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WPROWADZENIE

W Rocznikach Gleboznawczych t. 62, z. 3 Polskie
Towarzystwo Gleboznawcze wyda³o drukiem Syste-
matykê Gleb Polski, wydanie 5 (SgP5). Autorami
opracowania s¹ profesorowie: Jerzy Marcinek, Jolanta
Komisarek, Renata Bednarek, Andrzej Mocek i Ste-
fan Skiba, przy udziale Katarzyny Wiatrowskiej. Re-
dakcjê naukow¹ opracowali Jerzy Marcinek i Jolan-
ta Komisarek.

Po 22 latach sfinalizowano kolejne wydanie Sys-
tematyki gleb Polski. Jest to wiêc wystarczaj¹co d³u-
gi okres, by powsta³a kolejna edycja opracowania
wprowadzaj¹ca nowo�ci krajowe i miêdzynarodowe.
Jak ka¿de dzie³o zbiorowe, dotycz¹ce obszernej po-
wierzchni l¹dów ró¿nie u¿ytkowanych, zawiera ele-
menty, które mo¿na widzieæ inaczej. Do napisania
niniejszych uwag dotycz¹cych SgP5 zmobilizowa³o
mnie wieloletnie zaanga¿owanie w tematykê zwi¹-
zan¹ z glebami w lasach, które powstaj¹ i funkcjo-
nuj¹ w warunkach zbli¿onych do naturalnych. Wy-

powied� ta jest zatem powodowana trosk¹ o glebo-
znawstwo le�ne, które przez istotny udzia³ w karto-
grafii siedliskowej lasów, s³u¿y bezpo�rednio gospo-
darce narodowej i umo¿liwia bezpo�rednie oddzia³y-
wanie wiedzy o glebie na kszta³towanie le�nej szaty
ro�linnej. Ukierunkowanie rozpoznawania gleb na
ro�liny w lasach jest utrwalone wieloletni¹ tradycj¹ i
do�wiadczeniem gleboznawców le�ników. Stosowa-
na w lasach Klasyfikacja gleb le�nych Polski [2000]
wyró¿nia typy, podtypy, rodzaje i gatunki gleb z no-
wo�ci¹ w zakresie kolejnej jednostki � odmiany pod-
typu gleby. Odmiana podtypu gleby w zakresie trofi-
zmu jest najlepszym obecnie (znanym autorowi ni-
niejszego tekstu) elementem klasyfikacji, ³¹cz¹cym
glebê i ro�linno�æ le�n¹. Ma to ogromne znaczenie
zw³aszcza przy ocenie miejsca gleb w �rodowisku,
pojêcia tak mocno promowanego podczas niedaw-
nych Kongresów PTG. Chocia¿ od powstania tej kla-
syfikacji mija ju¿ 12 lat i zapewne jest sporo elemen-
tów, które mo¿na by poprawiæ i unowocze�niæ, to po
tym okresie klasyfikacja ta dotycz¹ca gleb zbli¿onych
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do naturalnych jawi siê, jako rozwi¹zanie dobrze s³u-
¿¹ce � przez kartografiê siedlisk � lasom w Polsce.

G³ównym nurtem niniejszej dyskusyjnej wypo-
wiedzi jest analiza Systematyki gleb Polski 2011 pod
katem uwzglêdnienia specyfiki gleb le�nych, które
zajmuj¹ blisko 30% powierzchni naszego kraju.

UWAGI OGÓLNE

1. Systematyki gleb Polski 2011 (SgP5) wyró¿nia 11
rzêdów, z wieloma typami i podtypami. W stosun-
ku do Systematyki gleb Polski 1989 (SgP4), obec-
na jest mocno przebudowana, likwidacji uleg³y
dzia³y gleb, a podstawow¹ jednostk¹ systematyki
gleb s¹ w tym wydaniu rzêdy. Wprowadzono wie-
le nowych danych diagnostycznych, a tak¿e wiele
nowych nazw dla tych samych (dawnych) typów
gleb. Wa¿nym elementem jest rozmieszczenie gleb
tego samego typu (dawnego) w ró¿nych rzêdach.

2. W przedmowie na s. 13 jest zapis, cyt. �Chocia¿
zarówno podzia³ gleb, jak i wyodrêbnione jednostki
systematyczne nawi¹zuj¹ do miêdzynarodowych
systemów klasyfikacyjnych [WRB 2006, Soil Ta-
xonomy 1999], to przy opisie eksponowane s¹
przede wszystkim charakterystyki odzwierciedla-
j¹ce specyfikê i w³a�ciwo�ci gleb naszego kraju�,
koniec cytatu.
Lektura tekstu SgP5 sk³ania do przemy�leñ, czy
�nawi¹zywanie do miêdzynarodowych systemów�
nie posz³o jednak za daleko i nie utrudni³o syste-
matyzowania gleb krajowych? Dla jasno�ci cytujê
fragment tekstu w oryginalnym jêzyku zaczerpniê-
ty z WRB dotycz¹cy relacji WRB z systematyka-
mi narodowymi: �The WRB is a comprehensive
classification system that enables people to accom-
modate their national classification system�. �The
Reference Base is not meant to substitute for na-
tional soil classification systems but rather to se-
rve as a common denominator for communication
at an international level�. Dla pisz¹cego te uwagi
zapis ten oznacza, ¿e g³ówny ciê¿ar postêpu powi-
nien spoczywaæ na doskonaleniu w³asnych klasy-
fikacji narodowych, uwzglêdniaj¹cych specyfikê
krajowych gleb.

3. �Nawi¹zaniem� by³o np. utworzenie rzêdów na
wzór Soil Taxonomy. Jest dyskusyjne, czy to by³o
z korzy�ci¹ dla Systematyki gleb Polski. Zarówno
WRB jak i Soil Taxonomy dotycz¹ nieporówny-
walnie wiêkszych i geograficznie bardziej zró¿ni-
cowanych obszarów w porównaniu z obszarem na-
szego kraju. Nawi¹zywanie w SgP5 do tych syste-
mów mog³oby wiêc dotyczyæ tylko wybranych jed-
nostek.

4. Przedmowa s. 15 cyt. ��systematyka bêdzie przy-
datna rolnikom, le�nikom�� Niestety Systematy-
ka ta w niewielkim stopniu spe³nia oczekiwania
le�nictwa wobec gleboznawców, a �ci�lej wobec
rozpoznania gleb w lasach. G³ównym celem kla-
syfikacji gleb w lasach jest ich mo¿liwie dok³adne
rozpoznanie, a tak¿e ich ocena pod k¹tem zwi¹z-
ków z ro�linno�ci¹, a tego problemu twórcy ani
WRB, ani Soil Taxonomy nie podejmuj¹. Obie
wymienione klasyfikacje, stanowi¹c globalne sys-
temy, musia³y zaniechaæ relacji gleb z ro�linno-
�ci¹, poniewa¿ zmienno�æ ro�lin w tej skali jest
ogromna i wiêksza od zmienno�ci gleb. Natomiast
na tak relatywnie ma³ym obszarze jak Polska, gle-
boznawstwo mo¿e i powinno s³u¿yæ celom rów-
nie¿ innym ni¿ samo systematyzowanie jednostek,
bo inaczej zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e stanie
siê �sztuk¹ dla sztuki�. Gleboznawcy le�nicy sys-
tematyzuj¹ gleby opieraj¹c siê o parametry glebo-
we, z równoczesnym wykorzystaniem wska�niko-
wej funkcji ro�lin. Ro�liny w wielu przypadkach
dobrze pokazuj¹ wybrane w³a�ciwo�ci gleb, jak np.
trofizm gleb. Cecha ta uto¿samiana jest z ich ¿yzno-
�ci¹. Zatem po³¹czenie parametrów glebowych ze
wskazaniami ro�lin daje szybk¹ weryfikacjê jed-
nego kierunku oceny na podstawie  drugiego.
Relacje gleb i ro�linno�ci to fundament �rodowi-
skowych funkcji gleb i zarazem inspiracja do pod-
stawowego pytania o cel systematyzowania gleb?
Czemu znajomo�æ gleb ma s³u¿yæ, je¿eli nie
okre�laniu (i potem ewentualnie kszta³towaniu)
warunków ¿ycia ro�lin? Warunki zbli¿one do
naturalnych, jakie na wiêkszych obszarach nasze-
go kraju obecnie, poza ma³ymi wyj¹tkami, mo¿e-
my spotkaæ chyba tylko w lasach, s¹ najlepszym
poligonem do poznawania wzajemnych zwi¹zków.
Poprzednie wydania Systematyk by³y tego przy-
k³adem. Problemu relacji gleb i ro�linno�ci w SgP5
nie podjêto. Pozosta³y jedynie fragmenty informa-
cji o ro�linach z poprzednich wydañ Systematyki,
które niewiele wyja�niaj¹, natomiast prowokuj¹ do
wielu pytañ, a bywa, ¿e wprowadzaj¹ w b³¹d.

5. Kontrowersyjne s¹ � wprowadzona systematyka
gleb organicznych i zaproponowane ich nazwy.
Cytat s. 14. �Klasyfikacjê tych gleb oparto nie na
ogólnych procesach formowania siê z³ó¿ organicz-
nych oraz ich przeobra¿ania po odwodnieniu, lecz
na budowie profilu glebowego i w³a�ciwo�ciach
materia³ów organicznych�. W³a�ciwo�ci propono-
wane do stosowania odbiegaj¹ od prostych i
³atwych w uzyskaniu, uznanych w�ród przyrodni-
ków polskich podzia³ów torfów i gleb torfowych
na: niskie, przej�ciowe i wysokie. W miejsce tra-
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dycyjnych nazw stosowanych w literaturze polskiej
wprowadzono w SgP5 terminy miêdzynarodowe:
torfy fibrowe, hemowe i saprowe zamiast torfów
torfowisk niskich, przej�ciowych i wysokich.
Opisy i dokumentowanie poziomów genetycznych
gleb torfowych uwzglêdniaj¹ce te nowe nazwy,
mo¿na modyfikowaæ i poprawiaæ, natomiast na-
zewnictwo typów i podtypów gleb torfowych po-
winno zachowaæ ci¹g³o�æ. Zmiana tradycyjnych
nazw nie s³u¿y dobrze ani gleboznawstwu, ani jego
wizerunkowi u innych odbiorców. Nic nie sta³o na
przeszkodzie, aby nowe tre�ci (kryteria) wprowa-
dziæ do starych nazw.

6. W rozdziale �Wspó³czesna koncepcja definicji
gleby� na s. 31 jest m.in. zapisane za³o¿enie, ¿e
gleba jest ukszta³towana �przy wydatnym wp³y-
wie bezpo�rednim lub po�rednim gospodarczej
dzia³alno�ci cz³owieka�. Nie zdefiniowano wydat-
nego wp³ywu cz³owieka, wiêc takie sformu³owa-
nie mo¿e upowa¿niaæ do tezy, ¿e w proponowanej
Systematyce dotyczy to gleb uprawnych. Gleby
le�ne bowiem, w wielu terenach nie spe³niaj¹ tego
za³o¿enia. Nie mo¿na przecie¿ nazwaæ wydatnym
wp³ywem gospodarczej dzia³alno�ci cz³owieka
sadzenia drzew z przygotowaniem gleby raz na 100
lat w danym terenie, chocia¿ wiele obszarów od-
nawianych naturalnie nie podlega nawet tej czyn-
no�ci. Jest wiêc jeszcze du¿o terenów le�nych w
Polsce, gdzie gleba nie by³a poddana wydatnemu
wp³ywowi gospodarczej dzia³alno�ci cz³owieka.

7. Wprowadzenie Rzêdów, likwidacja Dzia³ów. W
SgP5 rzêdy sta³y siê g³ówn¹ jednostk¹ klasyfika-
cji gleb, zastêpuj¹c typy z poprzednich wydañ Sys-
tematyki. S¹ one bowiem wyró¿niane na podsta-
wie obecno�ci poziomów diagnostycznych lub ich
braku (!). Przebudowano wiêc hierarchiê jedno-
stek klasyfikacji gleb, do jakiej polski czytelnik
by³ przyzwyczajony. I tu uwaga, rzêdy bêd¹ za-
wieraæ wiêcej ni¿ jeden typ gleby, który przestaje
byæ jednostk¹ g³ówn¹ i co najwa¿niejsze � ten sam
typ gleby (w dawnym rozumieniu) pojawi siê w
kilku rzêdach! Ta nowo�æ sprawi, ¿e inni odbiorcy
(mniej obyci z gleboznawstwem) wykorzystuj¹cy
wiedzê o glebie w swojej pracy zawodowej bêd¹
musieli siê du¿o uczyæ, aby to zrozumieæ.
W definicji rzêdu zapisano ponadto, ¿e procesy
glebotwórcze zosta³y uporz¹dkowane w relacji do
klimatu i ¿ywych organizmów. Jak zapis o ¿ywych
organizmach ma siê do zespo³ów ro�linno�ci, po-
miniêtych (poza sporadycznymi przypadkami) w
tym wydaniu Systematyki, a by³ on jednym z wa¿-
niejszych elementów poprzednich wydañ SgP3,
SgP4, obecny nawet w definicji typu gleby. O ile

wiêc poprzednie wydania Systematyki gleb wyra�-
nie nawi¹zywa³y do miejsca gleb w �rodowisku,
poprzez chocia¿by zwi¹zek z ro�linno�ci¹, której
utrzymanie jest podstawow¹ funkcj¹ gleb, to obec-
ne wydanie staje siê ju¿ oderwane od tej funkcji.

8. Typy glebowe, s. 33. Definicja typu gleby jest nie-
zbyt precyzyjna. Z jednej strony stwierdza siê, ¿e
jest to podstawowa jednostka klasyfikacji, z dru-
giej obni¿a siê rangê typu gleby do jednostki nie-
zdefiniowanej, czyli ma³o istotnej. Np. zapis, ¿e
typ gleby powinien posiadaæ podobny typ próch-
nicy nie znajduje potwierdzenia w dalszej czê�ci
opracowania. Na stronie 85 wymieniono cechy
poziomu próchnicznego w glebach brunatnych
dystroficznych próchnicznych, jako umbric, rza-
dziej mollic, a w ogólnym opisie tego typu gleby
podano moder lub modermor, co jest sprzeczne z
mollic, pomimo ¿e tekst dotyczy gleb le�nych i
uprawnych. W opisie tej jednostki jest wiêc wy-
czerpany prawie ca³y zakres zmienno�ci próchnic
w glebach Polski, pod warunkiem, ¿e po³¹czymy
dwa systemy klasyfikacji poziomów próchnicz-
nych (europejski i polski ekologiczny stosowany
w lasach i amerykañski u¿yty w WRB stosowany
w glebach uprawnych). Tym sposobem zapis defi-
nicji typu glebowego (typu gleby) dotycz¹cy po-
dobnego typu próchnicy ze s. 33, jest niekonse-
kwentny, bo w tek�cie pracy mo¿na spotkaæ bar-
dzo ró¿norodne typy próchnicy w obrêbie jednego
typu gleby.
W dalszej czê�ci definiowania typu gleby okre�lo-
no, ¿e wyró¿nia siê go na podstawie podobnego
stopnia troficzno�ci. Wyniki badañ publikowane
m.in. w Rocznikach Gleboznawczych zwracaj¹ na-
tomiast uwagê na zró¿nicowan¹ troficzno�æ nie
tylko typów, ale i podtypów gleb bielicowych i
rdzawych, co w konsekwencji zapis ten czyni w¹t-
pliwym dla wymienionych typów gleb. Nieco sze-
rzej na ten temat w uwagach szczegó³owych, pkt.
5 i 18.

9. Poziom folic s. 43. Poziom folic to pojêcie miê-
dzynarodowe. W polskim gleboznawstwie mamy
precyzyjne i wielokrotnie lepiej udokumentowa-
ne w³asne podzia³y organicznych i mineralnych
poziomów próchnicznych gleb le�nych. W kon-
frontacji z naszymi krajowymi podzia³ami dane
informacyjne dotycz¹ce poziomu folic s¹ bardzo
skromne. Jednak wydzielenie gleb oddzielnego
typu w oparciu o ten poziom otwiera nowe pole
do dyskusji. Nieco wiêcej na ten temat w punkcie
20 uwag szczegó³owych. Wprowadzenie tego po-
ziomu do SgP5, w �lad za miêdzynarodowymi
wzorcami, stoi w sprzeczno�ci z Aneksem 5, który
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podaje (z uproszczeniami w stosunku do SgP4 i
Klasyfikacji gleb le�nych Polski) podzia³ próch-
nic le�nych na typy, podtypy i odmiany. Do cha-
rakterystyki typów i podtypów gleb aneks na ogó³
nie jest wykorzystany. Nazewnictwo, albo nie jest
u¿ywane, albo u¿ywane tylko selektywnie, a wy-
dzielone tam organiczne typy próchnic nazywane
s¹ �ció³k¹. Chocia¿ na s. 169 podano, ¿e cyt. �wy-
ró¿nia siê go na podstawie okre�lonych sekwencji
poziomów i podpoziomów�� dalej opisanych
symbolami i nazwami. W tek�cie za� czarnoziemy
i gleby bielicowe maj¹ jednakowe symbole pozio-
mów próchnicznych: O�A.

10. Wskazane by³oby opracowanie klucza do wydzie-
lania proponowanych typów i podtypów. Jest to
jedno z wa¿niejszych �narzêdzi� przy systematy-
zowaniu jakichkolwiek zbiorów. W trakcie powsta-
wania klucza tworzone s¹ rozdzielne i wyczerpu-
j¹ce kryteria, których brak w klasyfikowanych
zbiorach uniemo¿liwia wydzielenie danej jednost-
ki. Rozdzielno�æ jednostek, jako funkcja dobrych
kryteriów ujêtych w klucz, to transparentno�æ i
powtarzalno�æ diagnoz, to tak¿e trwa³o�æ rozwi¹-
zañ i tym samym wiarygodno�æ dyscypliny. Pre-
cyzyjne kryteria prawdopodobnie spowodowa³y-
by utworzenie jednego typu gleb brunatnych, bie-
licowych, p³owych. Spowodowa³yby tak¿e wydat-
ne zmniejszenie liczby podtypów. Problem ten jest
chyba kluczowy w przygotowaniu kolejnego wy-
dania Systematyki.

UWAGI SZCZEGÓ£OWE

1. W przegl¹dzie uk³adu jednostek Systematyki
pierwsza uwaga dotyczy rêdzin. Jednym z powa¿-
niejszych posuniêæ SgP5 jest umieszczenie rêdzin
w kilku rzêdach. Pierwsze przyk³ady rêdzin w ran-
dze podtypu znajduj¹ siê w rzêdzie gleb inicjal-
nych, nastêpne ju¿ w randze typu w rzêdzie gleb
s³abo ukszta³towanych. Kolejne rêdziny w randze
typu wystêpuj¹ w rzêdzie gleb brunatnoziemnych,
a tak¿e czarnoziemnych. Ten, ju¿ historyczny typ
gleb, kiedy� nasza chluba, bo nawet na innych kon-
tynentach w narodowych klasyfikacjach s³owo rê-
dzina istnieje odmieniane na wiele sposobów, zo-
sta³ zdeprecjonowany. Pisz¹cy te s³owa uwa¿a, ¿e
rêdzinom nale¿y siê wiêcej uwagi i pracy nad do-
skonaleniem kryteriów ich wydzielania. Niew¹t-
pliwie wszystkie jednostki rêdzin, rozrzucone
obecnie w kilku rzêdach w randze typów i podty-
pów, zebrane razem, zas³uguj¹ na jeden typ, tak
jak by³o to we wcze�niejszych Systematykach i
Klasyfikacjach gleb le�nych. Skoro wprowadza siê
w SgP5 poziom murshic i sideric, nieobecne w

WRB, to znaczy, ¿e Autorzy elastycznie uwzglêd-
niali zasady tego �wiatowego systemu porz¹dkowa-
nia gleb. Natomiast rozmieszczenie rêdzin w ró¿nych
rzêdach i w ró¿nych rangach, to wstêp do akceptacji
WRB w tej materii i powolna ich likwidacja.
Utrzymano gleby rdzawe, chocia¿ mog³y byæ are-
nosolami, natomiast rêdzin najwyra�niej ju¿ nie
ma kto broniæ. Znani gleboznawcy, np. rosyjscy
dziwi¹ siê, dlaczego Polacy nie zabiegaj¹ o ich
utrzymanie? Jest wiele przyk³adów jak inne kraje
zabiegaj¹ o w³asn¹ terminologiê w systematykach
globalnych.

2. Na stronie 80, z opisu typu wynika m.in., ¿e w gór-
skich rêdzinach w³a�ciwych wystêpuj¹ ró¿ne typy
górskiej materii organicznej (mor, modermor). W
opisie podtypu rêdziny w³a�ciwej typowej wymie-
nia siê poziom mollic (gdyby konsekwentnie u¿yto
le�nej terminologii, to powinno byæ mull). Czy to
oznacza, ¿e tych gleb w górach byæ nie mo¿e? Wcze-
�niej czytamy bowiem, ¿e w górach gleby te maj¹
materiê organiczn¹ mor lub modermor, a to prze-
cie¿ jest sprzeczne z mollic. Nie zdefiniowano te¿,
co to jest �górska materia organiczna�.

3. Pararêdziny zaliczono do gleb s³abo ukszta³towa-
nych, co jest trudne do akceptacji. Przyjête kryteria
zawarto�ci wêgla dla poziomu próchnicznego s¹ nie
do przyjêcia na obszarach le�nych � ochric i 1�2%
materii organicznej, to ewidentna gleba uprawna, a
nawet intensywnie uprawiana. W lasach bowiem,
pararêdziny mog¹ zawieraæ np. od 3,79 do 6,69%
wêgla organicznego (Atlas gleb le�nych Polski 2010)
i s¹ to gleby o dobrze wykszta³conym poziomie
próchnicznym. To kolejny przyk³ad sugeruj¹cy, ¿e
SgP5 dotyczy tylko gleb uprawnych.

4. Gleby brunatnoziemne, s. 82. Na tej stronie Auto-
rzy przyznaj¹, ¿e �naturaln¹ ro�linno�ci¹ wspó³-
tworz¹c¹ gleby brunatnoziemne by³y lasy li�cia-
ste i mieszane�. Taka i podobna uwaga nale¿y siê
wiêkszo�ci naszych gleb, które powsta³y z udzia-
³em ro�linno�ci le�nej, gdy¿ lasy w nieodleg³ej
przesz³o�ci pokrywa³y prawie ca³y l¹dowy obszar
naszego kraju. We wstêpnej czê�ci do tego rzêdu
zamiennie u¿ywane s¹ terminy gleby brunatno-
ziemne i brunatne.

5. Podzia³ gleb brunatnych na eutroficzne i dystro-
ficzne. W poprzednim wydaniu SgP4 gleby bru-
natne mia³y równie¿ 2 typy: brunatne w³a�ciwe i
brunatne kwa�ne. Obecne wydanie SgP5 najwy-
ra�niej zapo¿yczy³o z WRB t³umaczenie na: eu-
troficzne (chyba od eutric) i dystroficzne (chyba
od dystric). Takie nazewnictwo w jêzyku polskim
jest wysoce niefortunne. Skoro ubo¿sze gleby bru-
natne nazwano dystroficznymi, to do jakiej grupy
troficznej zaliczyæ nale¿y gleby rdzawe, bielicowe,
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arenosole? Nie ma uzasadnienia, aby gleby brunat-
ne, nawet najubo¿sze nazywaæ dystroficznymi. Sko-
ro jest poziom cambic, a musi byæ, to wymagana
jest odpowiednia granulacja, a ta zawsze jest ciê¿-
sza w tym poziomie ni¿ w poziomie albic, czy spodic
(za wyj¹tkiem gór). Tylko samo uziarnienie, nie
wspominaj¹c o innych cechach, przeczy nazwie
dystroficzny. Przyk³adowo: brunatne dystroficzne
wg SgP5 mog¹ mieæ V w warstwie 25�75 cm wy-
nosz¹cy np. 59%. Takie gleby w lasach s¹ ewident-
nie eutroficzne, a nie dystroficzne, oligotroficzne,
lub mo¿e mezotroficzne. Na takich glebach mo¿na
spotkaæ w lasach zespo³y Galio odorati-Fagetum,
Melico-Fagetum (¿yzna buczyna ni¿owa), Denta-
rio glandulosae-Fagetum (¿yzna buczyna górska).
Zespo³y takie flory�ci nazwali ¿yznymi, jak wiêc
mog¹ one rosn¹æ na glebach dystroficznych? A gle-
by brunatne dystroficzne z cechami vertic wytwo-
rzone s¹ z utworów ilastych i s³owo dystroficzny
jest tu dysonansem. W podtypie 3.2.2. w glebach
brunatnych dystroficznych próchnicznych przewi-
dziano, ¿e w górach rzadko gleby te mog¹ mieæ
poziom mollic niespe³niaj¹cy kryterium mi¹¿szo-
�ci. Jak zatem pogodziæ poziom mollic nawet nie-
wielkiej mi¹¿szo�ci z dystrofi¹ tych gleb?

6. Kolejnym problemem jest wydzielenie dwóch ty-
pów gleb brunatnych. Skoro w obu typach gleb bru-
natnych jest poziom cambic, to powinien to byæ je-
den typ gleby. Nie ma ¿adnych ograniczeñ w wy-
dzielaniu liczby podtypów gleb brunatnych. Dlacze-
go w tym przypadku nie skorzystano z wzorca WRB,
gdzie jest jedna jednostka g³ówna � cambisols?

7. Nastêonym problemem gleb brunatnych s¹ kryte-
ria podzia³u na eutroficzne i dystroficzne. SgP4
przyjê³a wysycenie kationami V w wysoko�ci 50%
dla granicy miêdzy brunatnymi w³a�ciwymi i kwa-
�nymi, a Autorzy SgP5 podnie�li j¹ o 10%. Nie-
stety utrzymali mi¹¿szo�æ analizowanej diagno-
stycznej warstwy. Warstwa gleby o zasiêgu 25�75
cm jest mo¿e wystarczaj¹ca dla ro�linno�ci upraw-
nej, ale dla drzew 75 cm g³êboko�ci jest zbyt p³ytk¹
granic¹. Ro�linno�æ drzewiasta korzysta z warstw
gleby g³êbszych od 75 cm, wykazuj¹c charakter
eutroficzny, pomimo ¿e do 75 cm V kwalifikuje
glebê do ni¿szych kategorii troficznych. Zatem
przyjête g³êboko�ci nie s¹ dobrze dobrane dla
drzew le�nych. Ten element te¿ jest przyk³adem
sugeruj¹cym, ¿e SgP5 nie obejmuje gleb w lasach.

8. Kolejnym elementem jest czêste u¿ywanie w za-
pisie morfologii gleb brunatnych eutroficznych
symbolu O, a tak¿e w innych, ¿yznych i bardzo
¿yznych typach gleb. To prawdopodobnie jest
uk³on w stronê gleb le�nych, ale niefortunny. Naj-
bogatsze gleby brunatne w lasach posiadaj¹ �ció³-

kê tylko okresowo (po jesiennym opadzie li�ci) i
sekwencja poziomów nie powinna zawieraæ po-
ziomu O, albo precyzowaæ, co to jest za poziom,
np. �ció³ka le�na. Podobnie jest z wieloma typami
gleb, w tym z naj¿y�niejszymi czarnoziemami, gle-
bami deluwialnymi, czarnymi ziemiami, madami.
Niekonsekwentne pojawianie siê i znikanie pozio-
mu O rodzi pytanie o cel jego obecno�ci. W prze-
ciêtnych i ubo¿szych glebach le�nych wystêpuje
zawsze taki poziom, ale zró¿nicowany i odpowied-
nio nazwany wraz z symbolem (patrz Aneks 5),
natomiast w glebach uprawianych � nie wystêpu-
je. Uwa¿ny czytelnik dostrze¿e, ¿e górne poziomy
wielu typów gleb � arenosoli, gleb bielicowych,
brunatnych, czarnoziemów s¹ takie same: O�A.
Likwidacja ró¿norodno�ci poziomów O, dobrze
udokumentowanych i opisanych w licznej polskiej
literaturze problemu, doprowadzi³a do powstania
propozycji niejasnych, a czêsto sprzecznych.

9. Zapis trwa³o�ci uwilgotnienia gleb. Przez co naj-
mniej 20 konsekutywnych lub 30 kumulatywnych
dni w roku nie wykazuj¹ lub wykazuj¹ wysycenie
wod¹ w obrêbie 100 cm i to przez wiêkszo�æ lat.
Czy nie jest to pusty zapis? W praktyce kartogra-
ficznej zwykle nie ma czasu, ani pieniêdzy, aby to
sprawdzaæ w terenie dla opisywanych przypadków.
Takie trudno sprawdzalne, kosztowne i pracoch³on-
ne warunki diagnostyczne stawiane niektórym ce-
chom mog¹ powodowaæ, ¿e kolejni badacze omi-
jaj¹ je, przepisuj¹c dane z instrukcji. Powinni�my
mieæ bowiem na uwadze, ¿e informacje te nie s³u¿¹
tylko pracom badawczym. Diagnozowanie gleb w
Polsce ci¹gle jeszcze ma miejsce na du¿ych ob-
szarach. S¹ to g³ównie obszary le�ne, gdzie karto-
waniem gleb zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy,
pracuj¹ce w tak zwanym akordzie.

10. Gleby rdzawoziemne s. 88. Tu kolejny raz przy-
znano, ¿e gleby te powsta³y przy udziale ro�linno-
�ci le�nej i ¿e z punktu widzenia le�nictwa gleby
rdzawoziemne nale¿¹ do dobrych gleb. To praw-
da, ale tylko czê�ciowa. Badania publikowane m.in.
po Kongresie PTG w Warszawie np. na ³amach
Roczników Gleboznawczych, wykaza³y, ¿e s¹ to
gleby bardzo ró¿norodne, od najubo¿szych gleb
borów do sporadycznie nawet zasobnych gleb la-
sów. Potwierdza to równie¿ ro�linno�æ le�na to-
warzysz¹ca glebom rdzawym. Te szcz¹tkowe i
wyrywkowo podawane informacje o zwi¹zkach
gleb z siedliskami lub ro�linno�ci¹ le�n¹ w SgP5
rodz¹ ró¿ne pytania o przyczynê usuniêcia d³u¿-
szych fragmentów na ten temat z poprzednich
wydañ Systematyki. A mo¿e wzorcowe typy gleb
pozosta³y ju¿ tylko w lasach, a gleby opisane w
SgP5 s¹ w wiêkszo�ci agroziemiami?
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11. Rz¹d gleby p³owoziemne, s. 91. Gleby p³owe zdo-
minowa³y SgP5. Mo¿na dodaæ, ¿e wszystkie po-
zosta³e nie by³y tak licznie dzielone na typy i pod-
typy. We wprowadzeniu do tego rzêdu dowiaduje-
my siê, ¿e typow¹ ro�linno�ci¹ gleb p³owych s¹
lasy mieszane, rzadziej formacje trawiaste. Zarów-
no wymieniony typ siedliska jak i formacje tra-
wiaste, nie s¹ najczêstszymi przypadkami funkcjo-
nowania gleb p³owoziemnych w naszym kraju. W
lasach, czytamy dalej, wystêpuje �materia orga-
niczna� typu mull, modermull, moder, a niekiedy
na przej�ciu do typu mor. Czyli prawie wszystkie
mo¿liwe. A przecie¿ mull to sekwencja poziomów
Ol i A, a wiêc musi w nim byæ równie¿ poziom
próchniczny mineralny A, w którym zawarto�æ
materii organicznej najczê�ciej wynosi do kilku
procent. Takich ma³o precyzyjnych informacji,
zw³aszcza dotycz¹cych typów próchnic jest wiê-
cej i wcze�niej ju¿ o tym wspomniano.

12. Próbuj¹c zrozumieæ mnogo�æ podtypów w 3 ty-
pach gleb p³owych zauwa¿ono takie problemy:
� czy konieczne jest wydzielanie podtypów spiasz-
czonych i piaszczystych, skoro odró¿niaj¹ce je ce-
chy obejmuj¹ kryteria rodzajów i gatunków gleb?
W kontek�cie �spiaszczonych i piaszczystych gleb
p³owych� pojawia siê dodatkowy problem konse-
kwentnego podej�cia do wydzielania podtypów we
wszystkich typach. Przyk³adem mog¹ byæ gleby
bielicowe, zwykle piaszczyste, powinno siê wiêc
przewidzieæ np. podtyp gleb bielicowych glinia-
stych jako co� odmiennego. W naszych górach ta-
kich �ciê¿szych� gleb bielicowych jest du¿o;
� wszystkie podtypy gleb p³owych zaciekowych
mieszcz¹ siê w nazwach w pierwszym typie gleb
p³owych, zatem po³¹czenie tych dwóch typów w
jeden zmniejszy³oby znacz¹co liczbê jednostek. Z
punktu widzenia ro�linno�ci naturalnej, oba te typy
prezentuj¹ tê sam¹ warto�æ w tworzeniu warun-
ków ¿ycia ro�lin. Ich zró¿nicowanie na podtypy
jest bli�niacze;
� czy uzasadnione jest wydzielanie typu gleb p³o-
wych podmok³ych, skoro w typach wcze�niejszych
s¹ proponowane podtypy: opadowo-glejowe i grun-
towo-glejowe?

13. Do gleb p³owych stosuje siê ta sama uwaga, któr¹
sformu³owano dla gleb brunatnych. W propono-
wanych 3 typach gleb p³owych poziomem diagno-
stycznym jest poziom argic, zatem jest to jeden
typ gleby. Nie ma ograniczeñ w wydzielaniu licz-
by podtypów gleb p³owych, trzeba tylko ustaliæ
kryteria. Ograniczenie liczby typów gleb p³owych
do jednego, z wieloma podtypami, zwiekszy³oby
przejrzysto�æ Systematyki.

14. Gleba p³owa podmok³a typowa. Komentarz do-
tycz¹cy przydatno�ci le�nej tych gleb jest lapidar-
ny i nietrafny. Wspomnienie o ³êgach w tym miej-
scu, z ca³kowitym brakiem informacji o tych sie-
dliskach przy omawianiu mad rzecznych, jest nie-
zrozumia³e. Takie szcz¹tkowe informacje o siedli-
skach wprowadzaj¹ czytelnika w b³¹d. Le�nicy po-
siadaj¹ i ci¹gle doskonal¹ bardzo powa¿ny system
diagnozowania siedlisk, ³¹cz¹cy gleby i ro�linno�æ
le�n¹. Tak wiêc jednozdaniowe �zalecenia� nie
mog¹ byæ akceptowane, a gleby p³owe podmok³e
typowe, wystêpuj¹ najczê�ciej w gr¹dach niskich.

15. Rz¹d gleb bielicoziemnych s. 99. Pierwsze spo-
strze¿enie o potrzebie jednego typu, ju¿ wyekspo-
nowano we wcze�niejszych typach gleb. Skoro w
obu typach gleb bielicoziemnych wystêpuj¹ pozio-
my diagnostyczne albic i spodic to jest to jeden
typ gleby. Nie ma ograniczeñ w wydzielaniu licz-
by podtypów gleb, trzeba je tylko udokumentowaæ
i znale�æ kryteria.
W informacji wstêpnej do rzêdu zawarto jedno
d³u¿sze zdanie dotycz¹ce relacji z ro�linno�ci¹
le�n¹. Skoro obecn¹ Systematykê pozbawiono
zwi¹zków z ro�linno�ci¹, jaka by³a w SgP3 i SgP4,
to zbêdne jest zamieszczanie takich szcz¹tkowych
informacji, poniewa¿ niewiele wnosz¹ do pozna-
nia gleb, jak i do relacji gleba/ro�linno�æ. Przy-
padków charakterystyki gleb w SgP5, stoj¹cych w
konflikcie z osi¹gniêciami nauk le�nych jest wiê-
cej. Przyk³adem jest opis materii organicznej na s.
103, w którym okre�la siê ten poziom, jako �ció³-
kê (!). Najja�niej przedstawiono to w opisie bielic
typowych, gdzie zakre�lono mi¹¿szo�æ �ció³ki do-
chodz¹c¹ do 25 cm, w kolejnym zdaniu podano,
¿e bezpo�rednio pod poziomem �ció³ki wystêpuje
poziom albic Es. Jest to niezgodne z Aneksem 5,
w którym wed³ug (ze zmianami) SgP4 lub Ekolo-
gicznych podstaw siedliskoznawstwa le�nego 1975,
lub Klasyfikacji gleb le�nych Polski 2000, lub in-
nych �róde³, zamieszczono podzia³y i charaktery-
styki typów próchnic le�nych, nazywaj¹c je typem
materii organicznej i tylko pod koniec tekstu Anek-
su, dwukrotnie tylko pozostawiono, jak w orygi-
nale � typ próchnicy. Obecne w Aneksie 5 i do-
brze zdefiniowane pojêcia takie jak: surowina,
detrytus, butwina, epihumus nie s¹ wykorzystywa-
ne w opisach gleb le�nych.

16. Rz¹d 7. Gleby czarnoziemne. Problemem dla mnie
w tej grupie gleb by³y poziomy O w opisach se-
kwencji. O tym pisa³em nieco wiêcej wcze�niej
analizuj¹c gleby brunatne. Skoro s¹ to w wiêkszo-
�ci gleby uprawne, to sk¹d w nich poziom O, no i
co to za poziom, bo w morfologii gleb bielicowych
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jest taki sam symbol O? Kolejna sprawa, to obec-
no�æ rêdzin i mad w tym miejscu. Ale o tym ju¿
by³o wcze�niej.

17. Rz¹d 8. Gleby glejoziemne. Istotn¹ ró¿nic¹ w tych
glebach w stosunku do SgP4 i WRB równie¿, jest
brak samodzielnej jednostki ujmuj¹cej gleby z ogle-
jeniem opadowym. Jest to znacz¹ca zmiana. W tra-
dycyjnym polskim gleboznawstwie gleby te s¹ moc-
no utrwalone i przekonaæ u¿ytkowników, ¿e to jed-
na grupa gleb z gruntowoglejowymi, bêdzie trud-
no. Zw³aszcza, ¿e w innych typach gleb pojawiaj¹
siê podtypy gleb opadowo-glejowych i gruntowo-
glejowych, jako oddzielne jednostki. W tym przy-
padku zlikwidowano co�, co funkcjonuje w WRB.

18. Rz¹d 9. Vertisole. Podobnie jak w glebach bru-
natnych, niefortunnym jest nazwanie vertisoli dys-
troficznymi. Je¿eli taka gleba w obrêbie 50 cm
mi¹¿szo�ci, posiada warstwê 25 cm o pH w H2O
4,9, a V wynosi 49%, wystêpuje mineralny poziom
A, a w poziomie C mog¹ byæ wêglany, to jest to
gleba eutroficzna, a nie dystroficzna. Podzia³ gleb
na dystroficzne, oligotroficzne, mezotroficzne i eu-
troficzne musi byæ spójny i jednolity dla wszyst-
kich typów gleb. Drugim problemem w tym miej-
scu jest pytanie, jakich gleb w Polsce jest wiêcej,
vertisoli czy gleb opadowo-glejowych?

19. Rz¹d 10. Gleby organiczne, s. 119. Ujêcie gleb
organicznych w jeden rz¹d tworzy ogólnie pozy-
tywny obraz. Dok³adniejsze studiowanie opisów
pozwala dowiedzieæ siê, ¿e Autorzy analizuj¹ fi-
zyczne cechy torfów, ró¿ne formy wody, stopieñ
rozk³adu, gêsto�æ itp. Ca³kowicie pominiêto che-
miczne w³a�ciwo�ci torfów. Taki podzia³ utrudni
poszukiwanie zwi¹zków z ro�linno�ci¹ oraz iden-
tyfikacje przydatno�ci torfów do ich wykorzysty-
wania gospodarczego. Wiêcej o tych glebach w
punkcie 5. Uwag ogólnych.

20. Gleby organiczne �ció³kowe. Jest to chyba przy-
k³ad nawi¹zywania do miêdzynarodowych tenden-
cji. Jednak s³owo �ció³ka w naukach le�nych jest
zdefiniowana i skoro w SgP5 nie podaje siê w³a-
snej definicji, lokalizuj¹c takie gleby w lasach, s³o-
wo to nale¿y rozumieæ w jego pierwotnym, le�nym
znaczeniu wielokrotnie definiowanym np. w Kla-
syfikacjach gleb le�nych. Je¿eli wiêc takie du¿e
nagromadzenie �ció³ki w lasach gdzie� jest, to ma
to charakter chwilowy zwi¹zany mo¿e z nawianiem
li�ci i (lub) igliwia drzew do jakiej� pu³apki, gdzie
one okresowo s¹ sztucznie zatrzymywane. Wydzie-
lanie odrêbnego typu gleby folisoli w lasach Polski
nie znajduje uzasadnienia. Dodatkowo informacja
o tych glebach, ¿e �podczas ulewnych deszczy i w
okresie topnienia �niegu mog¹ byæ nasycone wod¹�

nie jest wyró¿niaj¹ca dla tych gleb, poniewa¿ wiêk-
szo�æ gleb w takich warunkach jest nasycona wod¹.
Propozycja folisoli powinna opieraæ siê na pozio-
mie diagnostycznym folic, czego Autorzy nie na-
pisali, ale to sta³oby w sprzeczno�ci czêstego ich
wystêpowania w wilgotnych ekosystemach Ni¿u
Polskiego. Poziom folic wed³ug WRB wystêpuje
w warunkach dobrej aeracji, co k³óci siê z wilgot-
nymi ekosystemami. Gdzie w Polsce takie gleby
wystêpuj¹?

21. Zwykle po glebach organicznych w polskich sys-
temach klasyfikacji gleb wystêpowa³y mady. Zna-
laz³em je w trzech czê�ciach. W opisie wstêpnym
do typu mady brunatne znalaz³em fragment mó-
wi¹cy o tym, ¿e nie widaæ w nich wyra�nego war-
stwowania materia³ów fluvic, a jest poziom cam-
bic. Taki zapis nasuwa pytanie, dlaczego gleby ta-
kie proponuje siê nazywaæ madami? W opracowa-
niu, którego tekst ten dotyczy trzy typy mad zosta-
³y umieszczone w trzech ró¿nych rzêdach. Jest to
kolejny argument przeciwko stosowaniu rzêdów
w polskim systemie klasyfikacji gleb.

PODSUMOWANIE

1. Systematyka gleb Polski, wydanie 5 ujmuje gleby
zdecydowanie odmiennie od dotychczasowych jej
wydañ. Oparcie Systematyki o rzêdy, jako jednost-
kê g³ówn¹ zawieraj¹ce czêsto po kilka typów,
wprowadza uk³ad, który na obszarze wielko�ci
Polski nie zawsze mo¿na nazwaæ systematyzowa-
niem zbiorów gleb.

2. W podstawowych za³o¿eniach SgP5 stwierdza ¿e,
nieodzownym atrybutem gleby jest jej zdolno�æ do
zaopatrzenia ro�lin bytuj¹cych w terenie w wodê i
sk³adniki pokarmowe. Niestety ju¿ we wstêpie, a tak-
¿e w tre�ci odst¹piono od ro�lin, co by³o wa¿nym
elementem poprzednich wydañ Systematyk.

3. Niektóre nowo�ci miêdzynarodowe maj¹ w¹tpliw¹
przydatno�æ dla charakterystyki gleb w Polsce.
W¹tpliwo�ci dotycz¹ gleb w lasach, które Autorzy
potraktowali niekonsekwentnie, bez znajomo�ci
ich specyfiki, wyrywkowo podaj¹c szcz¹tkowe in-
formacje o ro�linno�ci. Przyk³adem jest tu potrak-
towanie poziomów próchnicznych. SgP5 koncen-
truje siê na glebach uprawnych, na co jest wiele
dowodów, chocia¿by we wstêpnej definicji gleby.
Próbuj¹c jednak przenie�æ spostrze¿enia z terenów
uprawnych do lasu, aby klasyfikacja dotyczy³a ca-
³ego kraju pominiêto wiele problemów. Tak wiêc
na blisko 30% powierzchni naszego kraju obejmu-
j¹cej tereny le�ne, SgP5 nie powinna byæ u¿ywa-
na.

Bereitgestellt von  Warsaw University of Life Sciences | Heruntergeladen  20.01.20 09:50   UTC



56 S. BRO¯EK

4. Zaniechanie relacji gleba/ro�linno�æ w SgP5 jest te¿
wstêpem do kwestionowania strefowo�ci gleb. Po-
miniêcie ró¿nic w morfologii poziomów próchnicz-
nych wielu gleb, które s¹ nastêpstwem wp³ywu zró¿-
nicowanej ro�linno�ci na obszarze jakim jest Pol-
ska, stawia pod znakiem zapytania ró¿norodno�æ
gleb tundry, tajgi, lasów mieszanych, stepów itp.
Zró¿nicowana materia organiczna, produkt ró¿no-
rodnej ro�linno�ci uwarunkowanej klimatem, by³a
i jest przecie¿ motorem rozwoju w³a�ciwo�ci i mor-
fologii gleb w strefach kuli ziemskiej.

5. Deprecjacja rêdzin, po³¹czenie typów gleb opado-
wo-glejowych i gruntowo-glejowych, proponowa-
nie typu gleb organicznych �ció³kowych, odej�cie
w niektórych jednostkach od tradycyjnych ju¿
nazw (gleby torfowe), oparcie ca³ej Systematyki o
rzêdy, a nie o typy gleb, nieuwzglêdnienie zasady,
jeden poziom diagnostyczny � jeden typ gleby, nie-
uzasadniona liczba gleb p³owych s³abo udokumen-
towanych, brak klucza do wydzielania jednostek,
wprowadzenie Aneksu 5 i nieuwzglêdnienie jego
tre�ci w pracy, du¿e zamieszanie w nazewnictwie
i symbolice poziomów próchnicznych, zrównanie
symboliki powierzchniowych poziomów np. gleb
bielicowych i czarnoziemów, to podstawowe man-

kamenty. Jedne z nich wydaj¹ siê byæ powodowa-
ne przez d¹¿enie do zgodno�ci z systemami miê-
dzynarodowymi, a inne znów przecz¹ temu.

6. Kolejne wydania Systematyki gleb Polski oraz Kla-
syfikacji gleb w lasach rozchodz¹ siê. Pora to g³o-
�no powiedzieæ. Byæ mo¿e warto reaktywowaæ w
strukturach Polskiego Towarzystwa Gleboznaw-
czego grupê robocz¹ zajmuj¹c¹ siê glebami w wa-
runkach zbli¿onych do naturalnych. Specyfika gleb
w lasach nie mo¿e byæ pomijana i eliminowana w
naszej krajowej Systematyce gleb, w imiê zgod-
no�ci z systemami miêdzynarodowymi.

7. W trosce o jako�æ Systematyki wyliczam elemen-
ty, które wed³ug mojej wiedzy powinny byæ po-
traktowane inaczej i aby nie by³y one pominiête w
kolejnej jej edycji. Powy¿sze uwagi s¹ subiektyw-
nymi spostrze¿eniami autora tekstu.

Motto:

Cudze chwalicie, swego ���� nie szanujecie

Nieco zmieniona fraza Wincentego Pola

Prof. dr hab. Stanis³aw Bro¿ek
Katedra Gleboznawstwa Le�nego, Wydzia³ Le�ny,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
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