10.2.1. Gleby torfowe hemowe typowe (OTet) 

Sekwencja poziomów: Oe-Oe(ia)-Oe(ia)

Gleby torfowe hemowe typowe mają ogólne właściwości określone w rzędzie gleb 
organicznych i w typie gleb hemowych. Składają się głównie z materiałów organicznych
0 pośrednim stadium rozkładu pomiędzy materiałami fibric a sapric. W piętrach 
środkowym i dolnym tych gleb dominuje materiał hemic\ może on płycej zalegać na 
skale litej. Gleby te nie mogą mieć warstw ziemistych, kumulatywnych i limnic w 
piętrze środkowym, a także subdominujacych warstw sapric lub fibric o łącznej 
miąższości większej niż 25 cm w piętrach środkowym i dolnym ani w środkowym i 
wierzchnim, jeśli skała lita występuje w piętrze środkowym.

Podtyp 10.2.2. Gleby torfowe saprowo-hemowe (OTea) 

Sekwencja poziomów: Oe-Oea(i)-Oea(i)

Gleby torfowe saprowo-hemowe mają ogólne właściwości określone w rzędzie 
gleb organicznych i w typie gleb hemowych. Od typowych gleb hemowych różnią się 
tym, że w środkowym lub dolnym piętrze mają subdominującą warstwę sapric o 
miąższości większej niż 25 cm. Mogą także zawierać subdominującą warstwę fibric.

Podtyp 10.2.3. Gleby torfowe fibrowo-hemowe (OTei) 

Sekwencja poziomów: Oe-Oei(a)-Oei(a)

Gleby torfowe fibrowo-hemowe mają ogólne właściwości rzędu gleb organicznych
1 typu gleb hemowych, a od gleb hemowych typowych różnią się tym, że mająjedną 
lub więcej warstw materiałówfibric o łącznej miąższości 25 cm i większej w piętrach 
środkowym i dolnym. Gleby te nie mogą mieć subdominującej warstwy sapric 
miąższości większej niż 25 cm w wyżej wspomnianych piętrach.



Rząd 10. Gleby organiczne (O) 123

Podtyp 10.2.4. Gleby torfowe limnowo-hemowe (OTet) 

Sekwencja poziomów: Oe-OeLcm(ia)-OeLcm(ia)

Gleby torfowe limnowo-hemowe mają ogólne właściwości rzędu gleb organicz
nych i typu gleb hemowych, a różnią się od gleb hemowych typowych warstwą limnic 
poniżej piętra wierzchniego. Może to być warstwa pojedyncza lub szereg warstewek
0 łącznej miąższości 5 cm lub większej zbudowanych z gytii, namułów lub marglu 
jeziornego. Gleby te mogą mieć warstwy fibrowe, saprowe i mineralne warstwy 
kumulatywne, ale nie mogą mieć warstw podłoża mineralnego.

Podtyp 10.2.5. Gleby torfowe hemowe zamulone (OTez) 

Sekwencja poziomów: Oe-Oe(C)-Oe(C)

Gleby torfowe hemowe zamulone mająogólne właściwości rzędu gleb organicznych
1 typu gleb hemowych, a różnią się od gleb hemowych typowych tym, że w obrębie 
profilu kontrolnego poniżej piętra wierzchniego występuj e albo j edna mineralna warstwa 
kumulatywna (materiałfluvie) o miąższości 5 do 30 cm, albo dwie i więcej warstewek 
mineralnych o sumarycznej miąższości 5 do 30 cm. Gleby te występują głównie w 
obrębie złóż torfowych dolin rzecznych.

Podtyp 10.2.6. Gleby torfowe hemowe płytkie (OTep) 

Sekwencja poziomów: Oe-OeC(L)-OeC(L)

Gleby torfowe hemowe płytkie mająogólne właściwości rzędu gleb organicznych 
i typu gleb hemowych, różniąc się od gleb hemowych typowych kumulatywną warstwą 
materiałów mineralnych (fluvie) o miąższości co najmniej 30 cm, której strop występuje 
w profilu kontrolnym poniżej piętra wierzchniego. Mogą mieć także warstwy 
kumulatywne i/lub warstwy limnic. W glebach tych może również występować strop 
podłoża mineralnego lub skały litej.

Typ 10.3. Gleby torfowe saprowe (OTa)

Sekwencja poziomów: Oa-Oa-Oa

Gleby torfowe saprowe zbudowane są z najbardziej rozłożonych materiałów 
torfowych, zwykle barwy ciemnoszarej do czarnej. Większość materiałów jest mocno 
zhumifikowana z niewielką zawartością włókien. Zawierają one mniej niż 16% obj. 
włókien (wskaźnik testu difosforanu(V) sodu ^ 3 )  oraz ponad 60% obj. humusu 
oznaczonego metodą mikroskopową. Według skali von Posta torfy te wykazują stopień 
rozkładu ponad H7. Większość z nich ma dużą gęstość objętościową gleby suchej 
(> 0,2 Mg-m-3) i mniejszą całkowitą pojemność wodną niż torfy pozostałe. W 
porównaniu z torfami fibrowymi i hemowymi wykazują największą zawartość wody
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potencjalnie dostępnej dla roślin. W glebach saprowych dominuje materiał sapric w 
piętrze środkowym lub w piętrach wierzchnim i środkowym.

W typie gleb torfowych saprowych wyróżnia się następujące podtypy:
10.3.1. Gleby torfowe saprowe typowe (OTat)
10.3.2. Gleby torfowe fibrowo-saprowe (OTai)
10.3.3. Gleby torfowe hemowo-saprowe (OTae)
10.3.4. Gleby torfowe limnowo-saprowe (OTal)
10.3.5. Gleby torfowe saprowe zamulone (OTaz)
10.3.6. Gleby torfowe saprowe płytkie (OTap)

Podtyp 10.3.1. Gleby torfowe saprowe typowe (OTat) 

Sekwencja poziomów: Oa-Oa-Oa

Gleby torfowe saprowe typowe mająogólne właściwości określone w rzędzie gleb 
organicznych i w typie gleb saprowych. Zbudowane są w przewadze z torfów mocno 
rozłożonych i nie mają ani litych skał, ani warstw limnic poniżej piętra wierzchniego. 
Obecność materiałów torfowych mniej rozłożonych niż sapric różnicuje te gleby na 
następne podtypy. Mogą one powstawać z torfów słabiej rozłożonych na skutek 
odwodnienia złóż torfowych i rolniczego ich użytkowania.

Podtyp 10.3.2. Gleby torfowe fibrowo-saprowe (OTai) 

Sekwencja poziomów: Oa-Oai(e)-Oai(e)

Gleby torfowe fibrowo-saprowe różnią się od gleb saprowych typowych subdo- 
minującą warstw\fib r ic  o miąższości większej niż 12 cm w piętrze środkowym i 
dolnym. Mogą mieć również subdominującą warstwę hemie.

Podtyp 10.3.3. Gleby torfowe hemowo-saprowe (OTae) 

Sekwencja poziomów: Oa-Oae(i)-Oae(i)

Gleby torfowe hemowo-saprowe od gleb saprowych typowych różni subdominującą 
warstwa hemie o miąższości większej niż 25 cm w środkowym i dolnym piętrze. Nie 
mają one subdominującej warstwy fibric poniżej piętra wierzchniego.

Podtyp 10.3.4. Gleby torfowe limnowo-saprowe (OTal) 

Sekwencja poziomów: Oa-OaLcm-OaLcm

Gleby torfowe limnowo-saprowe różnią się od gleb saprowych typowych tym, że 
mająjednąlub więcej warstw limnic lub mułowych o całkowitej miąższości wynoszącej 
5 cm lub większej w obrębie profilu kontrolnego.
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Podtyp 10.3.5. Gleby torfowe saprowe zamulone (OTaz) 

Sekwencja poziomów: Oa-OaC-OaC

Gleby torfowe saprowe zamulone mająogólne właściwości rzędu gleb organicznych typu 
gleb saprowych, a różniąsię od gleb saprowych typowych tym, że w obrębie profilu kontrolnego 
poniżej piętra wierzchniego występuje albo jedna mineralna warstwa kumulatywna (materiał 
flwić) o miąższości 5 do 30 cm, albo dwie i więcej warstewek mineralnych o sumarycznej 
miąższości 5 do 3 0 cm. Gleby te występujągłównie w obrębie złóż torfowych dolin rzecznych.

Podtyp 10.3.6. Gleby torfowe saprowe płytkie (OTap) 

Sekwencja poziomów: Oa-OaC-OaC

Gleby torfowe saprowe płytkie różnią się od typowych gleb saprowych warstwą 
materiału mineralnego (fluvie) o miąższości 30 cm lub większej, której stropowa część 
znajduje się w profilu kontrolnym poniżej piętra wierzchniego. W glebach tych może 
również występować strop podłoża mineralnego lub skały litej.

Typ 10.4. Gleby organiczne ściółkowe (OS)

Sekwencja poziomów: 0(1, fh ,f, h)-0(l, fh, h)-R(C)

Gleby organiczne ściółkowe (folisole) składają się ze ściółkowych materiałów 
organicznych pochodzenia leśnego, o miąższości wynoszącej 40 cm lub więcej. Głębokie 
organiczne gleby ściółkowe (> 40 cm) występują często w wilgotnych ekosystemach 
na Niżu Polskim bądź na obszarach górskich. Ich naturalne warunki drenażu określa 
się jako dobre do niedostatecznych. Podczas ulewnych deszczy i w okresie topnienia 
śniegu mogą być nasycone wodą. Zawierają ponad 35% materii organicznej.

W obrębie tego typu wydzielono dwa podtypy:
10.4.1. Gleby organiczne ściółkowe typowe (OSt)
10.4.2. Gleby organiczne ściółkowe płytkie na skale litej (OSis)

Podtyp 10.4.1. Gleby organiczne ściółkowe typowe (OSt) 

Sekwencja poziomów: 0(1, fh ,f, h)-0(l, fh, h)-R(C)

Do podtypu gleb ściółkowych typowych należą gleby mające materiały organiczne 
zalegające na skałach okruchowych, wypełniające lub częściowo wypełniające 
przestrzenie między elementami szkieletu (żwiru, kamieni, otoczaków i bloków 
skalnych). Te wypełnienia przestworów między elementami szkieletu stanowią substrat 
dla rozwoju korzeni drzew. Rzadziej spotyka się miąższe złoża organiczne (>50 cm) 
zalegające w podłożu na zwietrzelinie skalnej lub skale litej.
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Podtyp 10.42. Gleby organiczne ściółkowe płytkie na skalach litych (OSis) 

Sekwencja poziomów: 0(l,fh ,f, h)-R(C)

Gleby organiczne ściółkowe płytkie na skałach litych powstały ze ściółek leśnych o 
różnym stopniu rozkładu materiału organicznego. Zawierają 20% i więcej węgla 
organicznego (> 35% materii organicznej). Miąższość materiału organicznego jest 
większa niż 10 cm, a mniejsza niż 40 cm.

Typ 10.5. Gleby organiczne limnowe (OL)

Sekwencja poziomów: Lcm-Lcm-Lcnt

Gleby organiczne limnowe zostały wytworzone z materiałów limnic, tj. osadów 
podwodnych powstających na dnie zbiorników wodnych lub zastoiskach dolin 
rzecznych. Po obniżeniu wody w zbiornikach lub zastoiskach osady te wyłaniają się 
spod wody i powstaje powierzchnia specyficznych organicznych gleb gytiowych i/lub 
mułowych. W początkowym okresie po odwodnieniu materiały te tworzą galaretowatą 
masę przesyconą wodą, z której woda słabo odcieka, a współczynnik dojrzałości n 
przez długi czas utrzymuje się na poziomie od 1 do 2. Dopiero po dłuższym okresie po 
odwodnieniu i rolniczym użytkowaniu współczynnik n zmniejsza się do 0,7-0,9 w 
warstwach wierzchnich. W odróżnieniu od mułów, gytia w stanie mokrym jest sprężysta, 
a w miarę utraty wody wysycha i pęka w płaszczyźnie poziomej, tworząc struktury 
płytkowe i skorupkowe.

W obrębie gleb tego typu wydzielono następujące podtypy:
10.5.1. Gleby organiczne limnowe typowe (OLt)
10.5.2. Gleby organiczne hemowo-limnowe (OLe)
10.5.3. Gleby organiczne węglanowo-limnowe (OLc)

Podtyp 10.5.1. Gleby organiczne limnowe typowe (OLt) 

Sekwencja poziomów: Lcm-Lcm-Lcm

Gleby organiczne limnowe typowe mająogólne właściwości rzędu gleb organicznych 
i typu gleb limnowych. Są zbudowane z gytii i mułów organicznych w całym profilu 
kontrolnym. Mogą być przeławicowane drobnymi warstewkami gytii o różnym składzie 
chemicznym, stopniu rozdrobnienia detrytusu, zawartości CaC03, wiwianitu itp.

Podtyp 10.5.2. Gleby organiczne hemowo-limnowe (OLe) 

Sekwencja poziomów: Lcm-Lcm(e)-Lcm(e)

Gleby organiczne hemowo-limnowe różnią się od gleb limnowych typowych tym, 
że w piętrze środkowym mają warstwę lub szereg warstewek materiałów hemie o 
sumarycznej miąższości równej lub większej niż 25 cm.
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Podtyp 10.5.3. Gleby organiczne węglanowo-limnowe (OLć) 

Sekwencja poziomów: Lc-Lcm-Lm

Gleby organiczne węglanowo-limnowe różnią się od gleb limnowych typowych 
tym, że w piętrze środkowym i dolnym mają warstwę lub szereg warstewek marglu 
jeziornego lub kredy jeziornej o łącznej miąższości co najmniej 12 cm.

Typ 10.6. Gleby organiczne murszowe (OM)

Sekwencja poziomów: M-0(aei)-0aei

Gleby murszowe powstają z torfów fibrowych, hemowych, saprowych i gleb 
organicznych limnowych na skutek odwodnienia złóż organicznych. Odwodnienie 
naturalnych złóż organicznych i wprowadzenie powietrza w głąb gleb powoduje głębokie 
zmiany w przetwarzaniu materii organicznej i kształtowaniu się nowej jakości gleb. 
Przede wszystkim przemiany materii organicznej prowadzą do jej mineralizacji 
(zanikania złóż organicznych), a także humifikacji oraz do tworzenia się nowych 
spolimeryzowanych kompleksów humusowych. Połączenia humusowe tworzą ziarna 
ostrokrawędziste o różnych rozmiarach i kształtach. W tworzeniu tej struktury dużą 
rolę odegrały zjawiska mrozowe, a także okresowe przesuszenia złoża odwodnionego. 
Wszystkie te procesy pedogeniczne obejmowane są nazwą murszenia. Zmurszałe 
gleby organiczne różnicują się na dwa poziomy genetyczne: poziom murszowy (murshic 
- M )  i poziom organicznego materiału macierzystego (Oi, Oe, Oa, L ). Wytworzony 
poziom murszowy określa nie tylko charakter właściwości gleb murszowych, różniących 
je od pozostałych gleb organicznych, lecz także kierunek ewolucji gleb organicznych: 
1 -  decesję złoża organicznego i stopniowe jego zanikanie, 2 -  stopniowe wgłębne 
dojrzewanie złoża organicznego, 3 -  niekorzystne, z punktu widzenia właściwości 
gleb murszowych, różnicowanie się poziomu M  na M l, M2, M3 oraz ewentualnie 
dalsze podpoziomy, 4 -  pogłębianie się różnicy we właściwościach pomiędzy macierzys
tym materiałem organicznym a poziomem murszowym.

Dane wyżej przytoczone, a także bogata literatura polska dotycząca gleb 
organicznych i murszowych, pozwala na wydzielenie następujących podtypów w 
obrębie gleb murszowych:

10.6.1. Gleby organiczne fibrowo-murszowe (OMi)
10.6.2. Gleby organiczne hemowo-murszowe (OMe)
10.6.3. Gleby organiczne saprowo-murszowe (OMa)
10.6.4. Gleby organiczne limnowo-murszowe (OMI)

Podtyp 10.6.1. Gleby organiczne fibrowo-murszowe (OMi) 

Sekwencja poziomów: M-Oi(ea)-Oi(ae)

Gleby fibrowo-murszowe mają ogólne właściwości określone w rzędzie gleb 
organicznych i typie gleb fibrowych, a różnią się od tych ostatnich dobrze rozwiniętym 
diagnostycznym poziomem murszowym (murshic) w piętrze wierzchnim oraz częściowo
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środkowym. Przy dalszym uszczegółowieniu podtypu gleb fibrowo-murszowych należy 
w pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę podtypy gleb fibrowych.

Podtyp 10.6.2. Gleby organiczne hemowo-murszowe (OMe) 

Sekwencja poziomów: M-Oe(ai)-Oe(ae)

Gleby hemowo-murszowe o ogólnych właściwościach rzędu gleb torfowych i typu 
torfów hemowych różnią się od tych ostatnich tym, że w piętrze wierzchnim, a 
częściowo i środkowym mają dobrze rozwinięty diagnostyczny poziom murszowy. 
Przy dalszym uszczegółowieniu podtypu gleb hemowo-murszowych należy w 
pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę podtypy gleb hemowych.

Podtyp 10.6.3. Gleby organiczne saprowo-murszowe (OMd) 

Sekwencja poziomów: M-Oa(e)-Os(e)

Gleby saprowo-murszowe mająogólne właściwości rzędu gleb organicznych i typu 
gleb saprowych. Dobrze rozwinięty diagnostyczny poziom murszowy w piętrze 
wierzchnim i ewentualnie w środkowym tych gleb odróżnia je od gleb saprowych. 
Przy dalszym uszczegółowieniu podtypu gleb saprowo-murszowych należy w 
pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę podtypy gleb saprowych.

Podtyp 10.6.4. Gleby organiczne limnowo-murszowe (OMI) 

Sekwencja poziomów: M-Lc-C

Gleby organiczne limnowo-murszowe mają ogólne właściwości rzędu gleb 
organicznych i typu gleb limnowych, a różnią się od tych ostatnich dobrze rozwiniętym 
poziomem murszowym w piętrze wierzchnim i środkowym. Przy dalszym uszcze
gółowieniu podtypu gleb limnowo-murszowych należy w pierwszym rzędzie wziąć 
pod uwagę podtypy gleb limnowych.

RZĄD 11. GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)

Gleby antropogeniczne zostały wytworzone na skutek intensywnej, gospodarczej 
działalności człowieka. Przeobrażenia te związane są zarówno z długotrwałym 
dodawaniem do gleb materii organicznej i odpadów z gospodarstw domowych oraz 
zagród w postaci kompostów, obornika i innych resztek organicznych, które poprawiają 
ich właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, jak również z przekształceniami 
geomechanicznymi, komunalnymi i chemicznymi, prowadzącymi do zniszczenia w 
różnym stopniu gleby pierwotnej. W glebach tych stopień rozwoju profilu glebowego 
uwarunkowany jest przede wszystkim działalnością człowieka, a nie procesami 
glebotwórczymi. Charakteryzują się one różną miąższością profilu glebowego, często 
brakiem niektórych poziomów genetycznych lub występowaniem nowych poziomów,
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wytworzonych przez człowieka, na przykład poziom anthric, plaggic, hortic. Gleby 
te wytworzone są z różnych materiałów macierzystych, modyfikowanych przez 
człowieka.

W rzędzie gleb antropogenicznych wyróżnia się cztery typy:
11.1. Gleby kulturoziemne (AK)
11.2. Gleby industrioziemne (Al)
11.3. Gleby urbiziemne (AV)
11.4. Gleby słone i zasolone (AN)
Podział powyższy odnosi się przede wszystkim do lokalizacji gleb, która w istotny 

sposób wpływa na ich budowę i właściwości. Gleby kulturoziemne są silnie przekształ
cone na skutek uprawy, gleby industrioziemne związane sąz infrastrukturą przemysłową 
a urbiziemne z infrastrukturą miejską.

Typ 11.1. Gleby kulturoziemne (AK) 

Sekwencja poziomów: A-(Bsh, Bv> M)-C

Gleby kulturoziemne zostały przekształcone na skutek intensywnej gospodarki i 
kultury rolnej. Długotrwała uprawa, intensywne nawożenie mineralne i organiczne, 
dodatek różnych materiałów organicznych i odpadków z gospodarstw spowodowały 
przekształcenie profilu glebowego w takim stopniu, że pierwotne poziomy powierzch
niowe uległy całkowitemu przeobrażeniu. Pierwotne właściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne zostały również znacznie zmodyfikowane; dotyczy to m.in. zdolności 
sorpcyjnych, zawartości próchnicy oraz kwasowości, a także zdolności retencyjnych i 
warunków drenażu wewnętrznego. Poziom próchniczny gleb kulturoziemnych ma 
miąższość 50 cm i większą i może być wykształcony w postaci następujących 
diagnostycznych epipedonów: plaggic, hortic lub anthric.

W typie gleb kulturoziemnych wydzielono następujące podtypy:
11.1.1. Gleby kulturoziemne z poziomem plaggic (plaggosole) (AKpl)
11.1.2. Gleby kulturoziemne z poziomem hortic (hortisole) (AKho)
11.1.3. Gleby kulturoziemne z poziomem anthric (anthrosole) (AKań)
11.1.4. Gleby kulturoziemne regulówkowe (rigosole) (AKre)

Podtyp 11.1.1. Gleby kulturoziemne z poziomem plaggic (plaggosole) (AKpl) 

Sekwencja poziomów: Ap-A2-(Bsh, Bv, M)-C

Plaggosole to gleby, w których występuje diagnostyczny poziom plaggic. 
Wytworzyły się one na skutek wielowiekowego dodawania do gleby ściółki, kompostów 
torfowych oraz mieszaniny obornika i piasku lub darni. W zależności od dodawanego 
materiału do gleby poziom plaggic może wykazywać barwę czarną (jasność barwy 3 
lub mniej) lub ciemnoszarą (jasność 5) i zalega na pogrzebanych poziomach różnych 
typów i podtypów. Gleby kulturoziemne z poziomem plaggic charakteryzują się dobrymi 
naturalnymi warunkami drenażu.



Cz. II. Identyfikacja taksonomicznych jednostek glebowych

Podtyp 11.12. Gleby kulturoziemne z poziomem hortic (hortisole) (AKho) 

Sekwencja poziomów: Ap-A2-(Bw, Bt)-C

Hortisole są glebami ogrodowymi, w których występuje poziom hortic. Wytworzyły 
się na skutek głębokiej uprawy, intensywnego nawożenia i długotrwałego dodawania odpadów 
z gospodarstw domowych i zagród w postaci kompostów, innych resztek organicznych i 
mieszania ich z pierwotnym poziomem próchnicznym. Poziom hortic zalega na glebie 
pierwotnej, która została przeobrażona pod wpływem zabiegów agrotechnicznych i 
agromelioracyjnych.

Podtyp 11.13. Gleby kulturoziemne z poziomem anthric (anthrosole) (AKań) 

Sekwencja poziomów: Ap-A2-(Bv, Bw, Bt)-C

Anthrosole to gleby, w których występuje diagnostyczny poziom anthric. Powstają w ciągu 
długiego okresu użytkowania i nawożenia gleb odpadami z gospodarstw domowych przy 
zabudowaniach, a także na terenach stale nawadnianych i nawożonych nawozami organicznymi. 
W wyniku dostarczania do gleby kości i ości oraz nawozów organicznych zawartość fosforu w 
poziomie anthric jest znacznie większa niż w poziomie mollic (> 1,5 g*kg_1).

Podtyp 11.1.4. Gleby kulturoziemne regulówkowe (rigosole) (AKre) 

Sekwencja poziomów: Ap-A2-(Bv, Bw, Bt)-C

Rigosole zostały wytworzone na skutek głębokiej orki regulówkowej gleb 
organicznych bądź innej głębokiej uprawy mechanicznej lub wprowadzenia obcego 
materiału do profilu glebowego. Zabiegi mechaniczne spowodowały zniekształcenie 
zarówno budowy profilu, jak i pierwotnego następstwa poziomów glebowych. Zmianie 
uległy również właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb.

Typ 11.2. Gleby industrioziemne (Al)

Sekwencja poziomów: Ap-2C1, 2C2-...

Budowa i właściwości gleb industrioziemnych zostały zdominowane przeobrażeniami 
zachodzącymi w wyniku oddziaływania przemysłu, a w szczególności górnictwa 
głębinowego, odkrywkowego oraz innej działalności przemysłowej. Na skutek podziemnej 
eksploatacj i skał użytecznych i górniczych robót, pierwotny układ poziomów genetycznych 
gleb ulega całkowitemu zniszczeniu, a urabiane, transportowane i zdeponowane materiały 
nadkładowe stanowią wyjściowe materiały macierzyste dla nowo tworzących się gleb. 
Sąto gleby sztucznie wytworzone przez człowieka, a procesy pedogenezy zazwyczaj w 
stadium początkowym są uzależnione od rodzaju zdeponowanych materiałów.

Na terenach przemysłowych, obok przekształceń geomechanicznych, dochodzi 
również do przekształceń chemicznych, które nie powodują istotnej zmiany w budowie 
profilu glebowego, a prowadzą jedynie do poważnych zmian we właściwościach
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chemicznych, przede wszystkim w poziomach powierzchniowych. Przekształcenia te 
dotyczą wysokiego poziomu akumulacji metali ciężkich lub związków organicznych, 
silnego zakwaszenia lub wysokiego poziomu alkalizacji.

W typie gleb industrioziemnych wyróżnia się następujące podtypy:
11.2.1. Gleby industrioziemne inicjalne (Alin)
11.2.2. Gleby industrioziemne próchniczne (Alpr)
11.2.3. Gleby industrioziemne przekształcone chemicznie (Alch)

Podtyp 11.2.1. Gleby industrioziemne inicjalne (Alin) 

Sekwencja poziomów: Ap-C-2C-3C~...

Gleby industrioziemne inicjalne powstają współcześnie z różnych materiałów 
macierzystych, najczęściej sztucznie uformowanych w postaci nasypów, wyrobisk, 
zwałowisk i skarp. Do tej grupy należą również gleby, w których pierwotne poziomy 
genetyczne zostały całkowicie zniszczone na skutek przekopania lub przemieszania. 
Najczęściej nie wykazują one obecności nowych poziomów genetycznych. Niekiedy 
gleby te na powierzchni mogą być przykryte kilkucentymetrową warstwą próchniczną.

Podtyp 11.2.2. Gleby industrioziemne próchniczne (Alpr) 

Sekwencja poziomów: Ap(Au)-2C-...

Gleby industrioziemne próchniczne sąpodobne do gleb industrioziemnych inicjalnych, z wyjątkiem 
tego, że ich powierzchnię przykrywa warstwa próchniczną o miąższości co najmniej 10 cm. 
Warstwa ta może spełniać większość kryteriów poziomu mollic, ochric lub poziomu murszastego.

Podtyp 11.23. Gleby industrioziemne przekształcone chemicznie (Alch) 

Sekwencja poziomów: A(k, m)-(Et-Bt, Bv)-Cl-C2

Gleby industrioziemne przekształcone chemicznie występują w bliskim sąsiedztwie 
zakładów przemysłowych lub bezpośrednio na ich terenie, na skutek czego uległy one 
zanieczyszczeniu bądź metalami ciężkimi, bądź związkami organicznymi (często 
ropopochodnymi) lub innymi substancjami chemicznymi, na przykład odpadami 
zawierającymi różne sole. W glebach tych naturalny układ poziomów genetycznych w 
profilu glebowym może być w bardzo małym stopniu zniekształcony, szczególnie poza 
bezpośrednim obszarem działalności zakładu zanieczyszczającego. Natomiast na terenie 
zakładu najczęściej poziomy powierzchniowe i podpowierzchniowe są ze sobą zmieszane.

Typ 11.3. Gleby urbiziemne (AV)

Sekwencja poziomów:A(k, m)-2Cl-2C2... lub A-2(E, B)-C

Gleby urbiziemne powstają w aglomeracjach miejskich, a ich geneza związana jest z 
przekształceniami spowodowanymi zabudową komunalną. Gleby te zawierająduże ilości 
artefaktów (różnych materiałów budowlanych w postaci gruzu i in.) w wierzchniej 100-
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centymetrowej warstwie. Są to gleby, które wykazują różny stopień zniekształcenia profilu 
glebowego wywołanego najczęściej przekształceniami mechanicznymi i chemicznymi.

W typie gleb urbiziemnych wyróżnia się następujące podtypy:
11.3.1. Gleby urbiziemne inicjalne (AViń)
11.3.2. Gleby urbiziemne próchniczne (AVpr)
11.3.3. Gleby urbiziemne przekształcone chemicznie (AVch)
11.3.4. Gleby urbiziemne uszczelnione lub przykryte (ekranosole) ̂ 4Fe£)

Podtyp 11.3.1. Gleby urbiziemne inicjalne (AVin) 

Sekwencja poziomów: A-2C-3C-...

Gleby urbiziemne inicjalne powstają współcześnie z różnych materiałów macierzys
tych (rodzimych lub zewnętrznych) z domieszką artefaktów (10% i więcej), najczęściej 
sztucznie uformowanych w postaci nasypów lub skarp. Do tej grupy należą również 
gleby, w których pierwotne powierzchniowe poziomy genetyczne zostały całkowicie 
zniszczone na skutek przekopania lub przemieszania. Najczęściej nie wykazują one 
obecności poziomów genetycznych. Często na powierzchni mogą być przykryte 
warstwą próchniczną nieprzekraczającą 10 cm.

Podtyp 11.3.2. Gleby urbiziemne próchniczne (AVpr) 

Sekwencja poziomów: A-2C-3C-... lub A-2(E, B)-C

Gleby urbiziemne próchniczne różnią się od gleb urbiziemnych inicjalnych tym, że 
na powierzchni przykryte są warstwą próchniczną o miąższości ponad 10 cm i wykazują 
różny stopień przekształcenia profilu glebowego. Warstwa ta może spełniać większość 
kryteriów poziomu mollic, ochric, umbric lub poziomu murszastego.

Podtyp 11.3.3. Gleby urbiziemne przekształcone chemicznie (AVch) 

Sekwencja poziomów: (A)-2C-3(E, B)-...

Gleby, które uległy silnemu zanieczyszczeniu bądź metalami ciężkimi, siarką i kwasem 
siarkowym, bądź związkami organicznymi (często ropopochodnymi) lub innymi substancjami 
chemicznymi tworzą podtyp gleb urbiziemnych przekształconych chemicznie. Występują 
w aglomeracjach miejskich, w granicach których zlokalizowane były lub sązanieczyszczające 
zakłady przemysłowe. W glebach tych naturalny układ poziomów genetycznych w profilu 
glebowym jest w różnym stopniu zniekształcony; najczęściej poziomy powierzchniowe i 
podpowierzchniowe są ze sobą zmieszane i zawierają domieszki artefaktów.

Podtyp 113.4. Gleby urbiziemne uszczelnione lub przykryte (ekranosole) 
(AVek) 

Sekwencja poziomów: (A)-2C-3C-...

Ekranosole to gleby, które na skutek rozwoju infrastruktury miejskiej, a w 
szczególności komunikacyjnej, zostały przykryte. Występująpod ulicami, chodnikami,
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parkingami i ze względu na ograniczoną wymianę powietrza pomiędzy glebąa atmosferą 
występująw nich często warunki redukcyjne. Ekranosole różnią się od gleb nieuszczel- 
nionych zniszczeniem górnych poziomów genetycznych lub obecnością obcego 
materiału spoczywającego na pierwotnej glebie, większą gęstością objętościową, 
zaburzoną gospodarką wodną, cieplną i gazową, często wzbogaceniem w węglany i 
zasadowym odczynem oraz nie są zanieczyszczone metalami ciężkimi.

Typ 11.4. Gleby słone i zasolone (AN)

Gleby słone w niniejszej klasyfikacji określane są jako gleby, które w obrębie 
profilu glebowego na głębokości od 0 do 100 cm mająpoziom salic zawierający nadmiar 
soli bardziej rozpuszczalnych w zimnej wodzie niż gips (patrz endopedon salic).

Poza glebami słonymi maj ącymi poziom salic występuj e w Polsce wiele gleb zasolonych, 
których zasolenie nie spełnia kryteriów poziomu salic. W śród nich wyróżnia się:

Gleby zasolone, mają warstwy wtórnie nagromadzonych soli rozpuszczalnych 
wyrażone przewodnością elektryczną właściwą wyciągu z pasty nasyconej (EC^ równą 
lub wyższą niż 4 dS-m”1 (25°C), a procent sodu wymiennego w kompleksie sorpcyjnym 
tych warstw musi być mniejszy niż 15 (SAR w wyciągu z pasty nasyconej mniejszy niż 
13). Odczyn tych warstw wyrażony w pH wyciągu z pasty nasyconej musi być mniej szy 
niż 8,5.

Gleby zasolone sodowe mają warstwy z wtórnie nagromadzonymi solami (EC 
> 4 dS*m_1,25°C), a w kompleksie sorpcyjnym sód wymienny występuje w większych 
ilościach niż 15% (SAR w wyciągu z pasty nasyconej jest większy niż 13); pH wyciągu 
z pasty nasyconej jest większe niż 8,5.

Gleby sodowe nie mają warstw zasolonych (EC < 4dS*m_1, (25°C), natomiast 
mają warstwy, w których w kompleksie sorpcyjnym sód wymienny przekracza 
wy sycenie 15% (SAR w wyciągu z pasty nasyconej jest większy niż 13); pH wyciągu 
z pasty nasyconej jest większe niż 8,5. Są to przeważnie gleby odsolone naturalnie 
(przesiąkające wody opadowe lub zalewowe), z których sole rozpuszczalne zostały 
odpłukane, a z braku w wodach odpłukujących dostatecznej ilości jonów wapnia lub/i 
magnezu po odsoleniu gleb nadmiar sodu wymiennego pozostał w kompleksie 
sorpcyjnym. Są to więc gleby sodowe (alkaliczne).

W naszych warunkach klimatyczno-glebowych nigdy nie dochodzi do naturalnego 
wytworzenia się gleb słonych, a więc do nadmiernego gromadzenia soli rozpuszczalnych 
w glebie; proces ten hamowany jest przez strumień wody przesiąkającej. Zasolenie gleb 
Polski może jednak pochodzić ze źródeł zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych, np:

1) oddziaływanie słonych wód Bałtyku poprzez zalewy terenów przybrzeżnych, a 
także oddziaływanie słonych wód podziemnych,

2) na Kujawach wzdłuż Wału Kujawsko-Pomorskiego rozwój gleb słonych 
warunkują wy sady cechsztyńskiej soli kamiennej i solanki,

3) w Małopolsce nad Nidą w obszarze występowania skał gipsowych, którym 
towarzyszą liczne źródła siarczanowe,
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4) zasolenia przemysłowe, zwłaszcza przemysłu sodowego (Mątwy pod Inowroc
ławiem), słone wody dołowe z kopalni węgla kamiennego na Śląsku, zimowe stosowanie 
soli najezdnie miejskie i arterie komunikacyjne i inne.

Z punktu widzenia systematyki gleb Polski nie można mówić o zasoleniu gleb jako o 
procesie wiodącym, który kształtuje określone jednostki taksonomiczne wyższych rzędów. 
Zwykle proces zasolenia nakłada się na gleby już ukształtowane i dlatego charakterystyka 
zasolenia gleb musi być uwzględniona w całej pełni w kategoriach niższych, na przykład 
rodzaju gleb, ewentualnie podtypu glebowego jako cecha zasolenia, na przykład czarne 
ziemie z kwalifikatorem słone (gdy mająpoziom salic), lub czarne ziemie z kwalifikatorem 
zasolone (gdy są zasolone, ale nie mają poziomu salic), mady zasolone, gleby torfowe 
(fibrowe, hemowe, saprowe) słone lub zasolone itp.

Jeśli zasolenie występuje w glebach inicjalnych lub słabo ukształtowanych, to takie 
gleby można zaklasyfikować do sołonczaków. W zależności od rodzaju zasolenia można 
wydzielić sołonczaki powierzchniowe (zasłonę tylko w wierzchniej warstwie gleby), 
sołonczaki wewnętrzne (zasolone w głębszych warstwach) i sołonczaki glejowe 
(wykazujące cechy oglejenia gruntowo-wodnego).
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POLISH SOIL CLASSIFICATION

Abstract: The aim of the soil classification is to organize the knowledge about soil, 
in that way that properties and correlation among classified taxons might be easily 
determined and remembered. Organization of knowledge on soil classification demand 
isolation of categories by gathering the taxons supported on the basis of characteristic 
soil properties. In this 5. edition of the Polish Soil Classification (SgP 2011) soil categories 
was distinguished according to soil characteristics definite in terms of diagnostic horizons, 
which to the greatest extent possible should be observable and measurable in the field 
survey and complemented with laboratory tests.

The selection of diagnostic horizons and materials takes into account their relationship 
with soil forming processes and soil morphological features. Soil processes per se do 
not constitute the differentiating criteria, but their morphological effect, which can be 
observable and measurable in soil profile do.

In contradiction to the fourth and earlier editions, that were relied on the natural's 
criteria (quality), this version of Polish soil classification was build on quantitative 
criteria (i.e. where it was possible), like quantitative described diagnostic horizons, 
diagnostic materials and properties. Quantitative and uniform description of soil 
environment allows an unambiguous classification of the soil and consequently better 
understanding of the soil environment not only by soil scientists. It is a modem soil 
classification system, which in a major degree refers to the international systems: Soil 
Taxonomy [1999] and World Reference Base for Soil Resources [IUSS Working 
Group WRB 2006]. This classification system demonstrates hierarchical arrangement 
of units based on three categories: orders, types and subtypes.

Compared to fourth edition Polish Soil Classification system [KOMIS JAV GENEZY, 
KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 19891 many changes were 
introduced. We distinguish 11 orders. They are differentiated by the presence or 
absence of diagnostic horizons or features that reflect soil forming processes. There 
are as in Table on next page.

The orders i.e. brown forest soils, rusty soils and brown forest podzolic soils were 
re-classified, their definition were specified and additionally a new division into great 
soil groups [IUSS Working Group WRB 2006] and subgroups were done. Swelling 
clay soils were distinguished into vertisols order. Also all organic soils were separated 
into order of organic soil. Chemozemic soils were separated as order of Chernozems 
which comprise all soil with well developed of mollic epipedon, i.e. chernozems, gleyic 
black earth, alluvial chernozems, chemozemic rendzinas, as well as murshic soils.

Completely new classification system of organic soils was elaborated, which in 
major degree revoke to classification of organic soils in WRB 2006 [IUSS Working 
Group WRB 2006] and Soil Taxonomy [1999], Classification of organic soils was not 
based on genesis of peat deposits but on their properties, soil profile's built and organic
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materials' properties, that are determined by degree of humification of peat organic 
materials and occurrence of mineral layers and others like addition of hydrological 
materials as well as soil transformation during mursic process.

In the case, when swelling clayic soil has other well developed diagnostic horizons 
than vertic horizon and silken slides, they are classified as a subtype of soil with vertic 
horizon of appropriate type (according to diagnostic horizon). It is regards especially 
to cambic soils, luvic soils and mollic soils.

New evaluation was also done for anthropogenic soils, which was divided into four 
types: anthropic soils, industrizems, urbizems, solonchacs and salty soils

All distinguished orders, types and subtypes were correlated with adequate units 
distinguished in the Soil Taxonomy [1999] and WRB [2006], This correlation is resented 
in adequate Table (Appendix 1 -  Correlation of the soil units distinguish in the Polish 
classification system [2011] with WRB [2006] and Soil Taxonomy [1999]).

In effect almost each distinguished systematic units (taxon) was elaborated from 
the beginning, but some of them refer to fourth edition of the soil classification and 
others until now were not distinguished and in this edition are introduce. It needs to be 
emphasized that in this edition the whole post-war achievement in the scope of genesis, 
systematic and soils classification was used, but in respect of enormity of the publication, 
it was impossible to place each analysed article.

C o m p a r i s o n  o f  h i g h e s t  c a t e g o r i e s  o f  P o l i s h  S o i l  C l a s s i f i c a t i o n  S y s t e m  -  S g P  [ 2 0 1 1 ]  t o  W R B  
[ 2 0 0 6 ]  a n d  S o i l  T a x o n o m y  [ 1 9 9 9 ]

O r d e r
N o .

S o i l  o r d e r s  a c c o r d i n g  t o :

S g P  [ 2 0 1 1 ] W R B  [ 2 0 0 6 ] i S o i l  T a x o n o m y  [ 1 9 9 9 ]

1 I n i t i a l  s o ils L e p t o s o l s E n t i s o l s

2 W e a k l y  d e v e l o p e d  s o ils L e p t o s o l s ,  R e g o s o l s E n t i s o l s

3 B r o w n  f o r e s t  s o ils C a m b i s o l s I n c e p t i s o l s - U d e p t s

4 R u s t y  s o ils : A r e n o s o l s E n t i s o l s - P s a m m e n t s

5 B r o w n  f o r e s t  p o d z o l i c  s o ils  L u v i s o l s ,  A l b e l u v i s o l s  
( S o i l  l e s s i v e )

] A l f i s o l s - A q u a l f s ,  U d a l f s

6 P o d z o l  s o ils P o d z o l s S p o d o s o l s

7 C h e m o z e m i c  s o ils ;C h e r n o z e m s , P h a e o z e m s M o l l i s o l s - A q u o l l s ,  U d o l l s

8 G l e y  s o ils G l e y s o l s E n t i s o l s -  A q u e n t s

9 V e r t i s o l s : V e r t i s o l s V e r t i s o l s

1 0 O r g a n i c  s o ils H i s t o s o l s H i s t o s o l s

1 1 A n t h r o p o g e n i c  s o ils A n t h r o s o l s ,  T e c h n o s o l s I n c e p t i s o l s - A n t h r e p t
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ANEKS 1. Korelacja jednostek glebowych według: Systematyki gleb Polski f 2011 ], WRB [2006] oraz Soil Taxonomy [1999]

Jednostki wg Systematyki gleb Polski (SgP, 2011) 
Soil units acc. to the Polish soil classification 2011

Jednostki wg WRB 2 0 0 6 1 
Soil units
acc. to the WRB 2006

Jednostki wg Soil Taxonomy 1999 
Soil units
acc. to the Soil Taxonomy 1999Rząd - order

1. Gleby 
inicjalne

Typ - type

1.1. Gleby 
inicjalne 
skaliste

’odtyp - subtype

.1.1. - bezwęglanowe -litosole Lithic Leptosol; Nudilithic 
Leptosol

Lithic Udorthents

.1.2 .- rędziny inicjalne skaliste Lithic Leptosol (Calcaric) Lithic Hap Ire ndo 11s

1.2. Gleby inicjalne 
rumoszowe

.2.1. - bezwęglanowe Haplic Leptosol (Dystric) 
Leptic Regosol (Dystric)

Lithic Udorthents ; Typic Udorthents

.2.2. - rędziny rumoszowe Haplic Leptosol (Calcaric) Lithic Udorthents ; Lithic Udifolists

1.3. Gleby inicjalne 
erozyjne

Haplic Regosol Typic Udorthents

1.4. Gleby inicjalne 
akumulacyjne

Haplic Fluvisol Typic Udifluvents

2. Gleby słabo 
ukształtowane

2.1. Rankery 2.1.1. - typowe Haplic Regosol (Dystric); 
Leptic Regosol (Skeletic)

Lithic Udorthents; Typic Udorthents

2.1.2. - butwinowe Haplic Regosol (Dystric, Folie) Lithic Udorthents; Lithic Udifolists

2.1.3. - z cechami bielicowania Haplic Regosol (Dystric) 

Haplic Regosol (Dystric)

Lithic Udorthents; Typic Udorthents

2.1.4. - z cechami brunatnienia Lithic Udorthents; Typic Udorthents

2.2. Rędziny 
właściwe

2.2.1. - typowe Rendzic Leptosol; Haplic 
Leptosol (Calcaric)

Lithic Udorthents; Typic Udorthents; 
Lithic Haplrendolls

Folie Rendzic Leptosol; Folie 
Leptosol (Calcaric)

Lithic Udorthents; Typic Udorthents; 
Lithic Haplrendolls

'W RB 2006 =IUSS Working Group WRB [2006]
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ANEKS led . Korelacja jednostek glebowych według: Systematyki gleb Polski [SgP 2011] ,WRB [2006] oraz Soil Taxonomy [1999]

Jednostki wg: SgP, 2011 WRB 2006 Soil Taxonomy 1999

Rząd - order Typ - type Podtyp - subtype

2. Gleby sfabo 
ukształtowane

2.3. Pararędziny 2.3.1. - typowe Haplic Regosol (Calcaric) Typie Udorthents

2.3.2. - z cechami brunatnienia Haplic Regosol (Calcaric) Typie Udorthents ; Typie Eutrudepts

2.4. Arenosole - Haplic Arenosol Typie Udipsamments

2.5. Mady właściwe - Haplic Fluvisol Typie Udifhivents
2.6. Gleby słabo ukształowane erozyjne Haplic Regosol Typie Udorthents

3. Gleby
brunatnoziemne

3.1. Gleby brunatne 
eutroficzne

3.1.1. - typowe Haplic Cambisol (Eutric) Typie Eutrudepts

3.1.2. - próchniczne Haplic Cambisol (Eutric) Humic Eutrudepts

3.1.3. - wyługowane Haplic Cambisol Typie Eutrudepts

3.1.4 opadowo-glejowe Stagnic Cambisol (Eutric) Aquic Eutrudepts

3.2.5. - gruntowo-glejowe Endogleyic Cambisol (Eutric) Oxyaquic Eutrudepts

3.2.6 z cechami vertic Vertic Cambisol (Eutric) Vertic Eutrudepts

3.2. Gleby brunatne 
dystroficzne

3.2.1.- typowe Haplic Cambisol (Dystric) Typie Dystrudepts

3.2.2. - próchniczne Haplic Cambisol (Dystric) Humic Dystrudepts
3.2.3. - z cechami bielic o wania Haplic Cambisol (Dystric) Spodic Dystrudepts

3.2.4. - opadowo-glejowe Stagnic Cambisol (Dystric) Aquic Dystrudepts

3.2.5. - gruntowo-glejowe Endogleyic Cambisol (Eutric) Oxyaquic Eutrudepts
3.2.6. - z cechami vertic Vertic Cambisol (Eutric) Vertic Eutrudepts

3.3. Mady brunatne 3.3.1. - typowe Fluvie Cambisol Fluventic Eutrudepts;
Dystric Fluventic Eutrudepts

3.3.2. - oglejone Fluvie, Endogeyic Cambisol Oxyaquic Eutrudepts

3.4. Rędziny 
brunatne

3.4.1. - typowe Cambic Leptosol (Calcaric) Rendollic Eutrudepts

3.4.2. - czerwono ziemne Haplic Cambisol -
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ANEKS led . Korelacja jednostek glebowych według: Systematyki gleb Polski [SgP 2011],WRB1 [2006] oraz Soil Taxonomy [1999]

Jednostki wg: SgP 2011 WRB 2006 Soil Taxonomy 1999
Rząd - order Typ - type Podtyp - subtype

4. Gleby 
rdzawoziemne

4.1. Gleby rdzawe

4.2. Gleby ochro we

4.1.1. - typowe Brunic Arenosol (Dystric) Typie Udipsamments

4.1.2. - z cechami bielicowania Albie Brunic Arenosol 
(Dystric)

Spodic Udipsamments

4.1.3. - gruntowo-glejowe 
4.2.1. - typowe

Brunic Endogleyic Arenosol 
Rubic Arenosol

Oxyaquic Udipsamments 
Typie Udipsamments

5. Gleby
płowoziemne

5.1. Gleby płowe 5.1.1. - typowe Albie Luvisol; Haplic Luvisol Typie Hapludalfs

5.1.2. - spiaszczone Albie Luvisol (Arenie)
Albie, Stagnic Luvisol (Arenie) 
Stagnic Luvisol

Arenie Hapludalfs 
Aquic Arenie Hapludalfs 
Aquic Hapludalfs

5.1.3. - spiaszczone oglejone
5.1.4. - opad owo-glejowe
5.1.5. - gruntowo-glejowe Gleyic Luvisol Oxyaquic Hapludalfs

5.1.6. - z poziomem agr/c Haplic Luvisol Typie Hapludalfs
5.1.7. - próchniezne Haplic Luvisol (Greyic) Mollic Hapludalfs
5.1.8. - piaszczyste Lamelic Luvisol; Haplic 

Luvisol (Abruptic)
Psammentic Hapludalfs; Lamelic 
Hapludalfs

5.1.9. - z cechami brunatnienia Haplic Luvisol Arenie Hapludalfs
5.1.10. - z cechami bielicowania Albie Luvisol Typie Hapludalfs
5.1.11. - z cechami glossic
5.1.12. - z cechami vertic

AlbicLuvisols 
Vertic Luvisol

Glossic Hapludalfs 
Vertic Hapludalfs

5.2. Gleby płowe 
zaciekowe

5 .2 .1 . - typowe Haplic Albeluvisol Typie Glossudalls

5.2.2. - spiaszczone Haplic AIbeluvisol (Arenie) Arenie Glossudalls

5.2.3. - opadowo-glejowe Stagnic AIbeluvisol Aquic Glossudalfs

5.2.4. - gruntowo-glejowe Gleyic AIbeluvisol Oxyaquic Glossudalfs

5.2.5. - z poziomem agric Haplic Albehjyisol Haplic Glossudalfs



ANEKS led. Korelacja jednostek glebowych według: Systematyki gleb Polski [ 2011],WRB1 [2006] oraz Soil Taxonomy [1999]

Jednostki wg: SgP 2011 WRB 2006 Soil Taxonomy 1999

Rząd - order Typ - type Podtyp - subtype

5. Gleby pbwoziemne 5.2. Gleby płowe 5.2.6. - próchniczne Haplic Albeluvisol Glossaqiuc Hapludalfs
zaciekowe 5.2.7. - z cechami brunatnienia Cambic Albeluvisol Haplic Glossudalfe

5.2.8. - z cechami bielicowania Haplic Albeluvisol (Dystric) Typie Glossudalfe

5.2.8. - z cechami vertic Haplic Albeluvisol (Clayic) Oxyaquic Vertic Glossudalfe

5.3. Gleby płowe 5.3.1. - typowe Gleyic Luvisol Typie Endoaqualfe
podmokłe

5.3.2. - próchniczne Gleyic Luvisol Uinbric Endoaqualfs;Mollic 
Endoaqualfe; Typie Argialbolls

6. Gleby bielicoziemne 6.1. Gleby 
bielicowe

6.1.1. - typowe Haplic Podzol Typie Haplorthods; Spodic 
Udipsamments

6.1.2. - orsztynowe Orsteinic Podzol Typie Haplorthods;

6.1.3. - glejobielicowe Gleyic Podzol Oxyaquic Haplorthods; Typie 
Endoaquods; Humaqueptic 
Psammaquents

6.1.4. - glejobielicowe orsztynowe Orsteinic Gleyic Podzol Typie Duraquods; Oxyaquic 
Haplorthods

6.1.5. - glejobielicowe murszaste Gleyic Podzol Umbric E ndoaquods; Aquic 
H aplorthods

6.1.6. - glejobielicowe lorliaste Gleyic Podzol Typie Endoaquods; Hislic 
Endoaquods

6.2. Bielice 6.2.1. - typowe Albie Podzol Typie Haplohumods; Spodic 
Udipsamments

6.2.2. - orsztynowe Orsteinic Albie Podzjol Typie Haplorthods; Typie 
Haplohumods; Typie Duraquods

6.2.3. - stagnobielice Albie Stagnic Podzol Typie Epiaquods

6.2.4. - glejobielice typowe Albie Gleyic Podzol Oxyaquic Haplorthods; Typie 
Endoaquods; Humaqueptic 
Psammaquents

6.2.5. - glejobielice orsztynowe Orsteinic Gleyic Podzol Typie D uraquods; Oxyaquic 
Haplorthods; Typie Endoaquods
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ANEKS led . Korelacja jednostek glebowych według: Systematyki gleb Polski [SgP 2011], W RB1 [2006] oraz Soil Taxonomy [1999]

Jednostki wg: SgP 2011 W RB 2006 Soil Taxonom y 1999

Rząd - order T y p -ty p e Podtyp - subtype

7. Gleby 7.1. Czarnoziemy 7.1.1. - typowe Calcic Chernozem Typie Hap lud oils
czarno ziemne

7.1.2. - kumulacyjne Haplic Chernozem (Pachic) Cumulic Haphidolls

7.1.3. - z poziomem cambic Hap lie Chernozem Entic Hapludolls

7.1.4. - z poziomem argic Luvic Chernozem Typic Hapludolls

7.1.5. - z cechami opadowo- 
glej owymi

Stagnic Chernozem Aquic Hapludolls

7.2. C zarne ziemie 7.2.1. - typowa Gleyic C hernozem ; Gleyic 
Phaeozem

Typic Endoaquolls

7.2.2. - kumulacyjne Gleyic Chernozem (Pachic); 
Gleyic Phaeozem (Pachic)

Cumulic Endoaquolls

7.2.3. - z poziomem cambic Haplic Phaeozem Typic Endoaquolls

7.2.4. - z poziomem argic Luvic Phaeozem ; Luvic 
C hernozem

Typic Argiaquolls

7 .2 .5 . - z poziom em  ca lc ic Gleyic Calcic Chernozem Typic Calciaquolls

7.2.6. - wyługowane Haplic Phaeozem Typic Endoaquolls

7.2.7. - glejowe Gleyic Chernozem Typic Endoaquolls

7.2.8. - murszaste Gleyic Phaeozem Typic E ndoaquolls

7 .3 . Rędziny 7.3.1 - typow e Rendzic Phaeozem Typic Haplrendolls
czarnoziemne 7.3.2. - z cechami brunatnienia Rendzic Phaeozem Inceptie Haplrendolls

7.3.3. - opadowo-glejowe Rendzic Stagnic Phaeozem Typic Haplrendolls

7 .4 . M ady
czarnoziemne

7.4 .1 . - typow e Mollic Fluvisol; Endofluvic 
Phaeozem

Fluvaquentic Endoaquolls

7 .4 .2 . - z cecham i 
brunatnienia

Mollic Fluvisol; Endofluvic 
Phaeozem

Fluvaquentic Endoaquolls

7 .5 . G leby eluwialne 7.5.1. - typowe Mollic Gleysol (Colluvie) Typic Endoaquolls
czarnoziemne 7.5 .2 . - kum ulacyjne Mollic G leysol (Colluvie) Cumulic E ndoaquolls



ANEKS led . Korelacja jednostek glebowych według: Systematyki gleb Polski [SgP 2011], W RB1 [2006] oraz Soil Taxonomy [1999]

Jednostki wg: SgP 2011 W RB 2006 Soil Taxonom y 1999
Rząd - order Typ - type Podtyp - subtype
7. Gleby 7.6. Gleby murszaste 7.6.1. - typowe Mollic Gleysol; Umbric Gleysol Mollic Endoaquolls

czarno ziemne 7.6.2. - żelazisto-murszaste Mollic Gleysol -
7.6.3. - murszowate Mollic Gleysol; Umbric Gleysol Histic Endoaquolls

8. Gleby 8.1. Gleby glejowe 8.1.1. - typowe Haplic Gleysol Typie Endoaquents, Typie Hydraquents
glej o ziemne 8.1.2. - torfiasto-glejowe Molic Gleysol Mollic ITaplaquents

8.1.3. - torfowo-glejowe Histic Gleysol Mollic Haplaquents

8 .1 .4 . -  m ułow o-glejow e Histic Gleysol Mollic Haplaquents
8 .1 .5 . -  m urszow o-glejow e Histic Gleysol Mollic Psammaquents; Humaqueptic 

Psammaquents

9. Vertisole 9.1. Gleby
dystroficzne

- Haplic Vertisol (Dystric) Typie Dystruderts

9.2. Gleby
eutroficzne

- Haplic Vertisol (Eutric) Chromic Hapluderts

9.3. Gleby
próchniczne

- Mollic Vertisol Typic Hapluderts

10. Gleby 10.1. G leby torfow e 10.1.1. - typowe Fibric Histosol (Dystric) Typic Haplofibrists
organiczne fibrowe 10.1.2. - hemowo-fibrowe Fibric Hemie Histosol Hemic Haplofibrists

10.1.3. - limnowo-fibrowe Limnic Fibric Histosol Limnic Haplofibrists

10.2. Gleby torfowe 10.2.1. - typowe Hemie Histosol Typic Haplohemists
hemowe 10.2.2. - saprowo-hemowe Sapric Hemie Histosol Sapric Haplohemists

10.2.3. - libro wo-liemo we Fibric Hemie Histosol Fibric H aplohem ists

10.2.4. - limnowo-hemowe Limnic Hemie Histosol Limnic Haplohemists

10.2.5. - zamulone Limnic Hemie Histosol Fluvaquentic H aplohem ists
10.2.6. - płytkie Hem ie H istosol Terrie Haplohemists

10.3. Gleby torfowe 10 .3 .1 . - typow e Saprie Histosol Typic Haplosaprists
saprowe 10.3.2. - librowo-saprowe Fibric Sapric Histosol -

10.3.3. - hemowo-saprowe Hemie Sapric Histosol Hemic H aplosaprists

10.3.4. - limnowo-saprowe Limnic Sapric Histosol Limnic Haplosaprists

10.3.5. - zamulone Limnic Sapric Histosol Fhivaquentic Haplosaprists

10.3.6. - płytkie Sapric Histosol Terrie H aplosaprists

ANEKS 
1. Korelacja 

jednostek 
glebowych
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Jednostki wg: SgP 2011 WRB 2006 Soil Taxonom y 1999
Rząd - ordf'f 

organiczne

iyp - type Podtyp - subtype
10.4. Gleby organiczne 

ściółkowe

10.5. Gleby organiczne 
limnowe

10.4.1. - typowe Folie Histosol Typic Udifo lists

10.4.2. - płytkie na skałach 
litych
10.5.1. - typowe

Folie Leptic Histosol Lithic Udilblists

Limnic Histosol Limnic Ilaplohemists
10.5.2. - hemowo-limnowe Hemie Limnic Histosol Limnic Haplohemisls
10.5.3. - w ęgłanow o- 
limnowe

Limnic Histosol (Calcaric) -

10.6. Gleby organiczne 
murszowe

10.6.1. - librowo-murszowe Fibric Sapric Histosol (Dramie) Muck Haplofibrists
10.6.2. - hemowo-murszowe Hemie Sapric Histosol (Drainic) Muck Haplohemists
10.6.3. - sap rowo- murszowe Sapric Histosol (Drainic) Muck Haplosaprists
10.6.4. - limnowo-murszowe Limnic Sapric Histosol (Drainic) ..

11. Gleby
antropogeniczne

11.1. Gleby
kulturo ziemne

11.1.1. - z poziomem pluggic Plaggic Anthrosol Typic Plagganthrepts
11.1.2. - z poziomem hor lic Hortic Antlirosol
11.1.3. - z poziomem anthric

11.1.4. - regulówkowe

Haplic Phaeozem  (Anthric) 
Haplic Chernozem (Anthric) 
Różne jednostki

Typic Haplanthrepts 

Dillerent soil units
11.2. Gleby

industroziemne
11.2.1. - inicjalne Technic Regosol; Technic 

Anthrosol
Typic Udarents

11.2.2. - próchniczne Mollic Technosol Mollic Udarents
11.2.3. przekształcone 
chemicznie

Different soil units o f  conaminated 
soils

Different soil units o f  conaminated soil

11.3. Gleby urbiziemne 11.3.1. - inicjalne Urbic Technosol Typic Udarents
11.3.2. - próchniczne MollicTeclinosol Mollic Udarents
11.3.3. - przekształcone 
chemicznie

Dillerent conaminated soil units Dillerent conaminated soil units

11.3.4. - uszczelnione lub 
przykryte (ekranosole)

Ecranic Technosol

11.4. G leby słone 
i zasolone

•- Haplic Solochaks Natrudalfe, Natraquolls,
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ANEKS 2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
MACIERZYSTYCH GLEB POLSKI

Materiały macierzyste gleb Polski

M ateriały m acierzyste, z których w ytw orzyły się gleby P olsk i, to 
powierzchniowe utwory zwietrzelinowe lub wychodnie skalne oraz inne osady 
zdeponowane w wyniku w cześniejszych lub w spółczesnych wydarzeń  
geologicznych i procesów geomorfologicznych (geogeneza).

Na obszarze Polski wyróżnia się cztery strefy, różniące się między sobą wiekiem i 
rodzajem powierzchniowych skał glebotwórczych.

Karpaty i Pogórze -  zbudowane głównie ze skał fliszowych (Karpaty Zewnętrzne 
-  Beskidy, Bieszczady), ze skał magmowych i metamorficznych (Tatry Wysokie i 
Tatry Zachodnie), ze skał węglanowych (Pieniński Pas Skałkowy, Tatry Reglowe). 
Ze zwietrzelin tych skał wytworzyły się gleby brunatne wyługowane i kwaśne (skały 
fliszowe), gleby inicjalne, rankery i bielice (granitoidy i skały metamorficzne), rędziny 
(skały węglanowe), gleby płowe (pyłowe utwory lessopodobne Pogórza i Kotlin 
Karpackich).

Sudety i Przedgórze -  zbudowane głównie ze skał paleozoicznych (skały magmo
we i metamorficzne, na przykład granity, gnejsy, łupki krystaliczne, skały osadowe -  
wapienie i piaskowce). Ze zwietrzelin tych skał wytworzyły się gleby bielicowe i rankery 
(granity, gnejsy), gleby brunatne (łupki metamorficzne, piaskowce). Utwory pyłowe 
Przedgórza Sudeckiego stanowią materiały macierzyste dla gleb płowych.

Wyżyny Środkowopolskie -  zbudowane przeważnie ze skał osadowych paleozo
icznych (dewońskie dolomity i wapienie w obszarze świętokrzyskim) i mezozoicz- 
nych (trias, jura, kreda-osłona Gór Świętokrzyskich oraz Wyżyna Śląsko-Krakowska 
i Wyżyna Lubelska). Skały węglanowe (wapienie, dolomity, kreda, margle) stanowią 
substrat dla wytworzonych tam w przewadze rędzin. Utwory trzeciorzędowe -  
mioceńskie i plioceńskie występują jako materiały macierzyste na przykład w 
południowej Wielkopolsce (pstre iły plioceńskie) lub w Małopolsce (iły mioceńskie).

Niż Polski -  pokryty osadami czwartorzędowymi, wśród których wyróżnia się 
utwory plejstoceńskie (polodowcowe) i utwory holoceńskie (aluwia, deluwia oraz torfy). 
Miąższość utworów plejstoceńskich wynosi średnio 50-100 m, chociaż lokalnie 
obserwuje się wartości skrajne, na przykład na Mazurach ponad 200 m lub zaledwie 
kilka metrów na przykład w Małopolsce. Opisywane są również powierzchnie bez 
utworów plejstoceńskich, na przykład w okolicach Kujaw lub Pomorza.

Pod względem genezy osady plejstoceńskie dzielą się na: 1 -  osady akumulacji 
lodowcowej (utwory dennolodowcowe, czołowolodowcowe, zastoiskowe i wodno- 
lodowcowe), 2 -  osady akumulacji eolicznej (piaski wydmowe, lessy), 3 -  osady 
akumulacji wodnej (utwory jeziomo-bagienne, rzeczno-jeziome, rzeczne).

W Polsce południowej materiały macierzyste dla gleb stanowią również utwory 
zwietrzelinowe występujące w formie górskich pokryw stokowych. Powstały one w 
wyniku wietrzenia skał masywnych (magmowych, osadowych, metamorficznych), jak
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to jest w obszarach górskich Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich. Na Wyżynie 
Śląsko-Krakowskiej i Lubelskiej występują również wychodnie i zwietrzeliny 
wapiennych skał węglanowych lub siarczanowych (gipsów w Niecce Nidziańskiej). 
Materiały macierzyste objęte procesami glebotwórczymi tworzą dla formujących się 
gleb określony skład mineralny, uziamienie oraz inne właściwości (chemiczne, fizyczne 
i biologiczne).

Charakterystyka ważniejszych materiałów macierzystych 
gleb Polski

Skały magmowe to utwory powstałe w wyniku krystalizacji magmy w różnych 
warunkach. Skały głębinowe (płutoniczne) odznaczają się jawnokrystaliczną 
strukturą (np. granity, dioryty, sjenity, granodioryty). Skały wylewne 
(wulkaniczne) powstały w wyniku szybkiej konsolidacji lawy na lądach lub w 
basenach morskich. Odznaczają się skrytokrystaliczną łub szklistą strukturą 
(niekiedy porfirową), na przykład: porfiry, andezyty, bazalty, perydotyty.

Skały magmowe głębinowe (granitoidy) występują w Polsce na niewielkich po
wierzchniach, m.in. w obrębie głównego grzbietu Karkonoszy, głównych grzbietów i 
szczytów w Tatrach Wysokich, a także częściowo w Tatrach Zachodnich. Skały te 
występują również w tatrzańskich pokrywach morenowych oraz w formie głazów 
narzutowych na obszarach polodowcowych Polski środkowej i północnej.

Zwietrzeliny granitoidów wykazują uziamienie w częściach ziemistych piasków 
gliniastych lub glin lekkich, rzadziej glin średnich. W składzie mineralnym zwietrzelin 
granitoidów przeważają: kwarc, miki oraz niewielkie ilości skaleni potasowo-sodowo- 
wapniowych. Wśród minerałów frakcji pelitycznej dominują formujące się mieszano- 
pakietowe minerały smektytowo-illitowe oraz minerały z grupy kaolinitu.

Skały magmowe wulkaniczne (bazalty, porfiry, andezyty) na obszarze Polski 
występują bardzo lokalnie. Spotykane są w Sudetach (m.in. Góry Sowie) lub w 
Karpatach (m.in. andezyty w okolicach Czorsztyna). Występują również jako enklawy, 
na przykład: w okolicach Krakowa (m.in. porfiry) lub na Ślęży (bazalty). Zwietrzeliny 
tych skał są zazwyczaj wymieszane z materiałem polodowcowym i nie wykazująjuż 
właściwości andic.

Skały metamorficzne (gnejsy, łupki łyszczykowe, zieleńce, amfibolity) występują 
w Sudetach, w zachodniej części Tatr oraz w formie głazów narzutowych na obszarach 
polodowcowych północnej Polski. Zwietrzelinatych skał jest zazwyczaj gliniasto-pylasta, 
rzadziej piaszczysto-gliniasta. W składzie mineralnym dominuje kwarc, skalenie, miki 
oraz minerały ilaste: illity, smektyty, kaolinity oraz mieszanopakietowe minerały 
smektytowo-illitowe.

Skały osadowe, czyli zwięzłe lub luźne utwory nagromadzone w basenach 
sedymentacyjnych kontynentalnych lub morskich. W genezie skał osadowych ważną 
rolę odgrywają procesy wietrzenia w obszarach źródłowych, czyli powstawanie 
materiału klastycznego i roztworów, transportu, sedymentacji oraz diagenezy. Kla
syfikacja skał osadowych bądź osadów nawiązuje do ich genezy i dzieli te skały na 
utwory autochtoniczne (intrabasenowe) i allochtoniczne (ekstrabasenowe).
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Skały i osady autochtoniczne (intrabasenowe) zbudowane są ze składników po
wstałych w obrębie basenu sedymentacyjnego. Do tej grupy zaliczono większość skał 
węglanowych, skały krzemionkowe, fosforanowe, osadowe skały żelaziste i ewaporaty.

Skały osadowe ałłochtoniczne (ekstrabasenowe) zawierają głównie składniki 
pochodzące spoza basenu sedymentacyjnego i dzielone są na podstawie wielkości 
ziaren, na przykład zlepieńce i brekcje osadowe, piaskowce (arenity) oraz łupki. Łupki 
zawierające składniki frakcji pyłowej (pyłówce) i pelitycznej (ilaste) stanowiąok. 2/3 
skał osadowych.

Skały osadowe zwięzłe (piaskowce, łupki ilaste) budują główny łańcuch górski 
Karpat Zewnętrznych (fliszowych). Zwietrzeliny tych skał są zazwyczaj gliniaste, 
rzadziej ilaste lub piaszczyste. Odczyn i inne właściwości chemiczne fliszowych pokryw 
zwietrzelinowych zależą od cech petrologicznych fliszowych jednostek strukturalnych, 
a także od geochemicznych przemian zachodzących w pokrywach stokowych. 
Zwietrzelina skał fliszowych jest z reguły gliniasta, rzadziej ilasta lub piaszczysta i 
stanowi materiał macierzysty dla gleb brunatnych.

Skały węglanowe (wapienie i dolomity, margle) tworzą Pieniński Pas Skałkowy i 
Tatry Reglowe, występują również na obszarach wyżyn, na przykład Śląsko- 
Krakowskiej, Lubelskiej i na Roztoczu. Zwietrzeliny tych skał są utworami glinia
stymi, rzadziej ilastymi zasobnymi w węglany.

Skały siarczanowe (gipsy) występują na większych powierzchniach w Niecce 
Nidziańskiej, stanowiąc materiały macierzyste dla rędzin siarczanowych.

Skały osadowe luźne (żwiry, piaski, lessy i utwory lessowate, gliny i iły) występują 
powszechnie w środkowej i północnej Polsce. Osady te należą do najbardziej 
rozpowszechnionych w Polsce utworów plejstoceńskich. Wyróżnia się osady dennolo- 
dowcowe, czołowolodowcowe, zastoiskowe, wodnolodowcowe, osady akumulacji 
eolicznej i osady akumulacji wodnej.

Osady dennolodowcowe (morena denna) stanowią zazwyczaj margliste gliny 
zwałowe (morenowe) złożone z bardzo niejednorodnego materiału zarówno pod wzglę
dem uziamienia, jak i składu mineralno-petrograflcznego.

Gliny zwałowe zawierają średnio ok. 5% żwiru, ok. 60% piasku oraz ok. 20% 
frakcji pyłowej i ok. 20% frakcji ilastej. W glinach zwałowych często zaznacza się 
dwudzielność polegająca na tym, że górna część materiału wykazuje spiaszczenie 
oraz obecność słabo obtoczonych głazików (litoklastów), zaś w dolnej części występuje 
większa ilość frakcji drobniejszych (pyłów i iłów). Spiaszczenie stropowej części gliny 
zwałowej może być wynikiem procesów peryglacjalnych oraz glebotwórczych. Gliny 
zwałowe, jako typowy osad lodowcowy, charakteryzują się graniastym kształtem ziaren 
kwarcu, a ziarna obtoczone występują w podrzędnej ilości. W składzie mineralnym 
glin zwałowych Niżu Polskiego dominuje kwarc (70-80%), skalenie (5-15%) i miki 
(ok. 1%). Wśród minerałów ilastych spotykane sąillity, kaolinity i smektyty. Minerały 
ciężkie, jako akcesoryczne, występują w ilościach 0,1-0,5%; przeważają opoki (minerały 
nieprzezroczyste), następnie granaty i amfibole. W niewielkich ilościach spotyka się 
pirokseny, rutyl, staurolit i inne. Gliny zwałowe stanowią materiały macierzyste niemal 
połowy gleb Polski (m.in. gleb płowych), zaliczane pod względem rolniczym do żyznych 
i zasobnych w składniki pokarmowe dla roślin.
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Osady czołowolodowcowe są reprezentowane przez materiały żwirowo- 
piaszczyste lub piaszczyste, rzadziej gliniaste. Piaski zwałowe zawierają znaczne 
domieszki części szkieletowych (żwiru), a w składzie mineralnym, oprócz kwarcu, 
występują glino-krzemiany (skalenie, miki, minerały warstwowe). Pod względem 
uziamienia są to piaski gliniaste, rzadziej piaski luźne.

Osady zastoiskowe reprezentowane są przez iły wstęgowe (warwowe). Większe 
powierzchnie iłów warwowych opisano w okolicach Pyrzyc, Gniewu nad Wisłą Kętrzyna 
i Reszla. W składzie mineralnym tych osadów przeważają minerały warstwowe ze 
znacznym udziałem minerałów pęczniejących (smektytu) oraz węglanu wapnia (niekiedy 
do 20%). Wytworzone z tych utworów gleby to najczęściej vertisole.

Osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne, sandrowe) zbudowane są z piasków 
różnoziamistych z domieszką żwirów. Wykazuj ąuziamienie piasków słabo gliniastych 
lub piasków luźnych. W składzie mineralnym tych utworów dominuje kwarc, podrzędne 
ilości skaleni i mik oraz nieznaczne ilości minerałów ilastych. W obszarze Polski najlepiej 
uformowane sandry opisywane są jako sandr Brdy, Wdy i Gwdy oraz sandry: 
Nowotomyski, Piski i Augustowski. Utwory te stanowią materiały macierzyste dla 
gleb rdzawoziemnych, bielicoziemnych i murszastych.

Osady akumulacji eolicznej -  zalicza się do nich piaski wydmowe oraz lessy.
Piaski wydmowe występują dość powszechnie w Polsce. Wyróżnia się wśród 

nich piaski wydm nadmorskich (holoceńskich) oraz piaski wydm śródlądowych (star
szych). Piaski wydm śródlądowych i nadmorskich charakteryzują się dużą jedno
rodnością materiału, monofrakcyjnością (ponad 80% frakcji piasku drobnego i 
średniego). Ilość frakcji pyłowej i ilastej jest nieznaczna, a w składzie mineralnym 
przeważają ziarna kwarcu (ok. 90%). Skalenie i miki występują w podrzędnych 
ilościach (ok. 5%), a minerały ilaste, jeżeli występują, to ich ilość nie przekracza 0,1%. 
Piaski wydmowe są utworami przesortowanymi przez wiatr o uwarstwieniu najczęściej 
przekątnym lub krzyżowym, chociaż nie zawsze jest ono jeszcze widoczne. Piaski 
wydmowe stanowią materiały macierzyste dla arenosoli i gleb bielicoziemnych.

Lessy występują w obszarze południowych wyżyn polskich (Wyżyna Miechowska, 
Płaskowyż Proszowicki). Na Wyżynie Lubelskiej wyróżnia się zwarte płaty lessowe, 
na przykład nałęczowski, horodelski, Roztocza Zachodniego, Grzędy Sokalskiej. Do 
lessów zaliczane są także utwory pyłowe Pogórza Karpackiego i Przedgórza Sudec
kiego. Miąższość pokryw lessowych jest zróżnicowana (od ok. 1 metra do ok. 30 m). 
Cechą charakterystyczną lessów jest uziamienie pyłowe. Zawartość frakcji piasków 
nie przekracza 10% (zazwyczaj ok. 5%), frakcje pyłowe przekraczają 50% (zwykle 
ok. 65%), a zawartość frakcji ilastej mieści się w granicach 5-15%. W składzie 
mineralnym zwyczajowo dominuje kwarc, a w mniejszych ilościach spotykane są 
skalenie (ok. 5%), miki (ok. 15%), węglany (ok. 10%) i związki żelaza (ok. 5%). 
Wśród minerałów ilastych występująillity, smektyty, kaolinity oraz nieuporządkowane 
przerosty illitowo-smektytowe. Lessy węglanowe stanowią materiał macierzysty dla 
czamoziemów. Z lessów bezwęglanowych powstają gleby płowe, podobnie jak z 
utworów lessopodobnych Pogórza.

Utwory pyłowe Pogórza Karpackiego są zazwyczaj bezwęglanowe, zawierają 
fragmenciki litoklastów fliszowych oraz większe ilości frakcji ilastej. W składzie minerałów
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ilastych przeważają illity oraz minerały mieszanopakietowe. Utwory te zaliczane są 
niekiedy do odmiany lessów karpackich lub do utworów lessopodobnych.

Osady akumulacji wodnej -  osady rzeczne (materiały fliwic), jeziomo-bagienne 
i bagienne. Znaczna część osadów rzecznych związana jest z interglacjałem mazo
wieckim i wypełnia głębokie pradoliny warstwą głębokich osadów (do 50 m). Plej- 
stoceńskie osady rzeczne wykazują znaczne zróżnicowanie w uziamieniu (od pia
sków luźnych do gliniastych). Utwory te lokalnie uległy zwydmieniu. Osady rzeczne 
holoceńskie są materiałem akumulowanym przez wody rzeczne we współczesnych 
dolinach. Wykazują wyraźne warstwowanie, a uziarnienie tych utworów jest 
zróżnicowane, co wynika z mechanizmu procesów fluwialnych. Większe powierzchnie 
aluwiów opisywane są w dolinach głównych rzek Polski, na przykład Wisły (m.in. 
Żuławy), Odry, Bugu i Narwi oraz Warty i Noteci. W Karpatach i Sudetach osady 
aluwialne wykazują większy udział warstw żwirowo-kamienistych. Na terenie pojezierzy 
występują utwory organiczne (torfy), zbudowane z obumarłych resztek roślinnych o 
różnym stopniu humifikacji (rozdz. Organiczny materiał glebowy, Gleby organiczne).

Pokrywy stokowe jako materiały macierzyste gleb górskich

Na obszarach górskich materiały macierzyste gleb stanowią utwory zwietrzelinowe 
skał masywnych. Utwory te w ramach rozwoju stoków górskich ulegały przemianom 
wynikającym z przemieszczania po stoku materiału zwietrzelinowego, tworząc różnej 
miąższości pokrywy osadów stokowych. Analiza osadów i form stokowych wskazuje 
na istnienie rytmicznej zmienności zespołu procesów morfogenetycznych. Na początku 
każdego glacjału rozpoczynało się na stokach spłukiwanie i składanie materiału u podnóży 
w postaci warstwowanych pokryw deluwialnych i deluwialno-soliflukcyjnych. Procesy 
soliflukcyjne dostarczały grubego materiału, tworząc poziomy gruzowe. U schyłku 
glacjału, wraz z kontynentalizacją klimatu wzrastało znaczenie spłukiwania, czego 
dowodem są miąższe pokrywy deluwialne. Charakterystyczna dla opisywanych faz 
klimatycznych zmienność osadów w profilu pionowym jest trudna do uchwycenia na 
stromych stokach, z których materiał był stale odprowadzany, lub na stokach ze stale 
obniżaną bazą denudacyjną. Nałożone na siebie różne pokrywy zachowały się zazwyczaj 
w dolnych i środkowych częściach stoków. Wholocenie denudacja obszarów górskich 
uległa wyraźnemu zahamowaniu. Dominuj ącą rolę w morfogenezie odgrywać zaczęły 
procesy geochemiczne towarzyszące procesom glebotwórczym (pedogenezie).

Na obszarach górskich o rzeźbie polodowcowej, jak to jest w Tatrach i częściowo 
w Karkonoszach, oprócz opisywanych pokryw stokowych występują dodatkowo po
krywy morenowe.

Współczesna ewolucja stoków górskich, chociaż bardzo powolna, prowadzi do zmian 
w pokrywach. Krótkotrwałe katastrofalne procesy związane z intensywnymi opadami 
i gwałtownymi roztopami dają lokalnie widoczne efekty przemian pokrywy glebowej 
w postaci wielkich obrywów skalnych, spływów wodno-gruzowych, osuwisk i innych. 
Do określenia prawidłowości wykształcenia i zróżnicowania pokryw zwietrzelinowo- 
glebowych, tzw. glebopokryw uwzględnianych we wcześniejszych systematykach gleb
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Polski wymagane są szczegółowe badania przy użyciu metodyki geomorfologicznej. 
Podkreślić należy, że w terenie bardzo rzadko występują pełne sekwencje typowych 
pokryw, a granice między nimi zazwyczaj bywają niewyraźne. Dlatego dla potrzeb 
praktycznej (terenowej) systematyki gleb Polski proponuje się uproszczoną klasyfikację 
pokryw zwietrzelinowych, stanowiących materiały macierzyste dla gleb.

Utwory wietrzeniowe nieprzemieszczone (in situ), stanowią materiał szkieletowy 
gliniasto-gruzowy. Cechy petrograficzne części szkieletowych i skład mineralny części 
ziemistych (minerały, litoklasty) nawiązują do właściwości skał podłoża. Ułożenie 
okruchów skalnych w masie glebowej nawiązuje do układu ławic skał podłoża lub, jak 
mato miejsce na stromych stokach, wskazuje na nieznaczne przemieszczenie materiału 
zwietrzelinowego w dół skłonu.

Pokrywy stokowe utworzone na skutek działania procesów takich, jak: soliflukcja, 
spłukiwanie, spełzywanie, osuwanie, odpadanie, obrywanie. Odbiegają one swymi 
właściwościami strukturalno-teksturalnymi od właściwości podłoża. Złożoność ich 
genezy warunkuje różnorodność uziamienia i struktury. Ułożenie większości części 
szkieletowych wskazuje na znaczące przemieszczenie materiału w dół stoku. Mate
riał tych pokryw wykazuje znaczny stopień odwapnienia, a skład mineralny nie zawsze 
pokrywa się z cechami petrograficznymi skał podłoża geologicznego.

Pokrywy morenowe dawnych lodowców górskich stano wiąmateriał blokowy, słabo 
przesortowany i nie zawsze wypełniony materiałem ziemistym. Skład petrograficzny 
pokryw morenowych nawiązuje do podłoża geologicznego obszaru zlodowacenia. 
Zbudowane są one zazwyczaj z grubookruchowego materiału skalnego, na przykład 
granitoidów, gnejsów, łupków metamorficznych, kwarcytów, rzadziej z wapieni. 
Uziamienie w częściach ziemistych jest zazwyczaj gliniasto-piaszczyste, a skład mineralny 
nawiązuje do składu przeważających skał budujących utwór morenowy.

Pokrywy gruzowe (rumowiska skalne) występujące na stokach górskich. 
Stanowią grubookruchowy (blokowy) materiał skalny, w różnym stopniu wypełniony 
częściami ziemistymi. Utwory te zajmują wprawdzie niewielkie powierzchnie, ale są 
pospolite zarówno w górach wysokich, jak i w górach średnich i niskich. Rumowiska 
te stanowią reliktowe formy ruchów masowych plejstoceńskich bądź późniejszych i 
także współczesnych, katastrofalnych form procesów morfogenetycznych zacho
dzących zarówno na skałach bezwęglanowych, jak i na skałach węglanowych (obrywy 
skalne, piarżyska). Stanowią one materiał macierzysty dla grubookruchowych regosoli 
kwaśnych, wzbogacanych przez wody skalne i śródpokrywowe (eutroficzne) oraz 
regosoli węglanowych (rędzin rumoszowych).

Rodzaje rędzin

Rędziny tworzą dwie grupy litologiczne: rędziny węglanowe i rędziny siarczanowe.
Rędziny węglanowe wytworzone są ze zwietrzelin skał zasobnych w węglan 

wapnia (ponad 50%), jakimi są wapienie, wapienie dolomityczne, dolomity, margle, 
skały kredowe i inne. W składzie mineralnym zwietrzelin skał wapiennych, oprócz
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minerałów węglanowych (kalcyt, dolomit), występują domieszki kwarcu i krzemionki 
oraz glinokrzemiany warstwowe (ilaste).

Rędziny siarczanowe wytworzone są ze zwietrzelin gipsów zawierających gips, 
anhydryt oraz domieszki węglanów -  kalcytu i dolomitu. W składzie mineralnym 
zwietrzelin gipsowych występuje również kwarc i glinokrzemiany warstwowe (ila
ste). Przebieg procesów glebotwórczych w rędzinach oraz ich ewolucja zależą, bar
dziej niż w innych glebach, od rodzaju skały macierzystej, której cechy petrograficzne 
powiązane są ściśle z genezą tych skał w różnych warunkach okresów geologicznych. 
Dotyczy to m.in. konsolidacji tych skał, domieszek innych minerałów krzemianowych, 
ilastych lub żelazistych. Dlatego dla pełnej charakterystyki rędzin wyróżnia się 
dodatkowo ich rodzaje.

Rędziny wytworzone z utworów dewońskich, permskich i triasowych. 
Materiałami macierzystymi tych gleb są zlepieńce i konglomeraty węglanowe (utwory 
permskie) lub wapienie płytowe, wapienie dolomityczne, dolomity wapniste (utwory 
dewońskie i triasowe). Sąto skały silnie skonsolidowane i trudno wietrzejące. Zawierają 
dużo węglanów (ok. 90%), ale małe ilości węglanów aktywnych (5-10%). Tworzące 
się ze zwietrzelin tych skał rędziny są zazwyczaj płytkie i bardzo szkieletowe, zaliczane 
do rędzin inicjalnych, rzadziej do rędzin brunatnych.

Rędziny wytworzone z utworów jurajskich. Materiałami macierzystymi tych rędzin 
sąz reguły wapienie skaliste z dużym udziałem krzemionki, bardzo silnie skonsolidowane, 
twarde i trudno wietrzejące. Zawierają ponad 90% węglanów, ale niewielkie ilości 
węglanów aktywnych (do ok. 5%). Gleby wytworzone ze zwietrzeliny tych skał są 
zwykle płytkie i szkieletowe, najczęściej zaliczane do rędzin inicjalnych lub rędzin 
brunatnych.

Rędziny wytworzone z utworów kredowych. Materiałami macierzystymi tych gleb 
są dość łatwo wietrzejące wapienie margliste, margle wapienne lub opoki. Profil tych 
gleb jest więc głębszy (do 50 cm), a miąższość poziomu próchnicznego przekracza 
niekiedy 30-40 cm. Z utworów kredowych tworzą się zwykle rędziny właściwe lub 
rędziny czamoziemne.

Rędziny wytworzone z utworów trzeciorzędowych. Materiałami macierzystymi 
tych rędzin są wapienie i margle zawierające ponad 80% węglanów oraz 5-20% 
węglanów aktywnych. Z racji skał względnie łatwo wietrzejących rędziny te są dobrze 
wykształcone, a miąższość ich profilu wynosi 30-50 cm. Są to zazwyczaj gleby 
szkieletowe, bardzo suche, a próchnica jest słabo powiązana z częściami mineralnymi. 
Z utworów trzeciorzędowych tworzą się zazwyczaj rędziny inicjalne lub rędziny 
właściwe.
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ANEKS 3. UZIARNIENIE GLEB

W niniejszej Systematyce gleb Polski uziarnienie gleb przedstawiono wg 
„Klasyfikacja uziamienia gleb i utworów mineralnych” [PTG 2009], która stanowi 
modyfikację Polskiej normy PN-R-04033 [1998], pt. „Gleby i utwory mineralne -  
podział na frakcje i grupy granulometryczne”. Norma ta w całości została opracowana 
przez Zespół ds. Opracowania Uziamienia Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznaw
czego, powołany przez Zarząd Główny PTG w 1978 r.

Klasyfikacja uziamienia gleb i utworów mineralnych

1. Podział mineralnych utworów glebowych na frakcje 
granulometryczne

1.1. Gleby i utwory mineralne dzieli się na frakcje i podfrakcje granulometryczne 
według średnicy ziaren wyrażonej w milimetrach (tab. 3.1).

1.2. Utwory zawierające mineralne artefakty (np. odłamki betonu, cegieł, kru
szyw, żużla itp.) dzieli się na frakcje i podfrakcje analogicznie jak utwory 
naturalne.

TABELA 3.1 . Podział u tw orów  m inealnych na frakcje i pod frak c je  granulom etryczne

N azw a frakcji i pod frak c ji granulom etrycznych Sym bol Ś rednica  ziaren (d) w  mm

A. C zęści szkieletow e d>2

I. F rak c ja  b lokow a b d > 6 0 0

II .F rak c ja  głazow a gl 2 0 0 < d < 6 0 0

III .F rak c ja  kam ienista k 7 5 < d < 2 0 0

IV. F rak c ja  żw irow a: ż 2 < d< 75
1. żwir gruby żgr 20 < d < 7 5
2. żwir średn i żśr 5< d < 2 0
3. żwir d robny żxIr 2< d<5

B. C zęści ziemiste d<2

V  F rak c ja  p iaskow a P 0 ,0 5 < d < 2 ,0
1. p iasek  bardzo gruby pbgr l ,0 < d < 2 ,0
2. p iasek  gruby Pgr 0 ,5 < d < l,0
3. p iasek  średni p śr 0 ,2 5 < d < 0 .5
4. p iasek  drobny pd r 0 ,1 0 < d < 0 .2 5
5. p iasek  bardzo drobny p b d r 0 ,0 5 < d < 0 .1 0

VI. F rak c ja  pyłow a py 0 ,0 0 2 < d < 0 ,0 5
1. pył gruby pygr 0 ,0 2 < d < 0 ,0 5
2. pył d robny pydr 0 ,0 0 2 < d < 0 ,0 2

V II. F ra k c ja  iłowa i d < 0 ,0 0 2



ANEKS 3. Uziarnienie gleb 159

1.3. Dla celów specjalnych (na przykład naukowych) w obrębie frakcji iłowej 
można wydzielać podfrakcje:
-  ił gruby (igr) o średnicy ziaren od 0,0002 do 0,002 mm,
-  ił drobny (idr) o średnicy ziaren poniżej 0,0002 mm.

2. Podział mineralnych utworów glebowych na grupy 
granulometryczne

2.1. Gleby i utwory mineralne dzieli się według wagowej procentowej zawartości 
frakcji piaskowej, pyłowej i iłowej w częściach ziemistych. Klasyfikacje przed
stawiono w tabeli 3.2 i na rysunku 3.1.

pl piasek luźny
ps piasek słabogliniasty
pg piasek gliniasty

pyz pył zwykły
pyg pyl gliniasty
pyi pył ilasty

gp glina piaszczysta
gi glina lekka
gpi glina piaszczysto-ilasta
gz glina zwykła
gi glina ilasta
gpyi glina pylastoilasta

ip ił piaszczysty
ipy ił pylasty
iz ił zwykły
ic ił ciężki

RYSUNEK 3.1. Diagram podziału utworów mineralnych na grupy i podgrupy granulometryczne
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TABELA 3 .2 . Podział gleb i u tw orów  m ineralnych na grupy i podgrupy  granulo m etryczne 
wg wag. p rocen t, zaw artośc i frakcji p iaskow ej, pyłow ej i iłowej w  częściach  ziem istych

G rupa P od g ru p a  granul. Sym bol P ro cen to w a  zaw artość  (c) frakcji o śr. [mm]
granul. p iasku  2 ,0 -0 ,0 5 pyłu 0 ,0 5 -0 ,0 0 2 iłu < 0 ,0 0 2

Piasek luźny Pl c > 9 0 (% pł + 2 x %i) <: 10

słabo gliniasty ps 85< c< 95 (% p ł+  2 x % i)  >  10 i 
(% pł + 1.5 x % i)<  15

gliniasty Pg 7 0 < c < 9 0 (% pł + 1 ,5  x %i) > 15 i 
(% p ł+  2 x %i) < 3 0

Glina piaszczysta gP 65 < c < 8 5  

43 <  c<65

(% pł + 2 x %i) > 30
c < 3 5  c <  20

1 lub
! 2 8 <  c <  50 c <  57

lekka gl 5 2 <  c<65 | 15 <c <  41 c <  7

piaszczysto ilasta gpi 45 <  c<80 c <  28 7 < c < 2 0  j
zwykła gz 23 <  c < 5 2 i 28 <c <  50 7< c < 2 7  ,

ilasta gi 2 0 <  c < 4 5 15 <c < 53 2 7 <  c < 4 0

pylasto -ilasta gpyi c<20 I 40  <c <  73 2 7 <  c < 4 0

Pył gliniasty pyg 8 < c < 5 0 50 <c <  80 c <  12

zwykły pyz c<20 c <  80 | c <  12

ilasty pyi c<38 j 50 <c < 88 12 < c <  27

ił p iaszczysty ip 5 <  c<65 c <  20 | 35 < c <  55

pylasty ipy c<20 40 <c < 60 40 < c <  60

zwykły iz c<45 c < 40 | 40  < c <  60

ciężki ic c<40 c<40 | c > 60

2.2. Szczegółowy podział grup piasków i glin piaszczystych. Piaski i gliny 
piaszczyste mogą być dodatkowo dzielone według procentowego udziału frakcji piasku 
o określonej granulacj i w całej frakcj i piaskowej (tab. 3.3 i rys. 3.2), na przykład glina 
grubopiaszczysta (gpgr), piasek gliniasty gruboziarnisty (pggr).

TABELA 3 .3 . Podział p iasków  i glin p iaszczystych według ziarnistości frakcji p iaskow ej

K ategoria  ziarnistości Sym  U dział (c) podfrak c ji w  całej frakcji p iaskow ej [%]
bol ipiasek b. gruby i 

■gruby 2 ,0 -0 ,5  mm
piasek  średni 
0 ,5 -0 ,2 5  mm

piasek  drobny  i b. 
d robny  0 ,2 5 -0 ,0 5  mm

iGrubo ziarniste gr c >  25 c <  50 c <  50

i Średnio  ziarniste śr c <  50 c > 50 c < 50 lub

c < 25 25 < c  <  50 2 5 < c <  50

D robno  ziarniste dr c < 25 c < 50 c > 50

B. d robno  ziarniste bdr | c < 25 c < 50 c >  5 0 '

Różno ziarniste rz 25 < c < 50 c <  25 5 0< c <  75

*W tym p o d frak c ja  p iasku  b. d robnego  stanow i p onad  50%  całej frakcji p iaskow ej
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procent piasku bardzo grubego i grubego  
(2t€M3r5 mm)

RYSUNEK 3.2. Diagram kategorii ziarnistości piasków i glin piaszczystych.

3. Podział gleb i utworów mineralnych ze względu na udział
frakcji szkieletowych

3.1. W zależności od procentowej zawartości części szkieletowych utwory dzieli 
się na:
a) bezszkieletowe i bardzo słabo szkieletowe -  zawierające do 5% części

szkieletowych;
b) słabo szkieletowe -  zawierające ponad 5 do 15% części szkieletowych;
c) średnio szkieletowe -  zawierające powyżej 15 do 35% części 

szkieletowych;
d) silnie szkieletowe -  zawierające powyżej 35 do 60% części szkieletowych;

e) bardzo silnie szkieletowe -  zawierające powyżej 60 do 90% części
szkieletowych;

f) szkieletowe właściwe -  zawierające ponad 90% części szkieletowych.
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3.2. Zawartość części szkieletowych ustala się w terenie w procentach objętości 
gleby. Dla celów specjalnych (na przykład naukowych) dopuszcza się użycie 
procentów wagowych, szczególnie w przypadku utworów bardzo słabo i 
słabo szkieletowych.

3.3. W nazwie utworów zawierających do 5% części szkieletowych nie podaje 
się określenia występujących części szkieletowych.

3.4. Nazwa utworów słabo, średnio i silnie szkieletowych pochodzi od frakcji 
szkieletowej, która stanowi przynajmniej 66% (dwie trzecie) objętości części 
szkieletowych (na przykład piasek gliniasty słabo kamienisty). Gdy udział 
żadnej pojedynczej frakcji szkieletowej nie przekracza 66% objętości części 
szkieletowych, stosuje się określenia złożone, na przykład glina lekka silnie 
żwirówo-kamienista, gdzie dominująca frakcja szkieletowa jest wymieniana 
w pierwszej kolejności.

3.5. Stopień szkieletowości utworów słabo, średnio i silnie szkieletowych w zapi
sie skrótowym oznacza się cyfrą arabską według następującego porządku: 
1 -  słabo szkieletowe, 2 -  średnio szkieletowe, 3 -  silnie szkieletowe, na 
przykład: glż 1 {glina lekka słabo żwirowa), glżk 3 (glina lekka silnie żwiro- 
wo-kamienista).

3.6. Utwory bardzo silnie szkieletowe dzieli się według rodzaju części szkieleto
wych i uziamienia części ziemistych na:
a) szkieletowo-piaszczyste -  gdy części ziemiste mają uziamienie piasków;
b) szkieletowo-gliniaste -  gdy części ziemiste mają uziamienie glin;
c) szkieletowo-pyłowe -  gdy części ziemiste mają uziamienie pyłów;

d) szkieletowo-ilaste -  gdy części ziemiste mają uziamienie iłów, na przykład 
utwór żwirowo piaszczysty (użp), utwór blokowo-gliniasty (ubg), utwór ka- 
mienisto-pyłowy (ukpł), utwór kamienisto-ilasty (uki).

3.7. W utworach szkieletowych właściwych, w których części ziemiste zajmują 
mniej niż 10% objętości utworu, nie uwzględnia się uziamienia części ziemi
stych w nazwie utworu, na przykład: utwór blokowy (ub), utwór głazowy 
(ugl), utwór żwirówo-kamienisty (użk).
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ANEKS 4. KLASYFIKACJA I OPIS 
STRUKTURY GLEBOWEJ

Przez strukturę glebową rozumie się rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz 
przestrzenny układ elementarnych ziam stałej fazy gleby.

W niniejszym opracowaniu rozważana jest makrostruktura, tj. struktura widzialna 
nieuzbrojonym okiem. Rozpatruje się kształt i wielkość elementów strukturalnych, a 
także ich stopień wykształcenia w profilu glebowym.

Podział struktur glebowych

1. Struktury proste (nieagregatowe)
rozdzielnoziarnista 
spójna (zwarta, masywna)

2. Struktury złożone (agregatowe)
2.1. Struktury sferoidalne

koprolitowa 
gruzełkowa 
ziarnista

2.2. Struktury foremnowielościenne (poliedryczne)
foremnowielościennaostrokrawędzista(angularna)
foremnowielościenna zaokrąglona (subangularna) 
bryłowa

2.3. Struktury wrzecionowate
pryzmatyczna 
słupowa

2.4. Struktury dyskoidalne
płytkowa
skorupkowa

3. Struktury włókniste
gąbczasta 
włóknista właściwa

Opis typów struktur glebowych

1. Struktury proste (nieagregatowe)
W strukturach prostych poszczególne elementarne ziarna stałej fazy gleby są albo 

ze sobą zlepione, albo ułożone luźno; w masie glebowej brak jest naturalnej łupliwości 
lub jest ona niewidoczna. Wyróżnia się następujące typy struktur:

W szystkie symbole podane w aneksie są niezależne od symboliki poziomów i podpoziomów 
stosowanych w niniejszej Systematyce gleb Polski.

r'
m

ko
g f
zn

oa
os
br

pr
ps

dp
ds

tg
tw
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Struktura rozdzielnoziarnista (r). Ziarna glebowe występują tu oddzielnie, nie 
są więc zlepione żadnym spoiwem, jak na przykład w piasku luźnym, żwirze i utwo
rach pyłowych o małej zawartości materii organicznej.

Struktura spójna (zwarta, masywna) (mw). Gleba tworzy jednolitą masę. Zawiera 
małe ilości frakcji ilastej (pęczniejącej, kurczącej się) i materii organicznej, dlatego nie 
wykazuje żadnych pęknięć ani trwałych szczelin, które powodowałyby naruszenie fizycznej 
jednolitości utworu. Są to przeważnie gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste itp., a 
także utwory bardziej drobnoziarniste, ale niewysychające (np. iły podwodne). W obrębie 
tego typu struktury istnieje czasami potrzeba wyróżnienia następujących podtypów:

a) struktury spójnej plastycznej, charakteryzującej utwory ilaste będące stale 
silnie wilgotne;

b) struktury spójnej kruchej, charakteryzującej utwory pyłowe prawie nieza 
wierające frakcji ilastej na skutek lokalnej koncentracji związków chemicz
nych, które nieodwracalnie cementują cząstki glebowe;

c) struktury spójnej,
d) struktury spójnej amorficznej, charakterystycznej dla torfów całkowicie roz

łożonych, zbudowanych w przewadze ze związków próchnicznych; te ostat
nie tworzą ciemnobrunatną do czarnej, jednolitą masę smołopodobną;

2. Struktury złożone (agregatowe)
W strukturach agregatowych wyróżniane są naturalne płaszczyzny łupliwości (od

spojenia); indywidualne elementy strukturalne zwane są grudkami lub agregatami 
{peds). Struktury agregatowe opisuje się według następujących cech: a) kształtu ele
mentów strukturalnych i sposobu ich ułożenia w profilu glebowym, tzn. typu struk
tury; b) wymiaru agregatów strukturalnych, tzw. klasa wielkości agregatów oraz c) 
stopnia rozróżnialności elementów strukturalnych w profilu glebowym i ich trwałości, 
tzw. stopień wykształcenia struktury glebowej.

2.1. Struktury sferoidałne
Elementy strukturalne mają kształt kulisty o powierzchniach gładkich lub 

chropowatych, ale nieprzylegających do powierzchni otaczających agregatów. Wyróżnia 
się następujące typy struktur:

Struktura koprolitowa (ko). Agregaty o kształtach nieregularnych, niekiedy gra
niastych, w których skład wchodzą głównie ekskrementy dżdżownic, wazonkowców i 
innych bezkręgowców glebowych. Agregaty mniej trwałe rozpadają się na drobniejsze 
elementy, wskutek czego struktura koprolitowa upodabnia się do struktury gruzełkowej.

Struktura gruzełkowa (gr). Agregaty strukturalne kuliste, porowate, trwałe, w 
których spoiwem sąprzede wszystkim polimery próchniczne, śluzy bakteryjne i minerały 
ilaste. Koloidy mineralno-organiczne są w znacznym stopniu wysycone kationami wapnia.

Struktura ziarnista (zn). Agregaty strukturalne prawie nieporowate, powstałe 
głównie na skutek dezintegracji fizycznej (wysuszanie - namakanie, zamarzanie - 
odmarzanie) macierzystego materiału glebowego mineralnego (o budowie drobno
ziarnistej) oraz organicznego (z całkowicie zhumifikowanych torfów).
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2.2. Struktury foremnowielościenne (poliedryczne)
Agregaty są równomiernie wykształcone wzdłuż trzech osi prostopadłych do siebie; 

to wielościany foremne o gładkich lub chropowatych powierzchniach, przylegających 
do powierzchni agregatów sąsiednich. Wyróżnia się następujące typy struktur:

Struktura foremnowielościenna ostrokrawędzista -  angularna (oa). Agregaty
0 powierzchniach gładkich oraz ostrych narożach i krawędziach. Powstają w wyniku 
dezintegracji utworów drobnoziarnistych, na przykład iłów, iłów pylastych, glin średnich
1 ciężkich. Agregaty mają czasami na powierzchni powłoczki ilaste, przykładem są 
poziomy Bt gleb płowych.

Struktura foremnowielościenna zaokrąglona -  subangularna (os). Agregaty o 
powierzchniach gładkich, wypukłych lub wklęsłych oraz zaokrąglonych narożach i 
krawędziach. Tego typu struktury spotyka się najczęściej w glebach brunatnych, rzadziej 
płowych, o uziamieniu średnim, na przykład w glinach lekkich i średnich. Gdy gleby zawierają 
niewielkie ilości frakcji ilastej, a agregaty nie są pokryte powłoczkami ilastymi, wówczas 
struktura tego typu jest o wiele mniej trwała niż struktura ostrokrawędzista (od).

Struktura bryłowa (br). Nieregularne duże agregaty o szorstkich powierzchniach 
powstające w poziomie uprawnym wskutek orki zbyt suchych lub zbyt mokrych ciężkich 
gleb ubogich w próchnicę. Jest to struktura sztucznie wytworzona w wyniku mecha
nicznej uprawy gleby.

2.3. Struktury wrzecionowate
Agregaty mająkształt graniastosłupów wrzecionowatych. Oś pionowa jest znacznie 

dłuższa w stosunku do osi poziomych. Agregaty w profilu mająukład pionowy. Wyróżnia 
się następujące typy struktur:

Struktura pryzmatyczna (pr). Agregaty mająkształt graniastosłupów wrzeciono
watych ostrokrawędzistych z płaskimi powierzchniami górnymi i dolnymi. Tworzą się 
w glebach bardzo drobnoziarnistych przy ich głębokim wysychaniu i namakaniu. 
Pionowe ścianki agregatów są czasami pokryte powłoczkami ilastymi lub ilasto- 
próchnicznymi.

Struktura słupowa (ps). Agregaty mająkształt graniastosłupów wrzecionowatych 
o krawędziach częściowo obtoczonych, przy czym górna powierzchnia tych słupków 
jest też zaokrąglona (tzw. czapeczka). Są charakterystyczne dla gleb, których kompleks 
sorpcyjny jest w znacznym stopniu wysycony kationami sodu, a czasami sodu i magnezu.

2.4. Struktury dyskoidalne
Agregaty rozbudowane są w kierunku osi poziomych przy znacznym zredukowaniu 

osi pionowych. Dominuje tu łupliwość w płaszczyźnie poziomej i poziomy układ płytek. 
Wyróżnia się następujące typy:

Struktura płytkowa (dp). Płytki proste o szorstkich, rzadziej gładkich powierzch
niach, ułożone poziomo. Płytki są oddzielone od siebie małymi szczelinami powsta
jącymi przy wysychaniu gleby lub wskutek tworzenia się wewnątrz gleby soczewek 
lodu.
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Struktura skorupowa (ds). Agregaty mają kształt miseczko wato wklęsłych płytek 
o gładkiej powierzchni górnej i szorstkiej powierzchni dolnej. Powstają podczas 
wysychania i nierównomiernego kurczenia się materiałów rytmicznie warstwowanych.

3. Struktury włókniste
Struktury włókniste to struktury gleb torfowych fibrowych (słabo zhumifikowanych) 

lub saprowych (średnio zhumifikowanych). W masie organicznego materiału 
macierzystego znajdują się znaczne ilości korzeni, łodyg i liści roślin torfotwórczych o 
różnym stopniu rozłożenia i w różnym stopniu przemieszczane z kompleksowymi 
związkami próchnicznymi. Wyróżnia się następujące typy:

Struktura gąbczasta (tg). Struktura ta występuje w torfach fibrowych.Torfy me- 
chowiskowe (z mszakami) słabo rozłożone (R < 35%), zbudowane z drobnych 
korzonków turzyc oraz listków i łodyg mchów, tworzą elastyczną, gąbczastą, bardzo 
porowatą masę nasyconą wodą. Istotnym elementem struktury tej masy sąnierozłożone 
szczątki roślin torfotwórczych.

Struktura włóknista (tw). Tworząjątorfy turzycowiskowe i szuwarowe (torfy zielne 
bez mszaków) słabo i średnio rozłożone (R < 65%). W masie torfu przeważają drobne 
korzonki turzyc, grube kłącza i korzonki trzciny, czasami kłącza skrzypu, a niekiedy domieszki 
kory wierzb. Ta masa nierozłożonych roślin przepojona humusem tworzy dość jednolitą 
strukturę drobnowłóknistą (torfy turzycowiskowe) lub grubowłóknistą (torfy szuwarowe).

Stopień ukształtowania struktury glebowej
Wyróżnia się następujące stopnie strukturalności gleb:
0. Struktura bezagregatowa. Warunki, w których nie można dostrzec w masie 

glebowej ani agregatów, ani wyraźnie zaznaczonych naturalnych linii odspojenia. 
Wówczas określa się następująco: struktura spójna -  gdy materiał jest zwięzły, lub 
struktura rozdzielnoziarnista -  gdy materiał jest sypki, niezwięzły.

1. Struktura agregatowa słaba. Ten stan struktury charakteryzuje się słabo 
wykształconymi agregatami, które są ledwo rozróżnialne w profilu. Gdy rozkruszy się 
glebę, materiał glebowy rozpada się, tworząc mieszaninę niewielu trwałych agregatów, 
wielu agregatów rozkruszających się i przeważającej ilości materiału bezagregatowego.

2. Struktura agregatowa średniotrwała. Ten stan struktury charakteryzuje się 
dobrze ukształtowanymi agregatami, które są średniotrwałe, ale wyraźne, lecz nie 
dające się wyróżniać w glebach nierozkruszonych1. Materiał glebowy, gdy zostanie 
rozkruszony, rozpada się na mieszaninę wielu wyraźnych naturalnych agregatów, pewną 
ilość agregatów rozkruszających się i niewiele materiału bezagregatowego. Przykładem 
takiej struktury może być gliniasty poziom Bt, mający strukturę foremnowielościenną.

‘Przez materiał glebowy nierozkruszony rozumie się ścianę profilu wyrównana łopatą, na której 
są  widoczne różne cechy morfologiczne. Gleba rozkruszona jest wówczas, gdy materiał glebowy 
zostanie wydobyty ze ściany profilu glebowego i z wysokości 1 m opuszczony na gładką 
powierzchnię terenu.



TABELA 4.1. Podział struktur glebowych według kształtu agregatów (typ), ich wielkości (rodzaj) oraz trwałości (odmiana)

N azw y agregatów  
glebow ych 
wg w ielkości

A. Typy struktur agregatow ych według kształtu agregatów

kopro  litowa gruzełkowa ziarnista forem nowielo- 
ścienna,ostro- 
kraw ędzista  
-  angularna

forem no w ielo
ścienna 
zaokrąglona -  
sub angularna

bryłow a pryzm atyczna słupow a płytkow a sk o ru p k o w a

(ko) (gr) (zn) (oa) (os) (br) (P*0 (ps) (dp) (ds)

B. R odzaje struktur w edług w ielkości agregatów  (mm średnicy)*

B ardzo drobna, 
cienka (b d /c )

1 1 1 <5 <5 < 10* <10* <1**

D robna, cienka 
(d/c)

1-2 1-2 1-2 5-10 5 -1 0 <50 1 0 -2 0 10-20 1-2 1-2

Średnia (5) 2-5 2-5 2-5 10-20 10-20 50-1 0 0 2 0 -5 0 2 0 -5 0 2-5 2-5

G ruba (g ) 5 -10 5-1 0 2 0 -5 0 2 0 -5 0 100-250 5 0 -1 0 0 5 0 -1 0 0 5-10 5-1 0

Bardzo gruba 
(.bg)

>10 > 10 > 50 > 5 0 > 250 > 100 > 100 > 10

C. Odmiany struktur glebow ych według stopnia w ykształcenia i trw ałości agregatów : S truktura  bezagregatow a (0), struk tura  
agregatow a (1), struktura agregatow a średniotrw ała (2), struktura agregatow a trw ała (3)

*) W  strukturach pryzmatycznych i słupow ych p odaje  się średnice pryzm atów  i słupków  
**) W  strukturach płytkow ej i skorupkow ej pod a je  się grubości płytek lub skorupek
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3. Struktura agregatowa trwała. Ten stan strukturalności gleb charakteryzuje 
się agregatami trwałymi, które są wyraźnie widoczne nawet w glebach nierozkruszo- 
nych. Agregaty słabo przylegajądo siebie i opierająsię rozkruszeniu. Po rozkruszeniu 
gleby materiał składa się w przewadze z agregatów naturalnych, niewielkiej ilości 
agregatów rozkruszonych i bardzo małej ilości materiału bezagregatowego, na przykład 
w poziomie A  czamoziemów typowych.

Pełny opis struktury glebowej w terenie
Główne charakterystyki struktur glebowych zestawiono w tabeli 4.1. Podano tam: 

A -  typ struktur według kształtu agregatów, B -  rodzaje struktur według wielkości 
agregatów oraz C -  odmiana struktur glebowych według stopnia wykształcenia 
struktury w profilu oraz trwałości agregatów. Po rozpoznaniu struktury w danym 
poziomie opisuje się ją  w kolejności B, C i A , na przykład gdy w poziomie Bt występuje 
struktura foremnowielościenna zaokrąglona o średniej wielkości agregatów 20-50 mm, 
a struktura jest dobrze wykształcona z trwałymi agregatami, wówczas zapisuje się: 
struktura gruba (g), trwała (3), foremnowielościenna zaokrąglona (os), lub w 
skrócie: g3os. Często spotyka się struktury mieszane lub agregaty pierwotne, wtórne 
itp. Strukturę opisuje się w ten sposób, że podaje się najpierw strukturę przeważającą, 
a uzupełnia się ją  cechami dodatkowymi.
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ANEKS 5. CHARAKTERYSTYKA TYPÓW 
MATERII ORGANICZNEJ W GLEBACH 

LEŚNYCH

W morfogenetycznej systematyce leśnej materii organicznej stosuje się trzy jednostki 
taksonomiczne: typ, podtyp i odmianę.

i y P materii organicznej jest podstawową jednostką taksonomiczną systematyki 
leśnej materii organicznej, określającej specyfikę warunków troficznych danego siedliska 
leśnego. Wyróżnia się go na podstawie określonych sekwencji poziomów i pod- 
poziomów zawierających ilościowo i jakościowo zróżnicowaną materię organiczną w 
profilu glebowym. W określaniu typu materii organicznej uwzględnia się zarówno 
materię organiczną zakumulowaną w postaci ektopróchnicy (próchnicy nadkładowej) 
w poziomie organicznym, jak i endopróchnicę (próchnicę wewnątrzglebową), 
występującą głównie w poziomach akumulacyjno-próchnicznych.

Charakterystyka podpoziomów poziomu organicznego -  O
Ol -  podpoziom surowinowy występuje w postaci niezbyt grubej warstwy 

składającej się z mało zmienionego opadu roślinnego związanego z podłożem głównie 
strzępkami grzybni. Materiał organiczny jest wyraźnie przebarwiony (barwa brunat
na lub szarobrunatna). Nieznaczny stopień rozdrobnienia pozwala na stosunkowo łatwe 
rozpoznanie pochodzenia materiału roślinnego. Domieszka części mineralnych jest z 
reguły niewielka. Podpoziomu surowinowego nie należy utożsamiać ze ściółką- Oli, 
będącą opadem roślinnym jeszcze niezwiązanym z podłożem i nierozdrobnionym przez 
organizmy glebowe.

Ofh -  podpoziom detrytusowy wykształcony jest z reguły w postaci kilkucentyme
trowej warstwy rozdrobnionych, ciemnobrunatnych resztek roślinnych o wyglądzie 
tytoniu fajkowego. Mimo rozdrobnienia i przebarwienia struktura tkankowa resztek 
roślinnych jest na ogół dobrze rozpoznawalna. Udział substancji bezpostaciowych i 
koprolitów fauny glebowej jest zwykle niewielki, natomiast domieszka ziaren mine
ralnych -  przeważnie znaczna.

O f-  podpoziom butwinowy występuje w postaci warstwy o grubości od kilku do 
kilkunastu centymetrów, składającej się z resztek roślinnych i zwierzęcych w znacz
nym stopniu zhumifikowanych, jednak z jeszcze rozpoznawalną pod mikroskopem 
strukturą tkankową. W zależności od składu botanicznego materiału roślinnego i 
stosunków wilgotnościowych może to być butwina włóknista, mazista, rozdrobniona 
itp. Nierzadko butwina poprzerastana jest grzybnią i drobnymi korzeniami roślin runa 
tak gęsto, że powstaje rodzaj wojłoku, dający się oddzielać wielkimi płatami od gleby 
mineralnej. Domieszka części mineralnych w butwinie jest zwykle niewielka.

Oh -  podpoziom epihumusowy zbudowany jest z silnie zhumifikowanych, bezpo
staciowych, zabarwionych ciemnobrunatno lub czarnych substancji organicznych. 
Zalega bezpośrednio na powierzchni mineralnej części gleby i zawiera często dość 
znaczne domieszki cząstek mineralnych.
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Wyróżnia się trzy typy materii organicznej w glebach leśnych: muli, moder i mor.
Muli (iOl-A) -  typ leśnej materii organicznej, siedlisk głównie eutroficznych; 

charakteryzuje się znaczną aktywnością rozkładu materii organicznej i dobrze 
rozwiniętym poziomem próchnicznym.4.

Moder (Ol-Ofh-A) -  typ leśnej materii organicznej, siedlisk głównie mezotroficz- 
nych; charakteryzuje się średnią (mniejszą niż muli, lecz większą niż mor) aktywno
ścią biologiczną rozkładu materii organicznej, w wyniku czego powstaje podpoziom 
surowinowy i detrytusowy.

Mor (Ol-Of-Oh-A) -  typ leśnej materii organicznej, siedlisk głównie oligotro- 
flcznych; charakteryzuje się małą intensywnością rozkładu materii organicznej, wskutek 
czego powstaje gruby poziom organiczny zbudowany z podpoziomów surowinowego 
(Ol), butwinowego (Oh) i epihumusowego (Oh).

Oprócz wymienionych głównych typów materii organicznej w glebach leśnych 
często spotyka się typy przejściowe: modermull (detrytomull) i modermor.

W typie modermull obok dominujących cech typu muli stwierdza się obecność 
słabo rozwiniętego podpoziomu O/h, charakterystycznego dla typu moder.

Modermor jest typem materii organicznej wykazującym nakładanie się w jednej 
glebie cech charakterystycznych dla typów moder i mor.

Podtyp materii organicznej określa specyfikę warunków wilgotnościowych 
decydujących o jakości przejściowych i końcowych produktów humifikacji. Nazwę 
podtypu tworzy się przez umieszczenie przed nazwą danego typu próchnicy przedrostka 
określającego wilgotność siedliska (ksero -  suchy, droso -  świeży, higro -  wilgotny, 
hydro -  mokry).

Odmiana materii organicznej jest najniższąjednostkątaksonomiczną. Odmiany 
wyróżnia się na podstawie niektórych dodatkowych cech wybitnie różnicujących 
poszczególne podtypy próchnic leśnych, stosując odpowiednie przedrostki (proto- 
inicjalna, orto- zwyczajna, itd.; tab. 5.1).
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TABELA 5.1. Systematyka materii organicznej w glebach leśnych

Typ P odtyp O dm iana

I. M uli 1. K sero-m ull (muli suchy)
2. D roso-m ull (muli św ieży)
3. H igro-m ull (muli wilgotny)
4. H ydro-m uli (muli m okry)

a) P ro  to - inicjalny
b) O rto - zw yczajny
c) K alcy- w apienny
d) A reno- p iaskow y
e) D ys- zdegradow any  itd.

II. M oderm ull (Detrytom ull) 1. K sero -de try tom ull
2. D roso-detry tom ull
3. H igro-detrytom ull
4. H ydro-detry tom ull

a) P ro to - inicjalny
b) O rto - zw yczajny
c) K alcy- w apienny
d) Folio- liściowy
e) K oni- igłowy
f) D ys- zdegradow any  itd.

III. M o d er 1. K sero -m o d er
2. D ro so -m o d er
3. H igro-m oder
4. H yd ro -m o d er

a) P ro to - inicjalny
b) O rto - zw yczajny
c) Folio- liściowy
d) K oni- igłowy
e) B ryo- m szysty
f) Ryzo- korzeniow y
g) M iko- grzybniow y
h) D ys- zdegradow any itd.

IIV. M oderm or 1. K sero -m o d erm o r
2. D ro so -m o d erm o r
3. H igro-m oderm or
4. H y d ro -m oderm or

a) P ro to - inicjalny
b) O rto - zwyczajny
c) Folio- liściowy
d) K oni- igłowy
e) B ryo- m szysty
f) Ryzo- korzeniow y
g) M iko- grzybniow y
h) K o p ro - kopro litow y
i) Dys- zdegradow any itd.

V. M or 1. K sero -m o r
2. D ro so -m o r
3. H igro-m or
4. H ydro -m or

a) P ro to - inicjalny
b) O rto - zw yczajny
c) Folio- liściowy
d) K oni- igłowy
e) B ryo- m szysty
f) L icheno- p o ro sto w y
g) Ligno- drzew ny
h) Ryzo- korzeniow y
i) M iko- grzybniow y 
j )  K o p ro - kopro litow y
k) P sychro- w yso k o g ó rsk i 
1) D ys- zdegradow any  itd.
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ANEKS 6. WYBRANE 
CHARAKTERYSTYKI GLEB 

ORGANICZNYCH

RYSUNEK 6.1. Miąższość zalegających utworów organicznych w profilu kontrolnym z podziałem na 
trzy piętra
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TABELA 6.1. Stopień rozkładu (humifikacji) materii organicznej torfu według skali von Posta, 
w nawiązaniu do skali Międzynarodowego Towarzystwa Torfowego -  MTT i skali 
przedstawionej w Soil Taxonomy [1999 ] -  ST
Morfologiczne cechy próbki torfowej Stopień rozkładu materii 

organicznej torfu według skali
von Po sta MTT ST

Zasadniczo nierozłożone szczątki roślin. Po ściśnięciupróbki 
w dłoni między palcami wypływa czysta woda

HI R1 Oi

Praktycznie nierozłożone szczątkiroślin. Po ściśnięciupróbki 
w dłoni między palcami wypływa prawie czysta woda koloru 

żółtobrunatnego

H2

Torf bardzo mało rozłożony. Gdy ściskamy w dłoni, między 
palcami wypływa ciemno zabarwiona woda. ale torf. który jest 
bardzo włóknisty, nie przeciska się pomiędzy palcami

H3

Torf słabo rozłożony. Gdy ściskamy w dłoni próbkę, między 
palcami wypływa ciemno zabarwiona wodna zawiesina.
W dłoni pozostaje masa lekko zgruźlona

H4 R2 Oe

Torf częściowo rozłożony. Struktura szczątków roślinnych jes 
rozróżnialna gołym okiem, choć trochę zniszczona. Małe pask 
przeciskają się między palcami po ściśnięciu w dłoni wraz 
wodą zawierającą duże ilości zawieszonych cząstek torfu

H5

Torf średnio rozłożony. Struktura szczątków roślinnych je s t 
nie rozróżnia Ina. Po ściśnięciupróbki w dłoni między palcami 
przechodzi nie więcej niż 1/3 próbki. Ta część, która pozostaje 
na dłoni, je s t gruzełkowata i luźna, a struktura pozostałości 
roślinnych jest bardziej rozróżnialna niż w próbce nie wyciśniętej

H6

Torfdobrze rozłożony. S truktura pozostałości roś linnychjest 
jeszcze częściowo rozróżnialna. Po ściśnięciu w dłoni około 
połowa próbki przechodzi między palcami

H7 R3 Oa

Torfbardzo dobrze rozłożony. Struktura pozostałościroślin- 
nych je s t nierozróżnialna. Po ściśnięciu w dłoni około 2/3 
próbki przechodzi między palcami

H8

Torf prawie zupełnie rozłożony. Struktura pozostałości roślin
nych może być rozróżnialna sporadycznie. Po ściśnięciu 
w dłoni większość próbki przechodzi między palcami jako  
homogeniczna mieszanina wodno-torfowa

H9

Torf całkowicie rozłożony z nierozróżnialnymi pozostałościami 
roślinnymi. Po ściśnięciu próbki w dłoni prawie cała próbka 
przechodzi między palcami jako homogeniczna masa

H10
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TABELA 6.2. Charakterystyka właściwości torfów w zależności od stopnia humifikacji 
(rozkładu) materiału organicznego
i Właściwości Materiał torfowy wg stopnia rozkładu (humifikacji)

słabo
rozłożony R1 
fibric  O i

średnio 
rozłożony R2 
hemie Oe

mocno
rozłożony R3 
sapric O a

iGęstość objętościowa [Mg-m"3] < 0,075 0,075-0,2 > 0,2

Współczynnik porowatości całkowity [% obj.] > 90 90-85 < 85
Wodne właściwości:
Stan pełnego nasycenia 0 kPa [% obj.] 90-95 85-90 82-85
I Polowa pojemność wodna 10 kPa [% obj.] PPW 30-50 50-72 70-72
Wilgotność trwałego więdnięcia 1500 kPa [% obj.] WTW 6-12 12-20 20-22
;Woda potencjalnie dostępna (PPW -  WTW) [% obj.] 24-38 38-52 48-52

Woda swobodnego odcieku (grawitacyjna) [% obj. ] 40-65 13-14 12-13
Przewodność hydrauliczna [cm -h"1] 5-50 0,15-5,00 0,05-0,10
i Zawartość w torfie roztartym części nierozłożonych 
tj. włókien > 0 ,1 5  mm [% obj.]

40-75 16-40 < 16

Zawartość w torfie nieroztartym części nierozłożonych 
tj. włókien > 0 .1 5  mm [% obj.]

66-90 33-66 < 33

Stopień rozkładu wg skali von Posta H <3 4-6 > 7
Test difbstbranu(Y) sodu:
Barwa wyciągu w roztworze nasyconym difosforanu(V) 
sodu wredług Lynna i in. [1974]

7 /1 ,1/2, 8/1, 
8/2, 8/3

6/3, 5/2,4/1, 3/1 lub 
ciemniejsza

TABELA 6.3. Genetyczny podział torfów (PN-85/G-02500)

Typ Rodzaj Gatunek -  podstawa do wyodrębniania rodzajów gleb
Niski szuwarowy

Lim no- Phragm it on i
trzcinowy Phragmiteti 
oczeretowy Scripi-Typheti 
skrzypowy Eąuiseteti 
mannowy Glicerieteti

turzyc o wis ko wy turzycowo-trzcinowy Carici-Phragmiteti 
Magnocaricioni  turzycowy Cariceti
mechowiskowy Imszysty Bryaleti
Bryalo-Parvocańcioni  j  turzyco wo-mszysty Carici-Bryaleti

| trawiasto - turzyc o wy Gramini-C arie e t i
olesowy łozowy- Saliceti 
Alnioni  olchowy Alneti

olchowo-brzozowy Alno-Betuleti
Przejściowy mszarny przejściowy 'torfbwcowo-bagmcowySphagno-Scheuchezerieti 

Minero-Sphagnioni  ;tofowcowo-turzycowy Sphagno-Cariceti
brzezino w\' Betulioni  brzozo wy Betuleti

Wysoki mszarny wysoki i tortowe owo-do linko wy Cuspidato-Sphagneti 
Ombro-Sphagnioni  itorfowcowo-kępkowy Eusphagneti

wełniankowo-torfbwcowy Eriophoro-Sphagneti 
sosnowo-torfowcowy Pino-Sphagneti

wrzosowaty wrzosowaty Ericaceti 
Ericioni  wełnianeczkowy Trichophoreti
bór bagnowy Ledo-Pinioni  sosnowy Pineti



ANEKS 7. Metody laboratoryjne do charakterystyki gleb 175

ANEKS 7. METODY LABORATORYJNE 
DO CHARAKTERYSTYKI GLEB

W aneksie tym zestawiono podstawowe metody rekomendowane do charakterystyki 
gleb w odniesieniu do systematyki gleb. Właściwości gleb należy wyrażać w jed
nostkach SI. Poniżej podano konwersje niektórych jednostek do układu SI:

1 me-100 g-1 = 1 cmol(+)-kg_1
1 mmho/cm = 1 dSm “'
15 barów = 1 500 kPa
1 bar = 0,98 atm =100 kPa
0,1 bara = 10 kPa
ppm = mgkg-1

Przygotowanie próbek glebowych do analiz chemicznych
Próbki glebowe do analiz chemicznych powinny być powietrznie suche lub ewentu

alnie wysuszone w suszarce w temperaturze 40°C. Analizie chemicznej poddaje się 
zazwyczaj części ziemiste (o średnicy poniżej 2 mm). Wyschnięte agregaty lub bryłki 
należy rozkruszyć, a nie rozcierać i przesiać przez sito. W specyficznych przypadkach, 
gdy próbki tracą nieodwracalnie swoje właściwości na skutek suszenia, należy je 
przechowywać przy wilgotności polowej (np. torfy).

Zawartość wody w glebie
Zawartość masową wody (% m/m) w glebie wyznacza się na podstawie suszenia 

próbek do stałej masy w temperaturze 105°C.
Objętościową zawartość wody (% v/v) wyznacza się, pobierając próbki o 

strukturze nienaruszonej do pierścieni o określonej objętości (co najmniej 100 cm3) i 
suszy do stałej masy w temperaturze 105°C lub poprzez przemnożenie masowej 
zawartości wody w glebie przez iloraz gęstości objętościowej gleby i gęstości wody.

Skład granulometryczny
Oznacza się zgodnie z normąPN-R-04032, a podziału na grupy granulometryczne 

dokonuje się zgodnie z podziałem PTG 2008.

Krzywa wodnej retencyjności gleb
Krzywą wodnej retencyjności uzyskuje się na skutek równoważenia próbki glebo

wej przy wzrastających wartościach ciśnienia, odpowiadającego sile ssącej gleby. 
Dla niskich wartości ciśnień próbki o strukturze nienaruszonej równoważy się w blokach 
pyłowo-kaolinowych lub w komorach ciśnieniowych, wyposażonych w płyty ceramiczne. 
Natomiast dla wysokich wartości ciśnień próbki o strukturze naruszonej równoważy 
się w komorach wysokociśnieniowych, wyposażonych w odpowiednie płyty ceramiczne 
lub membrany.
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Gęstość objętościowa gleby
Oznaczenie należy wykonać w próbkach pobranych do cylinderków o objętości co 

najmniej 100 cm3 w stanie nienaruszonym, po wysuszeniu w temperaturze 105°C do 
stałej masy. W celu dokonania przeliczeń masy na objętość, w utworach gruboziarnistych 
oznaczenia należy przeprowadzić przy zawartości wody odpowiadającej ciśnieniu 
ssącemu gleby wynoszącemu 10 kPa, a w utworach drobnoziarnistych przy ciśnieniu 
wynoszącym 33 kPa. Ze względu na to, iż oznaczenie gęstości objętościowej narażone 
jest na wiele błędów spowodowanych obecnością kamieni, korzeni, szczelin i innych, 
należy je wykonać w co najmniej trzech powtórzeniach.

Odczyn
Odczyn gleby, wyrażany w jednostkach pH, należy zmierzyć potencjometrycznie 

w zawiesinie gleba: roztwór o stosunku wynoszącym 1:2,5. Oznaczenia wykonuje się 
w dejonizowanej wodzie lub w roztworze KC1 o stężeniu 1 mol dm-3.

Zawartość materii organicznej w glebach organicznych
Oznacza się przez prażenie próbki w temperaturze 550°C.

Zawartość węgla organicznego
W praktyce gleboznawczej najczęściej stosowane są metody spalania na mokro z 

dichromianem(VI) potasu i ze stężonym kwasem siarkowym(VI) jako katalizatorem. 
Zawartość węgla organicznego oznacza się na podstawie ilości zużytego utleniacza. 
Nadmiar, pozostałego po mineralizacji węgla utleniacza określa się przez zmiareczko- 
wanie próbki związkiem redukującym. Najczęściej stosowanymi procedurami są 
metoda Tiurina i Walkieya-Blacka. W metodzie Tiurina do mineralizacji próbki stosuje 
się dichromian(VI) potasu i stężony kwas siarkowy(VI) w stosunku objętościowym 
1:1, następnie próbkę podgrzewa się przez 5 min od początku jej wrzenia. Ilość 
pozostałego utleniacza, w tej metodzie, redukuje się roztworem soli Mohra. W przypadku 
metody Walkley-B lacka do mineralizacj i stosowana jest mieszanina K2Cr20 ? i stężonego 
H2S04 w  stosunku objętościowym 1:2. W celu przyspieszenia procesu spalania badaną 
próbkę podgrzewa się do temperatury 150°C. Nadmiar dichromianu(VI) potasu redukuje 
się siedmiowodnym siarczanem(VI) żelaza(II).

W próbkach niezawierających węglanów i/lub frakcji ilastej zawartość węgla w 
glebie można również oznaczyć przez spalanie próbki na sucho; w metodzie tej określa 
się całkowitą zawartość węgla zarówno organicznego, jak i nieorganicznego.

Zawartość węglanów
Zawartość węglanów można oznaczać metodą objętościową (Scheiblera) lub 

poprzez neutralizację kwasu.
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Zawartość azotu ogólnego
Najlepiej dopracowaną procedurą oznaczenia zawartości azotu w glebie jest metoda 

Kjeldahla, w której azot organiczny ulega przekształceniu w formę amonową. W 
procedurze tej materiał glebowy zostaje zmineralizowany przy użyciu stężonego H2S04. 
W celu podwyższenia temperatury wrzenia kwasu stosuje się katalizator -  mieszaninę 
selenową. Zawartość powstałego jonu amonowego określana jest przez destylację 
zmineralizowanej próbki w środowisku alkalicznym. W czasie destylacji parowej 
powstaje lotny amoniak, który jest wiązany przez kwas ortoborowy. Powstałą ilość 
ortoboranu amonu określa się przez zmiareczkowanie próbki do pH 5 (początkowej 
wartości odczynu kwasu borowego) 0,02 moldm-3 H2S04.

Zawartość tlenków żelaza i glinu
Wolne tlenki żelaza (Fed), glinu (Aid) i manganu (Mnd) ekstrahuje się z gleb roz

tworem cytrynianu sodu i diwęglanu sodu po redukcji ditionianem (CBD) [Mehra, Jackson 
1960]. Zawartości żelaza i manganu w ekstrakcie oznacza się metodą AAS, natomiast 
glinu -  metodą AAS w płomieniu acetylenu z tlenkiem diazotu lub metodą ICP.

Zawartość amorficznych tlenków żelaza, glinu i manganu
Amorficzne tlenki żelaza (Feo), glinu (Alo) i manganu (Mno) ekstrahuje się z gleb 

roztworem szczawianu amonu [McKeague, Day 1966]. Zawartości amorficznych 
tlenków w roztworach oznacza się metodami AAS i ICP.

Zawartość wymiennych kationów zasadowych
Kationy zasadowe ekstrahuje się z gleby (niezawierającej węglanów) buforowanym 

roztworem octanu amonu przy pH 7. Zawartość kationów w przesączu oznacza się 
metodą AAS. Ilości wyekstrahowanych kationów za pomocą octanu amonu są naj
częściej większe od ilości kationów wymiennych w danej glebie, bowiem w przesą
czu znajdująsię również kationy z roztworu glebowego oraz z rozpuszczonych węglanów.

Sumę wymiennych kationów zasadowych określa się na podstawie sumy zawartości 
poszczególnych kationów (wapnia, magnezu, potasu i sodu) i wyraża się w cmol(+)-kg_1.

Zawartość wymiennych kationów zasadowych (szczególnie w glebach zawierają
cych węglany) można również określić po ekstrakcji gleby roztworem 0,1 mol-dm-3 
BaCl2-TEA (tzw. metodą Mehlicha o pH 8,2).

Kwasowość wymienna
Całkowitą kwasowość wymienną oznacza się metodą miareczkową z zastoso

waniem 0,2 mol-dm"3 roztworu BaCl2 (pH 8,2) jako roztworu wypierającego [Thomas 
1982].
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Kationowa pojemność wymienna (KPW)
Kationowa pojemność wymienna może zostać określona przez zsumowanie wy

miennych kationów zasadowych i całkowitej kwasowości wymiennej. Jest to tzw. 
efektywna kationowa pojemność wymienna (EKPW).

Zawartość pentatlenku difosforu (P2Os)
Oznaczenie zawartości rozpuszczalnego P20 5 w 1-procentowym kwasie cytryno

wym wykonuje się w celu odróżnienia poziomu cmthric od poziomu mollic. Pentatlenek 
difosforu ekstrahuje się z gleby 1-procentowym kwasem cytrynowym przy stosunku 
gleba : roztwór 1:10 (3 g gleby zalewa się 30 cm3 kwasu cytrynowego i wytrząsa się 
przez 16 godz.). Jego zawartość w przesączu oznacza się kolorymetrycznie metodą 
molibdenianową z kwasem askorbinowym.

Skład mineralny gleb
Oznaczenie składu mineralnego dokonuje się metodą dyfraktometrii rentgenowskiej.

Barwa wyciągu difosforanu(V) sodu
Barwa wyciągu difosforanu(V) sodu wykorzystywana jest do oznaczania stopnia 

rozkładu materiału organicznego. W celu wykonania oznaczenia należy przygotować 
nasycony roztwór, rozpuszczając 1 g difosforanu(V) sodu w 4 cm3 wody destylowanej, 
a następnie do roztworu dodać niewielką ilość wilgotnego materiału organicznego. 
Zawartość dobrze wymieszać i pozostawić na noc. Następnie należy zanurzyć bibułę 
chromatograficzną w zawiesinie i określić barwę za pomocą tabel Munsella.

Przewodność elektryczną właściwą określa się w wyciągu wodnym z pasty nasyconej.

Stopień rozkładu torfu oznacza się metodą mikroskopową zgodnie z normą 
PN-G-4595.

Skład botaniczny materiału torfowego oznacza się zgodnie z normą PN-85//G-02500.
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FOTOGRAFIE WYBRANYCH GLEB POLSKI

FO TO 1. G leba in ic ja lna  skalis ta  bezw ęglanow a, Tatry (L ith ic Leptosol* , L ith ic  U dorthen ts**) 
(fot. S. Skiba)

FOTO 2. G leba inicjalna rum oszow a bezw ęglanow a. B ieszczady (Leptic Regosol (Dystric)*, Lithic 
U dorthents**) (fot. S. Skiba)

*Wg IUSS Working group WRB 2006. ** wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO. 3. R ędzina rum oszowa, Tatry (Lithic Leptosol (Calcaric)*, Lithic Haplrendolls**) (fot. S. Skiba)

FOTO 4. Ranker z cechami brunatnienia, B ieszczady (Cam bic Regosol (Dystric)*; Lithic Dystrudepts**) 
(fot. J. K om isarek)

* Wg IUSS Working group WRB 2006, ** wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO 6. R ędzina w łaściw a typow a (Rendzic Leptosol*, Lithic H aplrendolls**): a) na litej skale 
w ęglanowej, b) na zw ietrzelinie skalnej (fot. J. M arcinek)

* Wg IUSS Working group WRB 2006, ** wg Soil Taxonomy 1999

FO TO  5. R anker bu tw inow y (H aplic  R egosol 
(Dystric, Folie)*, Lithic Udorthents**), (fot. M. 
Drewnik)
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FO TO  7. R ędzina w łaściw a butw inow a, Tatry (Folie  R endzic L eptosol*, L ithic H aplrendolls**) 
(fot. S. Skiba)

FO TO 8. Parar^dzina (Haplic Regosol (Calcaric)* Typic Udorthents**) (fot. J. Kom isarek) 

*W g IUSS W orking group W RB 2006, ** wg Soil Taxonom y 1999
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FOTO 9. Mada właściwa (Haplic Fluvisol*, FOTO 10. Gleba brunatna dystroficzna (Haplic 
Typie Udifluvents**) (fot. J. Marcinek) Cambisol (Dystric)*;Typic Dystrudepts**) (fot. J.

Marcinek)

FOTO 11. Rędzina brunatna typowa (Rendzic Cambic Leptosol*; Rendollic Eutrudepts**, (fot. M. 
Drewnik)

* Wg IUSS Working group WRB 2006, ** wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO 12. G leba rdzawa typowa (upraw na) (Brunic FOTO 13. G leba ochrow a typow a (R ubic Areno- 
A ren o so l (D y s tric )* ; T ypie U d ip sam m en ts* * ) sol *; O xyaquie H aplorthods**) (fot. J. K om isarek) 
(fot. J. Komisarek)

FO TO  14. G leb a  p ło w a  z b ru n a tn ia ła  FOTO 15. G leba płow a piaszczysta (Lam ellic
(Haplic Luvisol (Arenie, Brunic)*. Arenie Luvisol (Arenie)*, Lam ellic Hapludalfs**, (fot.
Hapludalfs**, (fot. J. Kom isarek) J- K om isarek)

*Wg IUSS Working group WRB 2006. ** wg Soil Taxonomy 1999



Fotografie wybranych gleb Polski 185

FOTO 16. G leba płow a zaciekow a typow a ( Haplic A lbeluvisol (Dystric)*; Typie Glossudalfs** 1999) 
(fot. S. Skiba)

FOTO 17. Gleba płowa zaciekowa gruntowo-glejowa FOTO 18. G leba płow a zaciekow a gruntow o-
-  le ś n a  (G le y ic  A lb e lu v is o l* ,  O x y a q u ic  g le jo w a  -  u p ra w n a  (G ley ic  A lb e lu v iso l* ,
Glossudalfs**) (fot. J. K om isarek) O xyaquic G lossudalfs**) (fot. J. M arcinek)

*Wg 1USS Working group WRB 2006, ** wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO 19. G leba glejobielicow a m urszasta (Gleyic 
Podzol*, Typie Endoaquods**) (fot. J. K om isarek)

FOTO 20. B ielica typowa (H aplic Podzol* : łypie Udorthents**) (fot. J. Kom isarek) 

*W g IUSS W orking group WRB 2006. **wg Soil Taxonomy 1999
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F O T O  22. C z a r n a  z ie m ia  ty p o w a  ok. 
Zbąszynia (Mollie Gleysol (Eutric, Arenie)*); 
(Typie Endoaqolls**) (fot. J. Komisarek)

* W g IU SS  W o rk in g  g ro u p  W R B  200 6 . **w g Soil T axonom y 1999

F O T O  21 .  C z a r n o z ie m  ty p o w y  ( H a p l ic  
C h e r n o z e m * ;  T yp ie  H a p lu d o l l s * * ( f o t .  J. 
Komisarek)
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FOTO 23. Czarna ziemia glejowa Granowo (Mollic 
Gleysol (Greyic)*,Typie Endoaąuolls**) (fot. J. 
Komisarek)

FOTO 24. Czarna ziemia mur szasta 
(Mollic Gleysol*, Cumulic Endo
aąuolls**) (fot. J. Komisarek)

*W gIUSS Working group WRB 2006, **wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO 25. R ędzina czam oziem na (Rendzic Phaeozem *; Typie Haplrendolls**) (fot. A. K acprzak)

FOTO 26. G leba m urszasta typowa (M ollic Gleysol*; Typie Endoaquolls**): a) n iedostateczne w arunki 
drenażu, b) podm okła, żelazista (fot. J. M arcinek)

* Wg IUSS Working group WRB 2006. **wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO 27. G leba żelazisto-m urszasta (M ollie Gleysol (Arenie)*; 
Typie Endoaquolls**) (fot. J. Kom isarek)

28-1

28-2

FO T O  2 8 -1 . V ertiso l d y s tro f ie z n y  ty p o w y  (H a p lic  V ertiso l* ; T ypie  D y s tru d e rts* * ), 
FOTO 28-2. pow iększenie szczeliny z pow ierzchnią ślizgu (fot. J. Kom isarek)

* W g  IU S S  W o rk in g  g ro u p  W R B  200 6 , **w g Soil T axonom y 1999
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FO TO  29. V ertiso l e u tro ficz n y  typow y  (H ap lic  
Vertisol (Eutric)*, C hrom ie H apluderts**) (fot. J. 
M arcinek)

FO TO  30. V ertiso l p ró c h n ic zn y  typow y  
(M o ll ic  C a lc ic  V e r tis o l* ) ;  T y p ie  
H apluderts**) (fot. J. K om isarek)

FOTO 31. G leba torfow a hem ow o-m urszow a (Hem ie Histosol (Drainic)*; Hemie H aplosaprists**) 
(fot. J. M arcinek)

*Wg IUSS Working group WRB 2006, **wg Soil Taxonomy 1999
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FO TO  32. G leba to rfo w a  sap row o-m urszow a 
(Sapric Histosol (Drainic)* Hem ie Haplosaprists**) 
(fot. J. M arcinek)

FOTO 33, G leba industrioziem na inicjalna (Technic Anthrosol, Novic*, Typie U dothents**) (fot. J. 
Kom isarek)

*Wg IUSS Working group WRB 2006, **wg Soil Taxonomy 1999
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FOTO 34. G leba urbiziem na przekształcona m echanicznie i chem icznie (M ollic Technosol*, Typie 
Udorthents**) (fot. J. K om isarek)

* Wg IUSS Working group WRB 2006, **wg Soil Taxonomy 1999



ERRATA
do SYSTEMATYKI GLEB POLSKI wyd. 5 (Roczniki Gleboznawcze t. 62. nr 3/2011)

ANEKS 3. UZIa RNIEME GLEB
W związku z licznym i niezgodnościam i z "Klasyfikacją uziarnienia gleb i utworów mineralnych" f?TG 2009] 
dostrzeżonym i w tabelach 3.1 i 3.2 zm ienia się je  w  całości na następujące:

TA B E LA  3.1. Podział utworów m ineralnych na frakcje i podfrakcje granulometryczne (str. 158)

i

H

TA B E LA  3.2. Podział g k b  i iii worów mineralnych nr» ^rupy i podgrupy crcmulometrycziic według, wugowe; 
procentowej zawartości frakcji piaskowej, pyłow ej i iłowej w częściach ziem istych (str. 160).___________________

| Grupa
Podgrupa

granulometryczna
Sym bol

Procentowa zawartość (c) frakcji o średnicy
granulo-

metryczna
piasku 

2,0 - 0,05 mm
pyłu 

0,05 - 0 ,002  mm
Mu

poniżej 0 ,002 mm
Piaski piasek luźny pl c >90 (%py + 2 x %i) <10

piasek
słabogliniasty

ps 8 5 < c  <95
(%py + 2 x %i) >10 1 

i (%py + 1,5 x %i) <15

piasek gliniasty Pg 70<  c <90
(%py + 1,5 x %i) >15 1 
i (%py + 2 x %i) <30 i

Gliny

1

glina piaszczysta gP 6 5 < c  <85
(%py r 2 x  %i) >30 1

i j
c <35 | c <20 !

lub ;
43<  c <65 2 8 < c  <50 c <7 1

glina lekka gl 52<  c <65 15< c <41 7<  c <20
glina piaszczysto- 
ilasta gpi 45<  c <80 c <28

\ ■ | 

20<  c <35

glina zw ykła gz 23<  c <52 2 8 < c  <50 7< c <27
glina ilasta gi 2 0 < c  <45 15< c <53 27<  c <40 |
glina pylasto-ilasta gpyi c <20 40<  c <73 2 7 < c  <40

Pyły ^ pył gliniasty pyg 8< c <50 50< c <80 j c <12 |
pył zw ykły | pyz c <20 c>S0 c <12 !
pył ilasty pyi c <38 50<  c <88 12< c <27 i

Iły

ii

ił piaszczysty ip 45<  c <65 c <20 35<  c <55 j
ił pylasty ipy c <20 4 0 < c  <60 4 0 < c  <60 1
ił zw ykły iz c <45 c <40 4 0 < c  <60 !
ił ciężki L .  , . iC .... c <40 c <40 0 6 0  j

Ciąg dalszy erraty na następnej stronie.

N azw a frakcji i podfrakcji granulom etrycznych
i -■■■ i

Sym bol
i

Średnica ziaren (d) j 
1 w milimetrach i

A. CZĘŚCI SZKIELETOW E d >2 “1
I. Frakcja blokowa b d > 600  |
II. Frakcja głazow a gł 2 0 0 < d  <600 ;
III. Frakcja kamienista k 7 5 < d  <200 i
IV. Frakcja żwirowa: ż 2 < d  <75 1

1. żw'ir gruby żgr 2 0 < d  <75 j
2. żwir średni żśr 5<  d <20
3. żwir drobny żdr 2<  d <5

B. CZĘŚCI ZIEM ISTE d <2
V. Frakcja piaskowa: P 0,05<  d <2,0

1. piasek bardzo gruby pbgr 1,0< d £2 ,0
2. piasek gruby Pgr 0 ,5<  d <1.0
3. piasek średni pśr 0 ,25<  d <0,5
4. piasek drobny pdr 0 ,1 0<  d <0,25
5. piasek bardzo drobny pbdr 0,05 < d <0,10

VI. Frakcja pyłowa p y 0 ,002<  d <0,05
1. pył gruby p y g r 0 ,02<  d <0,05 !
2. pył drobny pydr 0 ,0 0 2 <  d <0,02

VII. Frakcja iłowa i d <0,002  !



ERRATA c.d.
do SY STEM A TY K I GLEB POLSKI wyd. 5. (R oczniki G leboznaw cze t. 6 2 ; nr 5/201 l i

; Str. W iersz Jest
i

i Powinno być ! 
1 ji i

8 9d Rędzina typowa i Rędzina brunatna typowa
14 9d Halisz H ulisz
40 ld Oh Ofh
41 20 g Be i Bs
60 2d jasność odcienia barwy 10YR indeks barwy (różnica pom iędzy jasn ością  a 

nasyceniem  barwy)
61 1 0 -1 lg nasycenie barwą w g testu indeks barwy (różnica pom iędzy ja sn ośc ią  a 

nasyceniem  barwy) w yciągu nasyconego roztworu
64 5g glejow ym w odnym
72 5.1.9. z cehami z cecham i
73 4d 10.6 G leby m urszowe (OM ) 10.6 Gleby organiczne-m urszow e (O M )
78 4g m olic m ollic
89 2d rdzawe b ielicow ane rdzawe z cecham i bielicow ania
90 4g rdzawe bielicow ane rdzawe z cecham i bielicow ania
90 7g rdzawe bielicow ane rdzawe z cecham i b ielicow ania
99 14d ... i gleb m urszowych. . . . i  gleb organicznych m urszowych.
102 6 .1 .6 . A -E s-B hsg-G O -A -E s-B hsg-G
112 12g ..mają m iąższość w pow yżej 18 

cm.
..mają m iąższość pow yżej 18 cm.

118 5d Jeśli jest on podobny... Jest on podobny...
12C lg 10.6 G leby m urszowe 10.6 Gleby organiczne m urszowe
130 1 12d Sekw encja poziom ów : Ap -  A 2 ... Sekw encja poziom ów . Apa -  A2
136 - - Jenny (1 9 8 0 ) .... (brak w spisie)
182 2d FOTO 8. Pararędzina Pararędzina typowa
183 6d FOTO 10. Gleba brunatna 

riystroilczna
Gleba brunatna dystroficzna typow a

184 4d

1

FOTO 14. Gleba płowa  
zbrunatniała

Gleba płow a z cecham i brunatnienia

i

189 u  i FOTO 25 Rędzina czarnoziem na Rędzina czarnoziem na typow a


