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WPROWADZENIE

Ze wzglêdu na to, ¿e wymieniony w tytule artyku³
nie jest artyku³em dyskusyjnym, lecz zbiorem licz-
nych uwag, najczê�ciej nieprofesjonalnych, na temat
Systematyki gleb Polski, wyd. 5, 2011 (SgP5), w�ród
których znalaz³o siê mnóstwo b³êdów oraz z powodu
niezrozumienia przez Autora istoty systematyki gleb,
a tak¿e tekstu ocenianej �Systematyki...�, w niniej-
szym opracowaniu nie podjêto szerszej dyskusji me-
rytorycznej, jedynie przedstawiono sprostowania do
b³êdnych wypowiedzi Autora, które dotycz¹ SgP5.
Tym bardziej jest to konieczne, ¿e Autor nie jest spe-
cjalist¹ z zakresu systematyki gleb, a Jego artyku³
zosta³ opublikowany w czasopi�mie naukowym.

Wprawdzie autor napisa³, ¿e cyt. �G³ównym nur-
tem niniejszej dyskusyjnej wypowiedzi jest analiza
Systematyki gleb Polski 2011 pod k¹tem uwzglêdnie-
nia specyfiki gleb le�nych, które zajmuj¹ blisko 30%
powierzchni naszego kraju�, ale nie ogranicza siê do
tego zakresu, a próbuje oceniaæ wspomnian¹ syste-
matykê w ca³o�ci.

Dla wiêkszej jasno�ci niniejszego sprostowania,
zostanie ono przedstawione wed³ug punktacji stoso-
wanej we wspomnianym artykule, mimo ¿e punkty
te nie zosta³y przez Autora artyku³u u³o¿one logicz-
nie wed³ug tre�ci w nich zawartych, lecz chaotycz-
nie, co robi wra¿enie lu�nych notatek niedotycz¹cych
�ci�le systemu klasyfikacji gleb Polski, który jest opra-
cowaniem zwartym merytorycznie i u³o¿onym zgod-
nie z logik¹ klasyfikacji przyrodniczej. Logika ta
odnosi siê do systematyki gleb, która ��jest syste-
mem sortowania i porz¹dkowania jednostek glebo-
wych�, i ��w celu lepszego zrozumienia wymaga bu-
dowy hierarchicznej, sk³adaj¹cej siê z kilku katego-
rii�. �Ze wzglêdu na heterogeniczno�æ jednostek gle-
bowych nale¿y je sortowaæ w ni¿sze kategorie�, a po-
rz¹dkowanie musi opieraæ siê na zrozumia³ych wyró¿-
nikach (SgP5, 2011). W tym przypadku s¹ to: pozio-
my diagnostyczne, cechy diagnostyczne i w³a�ciwo�ci
diagnostyczne, bêd¹ce w danej glebie efektem dzia³a-
nia zespo³u czynników glebotwórczych, na które na-
³o¿y³y siê skomplikowane procesy glebotwórcze. Efek-
tem tych procesów jest pewien uk³ad poziomów gene-
tycznych w profilu, wykazuj¹cych okre�lone w³a�ci-
wo�ci fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono sprostowania nie�cis³o�ci, jakie znalaz³y siê w artykule Stanis³awa Bro¿ka pt. �Czy sys-
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vol. 63, nr 3, 2012: 49�56. Praca ta jednak nie jest artyku³em dyskusyjnym, lecz zbiorem uwag, najczê�ciej nieprofesjonalnych, na
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cych z niezrozumienia przez Autora istoty systematyki gleb, a tak¿e tekstu ocenianej �Systematyki...�, dlatego w niniejszym opraco-
waniu nie podjêto szerszej dyskusji merytorycznej, jedynie przedstawiono sprostowania do b³êdnych wypowiedzi Autora, które
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S³owa kluczowe: systematyka gleb Polski, korekta do uwag krytycznych

'(�
DE GRUYTER
OPEN

DOI: 10.2478/ssa-2014-0006



40 JERZY MARCINEK, JOLANTA KOMISAREK, ANDRZEJ MOCEK, RENATA BEDNAREK, STEFAN SKIBA

SPROSTOWANIA DO UWAG OGÓLNYCH

Ad. 1. Autor napisa³, ¿e SgP5 jest mocno przebu-
dowana, a podstawow¹ jednostk¹ systematyczn¹ gleb
s¹ w tym wydaniu rzêdy. Nale¿y stwierdziæ, ¿e Autor
artyku³u niedok³adnie przeczyta³ �Systematykê� i nie
zauwa¿y³, ¿e w rozdz. 1.2 (str. 33) i in. wyra�nie na-
pisano, ¿e �Typ gleby jest podstawow¹ jednostk¹ kla-
syfikacyjn¹...�, a nie rz¹d.

Ad. 2. Autor napisa³, ¿e w SgP5 �nawi¹zywanie
do miêdzynarodowych systemów posz³o za daleko�.
Ta uwaga jest niezrozumia³a, gdy¿ ca³a omawiana
systematyka jest opracowana na obszernych, polskich
materia³ach badawczych, z uwzglêdnieniem najnow-
szych osi¹gniêæ systematyk (taksonomii) �wiatowych.

Ad. 3. Autor pisze, ¿e: �Nawi¹zaniem by³o np.
utworzeniem rzêdów na wzór �Soil Taxonomy�.
Tutaj znów Autor nie doczyta³ w rozdz. 1.2, ¿e za-
sady wydzielenia kategorii glebowych, a wiêc i rzê-
dów, oparto na obecno�ci lub braku poziomów dia-
gnostycznych, b¹d� cech charakterystycznych, od-
zwierciedlaj¹cych dzia³anie okre�lonych zespo³ów
procesów glebotwórczych. Rzêdy glebowe wprowa-
dzono ju¿ w 1989 roku do 4. wyd. Systematyki gleb
Polski (SgP4), a w wyd. 5. uzupe³niono je zgodnie
z potrzebami systemu klasyfikacyjnego. Nale¿y tu
dodaæ, ¿e w Soil Taxonomy (1999) wydzielono
6 kategorii, a gleby zaliczane do najwy¿szej � czyli
rzêdu � wydzielane s¹ nie tylko na podstawie po-
ziomów, cech i w³a�ciwo�ci diagnostycznych, ale
m.in. równie¿ warunków wilgotno�ciowych gleb
i warunków klimatycznych.

Ad. 4. Autor pisze, ¿e: �Niestety Systematyka
w niewielkim stopniu spe³nia oczekiwania le�nictwa
wobec gleboznawców, a �ci�lej wobec rozpoznawa-
nia gleb w lasach�. Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ¿e ter-
miny klasyfikacja i identyfikacja s¹ czêsto mylnie sto-
sowane jako synonimy. Klasyfikacja gleb jest logicz-
nym grupowaniem indywiduów glebowych w okre-
�lone grupy taksonomiczne lub kategorie. Identyfi-
kacja natomiast, jest rozpoznawaniem indywiduum
glebowego, wed³ug jego lokalizacji i charakterystyk
pedonu oraz umieszczeniem go w schemacie klasyfi-
kacyjnym. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim
przypadku zespo³y kryteriów rozpoznawania gleb s¹
niezbêdne do sklasyfikowania gleby. S¹ one przed-
stawione w cz. I, �Za³o¿enia do systematyki...�, s. 31�
61, i zdefiniowane na podstawie ilo�ciowych cech roz-
poznawalnych w terenie, czego nie mia³a w takim
zakresie ani SgP4 (1989), ani �Klasyfikacja gleb le-
�nych Polski� (2000). Stwierdzenie zatem przez Au-
tora, ¿e SgP5 w niewielkim stopniu spe³nia oczeki-
wania le�nictwa, jest wielkim nieporozumieniem,
�wiadcz¹cym o nieznajomo�ci klasyfikacji przyrod-
niczej gleb i ich systematyki.

Ad. 5. W punkcie tym Autor wykaza³ brak roze-
znania w obrêbie systematyki gleb organicznych. Nie
przeczyta³ uwa¿nie ani podrozdzia³u 1.3., ani defini-
cji epipedonów: folic, histic, murshic oraz podroz-
dzia³u 2.3 i materia³ów fibic, hemic, sapric, limnic,
ani rzêdu 10. �Gleby organiczne�. Po dok³adnym prze-
czytaniu tych rozdzia³ów nie ma mo¿liwo�ci pomy-
lenia torfów torfowisk niskich, przej�ciowych i wy-
sokich z torfami fibrowymi, hemowymi i saprowy-
mi. Powszechnie stosowany podzia³ na torfy niskie,
wysokie i przej�ciowe opiera siê na geobotanicznej
charakterystyce torfu, okre�lanej na podstawie anali-
zy torfotwórczych zbiorowisk ro�linnych, które roz-
poznawane s¹ poprzez mikroskopow¹ analizê ma-
kroszcz¹tków ro�linnych i niewiele ma on wspólne-
go ze wspó³czesnym podzia³em utworów organicz-
nych, jako materia³ów macierzystych gleb.

Ad. 6. Wed³ug Autora zdanie: �gleba jest ukszta³-
towana m.in. (...) przy wydatnym wp³ywie bezpo�red-
nim lub po�rednim gospodarczej dzia³alno�ci cz³o-
wieka� jest b³êdne. Mo¿na zatem zapytaæ Autora czy:
1) kwa�ne deszcze i 2) ogólne odwodnienie teryto-
rium naszego kraju, 3) zr¹b lasu, jego trzebie¿, prze-
budowa drzewostanów, nowe nasadzenia lasów, a tak-
¿e 4) zabiegi uprawowe nie maj¹ wp³ywu na kszta³-
towanie siê gleb? Pomimo ¿e lasy zajmuj¹ ponad 29%
terytorium Polski, to ponad 3/4 obecnych terenów le-
�nych jest zlokalizowana na gruntach porolnych,
a drzewostany ponad stuletnie zajmuj¹ powierzchniê
tylko ok. 4,5%. Puszcza Notecka, Wigierski Park
Narodowy, Puszcza Borecka i wiele innych komplek-
sów le�nych rozwinê³o siê na glebach porolnych. Tym
samym, czynnik antropologiczny odegra³ w kszta³to-
waniu tych gleb wa¿n¹ rolê.

Ad. 7. Zdanie: �W SgP5 rzêdy sta³y siê g³ówn¹
jednostk¹ klasyfikacji gleb, zastêpuj¹c typy z poprzed-
nich wydañ Systematyki�. To twierdzenie Autora
wynika z niezrozumienia szeregu definicji w niej za-
wartych (patrz odpowied� na pkt. 3). Obawy Autora,
¿e ��inni odbiorcy (mniej wprawni gleboznawcy)
wykorzystuj¹cy wiedzê o glebie w swej pracy zawo-
dowej, bêd¹ musieli siê du¿o uczyæ, aby to zrozumieæ.�
wydaj¹ s¹ nieuzasadnione. We wspó³czesnym �wie-
cie edukacja nie koñczy siê wraz z ukoñczeniem stu-
diów, ale trwa równie¿ w trakcie pracy zawodowej
i zgodnie z sentencj¹ my�liciela i filozofa Seneki
�Trzeba siê uczyæ, dopóki nie wiesz, a je�li wierzyæ
przys³owiu � dopóki ¿yjesz� (!)

Ad. 8. Autor twierdzi, ¿e: �Definicja typu gleby
jest niezbyt precyzyjna�. Definicjê typu glebowego
podano wed³ug norm systematyki gleb. Nieporozu-
mienie zawarte w uwagach prof. Bro¿ka wynika praw-
dopodobnie z b³êdnego pojmowania zasad systema-
tyki gleb, czego przyk³adem jest nastêpuj¹ce stwier-
dzenie w tym punkcie: ��obni¿a siê rangê typu gle-
bowego do jednostki niezdefiniowanej�. W opisie gleb
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brunatnych dystroficznych próchnicznych (str. 85) nie
podano, ¿e gleby te posiadaj¹ poziom mollic czy
umbric, bowiem gdyby tak by³o, gleby te musia³yby
byæ zaliczone do gleb czarnoziemnych. One maj¹ tyl-
ko poziom próchniczny, ��który jest podobnym do
poziomu umbric, rzadziej mollic��. Ponadto pragnie-
my zaznaczyæ, ¿e w pi¹tym wydaniu SgP nie mówi-
my o próchnicach le�nych, tylko o typach materii
organicznej w glebach le�nych (Aneks 5), bowiem
jest zasadnicza ró¿nica pomiêdzy materi¹ organiczn¹
gleb a próchnic¹ glebow¹ i pojêæ tych ju¿ aktualnie
nie nale¿y mieszaæ.

Ad. 9. Autor nie zauwa¿y³ w SgP5, ¿e poziom fo-
lic wystêpuje w glebach organicznych, a wiêc takich
glebach, które s¹ zbudowane z materia³u organiczne-
go o okre�lonej mi¹¿szo�ci, zalegaj¹cego bezpo�red-
nio na skale litej lub pod³o¿u mineralnym.

Ad. 10. Niestety ani �Klasyfikacja gleb le�nych
Polski� (2000), ani obecna �Systematyka gleb Polski�
(2011), nie doczeka³y siê jeszcze wydania w postaci
klucza, ale mamy nadziejê, ¿e w przypadku tej ostat-
nie ulegnie to w przysz³o�ci zmianie.

SPROSTOWANIE
DO UWAG SZCZEGÓ£OWYCH

Ad. 1. Ze wzglêdu na to, ¿e sprawa systematyki
rêdzin w Polsce wymaga wyja�nienia, prezentujemy
w skrócie rozwój systematyki rêdzin w ró¿nych wy-
daniach systematyk polskich.
1) W �Przyrodniczo-genetycznej klasyfikacji gleb

Polski� (1956 r.) w obrêbie rêdzin wydzielono: Rê-
dziny wêglanowe i siarczanowe � uprawne jako
grupê typów:
Typ 1. Rêdziny pocz¹tkowego stadium rozwojo-
wego o niewykszta³towanym profilu
Typ 2. Rêdziny czarnoziemne � uprawne
Typ 3. Rêdziny brunatne

2) W �Genetycznej klasyfikacji gleb Polski� (1959
r.) rêdziny wêglanowe: uprawne, wydzielono jako
grupê typów:
Typ 1. Rêdziny pocz¹tkowego stadium rozwojo-

wego o niewykszta³conym profilu
Typ 2. Rêdziny czarnoziemne � uprawne
Typ 3. Rêdziny brunatne � uprawne

3) Wed³ug �Systematyki gleb Polski� (1974 r.) wy-
odrêbniono klasê III � Gleby wapniowcowe,
w obrêbie których wydzielono:
Typ 1. Rêdziny z podtypami:

1. Rêdziny inicjalne
2. Rêdziny w³a�ciwe
3. Rêdziny czarnoziemne
4. Rêdziny brunatne
5. Rêdziny próchniczne górskie
6. Rêdziny butwinowe górskie
7. Rêdziny czerwonoziemne

4) Wed³ug �Systematyki gleb Polski� (1989 r.), wyd.
4. rêdziny umieszczono w dziale I � gleby litoge-
niczne, w rzêdzie: Gleby wapniowcowe o ró¿nym
stopniu rozwoju i w jednym typie: Rêdziny z pod-
typami:
1. Rêdziny inicjalne
2. Rêdziny w³a�ciwe
3. Rêdziny czarnoziemne
4. Rêdziny brunatne
5. Rêdziny próchniczne � górskie
6. Rêdziny brunatne � górskie

5) Wed³ug �Systematyki gleb Polski� (2011), w wy-
daniu 5. Rêdziny umieszczono:
W rzêdzie 1.Gleby inicjalne, w typach:

typ. 1.1. Gleby inicjalne skaliste
podtyp 1.1.2. Rêdziny inicjalne ska-

liste
typ 1.2. Gleby inicjalne rumoszowe

podtyp 1.2.2. Rêdziny rumoszowe
W rzêdzie 2.Gleby s³abo ukszta³towane, w

w typie 2.2. Rêdziny w³a�ciwe,
z podtypami:

2.2.1. Rêdziny w³a�ciwe typowe
2.2.2. Rêdziny w³a�ciwe butwinowe

W rzêdzie 3. gleby brunatnoziemne, w
typie 3.4. Rêdziny brunatne, z podtypami:

3.4.1. Rêdziny brunatne typowe
3.4.2. Rêdziny czerwonoziemne

oraz w rzêdzie 7. Gleby czarnoziemne,
w typie 7.3. Rêdziny czarnoziemne, z podtypami:

7.3.1. Rêdziny czarnoziemne typowe
7.3.2. Rêdziny czarnoziemne z ce-

chami brunatnienia
7.3.3. Rêdziny czarnoziemne opa-

dowo-glejowe

Wynika z tego, ¿e w SgP5 rêdziny s¹ wyodrêb-
nione zgodnie z ogólnymi zasadami klasyfikacji gleb
przyjêtymi w SgP5.

Ponadto, mo¿na wspomnieæ o wyodrêbnieniu rê-
dzin w klasyfikacjach innych ni¿ polskie. W WRB
z 2007 r., Raport 103 (IUSS Working Group WRB
2007) nie wyodrêbniono rêdzin w odrêbny typ, tylko
wprowadzono kwalifikator do tworzenia podtypów,
w obrêbie dwóch typów: Leptosols i Phaeozems.
Kwalifikator Rendzic (rz) jest definiowany nastêpu-
j¹co: gleba ma poziom mollic, który zawiera mate-
ria³y wêglanowe lub jest po³o¿ony bezpo�rednio na
takich materia³ach albo na ska³ach wêglanowych,
zawieraj¹cych ponad 40% ekwiwalentu CaCO3 (tyl-
ko w Leptosols).

W Soil Taxonomy wed³ug klucza ver. 11, (Soil
Survey Staff 2010), str. 270 w rzêdzie (order) Molli-
sols wyodrêbniono podrz¹d (suborder) Rendolls,
w którym wydzielono dwa typy (greate groups): Cry-
rendolls i Haplrendolls. W obrêbie Cryrendolls wy-
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dzielono podtypy (subgroups): Lithic i Typic, a w ob-
rêbie Haplrendolls � piêæ podtypów: Lithic, Vertic,
Inceptic, Entic i Typic

Rosjanie wyodrêbnili zamiast rêdzin gleby �pie-
regnojno-karbonatnyje poczwy�.

Niemcy natomiast w klasyfikacji wed³ug �Boden-
kundliche Kartieranleitung� v. 4. (1994), wydzielili
jeden typ: Redzina z Subtypem: (Norm) Redzina, Sy-
rosem � Redzina (Protorendzina), Lockersyrosem-
Rendzina, Braunerde-Rendzina Terra rosa � Redzina
i Gley � Redzina.

Ad. 2. Punkt. 2. wyja�niono w punkcie 1.
Ad. 3. Opisane pararêdziny maj¹ ukszta³towany

jedynie poziom ochric o ró¿nej mi¹¿szo�ci i ró¿nej
zawarto�ci materii organicznej. Innych poziomów
diagnostycznych nie maj¹. Mo¿na wiêc takie gleby
zaliczyæ do gleb s³abo ukszta³towanych. Je�li wed³ug
Autora pararêdziny le�ne maj¹ dobrze ukszta³towa-
ny poziom próchniczny i zawieraj¹ od �..3,79 do
6,69% wêgla organicznego�, to nasuwa siê pytanie,
czy jest to poziom ochric?

Ad. 4. Uwaga o tym, ¿e w przesz³o�ci w naszym
kraju na glebach rozwija³y siê kompleksy le�ne, jest
niepotrzebnym truizmem. Natomiast czytaj¹c SgP5,
Autor nie zauwa¿y³, ¿e wiêkszo�æ rzêdów w nazwie
ma koñcówkê �-ziemne�, a wiêc rz¹d gleb brunatno-
ziemnych ma koñcówkê �-ziemne�. Czytaj¹c SgP5
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e gleby brunatnoziemne to rz¹d,
a gleby brunatne to ni¿sza kategoria gleb w rzêdzie
gleb brunatnoziemnych.

Ad. 5. Podzia³ gleb brunatnoziemnych na eutro-
ficzne i dystroficzne jest w SgP5 wyra�nie zdefinio-
wany ilo�ciowo. Wszystkie dywagacje Autora na ten
temat s¹ zbêdne. W SgP5 piszemy zawsze o konkret-
nych glebach i ich okre�lonych w³a�ciwo�ciach. Nie
mo¿na wiêc bezkrytycznie uogólniaæ tej cechy na inne
gleby, bo jest to powa¿ny b³¹d metodyczny.

Ad. 6. Autor artyku³u jest niekonsekwentny.
W uwagach ogólnych (pkt 2.) twierdzi, ¿e jest zbyt
du¿e podobieñstwo SgP5 do klasyfikacji miêdzyna-
rodowych, po czym w uwagach szczegó³owych zwra-
ca uwagê, ¿e nie wziêto wzorców z WRB. Nie wy-
dzielono gleb brunatnych zgodnie z podzia³em WRB,
bowiem inne s¹ zasady wydzielania kategorii glebo-
wych w obu tych systemach.

Ad. 7.Wielko�æ stopnia wysycenia kompleksu
sorpcyjnego kationami zasadowymi jest kwesti¹
otwart¹ i nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kolejnej
rewizji j¹ zmieniæ na podstawie dobrze udokumento-
wanych materia³ów badawczych. Nie umniejsza to
jednak definicji gleb brunatnych dystroficznych.

Ad. 8. Symbol O u¿ywany w opisie sekwencji
poziomów jest precyzyjnie zdefiniowany w SgP5 na
str. 38 i tylko tak powinien byæ stosowany. Przedsta-
wiona sekwencja poziomów, przy poszczególnych
jednostkach systematycznych, zosta³a podana w spo-

sób uproszczony i nie wyczerpuje ona wszystkich
mo¿liwo�ci zastosowania przyrostków w opisie gleb.
Przy sekwencji tej po³o¿ono przede wszystkim na-
cisk na zapisy poziomów diagnostycznych, determi-
nuj¹cych podzia³ taksonomiczny.

Ad. 9. Okre�lenie trwa³o�ci uwilgotnienia gleb
jest podstawow¹ warto�ci¹ diagnostyczn¹. Mo¿na
o niej wnioskowaæ na podstawie kompleksowego dia-
gramu opadów, ewapotranspiracji i temperatury, któ-
rym wszyscy gleboznawcy musz¹ dysponowaæ je�li
chc¹ mieæ dobr¹ informacjê o stosunkach wilgotno-
�ciowych danego pedonu, polipedonu lub zespo³u
gleb. Dotyczy to tak¿e kartografów gleb w lasach.
Do okre�lenia czasu trwania danej ekstremalnej wil-
gotno�ci nie trzeba wykonaæ specjalnych badañ
w ka¿dej badanej glebie. Problem pracy w akordzie
przy kartowaniu gleb le�nych, który porusza Autor,
jest kwesti¹ techniczn¹ a nie merytoryczn¹ i nie po-
winien przes³aniaæ rzetelnej oceny gleb.

Ad. 10. [�]. W sprawie troficzno�ci gleb rdza-
wych Autor potwierdzi³ zapis w definicji na str. 88
(SgP5). W SgP5 nie s¹ opisywane siedliska le�ne,
a gleby rdzawe, które w lasach i na polach upraw-
nych maj¹ tak¹ sam¹ budowê, za wyj¹tkiem pozio-
mu A oraz braku poziomu O w glebach uprawnych.

Ad. 11. Gleby p³owe w omawianej SgP5 zosta³y
rozbudowane. Wi¹¿e siê to z rewizj¹ klasyfikacji gleb
p³owych i gleb brunatnych (patrz mapy glebowo-rolni-
cze), a tak¿e dlatego, ¿e dominuj¹ one obszarowo
w naszym kraju. Dalsze dywagacje na temat gleb p³o-
wych w tym punkcie dotycz¹ marginesu ich klasyfika-
cji.

Ad. 12.�Czy konieczne jest wydzielenie podtypów
(gleb) spiaszczonych i piaszczystych skoro odró¿nia-
j¹ce je cechy obejmuj¹ kryteria rodzajów i gatunków
gleb�? Kwestiê tê wyja�niaj¹ definicje obu podtypów
glebowych. Gleby p³owe spiaszczone (5.1.2., str. 92)
maj¹ uziarnienie piasków gliniastych we wszystkich
poziomach a¿ do stropu poziomu argic, wystêpuj¹ce-
go na g³êboko�ci 50 cm i wiêkszej. Poni¿ej poziomu
luvic zalega poziom argic o uziarnieniu glin piasz-
czystych, glin lub py³ów. Natomiast �Gleby p³owe
piaszczyste (5.1.8., str. 94) maj¹ uziarnienie piasków
lu�nych lub s³abo gliniastych w wierzchniej 75 cm
czê�ci poziomu argic lub w ca³ym poziomie argic, gdy
ma on mi¹¿szo�æ mniejsz¹ ni¿ 75 cm. G³êboko�æ do
poziomu argic mo¿e byæ wiêksza ni¿ 100 cm�.
Ponadto ��poziom argic w tych glebach czêsto zbu-
dowany jest z lamelli�� (wmytej frakcji i³owej), któ-
re pojedynczo maj¹ grubo�æ 0,5 cm lub wiêksz¹,
a sumaryczna ich mi¹¿szo�æ musi byæ wiêksza ni¿ 15 cm.
Gleby p³owe spiaszczone i gleby p³owe piaszczyste,
maj¹ zatem zupe³nie inn¹ budowê profili i inne gene-
tyczne w³a�ciwo�ci, dlatego nale¿¹ do dwóch ró¿nych
podtypów glebowych.



43Sprostowania nie�cis³o�ci jakie znalaz³y siê w artykule Stanis³awa Bro¿ka �Czy Systematyka gleb Polski, wydanie 5. ...

Ad. 13.  Definicje trzech typów gleb p³owych s¹
nastêpuj¹ce (w wielkim uproszczeniu): 1) gleby p³o-
we (typowe) musz¹ mieæ poziom argic; 2) gleby p³o-
we zaciekowe maj¹ dobrze rozwiniêty poziom glos-
sic oraz mo¿e wystêpowaæ w nich poziom argic;
3) gleby p³owe podmok³e s¹ w pewnych okresach
w pe³ni wysycane wod¹, co powoduje, ¿e ca³o�æ pedo-
nu od powierzchni w g³¹b wykazuje cechy oglejenia
gruntowego. Poziom argic tych gleb jest ca³kowicie
oglejony. Zalega on bezpo�rednio na poziomie G.

Czy te trzy podtypy gleb p³owych mog¹ nale¿eæ
do jednego typu glebowego?

Wy¿ej przedstawiony opis trzech gleb p³owych
odnosi siê do 14. punktu artyku³u. Autor artyku³u na
koñcu punktu 14 napisa³, ¿e: �gleby p³owe podmok³e
typowe, wystêpuj¹ najczê�ciej w gr¹dach niskich�.
Z t¹ uwag¹ Autora artyku³u trzeba siê zgodziæ.

Ad. 15. Autor proponuje ograniczenie klasyfika-
cji gleb bielicowych do jednego typu, dlatego ¿e
wszystkie maj¹ poziomy spodic i albic, pomijaj¹c
wszystkie inne w³a�ciwo�ci tych gleb. �wiadczy to
o tym, ¿e Autor artyku³u byæ mo¿e nie�wiadomie po-
min¹³ bogat¹ literaturê polsk¹ i �wiatow¹ z zakresu
gleb bielicowych.

Ad. 16. W punkcie tym Autor artyku³u powtarza
zagadnienie, które wielokrotnie porusza³ wcze�niej.
Podstawowym diagnostycznym poziomem dla gleb
czarnoziemnych jest poziom mollic, mog¹ w nich
równie¿ wystêpowaæ poziomy umbric lub murszasty.
Wszystkie gleby, w których wytworzy³ siê w pe³ni
poziom mollic, umbric lub murszasty, zaliczane s¹
do rzêdu gleb czarnoziemnych.

Ad. 17. Procesy oglejenia opadowego (episatura-
cja) nie tworz¹ gleb glejowych (str. 63, 64, 65, 66
i 115 SgP5), w których g³ównym procesem formo-
wania siê gleb s¹ procesy glejowe. W glebach glejo-
wych poza poziomem A, M lub O i G nie ma innych
poziomów genetycznych. Oglejenie opadowe nigdy
nie decyduje o kierunku procesów glebowych.

Ad. 18.  Czy Autor artyku³u nazwie gleb¹ eutro-
ficzn¹ tak¹, w której frakcja i³owa w 40�60% jest wy-
sycona glinem wymiennym � sk³adnikiem truj¹cym dla
ro�lin! Pytanie, które Autor zadaje: �jakich gleb
w Polsce jest wiêcej vertisoli czy gleb opadowo-glejo-
wych� �wiadczy o tym, ¿e nie ocenia SgP5 powa¿nie.

Ad. 19. Gleby organiczne s¹ dobrze zdefiniowa-
ne w rzêdzie 10. (str. 119 SgP5), a tak¿e w innych
czê�ciach systematyki (patrz odpowied� w punkcie
5. uwag ogólnych). Gleby organiczne, zosta³y wydzie-
lone w postaci nowego rzêdu, nie na podstawie gene-
tycznego podzia³u torfów na trzy typy, lecz na pod-
stawie budowy profilu glebowego i w³a�ciwo�ci ma-
teria³ów, z których s¹ zbudowane. Poniewa¿ jest to
nowy rz¹d gleb, klasyfikacja taksonów i ich defini-
cje wymagaj¹ gruntownego zapoznania siê z tymi
glebami opisanymi dok³adnie w SgP5.

Ad. 20. W SgP5 w definicji gleb �ció³kowych po-
dano zamienn¹ nazwê � folisoli (co odnosi siê do
poziomu folic str. 43) Nie ma tutaj potrzeby rozwija-
nia zagadnienia klasyfikacji �ció³ek le�nych.

Ad. 21.Wszystkie dotychczasowe typy gleb, wy-
odrêbnione na podstawie specyficznego charakteru
materia³u macierzystego: rêdziny, mady, gleby delu-
wialne, przeklasyfikowano zgodnie z ogólnymi za-
sadami SgP5. Dlatego mady, rêdziny, gleby deluwial-
ne, maj¹ce dobrze ukszta³towany poziom mollic prze-
klasyfikowano do odpowiednich rzêdów i typów, któ-
re wyró¿niono na podstawie obecno�ci poziomu mol-
lic. Podobnie gleby, które maj¹ w pe³ni ukszta³towa-
ny poziom cambic, przeklasyfikowano do gleb bru-
natnych. Co siê tyczy zdania ostatniego w tym punk-
cie: �Jest to kolejny argument przeciwko stosowaniu
rzêdów w polskim systemie klasyfikacji gleb�,
w przedmowie do �Klasyfikacji gleb Le�nych Polski�
(2000) stwierdzono, ¿e �Ze wzglêdu na u¿ytkowy cha-
rakter niniejszej pracy (tej klasyfikacji) zrezygnowa-
no z pos³ugiwania siê nadrzêdnymi nad typem glebo-
wym, jednostkami taksonomicznymi dzia³u i rzêdu...�,
a wiêc jasno okre�lono dlaczego zrezygnowano
z kategorii rzêdu glebowego.

Systematyka gleb Polski (2011) odnosi siê do
wszystkich gleb naszego kraju, o ró¿nym u¿ytkowa-
niu. W warunkach Polski jest ona odpowiednikiem
narodowych klasyfikacji przyrodniczych, jakimi s¹
opracowania o charakterze �wiatowym �Soil Taxo-
nomy� (Soil Survey Staff, 1999) lub �Word Referen-
ce Base for Soil Resources� (IUSS Working Group
WRB, 2007). Próba porównania ocenianej SgP5
z �Klasyfikacj¹ gleb le�nych Polski� (2000) jest nie-
porozumieniem, gdy¿ zgodnie z za³o¿eniami ta ostat-
nia obowi¹zuje w gospodarce le�nej Polski i zosta³a
opracowana na zamówienie do wykorzystania przez
pracowników Lasów Pañstwowych w celu aktuali-
zacji siedliskowych podstaw hodowli lasów. Tym
samym ma ona charakter wybitnie u¿ytkowy (siedli-
skowy) czego odpowiednikiem w glebach u¿ytków
rolnych s¹ w pewnym sensie kompleksy rolniczej
przydatno�ci gleb i do pewnego stopnia klasyfikacja
bonitacyjna gleb. Trzeba w tym miejscu podkre�liæ,
¿e: �Klasyfikacja gleb le�nych Polski� (2000) zosta-
³a opracowana na podstawie (cytujemy wg wstêpu
do tej klasyfikacji) �Klasyfikacji gleb le�nych (wyd.
II z 1973 r.) oraz systematyki gleb Polski (wyd. 4,
opublikowanej przez Polskie Towarzystwo Glebo-
znawcze w r. 1989�. W �Klasyfikacji gleb le�nych
Polski� (2000) znajduje siê wiele materia³ów z SgP4.

PODSUMOWANIE SPROSTOWAÑ

Podstawowe b³êdy merytoryczne, które znalaz³y
siê w dyskusyjnym artykule Stanis³awa Bro¿ka, oce-
niaj¹cego merytoryczn¹ warto�æ Systematyki gleb
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Polski (2011), wynikaj¹ naszym zdaniem z tego, ¿e
Autor artyku³u pobie¿nie przejrza³ wspomnian¹ Sys-
tematykê i nie przestudiowa³ jej rzetelnie. W tej oce-
nie pomin¹³ zupe³nie czê�æ I �Za³o¿enia do Systema-
tyki gleb Polski�. Rozdzia³ ten bowiem podejmuje
wszystkie za³o¿enia do opracowania systematyki gleb,
a wiêc podzia³u gleb opartego nie na niezdefiniowa-
nych charakterystykach morfologicznych profilu, lecz
na cechach zdefiniowanych ilo�ciowo w czê�ci I.
Autor artyku³u przedstawi³ swoje wra¿enia jakie od-
niós³ po przejrzeniu Systematyki. Naszym zdaniem
dobrze by³oby przestudiowaæ kilka profili w terenie i
sklasyfikowaæ je wed³ug SgP5. Dopiero w badaw-
czej pracy kartograficzno-gleboznawczej mo¿na uzy-
skaæ ocenê systematyki. Przypomina siê wiele miê-
dzynarodowych, gleboznawczych konferencji tereno-
wych po opublikowaniu przez Soil Survey Staff
(1960) �Soil Classification, a comprehensive system
� 7 th approximation�, USDA, Washington, na któ-
rych prawie wszyscy uczestnicy trzymali w rêku tzw.,
7th approximation...� i klasyfikowali gleby na profi-
lach otwartych. Równie¿ na ostatnim Kongresie Gle-
boznawczym PTG w Toruniu (2011) na kursokonfe-
rencji terenowej, zainteresowani przyrodnicz¹ klasy-
fikacj¹ gleb trzymali w rêku SgP5. Dyskusje przy pro-
filach pokazywa³y, ¿e profil glebowy kryje w sobie
wszystkie tajemnice taksonu, ale trzeba umieæ zna-
le�æ w profilu te cechy diagnostyczne, które w nim
wystêpuj¹, ¿eby prawid³owo sklasyfikowaæ badan¹
glebê. Zatem gruntowne studiowanie i opanowanie
systemu klasyfikacyjnego daje mo¿no�æ prawid³owej
jego oceny, a zastosowanie go w terenie daje realn¹
podstawê nastêpnego przybli¿enia klasyfikacji. D³u-
go jeszcze nie poznamy ca³ej prawdy o naszych gle-
bach, ale ka¿dy krok badañ przybli¿a nas do tego
poznania.

W nauce musimy byæ rzetelni, ostro¿ni i �wiado-
mi tego co robimy, a podejmowanie rzeczowej dys-
kusji naukowej musi byæ poprzedzone szczegó³ow¹
i ca³o�ciow¹ analiz¹ zaprezentowanej tre�ci.
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Correction of inaccuracies to article of Stanis³aw Bro¿ek, �Does Polish soil
classification, V edition, refer to all soils in our country� published

in the Soil Science Annual, vol. 63 no. 3/2012: 49�56

Abstract: The paper presents correction of inaccuracies to the article entitled �Does Polish soil classification, V edition, refer to
all soils in our country� by Stanis³aw Bro¿ek published in Soil Science Annual, vol. 63, No. 3/2012: 49�56. The article of Stanis³aw
Bro¿ek is not a discussion paper but only a collection of numerous remarks, mostly non-professional, on �Polish soil classification�
ed. 5, 2011 (SgP5). Since the article of Stanis³aw Bro¿ek contains a lot of mistakes and inaccuracies arising from misunderstanding
merits of a soil classification, as well as SgP5¢s text assessed, therefore in our paper wider merits discussion has not been taken.
Correction of the erroneous statements of Author which relate to SgP5 were shown instead. Moreover, this paper is necessary as the
Author is not a specialist in the field of soil classification, and his article was published in a pedological scientific journal.

Key words: Polish soil classification, correction to the critical remarks


