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Gleby czarnoziemne, w tym g³ównie czarne zie-
mie, zajmuj¹ w Polsce tylko nieco ponad 3% ogólnej
powierzchni kraju, ale w�ród rolników i gleboznaw-
ców s¹ przedmiotem szczególnego zainteresowania,
ze wzglêdu na wysok¹ ¿yzno�æ. Wspóln¹ cech¹ gleb
czarnoziemnych jest g³êboki, ciemno zabarwiony
poziom próchniczny zasobny w materiê organiczn¹,
ale ró¿nice w genezie, morfologii i w³a�ciwo�ciach
fizykochemicznych w przesz³o�ci uzasadnia³y zali-
czanie ich nie tylko do osobnych typów, ale nawet
rzêdów/dzia³ów. W obowi¹zuj¹cej Systematyce gleb
Polski (SgP) 2011, wszystkie gleby z poziomem dia-
gnostycznym mollic,  umbric i murshic zosta³y ze-
brane w jednym rzêdzie, co jednak nie oznacza rezy-
gnacji z podkre�lania ich odrêbno�ci.

W¹tpliwo�ci, dotycz¹ce nieczarnoziemowej gene-
zy �gleb próchnicowych� z wybitnie hydromorficz-
nymi cechami, zainspirowa³y Miklaszewskiego
(1930) do wyodrêbnienia w Polsce typu czarnych
ziem (pobagiennych). Z up³ywem czasu, do czarnych
ziem zaczêto zaliczaæ ró¿norodne gleby semihydro-
geniczne, którym nie mo¿na by³o przypisaæ genezy
pobagiennej, w nastêpstwie czego narasta³y w¹tpli-
wo�ci co do przyrodniczej i u¿ytkowej identyfikacji
tych gleb w ramach jednego typu. Tym bardziej, ¿e

do czarnych ziem zalicza siê gleby o zró¿nicowanym
uziarnieniu, w³a�ciwo�ciach fizykochemicznych i
maj¹ce dodatkowe poziomy charakterystyczne dla
innych typów gleb. W najnowszej SgP (2011) w³a-
�ciwie zrezygnowano z omówienia genezy czarnych
ziem i wzmocniono ich klasyfikacjê w oparciu o roz-
poznanie poziomów i w³a�ciwo�ci diagnostycznych,
co tylko do pewnego stopnia umo¿liwia zrozumienie
odrêbno�ci tych gleb od innych typów w rzêdzie gleb
czarnoziemnych.

 Celem pracy jest analiza pogl¹dów na genezê
czarnych ziem, w kontek�cie ich definicji i kryteriów
diagnostycznych, a tak¿e analiza spójno�ci klasyfi-
kacji czarnych ziem w ramach rzêdu gleb czarnoziem-
nych w Systematyce gleb Polski.

ODRÊBNO�Æ GENEZY
CZARNOZIEMÓW I CZARNYCH ZIEM

Najstarsze holoceñskie czarnoziemy zaczê³y siê
kszta³towaæ w ocieplaj¹cym siê klimacie okresu pre-
borealnego i borealnego, g³ównie na zasobnych w
wêglany pod³o¿ach lessowych po³udniowo-wschod-
niej Europy, opanowanych wówczas przez formacje
ro�linno�ci stepowej (Altermann et al. 2005). Pocz¹t-
kowo, wielu uczonych by³o przekonanych o wystê-
powaniu stepu we wczesnym holocenie równie¿ w
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Streszczenie. Czarne ziemie, w randze osobnej jednostki, wyodrêbnione zosta³y przez Miklaszewskiego ze wzglêdu na ich poba-
gienn¹ genezê, podmok³o�æ oraz specyficzny typ �kwa�nej� próchnicy. Z czasem zaczêto okre�laæ tym mianem tak¿e inne podmok³e
gleby z g³êbokim poziomem próchnicznym o ró¿nej genezie: (1) czarne ziemie pojeziorne (pobagienne), (2) czarne ziemie b³otne (z
przeobra¿enia gleb torfowo- i torfiasto-glejowych), (3) czarne ziemie deluwialne, (4) czarne ziemie ukszta³towane w procesie werty-
lizacji, (5) czarne ziemie powsta³e w efekcie zwiêkszenia wilgotno�ci czarnoziemów ³¹kowo-le�nych, (6) poligenetyczne czarne
ziemie z poziomem iluwiacji i³u. Klasyfikacja gleb o tak zró¿nicowanej genezie musi opieraæ siê na wspólnych kryteriach morfolo-
gicznych, to jest zgodnie z trendem wyznaczonym przez systematyki gleb Polski z lat 1989 i 2011. Jednak przynale¿no�æ do czarnych
ziem nie zawsze jest jednoznaczna, ze wzglêdu na nieprecyzyjne rozgraniczenie w punktach stycznych z pokrewnymi glebami, w
tym z czarnoziemami (intensywno�æ oglejenia), madami i glebami deluwialnymi (stratyfikacja materia³u macierzystego i/lub pozio-
mu mollic), vertisolami (obecno�æ poziomów mollic i vertic) oraz glebami murszastymi (brak ró¿nic w kryteriach diagnostycznych).
Ponadto, uzupe³nienia wymagaj¹ charakterystyki czarnych ziem pod k¹tem rodzaju oglejenia (gruntowego oraz opadowego), rodza-
ju wêglanów (wtórnych i pierwotnych) oraz obecno�ci poziomu diagnostycznego anthric.

S³owa kluczowe: czarne ziemie, czarnoziemy, mady czarnoziemne, gleby deluwialne, vertisole
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�rodkowej Europie (Stremme 1930), ale miêdzy in-
nymi za spraw¹ Firbasa (1949) zaczêto akcentowaæ
rolê lasostepu (Altermann et al. 2005). W pó�niej-
szym okresie pojawi³y siê alternatywne koncepcje
(Albrecht i Kühn 2011; Dreibrodt et al. 2007; Turski
1980), w tym kontrowersyjna teoria o popo¿arowym
(antropogenicznym) pochodzeniu czarnoziemów
�rodkowoeuropejskich (Eckmeier et al. 2007). Pol-
scy gleboznawcy zaakceptowali teoriê czarnoziemu
Dokuczajewa z zastrze¿eniem, ¿e na terenie Polski
prawdopodobnie nie wystêpuj¹ czarnoziemy w³a�ci-
we, lecz ich odmiany zdegradowane (Borowiec 1965;
Miklaszewski 1930; Musierowicz 1953) rozwijaj¹ce
siê w klimacie bardziej wilgotnym, sprzyjaj¹cym roz-
wojowi lasostepu lub formacji ³¹kowych (Dobrzañ-
ski i Zbys³aw 1955). Opinie te opiera³y siê m.in. na
pracach Szafera (1959), wed³ug którego typowe for-
macje ro�linno�ci stepowej nie wystêpowa³y w holo-
cenie na obszarze Polski.

Pierwsza powojenna przyrodniczo-genetyczna
klasyfikacja gleb Polski (1956) wi¹za³a genezê czar-
noziemów wy³¹cznie z klimatem kontynentalnym i
stepow¹ ro�linno�ci¹. W trzecim wydaniu Systema-
tyki gleb Polski (1974) podkre�lono genetyczn¹ ró¿-
norodno�æ czarnoziemów polskich, wyró¿niaj¹c dwa
ich typy: czarnoziemy le�no-stepowe i le�no-³¹kowe.
Pierwsze tworzy³y siê w warunkach klimatu umiar-
kowanie kontynentalnego, wy³¹cznie na utworach
lessowych zasobnych w wêglany, pod wp³ywem ro-
�linno�ci ³¹kowo-stepowej lub le�no-stepowej. Mo¿-
liwo�æ wystêpowania tych gleb w Polsce ograniczo-
no do po³udniowo-wschodnich rejonów kraju. Z ko-
lei do czarnoziemów le�no-³¹kowych zaliczono gle-
by wytworzone z glin zwa³owych, i³ów i utworów
py³owych ró¿nej genezy, z regu³y zasobnych w wê-
glany, powsta³e w warunkach klimatu wilgotniejsze-
go ni¿ kontynentalny i przez to przewa¿nie oglejone
(Musierowicz 1959). Trudno�ci w praktycznym roz-
ró¿nianiu genetycznie zdefiniowanych dwóch typów
czarnoziemów spowodowa³y, ¿e w czwartym wyda-
niu Systematyki gleb Polski (1989) powrócono do
jednego typu czarnoziemów, wytworzonych w wa-
runkach stepowych i le�no-stepowych, natomiast
wszystkie gleby z g³êbokim poziomem próchnicznym
oraz silnymi cechami hydromorficznymi w³¹czono do
czarnych ziem. Obecnie obowi¹zuj¹ca systematyka
(SgP 2011) wi¹¿e genezê czarnoziemów z akumulacj¹
materii organicznej w lessach i utworach py³owych
innego pochodzenia, zachodz¹c¹ w warunkach klima-
tu kontynentalnego, na obszarach zdominowanych
przez ro�linno�æ trawiast¹ lub le�no-stepow¹. Cecha-
mi diagnostycznymi czarnoziemów s¹: g³êboki i nie-
mal czarny poziom próchniczny � maj¹cy trwa³¹ struk-
turê gruze³kow¹ (mollic), p³ytkie wystêpowanie nagro-

madzeñ wtórnych wêglanów lub poziomu calcic oraz
brak (lub niewielkie nasilenie) cech hydromorficznych.

Nazwê czarne ziemie wprowadzi³ do systematyki
Miklaszewski (1930), który akcentuj¹c stepow¹ ge-
nezê czarnoziemów, czarnymi ziemiami nazwa³ gle-
by pobagienne, powstaj¹ce na podmok³ych obszarach
zanikaj¹cych jezior i p³ytkich torfowisk z osadów w
du¿ej mierze organicznych. Czarne ziemie takiego
pochodzenia wystêpuj¹ lokalnie w pojeziernych ob-
ni¿eniach terenu, gdzie stale utrzymuje siê wysoki
poziom wód gruntowych lub okresowe podtopienie.
Nadmierne uwilgotnienie gleby, stymuluj¹ce warun-
ki beztlenowe, jest czynnikiem hamuj¹cym minerali-
zacjê materii organicznej i podtrzymuj¹cym jej �tor-
fiasty� charakter, dlatego próchnicê czarnych ziem
Miklaszewski (1930) nazywa³ �kwa�n¹�, w odró¿nie-
niu od próchnicy �s³odkiej� czarnoziemów.

Miklaszewski (1930) zauwa¿y³, ¿e obok niew¹t-
pliwie pobagiennych czarnych ziem jest ca³a gama
�gleb próchnicowych� o cechach po�rednich. Na ob-
szarze Kujaw, oprócz �normalnych� czarnych ziem,
opisywa³ silnie oglejone gleby po³o¿one na obszarze
wysoczyznowym, które z ca³¹ pewno�ci¹ nie mia³y
genezy pobagiennej. Wbrew w³asnej oryginalnej de-
finicji zaliczy³ jednak wszystkie te gleby do czarnych
ziem, uznaj¹c, ¿e wiêkszym b³êdem by³oby nazywa-
nie ich czarnoziemami. Równie¿ Mieczyñski (1947)
i Musierowicz (1953) stosowali rozszerzon¹ defini-
cjê czarnych ziem, w³¹czaj¹c do nich nie tylko gleby
jednoznacznie pobagienne, ale te¿ inne próchniczne
gleby z silnymi cechami hydromorficznymi. Kowa-
liñski (1952) oraz Uggla i Witek (1958) akcentowali,
¿e czê�ciej od czarnych ziem pobagiennych wystê-
puj¹ czarne ziemie �b³otne�, powsta³e przez przeobra-
¿enie gleb próchniczno-glejowych u¿ytkowanych
przewa¿nie jako gleby ³¹kowe.

Na sposób definiowania czarnych ziem w Polsce,
a przede wszystkim na ich powszechne wyró¿nienie
we wszystkich regionach kraju, decyduj¹cy wp³yw
mia³, jak siê dzi� wydaje, uproszczony podzia³ typo-
logiczny gleb, stworzony na potrzeby powszechnej
klasyfikacji bonitacyjnej u¿ytków rolnych (Rozpo-
rz¹dzenie 1957). W praktyce klasyfikacyjnej zaczêto
stosowaæ schematyczn¹ � w istocie morfologiczn¹, a
nie genetyczn¹ � definicjê czarnych ziem jako mine-
ralnych, oglejonych gleb z g³êbokim poziomem
próchnicznym (ponad 30 cm), które ze wzglêdu na
materia³ macierzysty, po³o¿enie w krajobrazie i inne
przes³anki nie zosta³y zaliczone do czarnoziemów lub
mad (Strzemski et al. 1973). Spowodowa³o to niemal
automatyczne wyró¿nianie czarnych ziem na podsta-
wie dwóch cech morfologicznych: (1) g³êbokiego,
czarnego poziomu próchnicznego oraz (2) oglejenia/
podmok³o�ci profilu glebowego.
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RÓ¯NORODNO�Æ GENEZY GLEB
IDENTYFIKOWANYCH
JAKO CZARNE ZIEMIE

Czarne ziemie pojeziorne (pobagienne)

�Cepuchy� kujawskie, gleby po³o¿one w miejscu
i w otoczeniu zanikaj¹cych jeziorek, maj¹ce glinia-
ste lub ilaste uziarnienie oraz smolisto czarn¹ barwê
poziomu próchnicznego z wyra�nymi cechami stor-
fienia humusu powsta³y w efekcie prowadzonych od
�redniowiecza regulacji systemów rzecznych i jezior-
nych oraz melioracji odwadniaj¹cych powoduj¹cych
lokalne lub wielkoobszarowe obni¿enie poziomu wód
gruntowych, a tak¿e obni¿enie zwierciad³a wody w
jeziorach i ciekach, niekiedy do ca³kowitego ich za-
niku (Strzemski 1961). Strzemski (1954) stwierdzi³
wprost, ¿e obecno�æ czarnych ziem mo¿e byæ wska�-
nikiem odwodnienia terenu, na którym wcze�niej ich
miejsce zajmowa³y mokrad³a.

Zdaniem Cie�li (1961, 1968) najni¿ej po³o¿one
czarne ziemie kujawskie powsta³y w wyniku prowa-
dzonych od XVIII wieku prac melioracyjnych w do-
rzeczu Noteci, które spowodowa³y obni¿enie pozio-
mu wód Gop³a i s¹siednich jezior oraz zmianê sto-
sunków wodnych na obszarach przyleg³ych. Borowiec
(1960) przytacza przyk³ad wspó³czesnego powstawa-
nia niektórych czarnych ziem pyrzyckich. Ju¿ w �re-
dniowieczu cystersi zbudowali zastawy m³yñskie na
rzece P³oni, które podnios³y poziom wód w jeziorach
P³one i Miedwie o 1�2 metry, doprowadzaj¹c do za-
lania terenów otaczaj¹cych jeziora. Usuniêcie zastaw
pod koniec XVIII wieku przywróci³o poprzedni po-
ziom wód i ods³oni³o silnie humusowe osady jezior-
ne, które w krótkim czasie przeobrazi³y siê w �czar-
ne ziemie� piaszczyste lub gliniasto-margliste. Poziom
próchniczny pojeziornych czarnych ziem pyrzyckich
ma zabarwienie smolisto-czarne, jest mazisty przy
du¿ym uwilgotnieniu i posiada widoczne plamy oksy-
doredukcyjne wywo³ane okresowymi warunkami
beztlenowymi (Borowiec 1961, 1962). Z kolei w Pol-
sce pó³nocno-wschodniej pojeziorne czarne ziemie,
o gliniasto-ilastym uziarnieniu i z odciskami otwor-
nic oraz skorupek miêczaków, zosta³y opisane przez
Ugglê (1957) oraz Ugglê i Witka (1958). Pobagienn¹
(pojeziorn¹) genezê mog¹ mieæ niektóre czarne zie-
mie scharakteryzowane przez Goneta et al. (2010)
oraz Mendyka i Markiewicza (2013). Powsta³y z mi-
neralnych i mineralno-organicznych, niekiedy silnie
wêglanowych osadów dennych lub mieszanych osa-
dów strefy brzegowej jezior, zanikaj¹cych wskutek
drastycznego obni¿enia zwierciad³a wody. Wystêpo-
wanie typowo pojeziornych czarnych ziem na Rów-
ninie B³oñsko-Sochaczewskiej nie jest pewne, choæ

Wierszy³owski i Kotar (1947) oraz Musierowicz et al.
(1956) w�ród czarnych ziem glejowych tego rejonu
wyró¿nili tzw. cepuchy o wybitnie zwiê�lejszym
uziarnieniu i torfiastej próchnicy.

Osobny przypadek stanowi¹ gleby wytworzone na
pod³o¿u wêglanowej gytii lub kredy jeziornej. W
ostatniej fazie osuszania jeziora, powierzchniê osa-
dów wêglanowych za�ciela ko¿uch p³ywaj¹cych do-
t¹d ro�lin wodnych, daj¹c zacz¹tek warstwie najpierw
torfowej, a potem murszowej (Meller 2006). Je�li
warstwa ta uleg³a zamuleniu frakcjami mineralnymi
mo¿e obecnie spe³niaæ kryteria poziomu mollic z
podwy¿szon¹ zawarto�ci¹ materii organicznej, nie-
mal czarn¹ barw¹, agregatow¹ struktur¹ oraz do-
mieszk¹ wêglanów (Meller et al. 2009). Poziom próch-
niczny tych gleb, mi¹¿szo�ci od 25 do 35 cm, zawsze
ostro odcina siê od pod³o¿a wêglanowego. Mimo od-
wodnienia, gleby te okresowo s¹ silnie podmok³e.

Kluczowym kryterium diagnostycznym przy usta-
leniu pojeziornej genezy czarnych ziem, oprócz ich
wystêpowania w dawnych misach jeziornych lub na
obrze¿ach zanikaj¹cych jezior, jest obecno�æ w pro-
filu warstw osadów limnicznych, przewa¿nie wêgla-
nowych lub ich reliktów w postaci rozproszonych
grudek materia³u wêglanowego i skorupek miêcza-
ków (Lemkowska i Sowiñski 2008). Limniczne wê-
glany maj¹ charakter �pierwotny�, czyli powsta³y na
drodze sedymentacji w �rodowisku wodnym, a nie
wskutek pedogenezy. W tym kontek�cie nale¿y zwró-
ciæ uwagê, ¿e SgP (2011) uwzglêdnia w czarnych zie-
miach wy³¹cznie wtórne wêglany (oznaczone sym-
bolem k), co stwarza wra¿enie, ¿e �archetypowe�
czarne ziemie z du¿¹ zawarto�ci¹ limnicznych wê-
glanów pierwotnych (Miklaszewski 1930), nie nale¿¹
do tego typu.

Czarne ziemie b³otne lub bagienno-b³otne

Rozró¿nianie procesów oraz gleb bagiennych i
b³otnych, dzi� ju¿ nieco zaniechane, w przesz³o�ci
by³o jedn¹ z osi dyskusji nad systematyk¹ gleb Polski
(Tomaszewski 1954). Proces b³otny, uto¿samiany jest
z akumulacj¹ materii organicznej w warunkach sta-
³ego lub okresowego podtapiania lub zalewania, czê-
sto z wytworzeniem p³ytkiej warstwy mu³owej lub
torfowej (Tomaszewski 1956). B³ota i obszary grz¹-
skie, znajduj¹ce siê zarówno w zasiêgu wód przep³y-
wowych, jak i w nieckach nieprzep³ywowych, zaro-
s³e kêpami ro�linno�ci hydrofilnej, z przynajmniej
okresowo stagnuj¹c¹ wod¹, pokrywa³y w przesz³o-
�ci du¿e obszary Polski (Strzemski 1961). Pierwotne
gleby b³otne mo¿na uto¿samiaæ z ró¿nymi warianta-
mi gleb glejowych (rzadziej stagnoglejowych) po-
wsta³ych z du¿ym udzia³em substratu aluwialnego lub
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deluwialnego, przewa¿nie w podtypach torfowych,
torfiastych i murszowych. Choæ autorzy nie zawsze
wprost to podaj¹, z charakterystyk terenowych wyni-
ka, ¿e wiêkszo�æ czarnych ziem b³otnych wyró¿nio-
no na holoceñskich terasach zalewowych (ni¿szych
� zalewanych regularnie lub wy¿szych � zalewanych
tylko incydentalnie).

Czarne ziemie, tworz¹ce siê z przeobra¿enia �b³ot-
noziemów� opisane zosta³y m.in. przez Prusinkiewi-
cza i Kowalkowskiego (1964) w Puszczy Bia³owie-
skiej. Zajmuj¹ tam obrze¿a p³askich obni¿eñ prze-
p³ywowych, w dnie których nadal wystêpuj¹ podmo-
k³e �b³otnoziemy�. Czarne ziemie Puszczy Bia³owie-
skiej s¹ wilgotnymi glebami le�nymi (zbiorowisko
³êgu Circaeo-Alnetum z elementami Querco-Carpi-
netum) z czarnym, gruze³kowatym poziomem próch-
nicznym o mi¹¿szo�ci 30�40 cm, którego dolna czê�æ
oraz poziomy ni¿ej le¿¹ce s¹ oglejone. W regionie
podlaskim równie¿ Czerepko (2010) odnotowa³ trans-
formacjê sk³adu olsu jesionowego wskutek przepro-
wadzonych zabiegów hydromelioracyjnych i prze-
obra¿ania siê gleb b³otnych w czarne ziemie. Asocja-
cje gleb glejowych i czarnych ziem opisane zosta³y
w rezerwacie ¯¹d³owice (Patalan et al. 2007) po³o-
¿onym na skraju wy¿szej terasy zalewowej Pilicy
(woj. ³ódzkie). W skomplikowanym uk³adzie �wy-
niesieñ� rozdzielonych p³ytkimi �dolinkami�, stale
lub okresowo nape³nionymi wod¹, mo¿na zidentyfi-
kowaæ mozaikê mineralnych gleb glejowych, �red-
nio g³êbokich gleb torfowych i murszowych oraz czar-
nych ziem na ich obrze¿ach. Ich cech¹ charaktery-
styczn¹ jest torfiasta lub murszowata materia orga-
niczna w poziomie próchnicznym. Obserwacje z uro-
czyska ̄ ¹d³owice pokazuj¹, ¿e precyzyjne rozró¿nia-
nie procesów bagiennych i b³otnych nie zawsze jest
mo¿liwe. Zatem w reliefie pociêtym licznymi rynna-
mi lub nieckami dawnych starorzeczy mog¹ obok sie-
bie wystêpowaæ czarne ziemie powsta³e z przeobra-
¿enia gleb b³otnych (torfowo- lub murszowo-glejo-
wych) oraz bagiennych (zamulonych gleb torfowych
i murszowych).

Wielki program melioracji odwadniaj¹cych zre-
alizowano na prze³omie XIX i XX wieku w Kotlinie
Sandomierskiej. Do tego czasu znaczne obszary po-
krywa³y b³ota i mokrad³a, a regularne wezbrania rzek
i mniejszych cieków powodowa³y wielomiesiêczne
stagnowanie wody na polach i ³¹kach (Klimowicz
1980). Zdaniem Klimowicza (1980) czarne ziemie
powsta³e z gleb b³otnych (a w³a�ciwie wytworzone
wskutek odwodnienia terenu i u¿ytkowania ornego)
s¹ glebami m³odymi, gdy¿ ich obecny profil ukszta³-
towany zosta³ w czasach historycznych lub nawet
wspó³czesnych. Prawdopodobnie w podobny sposób
powsta³y niektóre czarne ziemie w okolicach B³onia,

Sochaczewa i £owicza (Borek 1975), o których to
terenach Miklaszewski (1930) pisa³, ¿e �by³y w prze-
sz³o�ci b³otami poro�niêtymi przewa¿nie olszyn¹�.
Równie¿ piaszczyste czarne i szare ziemie w Pusz-
czy Kampinoskiej (Konecka-Betley et al. 1996), w
Pradolinie G³ogowsko-Milickiej (Bogacz et al. 2008)
a tak¿e na staroaluwialnych fragmentach Roztocza
(Uziak et al. 2010) oraz w dolinie Bugu (Borowiec et
al. 2007) s¹ glebami powsta³ymi przez wielkoskalo-
we odwodnienie �b³ot�, g³êbokie zaoranie warstwy
powierzchniowej i stopniowe przeobra¿enie materii
organicznej, do�æ d³ugo zachowuj¹cej swój pierwot-
ny torfiasty charakter (£abaz et al. 2011). W podsu-
mowaniu badañ nad czarnymi ziemiami wroc³awski-
mi Kowaliñski (1952) wnioskuje, ¿e punktem wyj-
�cia dla ich powstawania, szczególnie na obrze¿ach
dolinek rzecznych, by³y gleby ³¹kowo-b³otne i b³ot-
ne, ale nietorfowe i niele�ne.

Identyfikacja niektórych czarnych ziem b³otnych
(i bagienno-b³otnych) w SgP (2011) jest problema-
tyczna, wskutek nieprecyzyjnego rozgraniczenia z
madami próchnicznymi, nale¿¹cymi do tego samego
rzêdu. W niektórych glebach aluwialnych z pozio-
mem mollic lub umbric, nawet tych po³o¿onych na
holoceñskich terasach zalewowych, warstwowanie
substratu fluwialnego mo¿e byæ s³abo widoczne lub
zaznaczone tylko w dolnej czê�ci profilu, poni¿ej
zwierciad³a wody gruntowej (Kaba³a et al. 2011). Nie
jest wtedy jasne, czy o zaliczeniu do czarnych ziem
lub mad czarnoziemnych maj¹ decydowaæ okre�lone
cechy morfologiczne profilu glebowego, czy tylko
po³o¿enie profilu na zalewanej lub niezalewanej te-
rasie rzecznej.

Czarne ziemie deluwialne

Czarne ziemie, których ciemny poziom próchnicz-
ny zosta³ przynajmniej w czê�ci nadbudowany przez
procesy lokalnej akumulacji podstokowej, opisane
zosta³y we wszystkich regionach Polski (Borkowski
1964; Kowaliñski 1952; Kowalkowski 1966; Krysiak
i To³oczko 2004; Malinowska i Cegliñska 2011, Ma-
linowski et al. 2013; Stasik i Szafrañski 2005; Uziak
et al. 2010). Gleby te maj¹ bardzo zró¿nicowane uziar-
nienie i w³a�ciwo�ci fizykochemiczne, zale¿ne od
charakteru gleb erodowanych oraz od sk³adu zasila-
j¹cych wód. Podstawowymi kryteriami wyró¿niania
tych gleb, jak wynika z opublikowanych charaktery-
styk, by³y: po³o¿enie w miejscu umo¿liwiaj¹cym aku-
mulacjê osadów, obecno�æ ciemnego poziomu próch-
nicznego o znacznej mi¹¿szo�ci oraz oglejenie warstw
podpowierzchniowych. Gdy mi¹¿szo�æ poziomu
próchnicznego przekracza³a 50�60 cm, okre�lano je
przymiotnikiem �akumulacyjne� (Marcinek i Wi�lañ-
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ska 1984) lub �kumulacyjne� (Marcinek i Komisa-
rek 2004).

Czarne ziemie, w wielu p³ytkich obni¿eniach miê-
dzy wynios³o�ciami, zajêtymi g³ównie przez u¿ytko-
wane rolniczo gleby p³owe na falistych równinach
morenowych ca³ego Ni¿u Polskiego, nale¿y zaliczyæ
do gleb o genezie przynajmniej w czê�ci deluwialnej
(Borkowski 1964). Gleby te, poni¿ej czarnego pozio-
mu mollic, czêsto maj¹ poziom iluwialnej akumula-
cji i³u Bt lub przewarstwienia o drobniejszym uziar-
nieniu, które zatrzymuj¹ w górnej czê�ci profilu wodê
z opadów i roztopów. Okresowe (niekiedy d³ugotrwa-
³e) warunki redukcyjne konserwuj¹ namyt¹ materiê
organiczn¹ i przyczyniaj¹ siê do utrwalenia czarnej
barwy poziomu próchnicznego (Kowaliñski 1952;
Kowalkowski 1966). W genezie tych gleb wspó³dzia-
³aj¹ zatem dwa czynniki: deluwialne nadbudowywa-
nie poziomu próchnicznego oraz os³abiona minerali-
zacja materii organicznej, w warunkach stagnowania
wody. Niezale¿nie, w glebach tych mo¿e okresowo
wystêpowaæ wysokie zwierciad³o wód gruntowych,
powoduj¹ce gruntowe oglejenie dolnej czê�ci profi-
lu czarnej ziemi (Marcinek i Komisarek 2004). W
przypadku braku poziomu argic oraz g³êbszego zale-
gania warstw trudno przepuszczalnych, w profilu
mo¿e wystêpowaæ tylko oglejenie gruntowe. W ka¿-
dym z wymienionych wariantów pobagienna geneza
czarnych ziem jest na ogó³ wykluczana (Marcinek i
Wi�lañska 1984).

Dopóki g³êboka orka homogenizuje ca³y poziom
próchniczny, deluwialny charakter czarnych ziem w
zag³êbieniach i dolnych partiach stoków nie jest ak-
centowany. Jednak w poziomach próchnicznych o
mi¹¿szo�ci przekraczaj¹cej 30 cm (jak w czarnych
ziemiach kumulacyjnych) mo¿e ujawniæ siê niejed-
norodno�æ uziarnienia lub zawarto�ci materii orga-
nicznej, typowa dla gleb deluwialnych. Jest wiêc nie-
zwykle istotne, by jak najbardziej jednoznaczne by³y
kryteria identyfikacji gleb deluwialnych próchnicz-
nych w SgP (2011), a w szczególno�ci by w pe³ni
roz³¹czne by³y morfologiczne kryteria odró¿niania
tych gleb od czarnych ziem kumulacyjnych (a tak¿e
czarnych ziem wy³ugowanych).

Czarne ziemie z podpowierzchniow¹
akumulacj¹ i³u koloidalnego

O ile obecno�æ poziomu brunatnienia (cambic) pod
poziomem próchnicznym w czarnych ziemiach nie
wzbudza kontrowersji i jest jednoznacznie interpre-
towana jako przejaw postêpuj¹cego przesuszenia i
degradacji czarnej ziemi (Chojnicki 1994, 1997; Ko-
z³owski i Komisarek 2013; Marcinek i Komisarek
2004), to obecno�æ poziomu iluwiacji i³u pozostawia-

na jest bez próby wyja�nienia jego genezy. Tymcza-
sem, uznawana obecnie koncepcja procesu p³owie-
nia wyklucza selektywna dyspersjê i wymywanie i³u
ze strukturalnego poziomu humusowego, zasobnego
w próchnicê i nasyconego kationami zasadowymi,
szczególnie wapniowymi (Driessen et al. 2000). Je-
dynym logicznym wyt³umaczeniem istnienia pozio-
mu argic pod poziomem mollic jest powstanie tego
pierwszego zanim wytworzy³ siê poziom mollic. Ta-
kie sekwencje poziomów iluwialnych i próchnicznych
(czarnoziemnych) w poligenetycznych glebach kopal-
nych s¹ powszechnie znane i maj¹ kluczowe znacze-
nie dla rekonstrukcji zmian klimatycznych i ekologicz-
nych (Jary i Ciszek 2013; Konecka-Betley 2013).

Albrecht i Kühn (2011) podjêli próbê rekonstruk-
cji genezy podobnych gleb na wyspie Poel (Niem-
cy). Zgodnie z SgP (2011) gleby te zosta³yby zaliczo-
ne do czarnych ziem z poziomem argic (z oglejeniem
opadowym i wtórnymi wêglanami w dolnej czê�ci
profilu). Autorzy konkluduj¹, ¿e w pierwszej fazie
holocenu (a¿ po okres atlantycki) wytworzy³y siê jako
gleby p³owe, po uprzednim wy³ugowaniu wêglanów
z powierzchniowych warstw osadów. Wytworzenie
siê trudno przepuszczalnego poziomu Bt spowodo-
wa³o stagnowanie wód opadowych, co w wilgotniej-
szym okresie subatlantyckim sprzyja³o akumulacji
materii organicznej. Podobne czarne ziemie z pod-
powierzchniowym poziomem iluwialnym (prawdo-
podobnie na ogó³ spe³niaj¹cym kryteria poziomu ar-
gic) wystêpuj¹ powszechnie na terytorium Polski,
m.in. na Równinie Ko�ciañskiej i Pojezierzu Poznañ-
skim (Cierniewski 1986; Komisarek 1994, 2000;
Marcinek i Komisarek 2004; Staszewski 1967), na
Wysoczy�nie Kaliskiej (Drzyma³a 1974; Micha³ek
1971), na Kujawach (Cie�la 1968; Olszewski et al.
1962), na Wzgórzach Dalkowskich (Kowalkowski
1966), na Równinie Wroc³awskiej (Borkowski 1964;
Kowaliñski 1952). Jest wielce prawdopodobne, ¿e
podobnie jak czarne ziemie na wyspie Poel, s¹ to gle-
by poligenetyczne, w których g³êboki poziom próch-
niczny wytworzy³ siê dopiero w okresie poatlantyc-
kim, ju¿ po ukszta³towaniu poziomu Bt.

Czarne ziemie a czarnoziemy le�no-³¹kowe

Systematyka gleb Polski (1989, 2011) zrezygno-
wa³a z wyró¿niania czarnoziemów le�no-³¹kowych,
co jednak nie oznacza zaprzeczenia mo¿liwo�ci ich
powstawania i wystêpowania na terytorium Polski.
Podstawowymi warunkami tworzenia siê czarnoziem-
nego poziomu próchnicznego s¹: (1) �rednioprzepusz-
czalna ska³a macierzysta nasycona kationami zasa-
dowymi lub zawieraj¹ca wêglany, (2) ro�linno�æ tra-
wiasta lub trawiasto-bylinowa z intensywnym syste-
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mem korzeniowym oraz odznaczaj¹ca siê wysok¹
produktywno�ci¹ biomasy nadziemnej oraz (3) du¿a
aktywno�æ d¿d¿ownic oraz ssaków ryj¹cych, miesza-
j¹cych i pog³êbiaj¹cych poziom próchniczny. Warunki
te spe³nia nie tylko step kontynentalny (suchy lub
umiarkowanie suchy) i formacja le�no-stepowa, ale
te¿ formacja le�no-³¹kowa klimatu umiarkowanie wil-
gotnego, pod warunkiem istnienia czynnika zmniej-
szaj¹cego zagêszczenie drzewostanu, co jest koniecz-
ne nie tylko dla wykszta³cenia siê zbiorowisk trawia-
stych, ale te¿ dla wystêpowania ryj¹cych ssaków gle-
bowych, nietoleruj¹cych nadmiernego zagêszczenia
korzeni drzew (Alexandrovskiy 2007).

Kluczowym czynnikiem mog³y byæ zmiany w eko-
systemach, spowodowane przez cz³owieka. Ju¿ we
wczesnym neolicie (koniec okresu atlantyckiego �
pocz¹tek subborealnego) wylesione zosta³y znaczne
obszary �rodkowej Europy, a powsta³e otwarte prze-
strzenie by³y u¿ytkowane jako grunty orne (pocz¹t-
kowo jedynie na niewielkich powierzchniach wokó³
osad) lub tereny wypasowe (Kulczycka-Leciejewi-
czowa 1993). Formacja lu�nego �lasu wypasowego�
umo¿liwia panowanie ro�linno�ci trawiastej (Bakker et
al. 2004) i nie hamuje aktywno�ci zwierz¹t ryj¹cych, a
wiêc sprzyja procesowi darniowemu i pog³êbianiu po-
ziomu próchnicznego. Zwarte osadnictwo na Równinie
Wroc³awskiej utrzymuje siê niemal nieprzerwanie od
pocz¹tku neolitu do czasów wspó³czesnych (Kulczyc-
ka-Leciejewiczowa 1993), co oznacza mo¿liwo�æ wy-
stêpowania trawiastych lub trawiasto-le�nych formacji
ro�linnych przez okres przynajmniej 4 tysiêcy lat.

W osadach niedawno odkrytego niewielkiego, za-
mulonego torfowiska w centralnej czê�ci Równiny
Wroc³awskiej, wstêpnie potwierdzono bezwzglêdn¹
dominacjê dêbu oraz traw z rodziny Poaceae w spek-
trum py³kowym od prze³omu atlantyku i subborea³u
(Malkiewicz i Tomaszewska � inf. ustna), co potwier-
dza wystêpowanie formacji ³¹kowo-le�nych (lecz nie
stepowo-le�nych) o charakterze lasu parkowego (wy-
pasowego) na Równinie Wroc³awskiej przez znaczn¹
czê�æ pó�niejszego holocenu. Z kolei pod kurhanami
neolitycznymi, na wzgórzu lessowym w okolicy Hen-
rykowa (wschodnie obrze¿a Niziny �l¹skiej) ziden-
tyfikowano czarnoziemne poziomy humusowe, któ-
rych wiek zosta³ wstêpnie wydatowany na 4200�4600
lat BP (Przyby³ � inf. ustna). Obydwa znaleziska zdaj¹
siê potwierdzaæ brak zwartej pokrywy le�nej i mo¿li-
wo�æ tworzenia siê poziomów mollic w okresie neo-
litycznym na lessach Niziny �l¹skiej, zarówno w ob-
ni¿eniach na równinie, jak i na wzniesieniach.

Nie jest mo¿liwe, by wy³¹cznie przy udziale sys-
temów korzeniowych ro�linno�ci, szczególnie b³ot-
nej, a bez intensywnej zooturbacji powsta³y struktu-
ralne mineralne poziomy próchniczne o mi¹¿szo�ci

przekraczaj¹cej 40�50 cm w po³o¿eniach nieotrzy-
muj¹cych dostawy materia³u deluwialnego lub alu-
wialnego (Alexandrovskiy 2007; Driessen et al. 2000).
Jednocze�nie, sta³e nadmierne uwilgotnienie lub pod-
topienie gleby, eliminuje d¿d¿ownice i ryj¹ce ssaki
glebowe lub drastycznie ogranicza ich aktywno�æ
(Alexandrovskiy 2007). Bardzo prawdopodobna jest
zatem teza, ¿e czarne ziemie (na przyk³ad wroc³aw-
skie) powsta³y, przynajmniej w niektórych p³atach,
w efekcie procesu darniowego (czarnoziemnego),
przy udziale le�no-³¹kowej formacji ro�linnej i du¿ej
aktywno�ci fauny glebowej, w warunkach umiarko-
wanej wilgotno�ci pod³o¿a. Przemawia za tym miê-
dzy innymi obecno�æ nieoglejonych czarnoziemów
wystêpuj¹cych w bezpo�rednim s¹siedztwie silnie
oglejonych czarnych ziem, na przyk³ad w rejonie
£agiewnik � Jordanowa �l¹skiego (Musztyfaga 2013),
a tak¿e brak cech glejowych w czarnoziemach pod
kurhanami neolitycznymi, w rejonie Henrykowa (Ka-
ba³a � mat. niepublikowane). Silnych cech glejowych,
widocznych obecnie w profilach, gleby mog³y nabraæ
w efekcie zwiêkszenia wilgotno�ci klimatu w pó�-
niejszym okresie � subatlantyckim. Podobnie na nie-
których wzorcowych powierzchniach Kamiennego
Stepu w obwodzie woroneskim, gdzie swoje pionier-
skie badania prowadzi³ Dokuczajew, Khitrov i Che-
werin (2007) opisuj¹ p³aty czarnoziemów z licznymi
�ladami aktywno�ci ssaków ryj¹cych, znajduj¹cymi
siê obecnie w strefie silnego oglejenia. Autorzy uwa-
¿aj¹, ¿e taka aktywno�æ zwierz¹t nie by³a mo¿liwa w
warunkach nadmiernego uwilgotnienia, a silne ogle-
jenie uwa¿aj¹ za cechê pó�niejsz¹ w stosunku do czar-
noziemnego poziomu próchnicznego.

Koncepcja mówi¹ca o przeobra¿eniu umiarkowa-
nie wilgotnych czarnoziemów le�no-³¹kowych w wil-
gotne lub nawet mokre czarne ziemie nie jest nowa,
gdy¿ w generalnym zarysie zgodna jest z wnioskami
Musierowicza i Koneckiej-Betley (1959) dla niektó-
rych czarnych ziem kujawskich, Uggli i Witka (1958)
dla czarnych ziem kêtrzyñskich, Borowca (1960, 1962)
dla niektórych czarnych ziem pyrzyckich oraz Choj-
nickiego (1997) dla czarnych ziem b³oñsko-sochaczew-
skich. Mo¿liwo�æ �czarnoziemowej� genezy py³owych
�szarych ziem� Dolnego �l¹ska dopuszcza³ Borkow-
ski (1964), a w odniesieniu do czarnych ziem okolic
K³odzka � Drozd et al. (2007) oraz £abaz (2010). Wy-
mienieni autorzy wskazuj¹ mo¿liwo�æ tworzenia
siê (niebagiennych) czarnych ziem przy udziale ro�lin-
no�ci trawiastej, ale raczej �³¹kowej� a nie �stepowej�.

 Smolnice i czarne ziemie z cechami vertic

Odrêbn¹ grupê stanowi¹ gleby wytworzone z pêcz-
niej¹cych i³ów lub ciê¿kich glin, o wybitnie czarnym



86 BEATA £ABAZ, CEZARY KABA£A

poziomie próchnicznym, maj¹cym zdolno�æ do �sa-
mopog³êbiania�. Cechami diagnostycznymi tych gleb
s¹: obecno�æ poziomu vertic z powierzchniami �li-
zgu (�slickensides�) oraz okresowe spêkania (szcze-
liny), siêgaj¹ce niekiedy do g³êboko�ci 150 cm. Na
terenie Polski gleby takie, zwane na ogó³ smolnicami
wystêpuj¹ m.in. w okolicach Gniewu (Prusinkiewicz
2001), Ciechanowa (Olszewski 1956) oraz Kêtrzyna
i Reszla (Uggla i Witek 1958). Ich bardzo zwiêz³y
sk³ad granulometryczny, w którym zawarto�æ frakcji
ilastych (<0,002 mm) niekiedy przekracza 50% (Mo-
cek et al. 2009) powoduje, ¿e niezale¿nie od po³o¿e-
nia przewa¿nie s¹ silnie oglejone wskutek stagnowa-
nia wód opadowych i roztopowych. Smolnice by³y
zaliczane do czarnych ziem a¿ do momentu realnego
wdro¿enia kryteriów poziomu mollic, których gleby
ilaste czêsto nie spe³niaj¹ (ze wzglêdu na masywny
uk³ad agregatów w stanie suchym). W Systematyce
gleb Polski (1989) smolnice nie bêd¹ zatem zalicza-
ne do czarnych ziem, ale do nowo wyró¿nionego rzê-
du vertisoli. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w przypadku roz-
poznania poziomu mollic w ilastej smolnicy, gleba ta
wed³ug SgP (2011) nie bêdzie nale¿a³a do vertisoli
lecz do czarnych ziem, choæ klasyfikacja miêdzyna-
rodowa (IUSS working group WRB 2014) dopusz-
cza mo¿liwo�æ obecno�ci poziomu mollic w ilastych
vertisolach.

Oprócz gleb o ilastym uziarnieniu w ca³ym profi-
lu, spotyka siê równie¿ czarne ziemie py³owo-glinia-
ste p³ytko pod�cielone i³ami, w których wystêpuje
podpowierzchniowy poziom vertic o soczewkowej
strukturze i z b³yszcz¹cymi powierzchniami agrega-
tów. Gleby te maj¹ g³êboki, czarny i strukturalny po-
ziom mollic oraz cechy silnego oglejenia odgórnego
w strefie kontaktowej oraz w poziomie vertic. Gleb
tych nie mo¿na zaliczyæ do smolnic/vertisoli ze wzglê-
du na nieilaste uziarnienie warstw powierzchniowych,
choæ wykazano, ¿e w odpowiednich warunkach wil-
gotno�ciowych i te gleby wytwarza³y charakterystycz-
ny mikrorelief gilgai, dzi� niewidoczny na powierzch-
ni ze wzglêdu na wyrównuj¹c¹ orkê (Przekora 2007).
Niestety, SgP (2011) nie wyró¿nia podtypu czarnych
ziem z poziomem vertic, choæ by³o to postulowane
m.in. przez Mocka et al. (2009).

PODSUMOWANIE I SUGESTIE
DO SYSTEMATYKI GLEB POLSKI

Geneza i definicja czarnych ziem

Analiza bogatego pi�miennictwa upowa¿nia do
wyró¿nienia nastêpuj¹cych �cie¿ek powstawania czar-
nych ziem:

� czarne ziemie pojeziorne, powsta³e na drodze rol-
niczego zagospodarowania odwodnionych osadów
limnicznych, przewa¿nie organiczno-mineralnych
lub mineralnych, z p³ytk¹ powierzchniow¹ warstw¹
organiczn¹, czêsto wêglanowych,

� czarne ziemie b³otne, powsta³e po odwodnieniu i
zagospodarowaniu naturalnych gleb torfowo- (tor-
fiasto-, murszowo-) glejowych wytworzonych w
warunkach regularnego lub okresowego zalewa-
nia i stagnowania wód powierzchniowych,

� czarne ziemie deluwialne, powsta³e przez nadbu-
dowanie poziomu próchnicznego materia³em zmy-
tym z terenów wy¿ej po³o¿onych i spowolnienie
mineralizacji materii organicznej w okresowych
warunkach redukcyjnych,

� czarne ziemie powsta³e z czarnoziemów ³¹kowo-
le�nych wskutek pó�niejszego zwiêkszenia wilgot-
no�ci profilu glebowego, zaistnienia warunków
redukcyjnych i rozwoju cech glejowych,

� poligenetyczne czarne ziemie z podpowierzchnio-
wym poziomem iluwiacji i³u, których poziom
próchniczny ukszta³towany zosta³ przy udziale pro-
cesu b³otnego albo darniowego (czarnoziemowe-
go) albo akumulacji materia³u deluwialnego, na
bazie profilu starszej gleby p³owej,

� czarne ziemie ukszta³towane przy udziale proce-
sów pêcznienia i kurczenia (wertylizacji).
Czarne ziemie s¹ m³odym (subborea³) lub bardzo

m³odym (subatlantyk, czasy wspó³czesne) elementem
pokrywy glebowej, a ich powstanie w wiêkszo�ci
przypadków jest zwi¹zane z po�rednim lub bezpo-
�rednim wp³ywem cz³owieka.

Czarne ziemie wyró¿nione zosta³y przez Mikla-
szewskiego (1930) ze wzglêdu na specyficzn¹ gene-
zê pobagienn¹, jednak wskutek stopniowego w³¹cza-
nia do nich innych gleb o zbli¿onej morfologii, ale o
ró¿nym pochodzeniu, zamieni³y siê w jednostkê, któr¹
obecnie mo¿na definiowaæ ju¿ tylko na podstawach
morfologicznych. Uniwersalnymi cechami czarnych
ziem s¹: obecno�æ poziomu diagnostycznego mollic/
umbric oraz silne oglejenie gruntowe (oddolne) lub
opadowe (odgórne), zwi¹zane z okresowym lub sta-
³ym nadmiernym uwilgotnieniem spowodowanym
przez ka¿dego rodzaju wody (gruntowe, �ródpokry-
wowe, opadowe, zalewowe itd.).

Kryteria rozgraniczaj¹ce czarne ziemie
od innych typów gleb

Wskutek poligenezy, w profilach czarnych ziem
mog¹ wystêpowaæ poziomy lub cechy diagnostyczne
dla innych typów gleb. Kluczowe jest precyzyjne roz-
graniczenie poszczególnych typów gleb, je�li syste-
matyka faktycznie ma bazowaæ na obiektywnych
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i roz³¹cznych kryteriach morfologicznych oraz fizy-
kochemicznych. Zidentyfikowano nastêpuj¹ce obsza-
ry problemowe, wymagaj¹ce doprecyzowania w SgP
(2011).

Intensywno�æ oglejenia czarnoziemów. Wydaje
siê, ¿e niektóre py³owe (lessowe) czarne ziemie Polski
zachodniej, morfologicznie nie ró¿ni¹ siê od czarno-
ziemów opadowo-glejowych Polski wschodniej. Za-
tem nale¿y jednoznacznie okre�liæ �próg� intensyw-
no�ci i g³êboko�ci oglejenia (gruntowego lub opado-
wego), po przekroczeniu którego gleba zaliczana jest
do czarnych ziem, nawet je�li czarnoziemna geneza
poziomu próchnicznego jest bezsporna.

Czarne ziemie i mady czarnoziemne. Wiele czar-
nych ziem �b³otnych� opisanych w polskiej literatu-
rze gleboznawczej wyró¿niono na wy¿szych terasach
zalewowych (holoceñskich), szczególnie w rynnach
dawnych starorzeczy. Pozycja tych gleb w �wietle SgP
(2011) nie jest jednoznaczna, gdy¿ nie do�æ precy-
zyjnie zapisano, czy o zaliczeniu do mad czarnoziem-
nych decyduje: (i) obecno�æ lub brak stratyfikacji
materia³u aluwialnego w profilu glebowym, szcze-
gólnie w jego górnej czê�ci, (ii) po³o¿enie w okre�lo-
nej czê�ci doliny, czy (iii) wystêpowanie zalewów
powodziowych.

Czarne ziemie i gleby deluwialne. W typie gleb
deluwialnych systematyka dopuszcza silne oglejenie
profilu. Zatem jedyn¹ cech¹ rozró¿niaj¹c¹ czarne zie-
mie (szczególnie kumulacyjne) i gleby deluwialne
czarnoziemne staje siê stratyfikacja materia³u macie-
rzystego, wskazuj¹ca na jego deluwialny charakter.
Niezbêdne jest zatem sprecyzowanie minimalnej
mi¹¿szo�ci oraz morfologicznych cech materia³u delu-
wialnego decyduj¹cych o zaliczeniu do typu gleb delu-
wialnych (problem dotyczy nie tylko gleb deluwialnych
czarnoziemnych, ale gleb deluwialnych w ogóle).

Czarne ziemie i vertisole. Aktualna definicja ver-
tisoli wyklucza obecno�æ w nich poziomu mollic lub
umbric, natomiast w�ród czarnych ziem nie przewi-
dziano podtypu z poziomem vertic. Zatem gleby z
poziomem mollic i vertic klasyfikowane musz¹ byæ
jako czarne ziemie typowe, a gleby z poziomem um-
bric i vertic � jako czarne ziemie wy³ugowane, co nie
odzwierciedla istotnych cech morfologicznych i fi-
zykochemicznych tych gleb.

Czarne ziemie i gleby murszaste. Równoleg³e
wyró¿nienie typu gleb murszastych, wytworzonych
z tych samych materia³ów macierzystych, z tym sa-
mym poziomem diagnostycznym (murszastym), a tak-
¿e z jednakow¹ mo¿liwo�ci¹ wystêpowania wêglanów
w profilu powoduje, ¿e rozró¿nianie czarnych ziem
murszastych i gleb murszastych typowych jest w wie-
lu przypadkach niemo¿liwe w oparciu o SgP (2011).

Typy oglejenia w czarnych ziemiach

Oryginalna koncepcja czarnych ziem bagiennych,
eksponowa³a podmok³o�æ gleb i cechy glejowe, zwi¹-
zane z wysokim zwierciad³em wody gruntowej w
niecce zanikaj¹cego jeziora. Równie¿ w czarnych zie-
miach genezy b³otnej, oczywist¹ przyczyn¹ ogleje-
nia s¹ wody gruntowe. Jednak¿e w wielu czarnych
ziemiach: (i) maj¹cych dwudzielne uziarnienie (na
przyk³ad piasków naglinowych lub py³ów nai³owych),
(ii) maj¹cych uziarnienie gliniasto-ilaste w ca³ym pro-
filu, albo (iii) maj¹cych trudno przepuszczalny po-
ziom argic, mo¿e dominowaæ stagnowanie wody opa-
dowej w górnej czê�ci profilu oraz oglejenie odgór-
ne (opadowe). Ponadto, nies³uszna wydaje siê rezy-
gnacja przez SgP (2011) z odrêbnych symboli dla
oglejenia gruntowego i opadowego, która powoduje,
¿e terminologicznej odrêbno�ci podtypów gleb towa-
rzyszy brak ró¿nic w zapisie ich profili.

Rodzaje wêglanów w czarnych ziemiach

We wzorcowych zapisach profili glebowych, SgP
(2011) stosuje wy³¹cznie symbol �k� oznaczaj¹cy
pedogeniczn¹ akumulacjê wêglanów, tzw. wtórnych,
podczas gdy w czarnych ziemiach genezy pojezior-
nej wystêpuj¹ wêglany pochodz¹ce z sedymentacji
�pierwotnej� na dnie zbiornika (niekiedy w formie
gytii wêglanowej lub kredy jeziornej).

Poziom anthric w czarnych ziemiach

Przynajmniej w po³owie profili glebowych, prze-
analizowanych na potrzeby niniejszego opracowania
(w niektórych pracach � w 100%) poziom orno-próch-
niczny ostro odcina siê od reszty profilu glebowego.
Fotografie do³¹czone do niektórych opracowañ jed-
noznacznie dokumentuj¹ �lad lemiesza lub g³êbosza
potwierdzaj¹c, ¿e mi¹¿sze poziomy próchniczne wielu
czarnych ziem zosta³y uformowane w wyniku orki
(m.in. Marcinek i Komisarek 2004; Meller 2006). W
tym kontek�cie zaskakuje fakt, ¿e SgP (2011) nie
uwidacznia poziomu anthric w czarnych ziemiach,
choæ w znacznej czê�ci czarnych ziem typowych
i glejowych (a tak¿e niektórych murszastych) spe³-
nione s¹ kryteria poziomu anthric. Wyró¿nianie czar-
nych ziem z poziomem anthric (w formie podtypu
lub odmiany ró¿nych podtypów) by³oby u¿ytecznym
narzêdziem s³u¿¹cym podkre�leniu naturalnej gene-
zy poziomów próchnicznych niektórych czarnych
ziem (Prusinkiewicz i Kowalkowski 1964) lub od-
wrotnie � uznaniu roli i skali udzia³u cz³owieka w
powstaniu czarnych ziem na danym terenie (Marci-
nek i Komisarek 2004).
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Origin, properties and classification of �black earths� in Poland

Abstract. Black earths as an independent unit in soil classification were distinguished from chernozems by Miklaszewski due to
their post-swamp origin, wetness and a specific type of �acid� humus. During following decades, other wet (gleyed) soils with thick
humus horizon were included; however, originated in different ways: (1) black earths on lake sediments, (2) black earths developed
from Histic Gleysols, (3) colluvial black earths, (4) black earths with vertic horizon, (5) secondary re-wetted meadow-forest cherno-
zems, (6) polygenetic black earths with subsurface clay accumulation. Classification of soils with such variable origins must be based
on common morphological criteria that is in accordance with the trend set by two last Polish soil taxonomies (1989 and 2011).
However, an affiliation to black earths it is not always evident, due to the vague delimitation from related soils, including chernozems
(intensity of stagnic properties), alluvial and colluvial soils (stratification of the parent material and/or the mollic horizon), vertisols
(attendance of the mollic and vertic horizons), and �murshic� soil (no differences in diagnostic criteria). Furthermore, discussion and
improvement is required in the characteristic of black earths in the following subjects: nature of redoximorphic features (stagnic and
gleyic properties), the type of carbonates (primary and secondary), and the presence of anthric diagnostic horizon.

Keywords: black earths, Chernozems, alluvial soils, colluvial soils, Vertisols


