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Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e gleby nizinnej i górzy-
stej czê�ci Polski formowa³y i formuj¹ siê w odmien-
nych warunkach �rodowiskowych [Skiba 1998; Szer-
szeñ 1974]. Dotyczy to miêdzy innymi ukszta³towa-
nia terenu, a wiêc du¿ego nachylenia górskich sto-
ków, sprzyjaj¹cego erozji i ruchom masowym, a tak-
¿e stwarzaj¹cego mozaikê mikroklimatyczn¹ [Peli-
sek 1974; Szafranek 1990]. Niemniej istotna jest bu-
dowa geologiczna obszarów górskich, przede wszyst-
kim obecno�æ niezwietrza³ych lub s³abo zwietrza³ych
mas skalnych na powierzchni lub blisko powierzchni
gleby. Wychodnie i urwiska skalne by³y w plejstoce-
nie, a na ogó³ stale s¹, �ród³em bloków i drobniej-
szych od³amków, powoduj¹cych wysok¹ szkieleto-
wo�æ niektórych gleb górskich [Skiba, Sobiecki 1996;
Traczyk 1996]. Ale i same ska³y wystêpuj¹ce w gó-

rach tworz¹ specyficzny (pod wzglêdem mineralo-
gicznym) materia³ macierzysty dla gleb, inny ni¿ do-
minuj¹cy na obszarach nizinnych [Ku�nicki i in. 1973;
Szopka 2000; Weber i in. 1998]. Kluczow¹ rolê od-
grywa jednak czynnik wysoko�ciowo-klimatyczny.
Znacznemu wyniesieniu nad poziom morza towarzy-
szy och³odzenie i zwilgotnienie klimatu ze wszystki-
mi konsekwencjami, do których mo¿na zaliczyæ:
wp³yw na sk³ad gatunkowy zbiorowisk ro�linnych (i
ich stopniowy zanik), aktywno�æ mikrobiologiczn¹
gleb, tempo akumulacji materii organicznej, wilgot-
no�æ gleby, kierunek ruchu wody w glebie itd. [Skiba
1977; 1985]. Du¿a dynamika zjawisk morfogenetycz-
nych w górach, potêgowana jeszcze przez ingerencjê
cz³owieka [Latocha 2009; Migoñ i in. 2011] powo-
duje przekszta³cenia morfologii profilu glebowego,
które zacieraj¹ czytelno�æ wspó³czesnych procesów
glebowych albo nadaje glebom poligenetyczny cha-
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rakter [Kowalkowski 2004; Kowalkowski, Degórski
2005].

Gleby górskie, przynajmniej na czê�ci obszarów
górskich, posiadaj¹ cechy morfologiczne i w³a�ciwo-
�ci fizykochemiczne, które odró¿niaj¹ je od ich �ni-
zinnych analogów� oraz decyduj¹ o u¿yteczno�ci,
produktywno�ci lub funkcjach �rodowiskowych
[Adamczyk 1984]. Niektóre gleby, powsta³e w wyni-
ku dzia³ania lokalnego zespo³u czynników �rodowi-
skowych, wystêpuj¹ tylko na niektórych obszarach
górskich, podobnie jak endemity w �wiecie ro�lin i
zwierz¹t [Bockheim 2010; Komornicki, Skiba 1996].
W przesz³o�ci skutkowa³o to odrêbnym traktowaniem
gleb górskich i nizinnych w klasyfikacjach lub na
mapach glebowych [PTG 1956]. Wspó³cze�nie jed-
nak, panuje zgodno�æ co do nies³uszno�ci rozdziela-
nia jednostek typologicznych wed³ug lokalizacji ich
wyst¹pieñ [Bednarek, Prusinkiewicz 1997], co jed-
nak nie oznacza niemo¿liwo�ci wyodrêbniania gleb
górskich lub innych �rodowisk, je�li posiadaj¹ istot-
ne i specyficzne w³a�ciwo�ci, które mog¹ byæ ilo�cio-
wo zdefiniowane.

Proces bielicowania oraz gleby bielicowe nale¿¹
do najczê�ciej badanych i najlepiej rozpoznanych, tak
w �wiecie jak i w Polsce [Chodorowski 2009; Lund-
strom i in. 2000; Pokojska 1979; Prusinkiewicz 1976].
Zdawaæ by siê wiêc mog³o, ¿e identyfikacja i syste-
matyka tych gleb nie nastrêczaj¹ ¿adnych trudno�ci.
Tymczasem jeszcze w czwartym wydaniu Systema-
tyki Gleb Polski [1989] podzia³ bielic mo¿na uznaæ
za prowizoryczny. Klasyfikacja Gleb Le�nych Polski
[2000] wprowadza i konsekwentnie stosuje nowe kry-
teria typologiczne, wzorowane na klasyfikacjach miê-
dzynarodowych [IUSS 2006; USDA 2010], w szcze-
gólno�ci precyzyjn¹ ilo�ciow¹ identyfikacjê pozio-
mu iluwialnego spodic. Niestety cel i zakres tej kla-
syfikacji nie obejmuje niektórych gleb, w szczegól-
no�ci tych wystêpuj¹cych na niele�nych obszarach
subalpejskich i alpejskich. D³ugo oczekiwane pi¹te
wydanie Systematyki Gleb Polski [2011], które za-
sadniczo odmieni³o podej�cie do klasyfikacji gleb,
tylko czê�ciowo uwzglêdni³o postulaty dotycz¹ce
podzia³u gleb zbielicowanych [Chodorowski 2009;
Kaba³a i in. 2011], w tym gleb terenów górskich. Przy-
wo³ywanym w dyskusjach argumentem, maj¹cym
usprawiedliwiæ pominiêcie niektórych postulatów,
jest brak publikacji potwierdzaj¹cych wystêpowanie
danych gleb w Polsce. Zatem pierwszym zadaniem
tej pracy jest przegl¹d obserwacji dotycz¹cych naj-
wa¿niejszych cech morfologicznych oraz w³a�ciwo-
�ci fizykochemicznych górskich gleb bielicowych, a
zebranych w trakcie ró¿norodnych prac gleboznaw-
czych, w tym kartograficznych i nie zawsze publiko-
wanych. Drugim celem pracy jest zaproponowanie

podzia³u rzêdu gleb bielicoziemnych, który bêdzie
uwzglêdnia³ specyfikê tych gleb w górach i bêdzie
u¿yteczny w kartografii gleb i siedlisk obszarów gór-
skich. Z racji miejsca pracy autorów, wiêkszo�æ ob-
serwacji pochodzi z obszaru Sudetów, jednak z
analizy dostêpnych materia³ów wynika, ¿e omawia-
ne problemy dotycz¹ wszystkich obszarów górskich
Polski.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
BIELIC GÓRSKICH

1. Wystêpowanie bielic w górach

Obszarów górskich dotyczy pewien paradoks. Choæ
klimat i ro�linno�æ strefy reglowej sprzyjaj¹ bielico-
waniu, to w potocznym mniemaniu nachylenie stoku
górskiego nie sprzyja temu procesowi, gdy¿ woda opa-
dowa raczej sp³ywa po stoku ni¿ wsi¹ka w glebê. Tym-
czasem takie traktowanie stoku, jako monolitycznej
�równi pochy³ej�, ma niewiele wspólnego z rzeczywi-
sto�ci¹, wzi¹wszy pod uwagê zró¿nicowan¹ przepusz-
czalno�æ zwietrzelin, warstwowanie pokryw stoko-
wych i urozmaicony mikrorelief stoku, sprzyjaj¹cy
raczej stagnacji wody ni¿ jej odp³ywowi [Migoñ i in.
2011; Szafranek 1990]. Ciekawy pogl¹d na temat po-
wstawania bielic na stokach, wskutek bocznego ³ugo-
wania sk³adników, przedstawi³ m.in. Sommer i in.
[2000]. Bielice wystêpuj¹ zatem w Karkonoszach,
Górach Sto³owych i w Masywie �nie¿nika nawet na
stokach o do�æ znacznym nachyleniu, ale o urozma-
iconym mikroreliefie. Rzecz jasna na terenach p³askich
lub s³abiej nachylonych gleby zbielicowane s¹ mniej
zró¿nicowane i zajmuj¹ wiêksze zwarte powierzchnie,
natomiast na stokach ich morfologia i w³a�ciwo�ci s¹
bardzo urozmaicone, a ponadto wystêpuj¹ w mozaice
(kompleksach) z innymi typami gleb, na przyk³ad z
rankerami [Kaba³a i in. 2002].

2. Niecelowo�æ rozró¿niania typów bielic
i gleb bielicowych

Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem �wia-
ta na zachód od Bugu (w³¹czaj¹c w to kraje za Oce-
anem Atlantyckim), w którym gleby zbielicowane s¹
rozdzielane na typy (a wiêc podstawowe jednostki
systematyki) na podstawie obecno�ci poziomu próch-
nicznego. Tymczasem w Systematyce [2011] w³a�ci-
wie nie podano kryteriów rozró¿niania tych dwóch
typów. Jedynie z zapisu sekwencji poziomów oraz z
charakterystyki podtypów wynika, ¿e g³ównym kry-
terium rozdzielania jest obecno�æ poziomu próchnicz-
nego, choæby 1-centymetrowej mi¹¿szo�ci, a w³a�nie
podstawowa w¹tpliwo�æ dotyczy genezy i typologicz-
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nego znaczenia poziomu próchnicznego. Na p³askich
lub prawie p³askich powierzchniach w reglu górnym
lub strefie subalpejskiej Karkonoszy, gdzie nale¿y
wykluczyæ jak¹kolwiek formê uprawy gleby przez
cz³owieka, dominuj¹ bielice bez poziomu próchnicz-
nego, ale z wyra�nym namyciem ruchliwych zwi¹z-
ków próchnicznych z nadleg³ego poziomu ektopróch-
nicy [Adamczyk i in. 1985; Peli�ek 1974]. Poziom
próchniczny wystêpuje znacznie czê�ciej w bielicach/
glebach bielicowych w strefie reglowej [Borkowski i
in. 2005]. Obok siebie, w konturach o powierzchniach
liczonych zaledwie w metrach kwadratowych i w bar-
dzo zmiennych proporcjach, wystêpuj¹ bielice bez
poziomu próchnicznego, gleby z 3�6 cm poziomem A
oraz gleby z ponad 10 cm poziomem próchnicznym z
minimalnie zachowanym poziomem E. Przyczyn¹ tej
mozaikowato�ci s¹ przede wszystkim wiatrowa³y (myl-
nie niekiedy zwane wiatro³omami) powoduj¹ce mie-
szanie wierzchniej warstwy gleb na stoku [Schaetzl
1990]. W reglu górnym Karkonoszy przewa¿aj¹ stoki,
na których mikrorelief wykrotowy (zag³êbienia po
wyrwanym systemie korzeniowym + pagórki z osypy-
wania �ció³ki i materia³u mineralnego z karpy korze-
niowej) zajmuje nawet 60�90% powierzchni. Ostat-
nie badania pokazuj¹ [Migoñ i in. 2011], ¿e mikrore-
lief taki wystêpuje w Sudetach powszechnie, a morfo-
genetyczne (a tak¿e glebotwórcze) znaczenie wiatro-
wa³ów na stokach górskich by³o dot¹d mocno niedo-
ceniane. Wracaj¹c do typologii bielic i gleb bielico-
wych wydaje siê, ¿e b³êdem jest w tych warunkach
ustalanie typu gleby na podstawie poziomu A, wytwo-
rzonego nie wskutek charakterystycznego procesu ty-
pologicznego (bielicowania), ale wskutek nak³adaj¹-
cych siê efektów zjawisk morfogenetycznych, a kon-
kretnie mechanicznego mieszania poziomów po-
wierzchniowych lub nasuwania/namywania materia³u
próchniczno-mineralnego z s¹siedztwa [Norman i in.
1995]. Drugie praktyczne pytanie dotyczy kartowania
takich powierzchni. Nie ma uzasadnienia merytorycz-
nego dla wyznaczania kompleksu gleb bielicowych i
bielic na powierzchni, na której diagnostyczny poziom
spodic powsta³ we wszystkich glebach w ten sam spo-
sób, w tych samych warunkach i w tym samym czasie.
Obecno�æ lub brak kilkucentymetrowego poziomu
próchnicznego nie ma ¿adnego wp³ywu na zasobno�æ
siedliska i sk³ad gatunkowy ro�linno�ci lub typ siedli-
skowy lasu.

Obecno�æ poziomu A w wielu glebach le�nych
mo¿e byæ te¿ reliktem dawnego rolniczego u¿ytko-
wania gruntu (w tym pastwiskowego) albo pozosta-
³o�ci¹ przygotowania gruntu do sadzenia lasu, na przy-
k³ad zrywki drewna [Sowa i in. 2011], karczowania
karp na zrêbach zupe³nych, albo melioracji le�nych
(kopania gêstej siatki rowów odwadniaj¹cych, jak w

Górach Sto³owych). Na ni¿u, powszechn¹ praktyk¹
w gospodarce le�nej jest orka, tworz¹ca g³êbokie bruz-
dy i redliny, zrywaj¹ca i mieszaj¹ca �ció³kê z po-
wierzchniowymi warstwami mineralnymi. Nie nale-
¿y równie¿ pomijaæ wp³ywu zwierzyny le�nej, szcze-
gólnie lisa i dzika, w mieszaniu warstw powierzch-
niowych, które jednak z procesem bielicowania nie-
wiele ma wspólnego.

Poziom próchniczny nie jest poziomem charakte-
rystycznym, ani powi¹zanym z procesem bielicowa-
nia i w trakcie bielicowania na ogó³ stopniowo zani-
ka. Jako degradowany przez bielicowanie poziom A
nie mo¿e mieæ zatem znaczenia diagnostycznego dla
gleb bielicowanych na równi z poziomem iluwialnym,
a nawet z eluwialnym. Nieroz³¹czno�æ bielic i gleb
bielicowych na poziomie typu wprowadzona zosta³a
w Klasyfikacji Gleb Le�nych [2000], jednak pozo-
stawienie rozdzia³u na poziomie podtypu utrzymuje
zwielokrotnion¹ liczbê podtypów (np. glejobielice i
glejobielicowe). Kwesti¹ wtórn¹ jest nazwa typu,
³¹cz¹cego wszystkie te gleby (bielice lub gleby bieli-
cowe), gdy¿ obydwie nazwy maj¹ pewne uzasadnie-
nie. Zdaniem autorów tej pracy �bielica� ma w Pol-
sce silniejsze umocowanie historyczne [Miklaszew-
ski 1930] i lepiej odpowiada ogólno�wiatowej ten-
dencji jednowyrazowych nazw podstawowych jed-
nostek klasyfikacyjnych [IUSS 2006; USDA 2010].
Dlatego w dalszej czê�ci tej pracy u¿ywany jest wy-
³¹cznie termin �bielice�, odnosz¹cy siê do wszyst-
kich gleb bielicowych i bielic, posiadaj¹cych diagno-
styczny poziom spodic.

Rozró¿nianie bielic/gleb bielicowych na poziomie
podtypu równie¿ ma sens tylko wówczas, gdy poziom
A jest odpowiednio dobrze zachowany, gdy¿ tylko
wtedy spe³nia jak¹kolwiek funkcjê. Dlatego proponu-
je siê wprowadzenie wymogu przynajmniej 10-centy-
metrowej mi¹¿szo�ci poziomu ochric w podtypie gleb
bielicowych, je�li nadal mia³by byæ wyró¿niany.

Odrêbnym problemem, nieco pomijanym w dys-
kusjach gleboznawców w Polsce s¹ gleby, w których
wskutek orki (albo erozji wodnej lub wietrznej, kar-
czowania, bioturbacji i innych) wytworzy³ siê poziom
próchniczny kosztem ca³kowitej likwidacji poziomu
eluwialnego. Gleby te upodabniaj¹ siê wówczas do
brunatnych kwa�nych lub rdzawych, ale intensywne
ciemnobrunatne lub rdzawobrunatne zabarwienie
poziomu podpowierzchniowego zdradza obecno�æ
materia³u spodic [Kaba³a, Chodak 2000]. Bielicowa-
nie tych gleb w warunkach u¿ytkowania rolniczego
jest faktycznie zatrzymane, ale cechy diagnostyczne
pozostaj¹ identyfikowalne i w przypadku ponowne-
go zalesienia mog¹ byæ odnawiane [Kaba³a 2005].
Warto zatem zastanowiæ siê nad wprowadzeniem (a
de facto przywróceniem w nieco innym ujêciu) pod-
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typu skrytobielic, który by³ dawniej wyró¿niany w
klasyfikacjach gleb le�nych [Klasyfikacja 1973], a
do dzi� funkcjonuje na przyk³ad w czeskiej systema-
tyce gleb pod nazw¹ �kryptopodzole� [Nemecek
2001]. Skrytobielice mo¿na zdefiniowaæ jako gleby,
które (i) maj¹ poziom spodic spe³niaj¹cy wszystkie
kryteria morfologiczne i chemiczne, ale (ii) nie maj¹
poziomu albic, w którego miejscu bezpo�rednio nad
poziomem spodic, obecny jest epipedon ochric. Wy-
odrêbnienie podtypu skrytobielice usunê³oby opory
przed zaliczaniem do typu bielic gleb, które spe³niaj¹
kryteria tego typu, ale morfologicznie podobne s¹ do
gleb rdzawych lub brunatnych i z regu³y dotychczas
by³y do nich w³¹czane. Na mapie gleb Karkonoskie-
go Parku Narodowego, w granitowej strefie reglo-
wej po polskiej stronie, przewa¿aj¹ du¿e kontury gleb
brunatnych kwa�nych (niekiedy zbielicowanych), na-
tomiast po czeskiej � gleby brunatne prawie wcale
nie s¹ wyró¿niane, a ich miejsce zajmuj¹ w³a�nie
�kryptopodzole� [Adamczyk i in. 1984; Borkowski i
in. 2005; Podrazsky i in. 2007]. Wyodrêbnienie skry-
tobielic nie koliduje z podtypami gleb rdzawych bie-
licowych oraz brunatnych bielicowych, w których
wystêpuj¹ s³abe morfologiczne i/lub chemiczne ozna-
ki zbielicowania, ale które nie maj¹ poziomu diagno-
stycznego spodic. W klasyfikacji miêdzynarodowej
[IUSS 2006] typowe gleby bielicowe/bielice z pozio-
mem albic zaliczane s¹ do podjednostki Albic Po-
dzols, natomiast skrytobielice zaliczane by³yby ge-
neralnie do Haplic Podzols.

3. Szkieletowo�æ i uziarnienie bielic górskich

Bielice na ni¿u tworz¹ siê najczê�ciej z piasków
fluwioglacjalnych i eolicznych, bezszkieletowych lub
o minimalnej szkieletowo�ci. W zdecydowanej wiêk-
szo�ci s¹ to piaski lu�ne lub s³abogliniaste [Bro¿ek,
Zwydak 2003; Konecka-Betley i in. 2002; Pokojska
1979; Prusinkiewicz 1976]. W warunkach górskich,
bielice o uziarnieniu piasków lu�nych i s³aboglinia-
stych w ca³ym profilu nale¿¹ do rzadko�ci i wystê-
puj¹ tylko w rejonach wychodni ska³ piaskowcowych
[Bro¿ek, Zwydak 2003]. Ale nawet na obszarach pia-
skowcowych (np. w Górach Sto³owych) bielice maj¹
z regu³y zwiê�lejsze uziarnienie w �rodkowych lub
dolnych warstwach profilu, przewa¿nie piasku gli-
niastego lub gliny piaszczystej (w rozumieniu klasy-
fikacji PTG [2009]). Bielice tworz¹ce siê ze zwie-
trzelin granitów, maj¹ przewa¿nie uziarnienie piasków
gliniastych na glinach piaszczystych, a bielice ze
zwietrzelin gnejsów i ³upków ³yszczykowych � uziar-
nienie glin piaszczystych w ca³ym profilu. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ bielic wytworzonych ze zwietrzelin
ska³ litych, szczególnie granitoidów, gnejsów i

³upków ³yszczykowych jest podwy¿szona lub wyso-
ka zawarto�æ frakcji py³owej (30�45%), przy niskiej
zawarto�ci frakcji ilastej, na ogó³ poni¿ej 5% [Bor-
kowski i in. 2005]. W najwy¿szych partiach Gór Izer-
skich, Gór Sowich, Karkonoszy, ale te¿ w Masywie
�nie¿nika spotykane s¹ bielice o py³owym (lub py³o-
wo-szkieletowym) uziarnieniu warstwy powierzch-
niowej [Kaba³a 2005; Kaba³a, Marzec 2009]. Inn¹
bardzo charakterystyczn¹ cech¹ bielic sudeckich jest
profilowe zró¿nicowanie uziarnienia, bêd¹ce efektem
dzia³ania procesów stokowych, zarówno wspó³cze-
snych jak i plejstoceñskich (peryglacjalnych). Piasz-
czysto-py³owe lub piaszczysto-gliniaste uziarnienie
maj¹ te¿ bielice wytworzone z ró¿nych ska³ macie-
rzystych w Karpatach [Bro¿ek, Zwydak 2003; Ko-
mornicki 1964; Komornicki, Skiba 1996] oraz na
przyk³ad w Alpach [D�Amico i in. 2008; Righi i in.
1999], w Schwarzwaldzie [Sommer i in. 2000] i w
Górach Skandynawskich [Stuetzer 1999].

Gleby obszarów górskich, nie tylko bielice, na ogó³
s¹ �rednio lub silnie szkieletowe, przynajmniej w czê-
�ci profilu. Jednak szkieletowo�æ w utworach piasz-
czystych, nawet do�æ wysoka, nie wp³ywa na kieru-
nek lub natê¿enie procesu bielicowania i dlatego z
regu³y nie jest uwzglêdniana w systematyce dobrze
ukszta³towanych gleb na ni¿u. W Sudetach wystêpuj¹
jednak gleby, których powierzchniow¹ warstwê two-
rzy pokrywa gruzowo-kamienista (niekiedy drobno-
gruzowa) typu �open work�, czyli bez wype³nienia
drobnoziarnistego w przestrzeniach miêdzy od³am-
kami skalnymi. Objêto�ciowo warstwa ta zawiera
ponad 90% szkieletu i tylko kilka procent drobnych
frakcji mineralnych oraz zawieszonych nagromadzeñ
materii organicznej. Warstwa ta, o mi¹¿szo�ci na ogó³
30�70 cm (i wiêkszej) upodabnia glebê do rankerów
lub regosoli rumoszowych, ale spoczywa na glinia-
sto-szkieletowym materiale soliflukcyjnym, który w
stropowej czê�ci (na styku z pokryw¹ gruzow¹) jest
bardzo silnie wzbogacony w próchnicê oraz zwi¹zki
¿elaza i glinu, i spe³nia wszystkie kryteria diagno-
styczne poziomu spodic. Zatem gruzowo-kamienista
warstwa powierzchniowa w ca³ej swojej mi¹¿szo�ci
funkcjonuje jak rumoszowy, ekstremalnie przepusz-
czalny poziom eluwialny [Waroszewski i in. 2010].
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w glebach tych aktywny
jest proces bielicowania i ¿e gleby te spe³niaj¹ kryte-
ria bielic. Ale czy nale¿y je zaliczaæ do bielic w³a�ci-
wych (typowych), na równi z bezszkieletowymi bie-
licami piaskowymi? W klasyfikacji miêdzynarodo-
wej WRB gleby takie wyodrêbnione zosta³y, jako
Hyperskeletic Podzols. Wydaje siê zatem celowe by
i w Systematyce Gleb Polski wyró¿niony zosta³ pod-
typ �bielice rumoszowe�, który zgromadzi te specy-
ficzne gleby, które (i) s¹ lepiej/g³êbiej rozwiniête ni¿
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rankery bielicowe, (ii) maj¹ poziom spodic rozpoczy-
naj¹cy siê nie g³êbiej ni¿ ustalony dla typu bielic, (iii)
zawieraj¹ (objêto�ciowo) nie wiêcej ni¿ 20% czê�ci
ziemistych w warstwie powierzchniowej o mi¹¿szo-
�ci przynajmniej 30 cm. Gleby odpowiadaj¹ce tej
charakterystyce rozpoznane zosta³y na stokach Ko-
warskiego Grzbietu (na ³upkach i gnejsach), na g³ów-
nym grzbiecie Karkonoszy (na granitach) i w innych
partiach Sudetów [Bro¿ek, Zwydak 2003], lecz nie
jest wykluczone, ¿e s¹ to równie¿ niektóre gleby �suf-
fozyjne� wystêpuj¹ce w Tatrach [Skiba, Komornicki
1983] i niektóre gleby pod gruzowymi pokrywami
kwarcytowymi w £ysogórach [Kowalkowski 1998].

4. Zawarto�æ wêgla organicznego i aktywnych
form ¿elaza i glinu w poziomie iluwialnym

Zdaniem Charzyñskiego [2006] oraz Chodorow-
skiego [2009] czê�æ bielic wytworzonych z piasków
na ni¿u, maj¹cych dobrze wykszta³cone poziomy E i
B, nie spe³nia kryteriów diagnostycznych stawianych
tym glebom w klasyfikacjach miêdzynarodowych, a
ostatnio równie¿ krajowych, ze wzglêdu na zbyt nisk¹
zawarto�æ wêgla organicznego albo amorficznych
form ¿elaza i glinu w poziomie iluwialnym. W bieli-
cach górskich (z wyra�nym morfologicznym rozró¿-
nieniem poziomów E i B) sytuacja taka nale¿y do
rzadko�ci, co wynika z ogólnie wy¿szej zasobno�ci
gleb górskich w materiê organiczn¹ oraz wy¿szej za-
sobno�ci zwietrzelin skalnych w amorficzne zwi¹zki
¿elaza i glinu.

Zawarto�æ wêgla organicznego w poziomie Bh
bielic wytworzonych z ró¿nych ska³ macierzystych
w Sudetach, waha siê na ogó³ w zakresie od 2,5 do
6,0%, a w poziomie Bs w granicach 1,4�2,7%, co
istotnie przewy¿sza 0,5(0,6)% minimalnie wymaga-
ne w poziomie spodic [Drozd i in. 1998; Kaba³a 2005].
Niektórzy autorzy podkre�laj¹ nawet, ¿e poziomy Bh
bielic subalpejskich mog¹ byæ tak zasobne w materiê
organiczn¹, ¿e przypominaj¹ pogrzebane poziomy
murszowate lub próchniczne [Licznar i in. 2002; Licz-
nar, Mastalska-Cetera 2008]. Równie¿ w poziomach
iluwialnych bielic tatrzañskich [Skiba 1977], babio-
górskich [Bro¿ek, Zwydak 2003; Miechówka i in.
1998] oraz ³ysogórskich [Kowalkowski 1998] zawar-
to�æ wêgla organicznego zdecydowanie przekracza
wymagane minimum, w niektórych przypadkach do-
chodz¹c do 8�9%.

Za przyk³adem klasyfikacji amerykañskiej [UDSA
2010] wiêkszo�æ wspó³czesnych systematyk identy-
fikuje bielice na podstawie nagromadzenia amorficz-
nych form ¿elaza i glinu (ekstrahowanych kwa�nym
roztworem szczawianu amonowego) w poziomie
spodic. Wymaga siê, by suma 1/2Feox+Alox wynosi³a

nie mniej ni¿ 0,5% i by³a przynajmniej dwukrotnie
wy¿sza ni¿ w poziomie nadleg³ym. Warto�æ tego
wska�nika w bielicach sudeckich zale¿y od rodzaju
ska³y macierzystej. Najni¿sze warto�ci w poziomie
Bh stwierdza siê w bielicach wytworzonych z gra-
nitoidów (0,6�0,7%), wy¿sze w glebach wytworzo-
nych z piaskowców (0,8�1,0%), a najwy¿sze � z
gnejsów i ³upków ³yszczykowych (do 1,5%). War-
to�ci te s¹ kilkana�cie razy (w glebach z granito-
idów) lub nawet 100-krotnie (w glebach z piaskow-
ców) wy¿sze ni¿ w nadleg³ym poziomie eluwialnym
[Kaba³a 2005; Kaba³a, Haase 2004; Waroszewski
2011]. W niektórych glebach (szczególnie tych wytwo-
rzonych z granitów), warto�æ wska�nika jest najwy¿-
sza w poziomie Bs (do 1%), g³ównie za spraw¹ glinu,
osi¹gaj¹cego maksimum zawarto�ci g³êbiej ni¿ ¿elazo
[Waroszewski 2011].

5. Scementowane i zbite warstwy glebowe

Czêst¹ cech¹ dobrze ukszta³towanych bielic jest
obecno�æ scementowanego poziomu orsztynowego,
bêd¹cego czê�ci¹ poziomu iluwialnego spodic. Po-
ziom taki wystêpowaæ mo¿e zarówno w bielicach na
suchych piaskach fluwioglacjalnych lub wydmowych
[Konecka-Betley i in. 2002] jak i w glejobielicach
[Chodorowski 2009], a zawsze �wiadczy o szczegól-
nym zaawansowaniu procesu bielicowania. Obecno�æ
orsztynu wp³ywa na gospodarkê wodn¹ gleb oraz na
ich funkcje przyrodnicze i produkcyjne [Prusinkie-
wicz, Krzemieñ 1974] tote¿ dobrze siê sta³o, ¿e Sys-
tematyka [2010] wyodrêbni³a podtypy bielic/gleb bie-
licowych osztynowych.

W bielicach sudeckich orsztyn podobny do tego
w bielicach ni¿owych prawdopodobnie nie wystêpu-
je, a to g³ównie za spraw¹ opisanego wcze�niej du¿e-
go nagromadzenia materii organicznej w poziomie
Bh i g³êbszego przemieszczenia glinu, co wi¹¿e siê
te¿ z jego rozproszeniem w poziomie Bs i nie sprzyja
cementacji masy glebowej w w¹skim zakresie g³êbo-
ko�ci [Chodorowski 2009; Kaczorek i in. 2004]. Za
to bardzo czêsto, w niektórych po³o¿eniach wrêcz
standardowo, w bielicach sudeckich wystêpuj¹ cien-
kie poziome warstewki ¿elaziste placic [IUSS 2006;
USDA 2010]. Warstewki takie, na ogó³ pojedyncze,
zidentyfikowano w Górach Sto³owych na wysoko�ci
oko³o 650�720 m n.p.m., na p³askowy¿u piaskowco-
wym oraz na rozleg³ych sp³aszczeniach u podnó¿y
urwisk piaskowcowych, gdzie zwietrzelina piaskow-
ca zalega na pod³o¿u mu³owcowym. Analiza chemicz-
na tych warstewek wykaza³a do 3% wêgla organicz-
nego oraz do 14% ¿elaza ca³kowitego, w tym do 6%
¿elaza amorficznego i tylko do 2% glinu ca³kowite-
go [Waroszewski 2011], co zasadniczo odró¿nia je
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od orsztynów w bielicach nizinnych. Serie po kilka �
kilkana�cie cienkich warstewek ¿elazistych wystêpuj¹
w bielicach karkonoskich, w strefie subalpejskiej (ok.
1400 m n.p.m.), na rozleg³ych wyp³aszczeniach w
rodzaju Równi pod �nie¿k¹. Warstewki placic maj¹
grubo�æ 1�3 mm, ale s¹ tak silnie scementowane, ¿e
staj¹ siê praktycznie nieprzepuszczalne dla wody i
korzeni. W profilach bielic wystêpuj¹ one na ró¿nych
g³êboko�ciach, niekiedy w poziomach Bh, ale czê-
�ciej w poziomach Bs. Genezê warstewek ¿elazistych
niew¹tpliwie wi¹zaæ nale¿y z du¿¹ wilgotno�ci¹ kli-
matu górskiego oraz (lokalnie) p³askim ukszta³towa-
niem terenu, które umo¿liwia regularny pionowy, zstê-
puj¹cy ruch wody (zamiast odp³ywu bocznego) albo
stagnowanie wody w poziomach powierzchniowych
[Lapen, Wand 1999]. Endopedonomi placic, podob-
nie jak orsztynowi przypisuje siê du¿e znaczenie dia-
gnostyczne w klasyfikacjach miêdzynarodowych,
szczególnie w WRB [IUSS 2006]. Nale¿a³oby siê za-
tem zastanowiæ, czy Systematyka Gleb Polski nie po-
winna uhonorowaæ tych bielic na równi z orsztyno-
wymi. Jednak w naszych warunkach wystêpowanie
placika jest nieod³¹cznie zwi¹zane z odgórnym ogle-
jeniem bielicy, a czêsto równie¿ z obecno�ci¹ torfo-
wej ektopróchnicy, a wiêc przeobra¿eniem bielicy
typowej w stagnobielicê.

Czê�ciej ni¿ warstewki scementowane, w bielicach
sudeckich wystêpuj¹ warstwy zbite, których genezê
nale¿y wi¹zaæ z peryglacjalnymi procesami solifluk-
cji, i które mo¿na uto¿samiaæ z pokryw¹ doln¹ (ba-
zaln¹) wed³ug koncepcji peryglacjalnych pokryw sto-
kowych [Kowalkowski 2004; Semmel, Terhorst
2010]. Warstwy te, mimo (najczê�ciej) uziarnienia
gliny piaszczystej, zbito�ci¹ przypominaj¹ fragipan
[IUSS 2006], maj¹ strukturê p³ytkow¹ lub angular-
no-p³ytkow¹ i s¹ trudno lub niemal zupe³nie nieprze-
puszczalne dla wód opadowych, a tak¿e stanowi¹
barierê dla korzeni ro�lin [Kaba³a i in. 2011]. Strop
warstwy zbitej determinuje nie tylko g³êboko�æ infil-
tracji wody, ale de facto wyznacza pionowy zasiêg
zbielicowania gleby i �wymusza� po³o¿enie pozio-
mu Bh w profilu [Waroszewski 2011].

6. Warunki wodne, oglejenie i zabagnienie
bielic górskich

Niektóre bielice górskie s¹ tylko krótkotrwale
przemywane lub nasycone wodami opadowymi lub
roztopowymi (szczególnie na zwietrzelinach piaskow-
cowych) i przez znaczn¹ czê�æ roku, przede wszyst-
kim latem, s¹ przesuszone podobnie jak piaskowe
bielice nizinne. Inne warunki panuj¹ w bielicach
wytworzonych na warstwowanych pokrywach stoko-
wych ze zbit¹ podpowierzchniow¹ warstw¹ solifluk-

cyjn¹. W warunkach wilgotnego klimatu górskiego,
warstwa nieprzepuszczalna powodowaæ mo¿e stagno-
wanie wód opadowych i roztopowych oraz d³ugotrwa-
³e warunki redukcyjne w powierzchniowych war-
stwach profilu. Zjawisko takie wystêpuje przede
wszystkim na wierzchowinach lub wyp³aszczeniach
�ródstokowych, ale ka¿de za³amanie reliefu na stoku
oraz zaistnienie mikroreliefu wykrotowego mo¿e spo-
walniaæ odp³yw wody i powodowaæ ich lokalne sta-
gnowanie. Podobny efekt wywo³uj¹ cienkie, ale nie-
przepuszczalne warstewki ¿elaziste, wystêpuj¹ce wy-
³¹cznie w glebach zlokalizowanych na terenach p³a-
skich (na wierzchowinach, pedymentach itp.). Mor-
fologiczne i ekologiczne efekty przypowierzchniowe-
go stagnowania wody, czê�ciowo uzale¿nione s¹ od
uziarnienia gleby oraz od g³êboko�ci wystêpowania
warstwy nieprzepuszczalnej. Pierwsz¹ wspóln¹ cech¹
tych gleb jest brak oglejenia (lub bardzo s³abe ogle-
jenie) w g³êbszych warstwach profilu, co zdecydo-
wanie odró¿nia je od glejobielic. Kolejn¹ cech¹ jest
wiêksza mi¹¿szo�æ i storfienie ektopróchnicy. Wsku-
tek nadmiernego uwilgotnienia pojawia siê ro�linno�æ
hydrofilna, czêsto nawet bagienna (jak mchy z ro-
dzaju Sphagnum) oraz nastêpuje os³abienie tempa
rozk³adu martwych szcz¹tków ro�linnych. W Karko-
noszach [Bonifacio i in. 2006; Kaba³a i in. 2008; Ski-
ba, Drewnik 1993] i w Górach Sto³owych [Kaba³a i
in. 2002; 2011] wystêpuj¹ bielice z warstw¹ torfu o
mi¹¿szo�ci przewy¿szaj¹cej 20 cm. Dla tych gleb
zaproponowano nazwê stagnobielice [Kaba³a i in.
2010] pod któr¹ zosta³y �zasygnalizowane� w Syste-
matyce [2011]. Potrzeba ich odró¿niania od glejobie-
lic wynika st¹d, ¿e (i) warunki redukcyjne powodo-
wane s¹ przez stagnuj¹ce wody opadowe i roztopo-
we a nie przez wysoki poziom wód gruntowych, (ii)
z regu³y zawieraj¹ nieprzepuszczaln¹ warstwê zbit¹
(genezy soliflukcyjnej) lub scementowan¹ (jak pla-
cic), a wiêc (iii) oglejone s¹ w górnych warstwach
gleby a nie w dolnych. Na ogó³ wystêpuje trudno�æ
w identyfikacji odgórnego oglejenia stagnobielic (jak
to zapisano w Systematyce [2011]), gdy¿ wystêpuje
ono w obrêbie jasnozabarwionego poziomu eluwial-
nego. Owszem, wprawne oko dostrze¿e �stalowy� lub
�siny� odcieñ barwy, lecz s¹ to odczucia subiektyw-
ne i jako takie nie mog¹ byæ kryterium typologicz-
nym. Stagnobielice typowe powinny byæ zatem iden-
tyfikowane na podstawie obydwu przejawów stagno-
wania wody: (i) stwierdzenia warunków redukcyjnych
(za pomoc¹ a,a-dipirydylu) i/lub cech redoksymor-
ficznych w górnej czê�ci profilu, a tak¿e brak pozio-
mu glejowego w dolnej czê�ci profilu oraz (ii) obec-
no�ci ektopróchnicy typu mor torfiasty lub torfowy.
W celu zaznaczenia szczególnych w³a�ciwo�ci for-
my przej�ciowej miêdzy stagnobielicami a glebami
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organicznymi, proponuje siê ponadto wyodrêbnienie
podtypu stagnobielic torfowych, które bêd¹ spe³nia-
³y ogólne wymagania dla podtypu stagnobielic, ale
bêd¹ posiada³y poziom diagnostyczny histic, a wiêc
warstwê torfow¹ lub torfowo-murszow¹ o mi¹¿szo-
�ci minimum 10 cm. Tak zdefiniowane stagnobielice
typowe odpowiadaj¹ jednostce Stagnic Albic Podzols,
niekiedy Albic Podzols (Oxyaquic), natomiast stagno-
bielice torfowe � jednostce Histic Podzols [IUSS
2006]. Jak wspomniano wcze�niej, w miêdzynarodo-
wej nazwie tych gleb do�æ czêsto wystêpowaæ te¿
bêd¹ kwalifikatory Placic lub Densic. Geneza, zró¿-
nicowanie oraz rozprzestrzenienie w Sudetach bielic
z odgórnym oglejeniem, scharakteryzowane szerzej
zosta³o w pracy Kaba³y i in. [2010].

7. Mi¹¿szo�æ poziomu eluwialnego �
g³êboko�æ wystêpowania poziomu iluwialnego

Mi¹¿szo�æ poziomu eluwialnego w piaskowych
bielicach na Ni¿u Polskim nie przekracza na ogó³ 20
cm, a bielice z 40-centymetrowym poziomem albic
uwa¿a siê za unikalnie g³êbokie i warte ochrony.
Wynika to oczywi�cie ze wzglêdnie krótkiego czasu
ich rozwoju, który mo¿emy liczyæ najwy¿ej w tysi¹-
cach lat, skracanego dodatkowo przez niestabilno�æ
niektórych piaskowych form morfologicznych, szcze-
gólnie wydm [Konecka-Betley i in. 2002]. Zatem gle-
boznawcom polskim niestosowne lub niepotrzebne
mo¿e wydawaæ siê okre�lanie limitu g³êboko�ci wy-
stêpowania poziomu spodic, poni¿ej którego glebê
zaliczaæ bêdziemy nie do bielic, ale na przyk³ad do
arenosoli. Jednak¿e na obszarach górskich Polski
po³udniowej zidentyfikowane zosta³y gleby z pozio-
mem spodic zaczynaj¹cym siê na g³êboko�ci: 70, 90,
a nawet 190 cm. Pierwszym przypadkiem s¹ opisane
wcze�niej gleby z gruzow¹ pokryw¹ zalegaj¹c¹ na
glinach soliflukcyjnych, najczê�ciej na pod³o¿u gra-
nitów, gnejsów lub ³upków ³yszczykowych [Waro-
szewski i in. 2010]. Drugim przypadkiem s¹ gleby
wystêpuj¹ce na stokach poni¿ej du¿ych wychodni
piaskowca (�cian, krawêdzi skalnych, grup skalnych
itp.) stale nadbudowywane  �wie¿¹ zwietrzelin¹ pia-
skow¹ (z gruzem i blokami piaskowca). Gleby takie
wystêpuj¹ na przyk³ad poni¿ej Naro¿nika, Skalnia-
ka, Urwisk Batorowskich i Bia³ych Ska³ w Górach
Sto³owych [Waroszewski 2011]. Gleby te w istocie
funkcjonuj¹ jako bielice, gdy¿ piaszczysta warstwa
powierzchniowa jest intensywnie przemywana pod
drzewostanami �wierkowymi w warunkach wilgot-
nego górskiego klimatu, ale nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e
warstwa ta nie powsta³a w wyniku procesu bielico-
wania, lecz jest efektem akumulacji erozyjnej � jak
w glebach inicjalnych lub s³abo ukszta³towanych.

Dlatego w dotychczasowej praktyce kartograficznej,
gleby z ponad metrow¹ warstw¹ piaszczysto-gruzow¹
(barwy jasnoszarej lub jasnokremowej) czêsto zali-
czano do regosoli, a gleby piaszczystych sto¿ków
nap³ywowych do arenosoli, mimo, ¿e g³êbiej niekie-
dy nawiercano brunatny poziom iluwialny. W klasy-
fikacjach miêdzynarodowych [IUSS 2006, USDA
2010] ustalono, ¿e w Podzols/Spodosols poziom
spodic musi rozpoczynaæ siê nie g³êbiej ni¿ 200 cm
pod powierzchni¹. Wydaje siê zatem celowe, by i w
Systematyce Gleb Polski jednoznacznie rozgraniczo-
ne zosta³y bielice od gleb s³abo ukszta³towanych. Przy
ustalaniu tego kryterium nale¿y jednak wzi¹æ pod
uwagê zarówno aspekty pedogeniczno-ekologiczne,
jak i techniczne � zwi¹zane choæby z sondowaniem
profilu szkieletowej gleby górskiej do g³êboko�ci 100
lub 200 cm.

PODSUMOWANIE

Gleby zbielicowane w górach i na ni¿u tworz¹ siê
w wyniku dzia³ania tych samych czynników i tego
samego procesu glebotwórczego, nie ma zatem pod-
staw do odrêbnego ich klasyfikowania lub kartowa-
nia. Jednak odmienno�æ substratu (ska³y macierzy-
stej), ukszta³towania terenu oraz warunków klima-
tycznych nadaje niektórym bielicom �górskim� spe-
cyficzne cechy morfologiczne oraz w³a�ciwo�ci fi-
zykochemiczne, odró¿niaj¹ce je od typowych bielic
�nizinnych�. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: wiêk-
sza szkieletowo�æ gleb, zwiê�lejsze i bardziej pyla-
ste uziarnienie, profilowe zró¿nicowanie uziarnienia,
wiêksza zasobno�æ w materiê organiczn¹ i mobilne
formy ¿elaza i glinu, obecno�æ warstw zbitych lub
poziomu placic, a tak¿e czêste wystêpowanie nad-
miernego uwilgotnienia i warunków redukcyjnych w
powierzchniowych warstwach profilu glebowego.
Niektóre z cech przyjmuj¹ w warunkach górskich na
tyle du¿e �nasilenie�, ¿e determinuj¹ w³a�ciwo�ci i
�rodowiskowe funkcje bielic, a dotychczas nie zna-
laz³y w³a�ciwego odzwierciedlenia w systematyce
tych gleb. W szczególno�ci dotyczy to gleb ekstre-
malnie szkieletowych, dla których proponuje siê od-
rêbny podtyp �bielice rumoszowe� oraz gleb z d³u-
gotrwa³ym stagnowaniem wody nad warstw¹ nieprze-
puszczaln¹, dla których zdefiniowano dwa podtypy:
�stagnobielice typowe� i �stagnobielice torfowe�.
Wieloletnie obserwacje terenowe na obszarach gór-
skich, upowa¿niaj¹ te¿ do stwierdzenia nies³uszno-
�ci i niecelowo�ci rozró¿niania bielic i gleb bielico-
wych na poziomie typu, a nawet podtypu. Proponuje
siê zatem scalenie systematyki tych gleb w ramach
jednego typu i ujednolicenie nazewnictwa na bazie
tradycyjnego okre�lenia �bielica�. Weryfikacja istnie-
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j¹cych materia³ów glebowo-kartograficznych, prowa-
dzona w oparciu o wspó³czesne morfologiczne i fi-
zykochemiczne wska�niki bielicowania, wskazuje po-
nadto na celowo�æ wyodrêbnienia podtypu skrytobie-
lic, maj¹cych diagnostyczny poziom spodic, ale z ca³-
kowicie zatartym poziomem albic.

Bior¹c pod uwagê obecny stan wiedzy na temat
ró¿norodno�ci bielic i gleb bielicowych w Polsce oraz
bazuj¹c na charakterystykach podanych w Systema-
tyce [2011] i Klasyfikacji [2000], a tak¿e w niniej-
szej pracy, proponuje siê nastêpuj¹cy podzia³ rzêdu
gleb bielicoziemnych:

Rz¹d: Gleby bielicoziemne
Typ: Bielice (jeden typ)
Podtypy: (1) bielice typowe, (2) bielice orsztyno-

we, (3) bielice rumoszowe, (4) skrytobielice, (5) gle-
jobielice typowe, (6) glejobielice orsztynowe, (7) gle-
jobielice murszaste, (8) glejobielice torfiaste, (9) sta-
gnobielice typowe, (10) stagnobielice torfowe.

Liczba zaproponowanych podtypów jest zbli¿ona
do sumarycznej liczby podtypów bielic i gleb bieli-
cowych w ostatniej wersji Systematyki Gleb Polski
[2011].

Powy¿szy podzia³ nie opisuje w sposób kompletny
ca³ego spektrum znanej ró¿norodno�ci bielic w Pol-
sce. W zdefiniowanych wy¿ej podtypach wystêpuj¹
bowiem cechy, byæ mo¿e drugorzêdne, ale niekiedy
istotne dla ustalenia genezy, funkcji lub warto�ci sie-
dliskowej gleby, jak: g³êbiej wystêpuj¹ce lub s³absze
oglejenie, silna szkieletowo�æ, �rednio g³êbokie pod-
�cielenie lit¹ ska³¹, wysokie wysycenie kationami za-
sadowymi w dolnej czê�ci profilu itd. Postulujemy, aby
wzorem Klasyfikacji gleb le�nych Polski [2000], a
w³a�ciwie równie¿ za klasyfikacj¹ miêdzynarodow¹
[IUSS 2006] wprowadzone zosta³y odmiany podtypów,
umo¿liwiaj¹ce elastyczne doprecyzowanie w³a�ciwo-
�ci gleb, z u¿yciem uniwersalnie i ilo�ciowo scharak-
teryzowanych opcji. Czy 10 podtypów to za ma³o dla
trafnego klasyfikowania bielic i czy potrzebne s¹ od-
miany podtypów? Dla porównania wystarczy przyto-
czyæ, ¿e klasyfikacja amerykañska [USDA 2010] w
rzêdzie Sposodols wyró¿nia a¿ 22 �great groyps�, któ-
re mo¿na uto¿samiaæ z naszymi podtypami, a ponadto
a¿ 121 jednostek jeszcze ni¿szego stopnia (�subgro-
ups�), którym w polskiej systematyce mog¹ odpowia-
daæ odmiany podtypów.
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