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GLEBA – utwór powstały w powierzchniowej warstwie zwietrzeliny skalnej pod 
wpływem czynników glebotwórczych: klimat, woda, biosfera, rzeźba terenu, czas, 
działalność człowieka. 

W glebie dzięki działalności roślin i drobnoustrojów zachodzą przemiany 
związków organicznych w związki mineralne i odwrotnie. 

Gleba jest ożywionym tworem przyrody rozwijający się w czasie i ulegającym 
ciągłym przemianom.

W takiej definicji mieszczą się:
• G. Naturalne
• G. Pod lasami
• G. Pod roślinnością trawiastą
• G. Gruntów ornych
Zarówno:
G. Inicjalne ....
G. głębokie g. Uprawne,
G. Zmienione i zniszczone w wyniku gospodarczej  działalności człowieka
Młode  gleby  wytworzone na zwałach  pogórniczych.



Gleboznawstwo – nauka o glebie

Zajmuje się poznaniem:
• genezy gleb,
• składu gleby:  granulometrycznego, mineralnego, chemicznego,
• właściwości-fizycznych, wodnych, chemicznych,
• przydatności rolno- leśnej,
• sformułowaniem logicznych zasad klasyfikacji.

Gleboznawstwo korzysta dorobku geologii, mineralogii, geomorfologii, 
klimatologii, fitosocjologii, chemii, fizyki, informatyki 

Z drugiej strony Gleboznawstwo dostarcza informacji, które stanowią punkt 
wyjścia dla przyrodniczych nauk stosowanych:
• rolnictwo,
• leśnictwo,
• ochrona środowiska

Dla stosowanych nauk technicznych:
• budownictwo,
• melioracje wodne,
• urbanistyka,
• geodezja.



Ze względu na godpodarczą działalność człowieka wyróżnia się następujące 
kategorie użytkowania gleb:

• G. Naturalne- pod roślinnością leśną lub trawiastą - zrównoważonym obiegiem 
składników pokarmowych, bliskie – g. rezerwatów ścisłych, parków.

• G. Leśne – ingerencja człowieka nie następuje co roku jak w glebach ornych, 
jednak ze względu na stosowanie: głębokiej orki, sztucznych drzewostanów, 
nawozów mineralnych, pestycydów – właściwości g. leśnych są coraz rzadziej 
zgodne z układem czynników ekologicznych.

• G. Orne – g. poleśne w Polsce. Zmieniona budowa, zmienione właściwości 
chemiczne w wyniku jednostronnego nawożenia mineralnego.

• G. Trwałych użytków zielonych – pod roślinnością łąkową pastwiskową, 
częściowo zmienione w wyniku uprawy, nawożenia mineralnego, melioracji.

• G. Sztuczne – na usypanych  zwałach pogórniczych, budowlanych – najwyższy 
stopień ingerencji człowieka – brak zgodności z układem czynników 
ekologicznych.



Gleba - układ trójfazowy:

faza stała - cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne w różnym stopniu 
rozdrobnienia

faza ciekła - woda, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne, tzw. 
roztwór glebowy.

faza gazowa - mieszanina gazów i pary wodnej, czyli tzw. powietrze glebowe.

Zmienna granica między powietrzem a roztworem glebowym w czasie dla tej samej 
gleby. Układ woda – powietrze jest współzależny, decyduje o żyzności gleby.

powietrze

powietrze
 lub woda

woda

substancja
 mineralna

materia organiczna

Va

Vw

faza stała (Vs) przestrzeń porów (Vp=Va+Vw)



Podział gleb w zależności od proporcji pomiędzy składnikami mineralnymi 
i organicznymi:

 gleby mineralne (poniżej 5% substancji organicznej)
 gleby organiczno-mineralne (5-20% substancji organicznej)
 gleby organiczne (ponad 20% substancji organicznej)

Gleba powstaje i rozwija się w substracie skalnym. Skały i ich produkty 
rozdrobnienia składają się z szeregu minerałów.



Minerały występujące w glebach rozpatruje się z 3 punktów widzenia:
1. Składu chemicznego,
2. Podatności na wietrzenie,
3. Wpływu na właściwości gleby.

Min. Jałowe – balast gleby – kwarc.

Min. Uwalniające składniki pokarmowe:
• trudno wietrzejące,
• średnio odporne,
• łatwo wietrzejące.

Podatność na rozkruszanie, rozpuszczalność w wodzie poszczególnych 
minerałów zależy od warunków klimatycznych.

• oddziaływanie na właściwości gleby,
• odczyn,
• plastyczność,
• zdolność pochłaniania wody, 
• jonów.



SKORUPA ZIEMSKA – 92 P0IERWIASTKÓW
89% s.z. składa się z 8 pierwiastków:O, Si, Al., Fe, Ca, Na, K, Mg. 

75% - O, Si

Rozmieszczenie pierwiastków w skorupie  ziemskiej jest nierównomierne.

Gleby- 14 pierwiastków: K, Na, Ca, Mg, Al., Fe, Si, C, O, H, P, N, S, Cl.
PONADTO: Mn, Ba, Li, B, Zn, Mo, Co, Cd, J, As, Au, Ni, Pb, Cu itd.

Zawartość różna – zależy
• składu mineralnego,
• składu granulometrycznego,
• zawartości próchnicy.
Ponadto:
• typ, rodzaj, gatunek
• przebiegu reakcji mikrobiologicznych i wymiennych
• rodzaju roślin. fauny
• jednostronne nawożenie mineralne,
• zanieczyszczenia przemysłowe

Pierwiastki niezbędne do życia roślin
• formie dostępnej.
• optymalnym stężeniu,
• określonym stanie równowagi.

Nadmiar jednego składnika może zakłócić pobieranie innych.



17 PIERWIASTKÓW NIEZBĘDNYCH

MAKROELEMENTY MIKROELEMENTY

POW. WODA STAŁA FAZA GLEBY

C.H.O N.P.K Fe. Mn. B. Mo
Ca. Mg. S. Cu. Zn. Co. Cl.

S.M. ROŚLIN – 94 – 99,5%  C.O.H.
6 – 0,5% z pierwiastków pobieranych ze stałej fazy

Niedobór ogranicza plony - rośliny motylkowe



N – AZOT

• składnik – każdej żywej komórki, wchodzi w skład białek,
• przyczynia się do wzrostu cz. wegetatywnych,
• nadaje liściom kolor intensywnie zielony.

Źródła azotu w glebach:
• resztki pożniwne nawozy z., nawozy organiczne,
• nawozy mineralne, sole amonowe, azotany,
• pochodzący z opadów, N wiązany przez drobnoustroje.

Zawartość N w glebach zależy od zawartości próchnicy.
Najbardziej bogate w N są:
• czarnoziemy,
• czarne ziemie,
• mady próchniczne,
• rędziny próchniczne.

W  poz. Próchnistych gleb ~ 0,5%
Najmniejsze ilości: gl. Wytw. z pl, psg, gleby trwale sucze, o małej zawartości 
próchnicy.
Gl. Bielicowe i rdzawe - zawartość ~ 0,05% - 0,09



P – FOSFOR

Składnik każdej żywej komórki. Wchodzi w skład:
• nukleoproteidów, 
• fosfatydów,
• fityn, enzymów
Odgrywa ważną rolę w przemianie energii.
Korzystnie wpływa na:
• kwitnienie,
• owocowanie,
• powstawanie nasion, i dojrzewanie roślin.

Większość P w glebie – niedostępna.

Związki P. – nierozpuszczalne połączenia  z  Ca, Fe, Al.
Zawartość P w glebach zależy od:
• skały macierzystej,
• zawartości próchnicy.



Najbardziej bogate – czarnoziemy.
Występowanie w związkach organicznych, nieorganicznych.

Związki  P nieorganiczne:
• minerały: apatyt, fosforyty, wiwianit, związki H3PO4 o różnym stopniu 
rozpuszczalności, Ca3(PO4)2, FePO4, AlPO4, Mg3(PO4)2, K3PO4
• aniony PO4

-3 sorb. kompl. sorp.
• jony PO4

3- w roztworze glebowym

Związki  P organiczne – głównie próchnica.
Przyswajalność P zależy od:
• pH gleby,
• obecności rozpuszczalnych związków Al, Fe, Mn, Ca,
• ilości i stopnia rozkładu materii organicznej.



K – POTAS

Niezbędny dla: wytwarzania chlorofilu i skrobi, przemian cukrów.

W skorupie ziemskiej – K2O – 3,11%

Najbardziej ubogie: wytworzone z pl, psg, pgl  gleby bielicowe i rdzawe.

Najbardziej zasobne: czarnoziemy, mady próchnicze, rędziny próchnicze. Różne 
typy wytworzone z glin ciężkich, iłów.

Ogólna zawartość K – 0,2 –4%

Zawartość K               zawartość części spławialnych

K w glebie: 90 98% minerałach glinokrzemianowych,
skalenie, miki, illit – odporne na wietrzenie.

Związki organiczne
K dostępny = k. Wymien. + K w roztw. Gleb 

1 – 2% ogólnej zawartości K



Ca – WAPŃ

Reguluje lepkość i dyspersję protoplazmy w żywych komórkach, wszystkie 
przemiany biochemiczne.

W glebach Ca:

• minerały: kalcyt, apatyt, dolomit, gips, pirokseny, amfibole itp.
• kation Ca2+ - zasorbowany
• sole rozpuszczalne – Ca(NO3)2, CaCl2, związki organiczne – PRÓCHNICA

Najczęściej w glebach CaCO3, Ca2+ wym.

Ca – wpływa na neutralizację kwaśnego odczynu,  powstania struktury 
gruzełkowatej,

Najmniej Ca zawierają g. bielicowe i rdzawe – brak.
Najwięcej Ca – rędziny.

Mg – MAGNEZ 

• chlorofil
• gleby – minerały: dolomit, oliwiny, minerały ilaste, kation –Mg 2+, związki 
organiczne



S – SIARKA

Siarka wchodzi w skład białek.

Gleby – minerały: piryt, gips, anhydryt.

0,01 – 0,15% ogólnej zawartości w glebach mineralnych w poziomach 
próchnicznych,  
70-90 -% związki organiczne.



Skład granulometryczny (uziarnienie) gleby - stan rozdrobnienia mineralnej części 
fazy stałej gleby. 
Jest wyrażany procentowym udziałem poszczególnych cząstek mineralnych 
zwanych frakcjami granulometrycznymi. 

Kamienie i żwiry - w stosunkowo niewielkim stopniu zmienione okruchy skalne, 
skład mineralogiczny i chemiczny zbliżony do skał, z których powstały.

Piasek, pył i ił pyłowy – złożone głownie z kwarcu i krzemionki (SiO2), mało 
aktywne chemicznie. Mogą występować (szczególnie w piasku) w postaci powłok, 
minerały, jak: gibsyt, hematyt i limonit, nadające im różne zabarwienie – od 
czerwonego do żółtego.

Ił koloidalny - składa się głównie z zespołu wtórnych glinokrzemianów, tzw. 
minerałów ilastych.



Frakcja granulometryczna - umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych (objętych
wspólną nazwą), mieszczących się w określonym przedziale wielkości średnic,
wyrażonych w milimetrach.

Grupa frakcji Frakcje Wymiary (mm) wg PTG

Części szkieletowe

kamienie
grube
średnie
drobne

żwir
gruby
drobny

>20
-
-
-

20 - 1
-
-

Części ziemiste

piasek
gruby
średni
drobny

pył
gruby
drobny

części spławialne
ił pyłowy gruby
ił pyłowy drobny
ił koloidalny

1,0 - 0,1
1,0 – 0,5
0,5 – 0,25
0,25 – 0,1

0,1 – 0,02
0,1 – 0,05
0,05 – 0,02

< 0,02
0,02 – 0,005
0,005 – 0,002
< 0,002



Grupy granulometryczne
Określane na podstawie procentowego udziału poszczególnych frakcji (wg PTG)

I. Utwory kamieniste (kamienie)
II. Utwory żwirowe (żwiry)
III. Utwory piaszczyste (piaski)
IV. Utwory gliniaste (gliny)
V. Utwory ilaste (iły)
VI. Utwory pyłowe (pyły)



I. Utwory kamieniste (kamienie) - przeważają frakcje kamieni

Kamienista plaża w Szwecji Dolina Pięciu Stawów



II. Utwory żwirowe (żwiry) - zawierają najwięcej frakcji żwiru

Wyróżnia się:
1. żwiry piaszczyste – ilość części spławialnych  10% w stosunku 

do całej masy gleby,
2. żwiry gliniaste – ilość części spławialnych > 10% w stosunku do 

całej masy gleby.

W odniesieniu do gleb piaszczystych, gliniastych, ilastych i pyłowych procentową zawartość 
poszczególnych frakcji podaje się w stosunku do części ziemistych.

III. Utwory piaszczyste (piaski) - zawierają do 20% części spławialnych 
i do 40% frakcji pyłu. Przy zawartości pyłu w granicach 25 – 40% 
do podstawowej nazwy grupy dodaje się przymiotnik pylasty. 

Dzielą  się na: 
1. piasek luźny - 0 –5% części spławialnych
2. piasek słabo gliniasty - 5 – 10% części spławialnych
3. piasek gliniasty lekki - 10 – 15% części spławialnych
4. piasek gliniasty mocny - 15 – 20% części spławialnych



IV. Utwory gliniaste (gliny) - zawierają ponad 20% części 
spławialnych i do 40% frakcji pyłu. Przy zawartości pyłu w 
granicach 25 – 40%  pylasta. 

Dzielą się na: 
1. gliny lekkie silnie spiaszczone – 20 – 25% części 

spławialnych
2. gliny lekkie słabo spiaszczone – 25 – 35% części 

spławialnych
3. gliny średnie – 35 – 50% części spławialnych
4. gliny ciężkie – ponad 50% części spławialnych

V. Utwory ilaste (iły) - zawierają ponad 50% części spławialnych oraz części pyłowe i 
nieznaczną domieszkę piasku (<10%). Iły zawierające ponad 25% części pyłowych 
iły pylaste.

VI. Utwory pyłowe (pyły) - zawierają ponad 40% części pyłowych i do 50% części 
spławialnych.

Wyróżnia się:
utwory pyłowe zwykłe - 0 - 35% części spławialnych
utwory pyłowe ilaste - 35 - 50% części spławialnych



Podział gleb na tzw. kategorie agronomiczne ze względu na skład 
granulometryczny:

I kategoria – gleby bardzo lekkie (do 10% części spławialnych),
II kategoria – gleby lekkie (10 - 20% części spławialnych),

III kategoria – gleby średnie (20 - 35% części spławialnych),
IV kategoria – gleby ciężkie (35 - 50% części spławialnych).

V Kategoria – gleby bardzo ciężkie (> 50% części spławialnych)



Układ dyspersyjny – układ dwufazowy

Cz. Jakiegoś ciała rozpr. są w ośrodku dyspersyjnym

Układ monodyspersyjny
Układ polidyspersyjny

Gleba ...... układ polidyspersyjny

Ze względu na wielkość cząsteczek – zawiesiny - >0,1um, widoczne pod 
mikroskopem, nie dializują i niedyfundują zatrzymują się na sączkach bibuły. 

Roztwory koloidalne – 0,1 – 0,001m, słabo dyfundują, nie dializują, zatrzymują 
się na ultrafiltry.

Roztwory rzeczywiste - < 0,001m dyfundują, dializują przechodzą przez ultrafitry

W gleboznawstwie zalicza się do koloidów układy o cz. < 1um lub 2m
Koloidy glebowe stanowią najbardziej aktywną część gleby.

Ze względu na ogromną powierzchnię właściwą decydują o:
• właściwościach fizycznych,
• właściwościach sorpcyjnych,
• właściwościach chemicznych
a tym samym o żyzności gleby.



Podział koloidów glebowych:

•znak:    ujemnie naładowane- próchnica SiO2, zwazki Mn
dodatnio naładowane- Fe(OH)3, Al(OH)3, Ca3(PO4)2, białka glebowe

•Skład chemiczny: nieorganiczne – silnie rozdrobnione glinokrzemiany,
minerały ilaste SiO2, Fe(OH)3, Al(OH)3, CaCO3, Ca3(PO4)2, związki Mn 

organiczne - proch. białka, celuloza
•Stopień uwodnienia 

hydrofilowe: SiO2, próchnica, minerały ilaste
hydrofobowe: Fe2(OH)3, Al(OH)3, CaCO3

•Właściwości kwasowe, zasadowe:
ACIDOIDY: SiO2, próchnica, minerały ilaste - słabe kwasy
BAZOIDY: Fe(H)3, Al(OH)3 – słabe zasady
SOLOIDY – obojętne

••koloidy mineralnekoloidy mineralne-- głównie min. Ilastegłównie min. Ilaste
Minerały ilaste

glinokrzemianowe uwodnione tlenki Al, Fe

klimat umiarkowany klimat zwrotnikowy



SUBSTANCJE ORGANICZNE

Najważniejszym źródłem substancji organicznych glebach są resztki roślinne.

Gleby naturalne – obieg zamknięty gromadzą się na powierzchni.
Gleby uprawne – większość substancji organicznych jest zabierana z plonami.
• resztki pożniwne,
• nawozy organiczne
• nawozy zielone, słoma
Substancje organiczne w glebie ulegają: 
• mineralizacji,
• humifikacji.

Mineralizacja – substancja organiczna                       Związki Mineralne

butwienie gnicie

Butwienie - warunki tlenowe, pełny rozkład, produkty: CO2, H2O, jony - SO4
2-, PO4

3-, 
NO3- itd.
Gnicie - warunki beztlenowe, rozkład częściowy oprócz CO2, H2O, CH4, H2S.

W glebach obydwa procesy przebiegają równcześnie.
Różna szybkość rozkładu.
Łatwo rozkładające: cukry, skrobia, białka proste złożone.
Trudno rozkładające: celuloza, legnina, tłuszcz, woski.



W wyniku rozkładu substancji organicznej wyzwalają się bardzo duże ilości energii.

Proces humifikacji – proces próchnicy.
Humifikacja – proces biochemiczny, szereg skomplikowanych procesów – rozkładu, 
przebudowy i syntezy związków organicznych – głównie przy udziale 
drobnoustrojów.
Proces humifikacji jest procesem mało poznanym. 



Podział substancji organicznych gleby

• świeże niezupełnie rozłożone resztki roślin zwierząt,
• substancje próchniczne.

Substancje próchniczne:
• niespecyficzne substancje organiczne,
• właściwe substancje próchniczne.

Niespesyficzne substancje organiczne – związki chemiczne o znanych 
właściwościach i budowie: węglowodory, tłuszcze, kwasy. Organiczne- szczawiowy, 
mrówkowy, alkohole, aminokwasy, fenole, i inne związki o niskiej gęstości 
właściwej.



Właściwości substancji próchnicznej

Rozpuszczalne w: kwasy      alkohole zasady

Kwasy fulwowe                        +  + +
Kwasy hymatomelanowe         - + +
Kwasy huminowe - - +
Huminy - - -

Podział umowny .

Kwasy fulwowe – najmniejszym c. cząst. Najmniej uporządkowane.

Huminy - największym c. cząst. Najbardziej uporządkowane.

Do najważniejszych związków próchnicznych należą kwasy fulwowe i huminowe
Przy charakterystyce gleb istotny jest: C:CF



KWASY HUMINOWE

Skład Chemiczny: C – 54%, O – 37%, H – 5%, N – 4%

- zmienny, zależy od warunków ekologicznych.
- barwa – szaroczarna – brunatna
- pojemność sorpcyjna – 350 – 700 m.E./100g, duży ciężar cząsteczkowy.

Duże znaczenie strukt. czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny, mady, gleby brunatne 
właściwe.



KWASY FULWOWE

• skład chemiczny: C – 46%, O – 48%, H – 4%, N – 2%
• barwa – żółta, łatwo rozpuszczalne w wodzie
• prostrza budowa, mały ciężar cząsteczkowy, bardziej utlenione
• biorą czynny udział w procesie zakwaszania i bielicowania gleb
• połączenia próchniczn0-mineralne

Niewielka część w stanie wolnym:
• heteropolarne sole
• kompleksowe związki próchniczno-mataliczne
• adsorpcyjne związki próchniczno-mineralne

Heteropolane kw. Prócch.-Wiazania jonowe z kationami zasadowymi
(COO-H+)n 

KW. HUM. +Me
(O – H+)m
(COO-Me+)n 

HUMIANY (O – Me+)m

(Me = Ca2+, Mg2+, K+, Na+)

Charakterystyczna cecha – odwracalność reakcji
Kompleksy z kwasami próchnicznymi – Fe, Al.
Najmniej jasny – charakter związków próch.
Z min. ilastymi – mostki kationowe



Def
PRÓCHNICA - złożona, dość trwała mieszanina brunat. lub c. brunat. amor.
kompl. koloidów min.- organ. powstałych w procesie humifikacji.

Charakter próchnicy – w różnych warunkach ekologicznych.
Próchnica- gleby uprawne, łąki, torfy, lasy.
Każdy typ gleby ma swoistą próchnicę.

Zawartość próchnicy w glebie zależy od:
składu granulometrycznego mineralnego, chemicznego, odczynu, właściwości 
fizycznych, biologicznych, przede wszystkim stosunków powietrzno-
wodnych.

Gleby nad. przepuszczalne i przewiewne-szybka mineralizacja, zwolnienie 
humifikacji.
Gleby nad. wilgotne, słabo przewiewne zakwaszone-gromadzenie próchnicy, 
powstawanie torfu.

Poziomy próchniczne gleb ornych 0,6 – 6,0%
Najmniej – gleby bielicowe, płowe, rdzawe wytworzone z piasków – 0,6 – 1,8%
Pośrednie ilości – gleby płowe, brunatne wytworzone z glin zwałowych, u. 
pył., lessów 1,0 – 2,5%
Największe ilości – czarnoziemy ~ 4,0%
Rędziny próchnicze i mady ~ 6,0%



WŁAŚCIWOŚCI PRÓCHNICY

1. substancja koloidalna-budowa amorficzna
2. większa powierzchnia właściwa i pojemność sorpcyjna niż minerały ilaste

- 150 – 300 m.e./100g
1. większa higroskopowość w atm. nasyc. par. wod. 80 – 90%, m ilaste 15 – 20% 

w stosunku wagi 
2. mała plastyczność, przyczepność
3. nadaje glebie ciemne zabarwienie, brak ścisłej zależności między zabarwieniem 

a ilością próchnicy 
4. cząsteczki próchnicy zbudowane z:

C, H, O, N, S, P:
mają ładunek ujemny. źródłem ład. są grupy: COOH i fenolowe > - OH



ZNACZENIE

1. powstawanie struktury gruzełkowatej- zw. próch. tworzące z m. ilastymi i 
wodorotl. Fe i Al. kompleksowe zw. p. – min. sklepiają cząsteczki gleby w 
trwałe agregaty – polepszenie wł. p. –wod. gl. lekkie – spójność, gl. 
ciężkie – spulchnia

2. próch. wysycona kat. H+ przyczynia się do zwięk. przyswajalności: Ca, 
Mg, K

3. zmagazynowanie: N, P, S, Ca, Mg, K, mikroelement.
4. witaminy, hormony

Reasumując – próchnica – niezbędnym składnikiem gleby gwarantującym 
urodzajność i odporność na chemiczną degradację.

W glebie uprawnej w poziomie próchnicznym 30 – 40% powietrze 
i roztwór glebowy  reszta faza stała.



Wśród właściwości fizycznych wyróżnia się:

• podstawowe (pierwotne): ciężar właściwy, ciężar objętościowy, 
porowatość, struktura, zwięzłość, plastyczność, lepkość, pęcznienie, 
kurczliwość, barwa, układ.
• wtórne (funkcjonalne):  właściwości wodne, powietrzne i cieplne 
gleb.

FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI GLEB



1. Ciężar właściwy- gęstość właściwa - (ciężar stałych cząstek gleby; gęstość 
cząstek glebowych) – masa jednostki objętościowej stałej fazy gleby (po jej 
wysuszeniu). 

2,5 g/cm3 – 1cm3  waży  2,5g – 105oC

Średni ciężar właściwy większości gleb mineralnych wynosi 2,65 g /cm3

natomiast wytworzonych z torfów wynosi od 1,4 do 1,9 g /cm3 . 

Ciężar właściwy zależy od:
- składu mineralnego gleby i zawartości próchnicy.

Skład granulometryczny oraz takie właściwości gleby jak wilgotność czy 
struktura nie wpływa na ciężar właściwy gleby.

Zawartość minerałów ciężkich zwiększa gęstość właściwą .  Zawartość 
próchnicy obniża gęstość właściwą .

Ciężar właściwy poz. wierzchnich < ciężar właściwy poz. głębszych zmniejsza się 
zawartość próchnicy 



2. Ciężar objętościowy – ciężar jednostki objętościowej gleby o nienaruszonej 
strukturze.

a. Ciężar objętościowy chwilowy dotyczy fazy stałej i roztworu glebowego, 
zależy od aktualnej wilgotności gleby.

b. Ciężar objętościowy rzekomy jest to ciężar jednostki objętości gleby o 
nienaruszonej strukturze, wysuszonej w 105 ºC. Służy on do porównań gleb 
między sobą.

Ciężar objętościowy zależy od:
- struktury gleby, układu, składu granulometrycznego, ciężaru właściwego. 
Średnio w glebach mineralnych waha się od 1,1 do 1,8  g /cm3 .

Gleby wytworzone z piasków – wysoki c. objętościowy.
Gleby wytworzone z glin, iłów, u. Pył.- znacznie niższy c. objętościowy.

Ciężar objętościowy określa stosunki powietrzne w glebie: im jest niższy tym 
gleba jest bardziej przewiewna.



3. Porowatość – suma objętości wolnych przestrzeni (nie wypełnionych faza 
stałą gleby) w jednostce objętości gleby.

Wyróżnia się:
porowatość ogólną, kapilarną i niekapilarną

Pory kapilarne -mają zdolność podnoszenia wody.

Wśród porów kapilarnych wyróżnia się: 
- makropory > 8,5 m - wypełnione powietrzem, okresowo wodą,
- mezopory 0,2 m – 8,5 m - wypełnione powietrzem i wodą dostępną dla 
roślin,
-mikropory < 0,2 m - wypełnione wodą niedostępną dla roślin.



Pory niekapilarne – różnica między porowatością ogólną a porami kapilarnymi 
(pojemność powietrzna przy nasyceniu kapilarnym); wyrażana w % objętości masy 
glebowej. 
Z reguły wypełnione powietrzem, jedynie przy nadmiarze wilgoci wodą.
Porowatość gleb mineralnych od 30% w piaskach luźnych, grubych do  50% w 
glinach i iłach.

Porowatość zależy od:
- składu granulometrycznego, struktury, układu gleby, zawartości próchnicy

Porowatość maleje z głębokością.

Istotny jest stosunek porów kapilarnych : porów niekapilarnych.
Gleby wytworzone z piasków – przewaga porów niekapilarnych.

- przepuszczalne dla wody, przewiewne zbyt suche, intensywna 
mineralizacja substancji organicznej.
Gleby wytworzone z glin, iłów - duża ilość porów niekapilarnych.

-zasobne w wodę, mało przepuszczalne i przewiewne. Niedostatek tlenu –
procesy oglejenia

P% =(Cw-Co)/Cw*100
Cw – ciężar właściwy ; Co – ciężar objętościowy rzekomy



4. Zwięzłość gleby – siła z jaką są ze sobą zlepione cząsteczki gleby. 
Zwięzłośc zależy od:

-zawartości próchnicy, struktury, układu, wilgotności , składu granulometrycznego

Próchnica zwiększa zwięzłość gleb lekkich, natomiast zmniejsza  zwięzłość gleb 
ciężkich.

5. Lepkość gleby – siła z jaką przylegają cząstki i agregaty gleby do różnych 
przedmiotów.
Gleby niestrukturalne mają znacznie większą lepkość niż gleby strukturalne. 
Gleba powietrznie sucha nie wykazuje lepkości.

6. Plastyczność gleby – zdolność do tworzenia form przestrzennych i zdolność 
zachowania kształtu po ustaniu działania sił zewnętrznych tworzących te formy.
Plastyczność ujawnia się tylko w glebach wilgotnych i zależy od: 
jakości i zawartości iłu koloidalnego oraz próchnicy



7. Pęcznienie gleb – zwiększanie się objętości gleby pod wpływem pochłaniania 
wody. Spowodowane jest tworzeniem się otoczek wody wokół koloidów.
Pęcznienie zależy od:
składu granulometrycznego (zawartość iłu koloidalnego), ilości i jakości 
kationów wymiennych.
Koloidy wysycone Na+ wpływają na wzrost pęcznienia, 
natomiast koloidy wysycone Ca2+ na obniżanie się pęcznienia.
Najsilniej pęcznieją gleby organogeniczne, wytworzone z ciężkich glin i iłów.

8. Kurczenie gleb – zjawisko odwrotne do pęcznienia
Zjawisko niekorzystne, uszkadza korzenie roślin, tworzy szczeliny, którymi 
odpływa woda. Szczególnie podatne na kurczenie są gleby organogeniczne. 
Gleby wytworzone z piasków nie wykazują pęcznienia i kurczenia.



9. Barwa gleb – pochodzi bądź od substancji koloidalnych otaczających 
poszczególne ziarenka i tworzących powłoki wokół nich, bądź też od barwy 
samych cząsteczek glebowych.

Próchnica nadaje glebie barwę ciemną a nawet czarną, CH : CF. 
Związki żelazowe Fe2O3 . n H2O od żółtego do czerwonego.
Związki żelazawe Fe 2+ właściwe dla gleb oglejonych, mają barwę niebieskawą, 
zielononiebieską lub stalowoszarą. 
Tlenki manganu są brunatne a w połączeniu ze związkami żelaza czrnobrązowe
lub czerwonofioletowe. 
Cząstki mineralne pozbawione otoczek koloidalnych dają barwę  białąbiałą. . 

Barwa gleby zależy również od:
- uwilgotnienia, stopnia rozdrobnienia, struktury, kierunku i intensywności 
padania promieni świetlnych.

Nazwy gleb od zabarwienia poz. powierzchniowych:
• czarnoziemy
• czerwonoziemy,
• gl. brunatne

WYKORZYSTANIE: KARTOGRAFII, TELEDETEKCJI



Klasyfikacja
Dział: gleby autogeniczne
Rząd: gleby bielicoziemne
Typ: gleba rdzawa
Podtyp: gleba rdzawa właściwa
Rodzaj: wytworzona z piasku
Gatunek: piasek słabogliniasty płytko zalegający na piasku 
luźnym
Klasa bonitacyjna: VI
Kompleks przydatności rolniczej: żytni bardzo słaby (7)



10. Struktura gleb – stan, w którym poszczególne ziarna glebowe są zlepione w 
agregaty o określonych kształtach i wymiarach. 

W glebach strukturalnych wyróżnia się:
strukturę naturalną, powstała w wyniku działania procesu glebotwórczego,
- strukturę nabytą, wytworzoną w wyniku uprawy, nawożenia, płodozmianu. 

Zasadniczym czynnikiem strukturotwórczym są koloidy organiczne - kwasy 
huminowe – wysycone kationami Ca, 
PONADTO: minerały ilaste, wodorotlenki Fe, Al, Mn oraz w mniejszym stopniu 
SiO2 i CaCO3.

ZNACZENIE STRUKTURY – reguluje wł. wodne, powietrze, cieplne-zapewnia 
wysokie plony, mniejszy nakład przy uprawie, łatwiejsze zakorzenianie roślin,
chroni glebę przed erozją wodną.

ZATRZYMYWANIE OPADÓW: 
niestrukturalne – 15%, strukturalne – 85%



Agregaty naturalne:

•Płytkowe - zbudowane z cienkich poziomów płytek, blaszek, listków. Spotykany 
w glebach nieuprawnych, są pozostałością budowy skał macierzystych.

•Pryzmatyczne (słupkowe, kolumnowe) – mają kształt wydłużony, kanciasty. 
Tworzą się w glebach ciężkich, w głębszych poziomach profilu. Są mało trwałe, 
łatwo pęcznieją.

•Bryłkowate i orzechowate – mają kształty wielościenne o wielkości 5-15 mm. Są 
charakterystyczne dla gleb ciężkich, występują w strefie klimatu wilgotnego.

•Sferyczne (ziarniste i gruzełkowate) – w glebach o wysokiej zawartości 
próchnicy, części pyłowych i iłu koloidalnego, pod naturalną roślinnością 
trawiastą. Charakterystyczna dla poziomów próchnicznych gleb czarnoziemnych, 
mad próchnicznych, rędzin czarnoziemnych i gleb brunatnych. Agregaty ziarniste
są twarde i nie rozpadają się pod wpływem działania wody. Agregaty 
gruzełkowate są silnie porowate, rozpadające się przy nacisku na drobniejsze 
agregaty.



Powstawanie struktury agregatowej zależy od:
•koloidów organicznych i mineralnych (wtórne koloidy), 
•czynników biologicznych (mikroorganizmy glebowe, korzenie),
•czynniki fizyczne (zamarzanie i rozmarzanie, uwilgotnienie i przesuszanie). 

Czynniki powodujące niszczenie struktury gleb:
mechaniczne, fizykochemiczne, biologiczne.
Mechaniczne – deszcz, ciężkie narzędzia rolnicze, zwierzęta itp.
Fizykochemiczne – działanie ługujące wody opadowej (wymywanie z kompleksu 
sorpcyjnego wapnia); silniejsze zakwaszenie; zasolenie gleb (sód).
Bilogiczne – wszystkie zjawiska związane z mineralizacją czynnej substancji 
organicznej (lepiszcza) decyduje o trwałości struktury gleby.



Układ gleby – cechy zewnętrzne charakteryzujące stopień porowatości i 
zwięzłości gleb. Ułożenie cząstek i agregatów gleby.

Zależy od: 
•ułożenia przestrzennego agregatów glebowych, 
•porowatości agregatów.

CHARAKTERYZUJE – porowatość, zwięzłość.



Ze względu na stopień zwięzłości gleb w stanie suchym rozróżniamy następujące 
rodzaje układów: luźny; pulchny; pulchno-zwięzły; zwięzły; zbity; silnie zbity

Luźny – cechuje piaski i żwiry, w których poszczególne ziarna glebowe nie są ze 
sobą scementowane.

Pulchny – cechuje poziomy próchniczne gleb wytworzonych z piasków gliniastych 
mocnych, glin lekkich, utworów pyłowych zwykłych, o dobrej strukturze 
gruzełkowatej np. czarnoziemy, czarne ziemie.

Pulchno-zwięzły – cechuje poziomy próchniczne gleb brunatnych, płowych, 
odgórnie oglejonych, wytworzonych z glin lekkich i średnich oraz z utworów 
pyłowych ilastych.

Zwięzły – cechuje poziomy podpróchniczne gleb wytworzonych z glin średnich i 
pyłów ilastych.

Zbity – cechuje gleby wytworzone z iłów i glin ciężkich i występuje już w 
środkowej części profilu, np. w poziomach wmycia. Przy tym poziomie cząstki tak 
ściśle przylegają do siebie, że są dla wody bardzo słabo lub wcale 
nieprzepuszczalne.



WŁAŚCIWOŚCI  WODNE  GLEB

Woda glebowa wpływa na:
przebieg procesów fizjologicznych w roślinie; skład chemiczny roślin; 
kształtowanie właściwości i typ genetyczny gleb.

Źródła wody w glebie: opady atmosferyczne, podsiąk wody gruntowej.



POSTACIE WODY W GLEBIE:

1. Woda w postaci krystalicznej (lód)



1. Woda chemiczna (część składowa związków zawartych w glebie).
Jest mocno związana i niedostepna dla roślin.



1. Woda w postaci pary wodnej. Przemieszcza się w przestworach glebowych
zależnie od różnic ciśnienia i temperatury. Ilość pary wodnej w powietrzu
glebowym jest zmienna i przeważnie większa niż w nadglebowych warstwach
powietrza.

ZDOLNOŚĆ DO POCHŁANIANIA PARY WODNEJ ZALEŻY:
• ilości koloidów,
• ilości próchnicy,
• stężenia roztworów gl.,
• rodzaju kationów wymiennych



1. Woda związana z cząstkami glebowymi siłami molekularnymi (woda 
higroskopowa i błonkowata) 

Woda higroskopowa otacza najdrobniejsze 
cząstki glebowe cienką silnie przywierającą 
powłoką. Pochodzi z pochłoniętej i 
skroplonej pary wodnej. Zawartość wody 
higroskopowej zwyczajnej jest dla tej samej 
gleby zmienna i zależy od temperatury i 
wilgotności powietrza. Ilość wody 
higroskopowej maksymalnej jest dla 
określonej gleby wielkością stałą. Jest 
pozbawiona zdolności przemieszczania się i 
jest niedostępna dla roślin. Wyparowuje w 
temp 105 oC.

Dzieli się na zwyczajna i maksymalną.
0,4% Pl,  2 – 3% Gl. PYŁ, ~0,5Pl  40% TORF

10- 20% TORFY – zależy:
•temperatury
•wilgotności pow.

woda błonkowata

woda 
higroskopowa



Woda błonkowata przywiera do wody 
higroskopowej, jest przyciągana przez 
zewnętrzne siły molekularne. Ma ona 
pewna zdolność przemieszczania się i 
może przesuwać się z miejsc bardziej 
nasyconych woda błonkowata do miejsc 
mniej nasyconych.

woda błonkowata

woda 
higroskopowa

H2O błonkowata ` 1,0% pl  ~15% w iłach.
H2O bł. > 2 – 4   H2O higroskopowa maksymalna.
Pewne niewielkie ilośći H2O błonkowatej 
dostępne dla roślin.



1. Woda kapilarna wypełnia przestwory kapilarne. Jest łatwo dostępna dla
roślin, a przemieszczając się z dołu do góry wzbogaca powierzchniowe
warstwy gleby w składniki pokarmowe.

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA WODY – ZALEŻY OD SKŁADU 
GRANULOMETRYCZNEGO

żwiry gr. – woda nie podnosi się,
piaski gr. – do kilku cm.,
piaski śr. – do  25 cm.,
piaski dr. – do 60 cm.,
gliny – 200 – 300 cm.

1. Woda grawitacyjna wypełnia przestwory niekapilarne (> 8,5m ) i pod 
działaniem siły grawitacyjnej spływa w głąb aż do poziomu wody 
gruntowej. Woda ta jest dostępna dla roślin tylko przez krótki okres.



1. Woda gruntowa gromadzi się w nieprzepuszczalnych warstwach gleby, 
pochodzi z opadów atmosferycznych, przesiąków bocznych rzek, 
jezior, stawów. Głębokość zalegania w. gruntowej zmienna w ciągu 
roku. 

PRZYDATNOŚĆ DLA ROŚLIN ZALEŻY OD:
• głębokości zalegania,
• składu granulometrycznego warstw wierzchnich,
• gatunku uprawianych roślin.

NAJMNIEJSZE GŁ. W. GRUNTOWEJ NIE WPŁYWAJĄCE UJEMNIE
• łąki – 50 cm,
• grunty orne b. lekkie – 70 cm,
• grunty orne ciężkie – nie mniej niż 2 m



Pojemność wodna gleb - zdolność do zatrzymywania określonych ilości wody.

1. P.w. maksymalna - stan, w którym przestwory glebowe, kapilarne i niekapilarne, 
wypełnione są wodą

1. P. w. kapilarna - stan, w którym przestwory kapilarne wypełnione są wodą. 
Przestwory niekapilarne wypełnione są powietrzem.

1. P. w. polowa - taka ilość wody jaką gleba jest w stanie utrzymać siłami 
kapilarnymi, osmotycznymi i elektrycznymi poza zasięgiem wznoszenia 
kapilarnego.

1. P. w. higroskopowa = MAKS. ZAW. WODY HIGROSKOPOWEJ

Woda niedostępna – siły wiązania w glebie większe od siły ssącej korzeni roślin-
ilość wody odpowiadająca trwałemu punktowi więdnięcia.

Ilość wody niedostępnej – 0,4 – 3% - pl, psg,  10% w gl. zwięźlejszych, torfy ~60%.

WODA DOSTĘPNA DLA ROŚLIN = POJEMNOŚĆ POLOWA – PUNKT WIĘDNIĘCIA
• częściowo – woda błonkowata,
• woda kapilarna > 0,2m,
• w. grawitacyjna – krótki okres,
• w. gruntowa – głębokość skład gran.



Podział gleb wg kategorii stosunków wodnych ( kategorie użytkowania):

1. – gleby o właściwym uwilgotnieniu (optymalnym)
1a – gleby okresowo nadmiernie uwilgotnione - okresowe nadmierne   

uwilgotnienie w warstwach ornych powodowane stagnowaniem wody 
opadowej na leżącej głębiej warstwie o zwięźlejszym składzie 
granulometrycznym

2 – gleby okresowo podmokłe - występuje wysoki poziom wody gruntowej
3 - gleby trwale podmokłe 
4 - gleby okresowo nadmiernie suche brak wody wynika ze zbyt małej 

pojemności wodnej gleby, przy jednoczesnym głębokim zaleganiu wody 
gruntowej lub nadmiernego spływu powierzchniowego (np. na stokach)

5 - gleby trwale zbyt suche



Właściwości chemiczne gleb

Odczyn gleby - stosunek jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenowych OH -.

- odczyn gleby

> 1 – odczyn kwaśny
< 1 – odczyn zasadowy
= 1 – odczyn obojętny

][
][




OH
H

][
][




OH
H



DYSOCJACJA ELEKTTOLITYCZNA – rozpad na jony, 

np. HCl       H+ + Cl- NaOH        Na+ + OH-

mocny kwas -? słaba zasada - ?

woda destylowana H2O               H+ + OH-

[ H+]  .  [OH-]
= K (const)

[H2O]



Na podstawie przewodnictwa elektrycznego ustalono, że
[ H+]  .  [OH-] = 10-14 (22oC)

Stąd wynika, że         [H+] = [OH-] = 10-7

Inaczej                      
-log [H+] = -log [OH-] = 7

pH = -log [H+]

Przy oznaczaniu odczynu środowiska używamy symbolu pH.

w środowisku obojętnym pH=7,0
w środowisku kwaśnym pH<7,0
w środowisku zasadowym pH>7,0

Przy każdym odczynie są obecne w roztworach wodnych zarówno jony H+ jak 
OH-, zmienia się tylko stosunek H+ : OH-



Kwasowość – taki stan roztworów glebowych w którym  [H+] > [OH-]

KWASOWOŚĆ

CZYNNA POTENCJALNA

WYMIENNA HYDROLITYCZNA

wolne jony H+ w 
roztworach gl. – H20 dest.



Na podstwaie pH w H2O / pH w 1m KCl określa się stopień zakwaszenia:

gl. silnie kwaśne pH w KCl - < 4,5
gl. kwaśne- 4,6 – 5,5
gl. lekko kwaśne – 5,6 – 6,5
gl. obojętne – 6,6 – 7,2
gl. zasadowe - > 7,2



ks ks

Kwasowość potencjalna – jony H+ i Al 3+ zas. ks
WYMIENNA HYDROLITYCZNA

-H+ = KCl -K+ + HCl

ks ks-Al3+ 3K+

+  3KCl + AlCl3

AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3HCl

pH < 5,0 – Al3+, pH> 5,0 – H+

KWASOWOŚĆ HYDROLITYCZNA – H+ - MIN. CZ. K.S.

ks ks-H+ -Na+

+ CH3COONa + HOH +CH3COOH + H2O + CH3COOH + NaOH



Kwasowość hydrolityczna dawki CaCO3, POJEMNOŚĆ SORPCYJNA

Przyczyny zakwaszania:
- najważniejszą rolę – CO2 – przedwiośnie, jesień

CO2 + H2O H2CO3

CaCO3 + H2CO3 Ca(HCO)2

ks ks-Ca2+ -2H+

+ 2H2CO3 + Ca(HCO3)2
-Mg2+ - Mg2+

- kwasy organiczne: octowy, szczawiowy i inne powstające w wyniku rozkłasdu 
materii organicznej,
- kwasy fulwowe – proces humifikacji
- nawozy fizj. kwaśne – (NH4)2 SO4
- związki Al, Fe
- SO2 – 2,5 mln. ton/rok. – H2SO4 – 3,5 mln.ton
- kwasy organiczne – gleby leśne – rozkład ściółki 



Właściwości kompleksu sorpcyjnego zależą od stosunku koloidów 
organicznych do minaralnych, ich struktury, odczynu, właściwości.

Organiczna część kompleksu sorpcyjnego – głównie związki próchniczne
Część organiczna ma 15 – 36 razy większe właściwości sorpcyjne niż część 
mineralna.
Mineralna część kompleksu sorpcyjnego – minerały ilaste: kaolinit, illit, 
montmorylonit, kol. SiO2,Al(OH)3, Fe(OH)3
Organiczno– mineralna część kompleksu sorpcyjnego – kompleksy próchnicze –
Fe, próchniczno-ilaste.

Kompleks sorpcyjny – mieszanina różnych koloidów w stanie żeli.

W naszych warunkach klimatycznych kompleks sorpcyjny – ładunek –

Źródła ładunków ujemnych

trwałe zależne od ph

postawienia izomorficzne w kryszt. min. 2:1 , pH – 1 - 14



Si
Al
Si

O2-Al3+OH-

O2-Mg2+OH-

O2-Si4+O2-

O2-Al3+O2-

montmorylonit

illit

pH – 1 - 14

Brak wolnych ładunków

Nadmiar 1 ładunek ujemny

Brak wolnych ładunków

Nadmiar 1 ładunek



ŁADUNKI UJEMNE ZALEŻNE OD pH

1. SiOH i AlOH – wolnych powierzchniach minerałów
2. COOH, fenolowe  pH > 6,0 zw

Si, Al – O – H+
Si, Al – O ….. H+

pH > 6,0

Związki próchnicze

- C – O - H - C – O - …. H+

O O

Gleby kwaśne wiązania kowalencyjne pH > 6,0

Proporcja między ładunkami trwałymi i zależnymi od ph zależy od rodzaju 
koloidów.
W minerałach ilastych przeważają ładunki trwałe – bud.  2 : 1
Koloidach próchniczych dominują ładunki zależne od pH.



Zjawiska sorpcyjne w glebach charakter złożony, kilka procesów 
przebiegających równolegle.

W chemii fizycznej: apolarna, polarna.

S. Apolarna – zjawiska na granicy 2-faz, polegające na gromadzeniu się 
cząsteczek niedysocjujących na powierzchni sorbenta-adsorpcja, wewnątrz–
absorpcja.
S.Polarna – sorpcja kationów lub anionów.

W gleboznawstwie:
SORPCJA – całokształt różnorodnych zjawisk w glebie, wyniku których gleby 
zatrzymują:
• zawiesiny,
• mikroorganizmy,
• cząsteczki,
• jony.

KOMPLEKS SORPCYJNY- silnie rozdrobniona mineralna, organiczna lub 
mineralno-organiczna stała faza gleby posiadająca zdolność sorbowania.



W gleboznawstwie wyróżnia się 5 rodzajów sorpcji:
• mechaniczna,
• fizyczna,
• wymienna,
• chemiczna,
• biologiczna.

S. MECHANICZNA – mechanicznym zatrzymywaniu drobnych zawiesin, 
drobnoustrojów przestworach kapilarnych.
Cząstki zawieszone w roztworach glebowych przemieszczają się w głąb w 
kapilarach pod wpływem siły ciężkości. Są zatrzymywane jeżeli ich średnice są 
większe.
Sorpcja mechaniczna zależy od: składu granulometrycznego i struktury.

S. Mechaniczna wraz ze wzrostem cz. K. Sorp. Mech. sprzyja koagulacja 
drobnych zawiesin.



S. FIZYCZNA- zdolność fazy stałej do zatrzymywania gazów, par, zawiesin, cz. zw. 
niedysc.
Na powierzchni lub wewnątrz porów gleb. 
Zatrzymywanie.... Zachodzi dzięki  sił napięcia powierzchniowego na granicy 2 faz
Sorbowana substancja nie jest wiązana chemicznie lecz siłąmi molekularnymi 
występującymi na powierzchni cząstek glebowych.
Wielkość s. Fizycznej zależy od wielkości energii powierzchniowej Ep

Ep = p .  P – powierzchnia;  - napięcie powierzchniowe

Ep wraz z napięciem powierzchniowym oraz st. rozd.



Każdy układ dwufazowy dąży do zmniejszenia wolnej energii powierzchniowej
Zmniejszenie Ep – przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego lub stopnia 
rozdrobnienia.
Zmniejszenie napięcia powierzchniowego może nastąpić przez:
• Sorbowanie na powierzchni substancji, obniżenia napięcia powierzchniowego: 
Kwasy organiczne, Alkaloidy, barwniki – DODATNIA
• Odpychanie od powierzchni substancji zwiększających napięcie 
powierzchniowe: Kwasy nieorganiczne, Sole – UJEMNA

Zmniejszanie powierzchni przez koagulację s. Fiz. Wiąże łatwo eozp. Sole, dost. 
dla roślin i chroni je przed wymywaniem.
Duże znaczenie ma sorpcja par i gazów.

Zależy od:
• składu granulometrycznego,
• rodzaju par i gazów,
• ciśnienia,
• temperatury,
• wilgotności

H2O> CO2 > O2 > N2 silnie sorb. jest NH3



S. WYMIENNA- wymiana jonów miedzy kompleksem sorpcyjnym a roztworem 
glebowym.

ks ks
-Ca++ -NH4+

+ 2NH4Cl + CaCl2

ks ks-K+ -NH4+
+ NH4Cl + KCl

Reakcje odwracalne – do momentu równowagi.

S. wymienna zależy od:
• odczynu gleby,
• acidoidy : bazoidy,
• stopnia uwodnienia jonów,
• właściwości elektrokinetyczne koloidów.

S. wymienna kationów - ?

Znaczenie: - nawożenie mineralne, właściwości gleb.

Kationy sorbowane są z różną energią wejścia
H+ > Fe+3 > AL3+ >Ca2+ >Mg2+ > K+ = NH4 > Na+ > Li+



Energia wejścia zależy - : wartości, ciężaru atomowego.
(wyjątek  H+  gdzie energia wejścia zależy od stopnia dysc. Kwasu).

Ponadto od: 
• stopnia uwodnienia, im większy stopień uwod. tym mniejsza e. wejścia,
• stężenia roztworów, im wyższe tym sorpcja bardziej energiczna

Proces odwrotny – desorpcja.

S. Wymienna anionów mniej poznana.

ANIONY PO-3, SO4
-2 mogą być sorb. wymiennie w śr. kwaśnym – kiedy 

wodorotlenki Fe i Al ładują się dodatnio.



S. CHEMICZNA – powstawanie nierozpuszczalnych osadów, wskutek reakcji 
między jonami kompleksu sorpcyjnego i roztworu glebowego.

NAJW. ZNACZENIE: - PO4
3-, SO4

2-, CO3
2-

Aniony PO4
3- - z kationami Ca 2+, Fe 3+, Al 3+ nierozpuszczalne

Fosforany: przykłady: zależy od odczynu

Ca(HCO3)2+ Ca(H2PO4)2 = 2CaHPO4 + 2H2CO3

osad : odczyn zasadowy

Al(OH)3 + 2NH4H2PO4 = AlPO4 + (NH4)2 HPO4 + 3H2O

osad : odczyn kwaśny

-Ca2+ K+
+ K2CO3 + CaCO3 - osad K+ks ks

Ca(HCO3)2 + MgSO4 = Mg(HCO3)2 + CaSO4 – os.



S.BIOLOGICZNA – gromadzenie różnych skł. min. gleby w postaci żywych i 
obumarłych organizmów.
S. BIOLOGICZNEJ podlegają wszystkie kationy i aniony zawarte w glebie –
specjalnie. 

Azotany – nie podlegają innym rodzajom sorpcji.

POJEMNOŚĆ S. GLEBY – zdolność określonej ilości gleby np.  100 g do 
zatrzymywania określonej ilości kationów,  np. 10 m  e 

Gleby lekkie – mały k.S – mała ilość próchnicy, kol. Min
Sorbują kilka m . e/100g
Pojemność s. większości gl. Min ~50 m . e
Rzadko 75 m . e



Gleby Organiczne – torfowe ~ 200 m . E

Brak ścisłej zależności między zawartością frakcji koloidalnej a pojemnością 
sorpcyjną.
• różna zawartość próchnicy,
• różne minerały ilaste.

~ 150 m . e montmorylonit,  20 – 40 m . e illit  5 – 15 m . e kaolinit

Koloidy SiO2, Al(OH)3, Fe(OH)3, mała pojemność sorpcyjna kationów.

Odczyn kwaśny – Al(OH)3, Fe(OH)3 ładują się dodatnio i mogą sorbować aniony 
istotne dla s. wymiennej – PO4

3-

Th = S + Hh
S

Vh% =         . 100
Th

V – ważna cecha dla gleb uprawnych



gleby lekkie < 40%
 wapnować

gleby ciężkie < 70%

w. naturalne:  gleby bielicowe < 
20% rędziny – 90 – 100%

Właściwości buforowe – zdolność gleb do przeciwdziałania zmianom swego 
odczynu.
Każda gleba charakteryzuje się określoną pojemnością buforową.
Gleby o dużym kompleksie sorpcyjnym zawierają duże ilości koloidów 
organicznych i mineralnych, wysycone k. zasadowymi.
Mają duże zdolności buforowe i trudniej zmieniają swój odczyn pod wpływem SO2
emitowanym przez zakłady przemysłowe niż gleby eytworzone z pisaków luźnych. 

Właściwości buforowe odporność na degradację chemiczną



GLEBA – część środowiska przyrodniczego.

Podstawowym składnikiem – biotopu.

Pod wpływem procesów glebotwórczych powierzchniowej  warstwie skorupy 
ziemskiej tworzy się nowa jakość – gleba o właciwościach innych niż materiał 
wyjściowy.

Podstawowe cz. glebotwórcze:
• skała macierzysta-materiał skalny, z którego i w którym tworzą się gleby,
• klimat, biosfera, rzeźba terenu,
• hydrosfera, czas, działalność człowieka.

Wszystkie cz. działają we wzajemnym powiązaniu.
Gleba – jest wypadkową dział. wszystkich cz.

Skały glebotwórcze – skały występujące na powierzchni lub blisko powierzchni z 
których powstają gleby.



Z punktu widzenia procesów glebotwórczych ważne są następujące właściwości 
skał:
• podatność skał masywnych na powierzchnię,
• zwięzłość skał luźnych i produktów wietrzenia skał mas.
• skład chemiczny i typ min. Ilastych,
• podatność na erozję wodną i wietrzną,
• układ warstw do głębokości – 5m.

Magmowe , przeobrażone, osadowe

Niewielkie znaczenie – tereny górskie

PONAD 90% OBSZARU POLSKI – gleby wytworzone ze skał osadowych –
głównie okruchowych luźnych:

• piaski (wodnolodowcowe, zwałowe, starych tarasów akumulacyjnych, 
współczesnych tarasów rzecznych, wydmowe),
• gliny zwałowe, utwory pyłowe różnej genezy, lessy, iły,
• skały okruchowe scementowane: - brekcje i zlepieńce, piaskowce, iłowce, 
łupki ilaste.



KLIMAT - ; PRZEBIEG WIETRZENIA SKAŁ
• rozwój świata roślin i zwierząt,
• rozkład materii organicznej,
• tworzenie próchnicy .

BIOSFERA – świat roslin i zwierząt odgrywająca główną rolę w tworzeniu 
gleb.
W warunkach naturalnych – ścisły związek miedzy typami gleb a 
formacjami roślinnymi.

HYDROSFERA:
• składnik klimatu,
• erozja wodna,
• gleby hydromorficzne : glejowe, torfowe, murszowe – nadmiar wody.

RZEŹBA TERENU wpływa poprzez: 
1. erozje wodną,
2. modyfikację mikroklimatu-modyfikację roślinności,

GLEBY :
t. równinnych,
t. górzystych,



CECHY GLEBY zależą od ich wieku tj. okresu czasu, w którym skały 
macierzyste i wytworzone z nich gleby podlegały działaniu czynnikom 
glebotwórczym.
Jedne tworzą się współcześnie, inne powstały w pierwszych okresach 
postglacjału ~ 10 000 – 14 000 lat

Działalność człowieka – gleby uprawne.

Każdej glebie kształtującej się określonych warunkach ekologicznych 
odpowiada właściwy jej proces glebotwórczy ( całokształt zjawisk fizycznych, 
chemicznych, biologicznych zachodzących w powierzchniowej warstwie 
skorupy ziemskiej, w wyniku których powstają gleby).

Procesy glebotwórcze – przebiegajace w określonych warunkach 
klimatycznych i określ. skał  mac. oraz pod wpływem określonej szaty 
roślinnej doprowadzają do powstania odpowiednich typów gleb.



NAJWAŻNIEJSZE PROCESY GLEBOTWÓRCZE NA TERENIE POLSKI:
1. akumulacja próchnicy,
2. ielicowania,
3. przemywania,
4. brunatnienia,
5. oglejenia,
6. bagienny,
7. murszenia

Procesy te zmieniaja skałę macierzystą, różnicując jej profil pod względem 
barwy, właściwości chemicznych, struktury, zwięzłości i składu 
granulometrycznego.

W profilu gleby widoczne są cechy ukształtowane przez:
a/ procesy geologiczne
b/ procesy glebotwórcze,
c/ zaburzenia gosp. dz. czł.

SKAŁY
OKRUCHOWE

LUŹNE

• odkrywki, odsłonięcia naturalne
• w glebach wytw. ze skał luźnych –150cm gr. orne; -200 cm lasy
• do poziomu w. gruntowej,
• do skały litej



Najważniejsza cecha - gleby wytworzone ze: 

• skały litej, (granit, piaskowiec, itp.)
• skały luźnej (piasek luźny, less itp.)

W glebach wytworzonych ze skał litych istotne są:

• miąższość zwietrzeliny – płytkie < 25 cm,
• śr. głębokie – 25 – 50 cm, głębokie > 50 cm,
• zawartość szkieletu – słabo szkiel. < 10%, śr. szkieletowe – 10 - % 50%,   
silnie szkiel. > 50%

Skała macierzystaUtwór
pyłowy

Utwory
pyłowe

Piasek
Słabo
gliniasty

Skała podścielająca
0-150 m

65 m

gl. płytkie  0 – 50 cm
gl. średniogłębokie 50-100 cm
gl. głębokie 100 – 150 cm

GLEBA CAŁKOWITA GLEBA NIECAŁKOWITA



Gleby dwuczłonowe, wieloczłonowe,

Poziomy genetyczne- części profilu zmien. pod wpływem procesu 
glebotwórczego i dające się wyróżnić makroskopowo lub na podstawie zmian 
we właściwościach chemicznych.

Każdy typ gleby – ma charakterystyczny układ poziomów genetycznych 
(diagnostycznych FAO).

Ze względu na stopień wykształcenia poziomów genetycznych:
• gleba o niewykszt. profilu (inicjalne),
• gleba o słabo wykszt. profilu,
• gleba o wykszt. profilu,
• gleba o przekształconym profilu dział. czł. – (wyrobiska, wysypiska, 
głęboka orka, iłowanie itp.)



0 – poziom 
organiczny – zawiera 
> 20% swieżej lub 
częściowo rozłożonej 
materii organicznej.
W glebach 
mineralnych i 
mineralno-
organicznych poziom 
0 tworzy się na 
powierzchni utworu 
mineralnego- poziom 
ściółki w glebach 
leśnych.



(Ao)  w lasach liściastych miąższość kilku cm.
• opad liści, duży stopień rozkładu,
• lasy iglaste – bory – ubogie, silnie kwaśne, miąższość poziomu do 25 cm. – Igły, 
szyszki, cząstki kory, obumarłe runo,
• podpoziomy – surowinowy (Ol) – 2-3 cm., 
• mało zmienione resztki ściółki – butwinowy (Of)
• ciemnobrunatne rozdrobnione resztki roślin 2/3 miąższości całego poziomu 0, pH 
H2O – 3,0-4,5
• epihumusowy (Oh) – brunatnoczarny, dominuje próchnica bezpostaciowa pH H2O 
– 2,8-4,0 

Poziom 0 występuje  w gl. Hydrogenicznych
Warstwa organiczna 0 zbudowana może być z torfu (t), mułu (m), gytii (gy) lub 
utworów mieszanych.



A – poziom próchniczny – ciemno zabarwiony dzięki zawartościom próchnicy-
powierzchniowa warstwa min. zawiera < 20% substancji organicznej.



W systemie gleb polski wyróżnia się następujące diagnostyczne poziomy 
próchniczne: mollic, anthropic, umbric, melanic, plaggen, ochric, histic.

W glebach leśnych poziom A wyst. pod poziomem 0.
W poziomach próchniczych zgromadzona jest próchnica i resztki organiczne. 
Koloidy próchnicy tworząc połączenia próch.- mineralne, otaczają mineralne ziarna 
gleby, np. kwarcu.

POZIOM MOLLIC – miękki – barwy ciemnej, czarnej, V% > 50%, C organiczny >2,5% 
- czarnoziemy, czarne ziemie

POZIOM ANTHROPIC – podobny do poziomu Mollic pod względem barwy i 
zawartości materii organicznej – wytworzony przez człowieka.

POZIOM UMBRIC – podobny do poziomu Mollic pod względem barwy, zawartości 
materii organicznej, miąższości i struktury, V < 50%

POZIOM MELANIC – poziom murszasty, miąższość > 15 cm, skład 
granulometryczny – pl, psg, inne cechy jak mollic

POZIOM OCHRIC – suchy, mało materii organicznej, małej miąższości.
Gleby – płowe, rdzawe, brunatne.



E poziom wymywania (eluwialny) – pod poziomem 0 lub A – zawiera mniej materii 
organicznej niż poziom A, mniej tlenków Fe i frakcji ilastej niż poziom pod nim 
leżący, barwa jaśniejsza niż poziomów sąsiednich, większa zawartość kwarcu i 
SiO2.

Najczęściej wyróżnia się dwa 
podpoziomy diagnostyczne
albic (łać. albus-biały), luvic (łać. 
eluo-wypukły).

-ALBIC (WYMYCIA –A2) – wymyte 
produkty rozkładu minerałów, 
zwłaszcza Al, Fe, wzbogacone w 
SiO2 i wybielenie, - pl lub psg, 
dominuje kwarc, miąższość –
kilku do kilkunastu cm.



-LUVIC (PRZEMYWANIA – A3) – usunięte węglany, rozpuszczalne sole, min. ilaste 
do poz. argilic, poziom bardziej spiaszczony, jaśniejszy, w dolnej części czasami 
występuje oglejenie – okresowe stagn. wody opadowej na trudno 
przepuszczalnym poz. argilic.



B - poziom wzbogacenia – leży między poziomem A lub E a poziomem C, G lub 
R. 

Cechuje go nagromadzenie Fe2O3, Al2O3 i mat. organicznej na skutek wmywania 
lub akumulacji rezydualnej, oraz frakcji ilastej w wyniku wmywania lub rozkładu 
min. pierwotnych, poz. B może wykazywać wtórne nagromadzenie CaCO3, MgCO3, 
gipsu i innych soli.

Najczęściej wyróżnia się poziomy diagnostyczne:
CAMBIC, SIDERIC, ARGILLIC, SPODIC



• CAMBIC [ BRUNATNIENIA –(B)]
charakterystyczny dla gleb 
brunatnych – uziarnienie – Pg, 
glin, up ił.,
żelazo i próchniczno-żelaziste 
kompleksy tworzą otoczki wokół 
ziarn mineralnych dając barwę 
brunatną, produkty wietrzenia 
pozostają na miejscu.



• SIDERIC [ RDZAWY – Br]
charakterystyczny dla gleb 
rdzawych ma cechy podobne do 
cambic – uziarnienie – Psg, Pl od 
poziomu cambic, różni się bardzo 
małą zawartością frakcji ilastej i 
kompleksów próchniczno-ilastych.



• SPODIC- [WMYCIA –B] charakterystyczny dla gleb bielicowych, akumulacja –
Fe2O3, Al2O3, próchnicy – kw. ful., w glebach leśnych pod poziomem E, w glebach 
uprawnych pod poziomem Ap, uziarnienie – pl, barwa – rdzawa, brunatnoczarna 
DWA PODPOZIOMY – Bh , Bfe
Bh – ciemnobrunatna, duży stopień scementowania, przewaga próchnicy nad R2O3
– 2 – 3 cm  miąższości
Bfe – barwa rdzawa, słaby stopień scementowania, przewaga R2O3 nad próchnicą.



• ARGILLIC – [ WMYCIA TEKSTURALNY – Bt ] – charakterystyczny dla gleb 
płowych – nagromadzenie iłu i żelaza – barwa zółtobrunatna – płowa.
- G – poziom glejowy – w wyniku procesów redukcyjnych Fe 3+ Fe 2+ w 
warunkach beztlenowych, barwa szarozielona, niebieskawej – od pH. Oglejenie od  
wody gruntowej – G, od wody opadowej – Gg
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JEDNOSTKI WYRÓŻNIANE W SYSTEMIE GLEB 
POLSKI

Rząd

Typ Typ

Podtyp

Rodzaj Rodzaj

Gatunek GatunekGatunek Gatunek

Podtyp

Rodzaj Rodzaj

Gatunek Gatunek Gatunek Gatunek

• DZIAŁ
• RZĄD
• TYP
• PODTYP
• RODZAJ
• GATUNEK



DZIAŁ:
Obejmuje on gleby wytworzone albo pod przeważającym wpływem 
jednego z czynników glebotwórczych:
•gleby litogeniczne
•gleby semihydrogeniczne
•gleby hydrogeniczne
•gleby antropogeniczne

Albo pod wpływem wszystkich czynników bez wyraźnej przewagi 
jednego z nich
Gleby autogeniczne



RZĄD:
Obejmuje on gleby o podobnym kierunku rozwoju. Poszczególne rzędy mogą 
obejmować gleby różniące się morfologicznie, ale zbliżone do siebie pod 
względem ekologicznym

TYP:
Wyraża względnie trwałą fazę określonego kierunku rozwoju procesu 
glebotwórczego.
W warunkach naturalnych, każdemu typowi gleby odpowiada charakterystyczne 
zbiorowisko roślinne.
Poszczególne typy gleb charakteryzują się zróżnicowaniem profilu glebowego 
na poziomy genetyczne.

PODTYPY:
Wyróżniają się wówczas, gdy na cechy głównego procesu glebotwórczego 
danego typu nakłada się dodatkowo cechy innego procesu glebotwórczego 
modyfikujące właściwości gleb, oraz związane z nimi cechy profilu glebowego.

RODZAJ:
Skały macierzyste, z których pod wpływem czynników glebotwórczych 
powstają gleby.

GATUNEK:
Skład granulometryczny utworu glebowego. Podział gleb na gatunki pokrywa 
się z przyjętym podziałem na grupy mechaniczne wg. PTG.



PEŁNA PRZYRODNICZA DEFINICJA GLEBY:

(często) odmiana
• całkowita,
• niecałkowita,
• płytka,
• średniogłęboka,
• głęboka

TYP - gleba płowa
PODTYP - typowa
RODZAJ - wytworzona z gliny zwałowej
GATUNEK - średnie



Dział:  Gleby Litogeniczne

Rzędy:
A.Gleby mineralne bezwęglanowe  
B.Gleby wapniowcowe w różnym stopniu rozwoju

Rząd A: Gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone

Typy:

 gleby inicjalne skaliste (Litosole)
 gleby inicjalne luźne (regosole)
 gleby inicjalne ilaste (pelosole)
 gleby bezwęglanowe słabo wykształcone gleby ze skał masywnych (rankery)
 gleby słabo wykształcone ze skał luźnych (aerosole)



(A) C

C

I A 1. Gleby inicjalne skaliste (litosole)

do 10 cm

Powstają w wyniku:
intensywnej erozji w terenach silnie zróżnicowanych morfologicznie
w warunkach klimatu bardzo zimnego lub pustynnego

podtypy: a. skaliste erozyjne
b. skaliste poligonalne

odłamki skały macierzystej, 
bardzo mało próchnicy

skała macierzysta niewęglanowa
głównie: granity, gnejsy, piaskowce





a. gleby inicjalne skaliste erozyjne
• występują w terenach górskich i wyżynnych;
• wytworzone z granitów, gnejsów, piaskowców;
• nie są użytkowane rolniczo z wyjątkiem wytworzonych iłołupków oraz 

bazaltów;
• porośnięte roślinnością trawiastą;
• 3 z klasy bonitacyjne V i VI.

b. gleby inicjalne skaliste poligonalne
• tworzą się w klimacie zimnym pod skąpą roślinnością arktyczną (mchy); 
• rozmarzają tylko w okresie późnowiosennym lub letnim, kiedy 

temperatura przekracza 0oC;
• w Polsce występują w wyższych partiach gór (np. w Sudetach w 

okolicach Śnieżki).



I A 2. Gleby inicjalne luźne (regosole)

Wytworzone ze skał okruchowych luźnych w wyniku następujących procesów:
 erozyjnych
 eolicznych
 aluwialnych
 Deluwialnych

o budowie (A) C – C

Przydatność rolnicza zależy od:
• skały macierzystej
• ukształtowania terenu

podtypy:
gleby inicjalne luźne erozyjne
gleby inicjalne luźne eoliczne





Regosole wytworzone ze żwirów i piasków charakteryzują się:

małą zawartością próchnicy,
dużą przesiąkliwością,
dużą przewiewnością.

Bez względu na charakter powstania (erozja wodna lub wietrzna) nie 
nadają się na ogół pod uprawę rolniczą i powinny być zalesione. 

Na niektórych piaskach aluwialnych może być uprawiana wiklina.



Regosole wytworzone z pyłów charakteryzują się:

dużą podatnością na erozję wodną,
małą zawartością próchnicy,
słabym magazynowaniem wody,
większą przepuszczalnością niż wytworzone z glin  i iłów.

Regosole wytworzone z pyłów mogą być użytkowane rolniczo, wymagają 
jednak  intensywnego nawożenia organicznego, a zwłaszcza  nawozów 
zielonych.



I A 3.  Gleby inicjalne ilaste (pelosole)

Do tego typu zalicza się  gleby ze słabo zróżnicowanym profilem, o budowie 
AC – C, wytworzone ze zwięzłych skał macierzystych gliniastych lub ilastych.

Wyróżnia się dwa podtypy:
• ilaste erozyjne
• ilaste deluwialne

Przy zwiększonej wilgotności pelosole ulegają pęcznieniu, a po przesuszeniu 
kurczą się, skutkiem czego w wyniku wysychania powstają szczeliny.

Są to zwykle gleby słabo przewiewne. W zależności od położenia w terenie i stopnia 
oglejenia tworzą one siedliska niższej jakości użytków zielonych lub lasu 
wilgotnego.



A

C

I A 4. Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał masywnych 
(rankery)

miąższość 10 – 30 cm 
dobrze lub średnio 
rozwinięty

-stanowią dalsze stadium rozwojowe gleb inicjalnych.

Właściwości tych gleb w dużym stopniu zależą od składu mineralnego i 
granulometrycznego skały macierzystej.



W zależności od stopnia zaawansowania procesu glebotwórczego i budowy 
wyróżnia się trzy podtypy:

rankery właściwe o budowie O - AC – C
rankery brunatne o budowie O – AC – Bbr – C
rankery bielicowe o budowie O – AE – B/C - C

0

C

A C

~ 20 cm

znaczna zawartość części szkieletowych

skała masywna kwarcowo-krzemianowa,  
bezwęglanowa

Występują głównie w terenach górskich i wyżynnych.



Właściwości fizyko-chemiczne rankerów:
odczyn kwaśny w całym profilu,
znaczna kwasowość wymienna i hydrolityczna,
stopień wysycenia zasadami poniżej 20%.

Na terenach górskich rankery są wyłącznie glebami leśnymi. 
Na terenach wyżynnych mogą być czasem użytkowane jako 
gleby orne, wtedy są to gleby żytnio-łubinowe, klas 
bonitacyjnych V i VI.



I A 5. Gleby słabo wykształcone ze skał luźnych (arenosole)

A

C
~10 – 30 cm, 

ochric

żwiry, piaski ubogie
związki zasadowe.

Właściwości:
• odczyn najczęściej kwaśny,
• suche, mała zawartość próchnicy,
• mała zawartość składników pokarmowych.

Wartość rolnicza zależy od:
• poziomu wody gruntowej,
• składu granulometrycznego,
• zawartości próchnicy,
• składu mineralnego.

Wzięte pod uprawę stanowią gleby żytnio – łubinowe klasy V lub VI, 
zaliczane do 7 kompleksu.





Rząd I B. Gleby wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju

Rząd ten obejmuje gleby wytworzone ze skał węglanowych (wapieni, margli, 
dolomitów) lub siarczanowych oraz skał klastycznych zasobnych w 
węglan wapnia.

Właściwości biologiczne i fizykochemiczne gleb wapniowcowych są 
uwarunkowane zasobnością skały macierzystej w wapń, jak również w 
magnez.

W rzędzie gleb wapniowcowych wyróżnia się dwa typy:
1. rędziny
2. pararędziny



I B 1. Rędziny

A Cca

Cca

R

pH > 7,0
stopień wysycenia zasadami
(Ca, Mg) ~100%

skały osadowe węglanowe,
gezy, dolomity)

skały siarczanowe (gipsy)

Gleby litogeniczne – dominującym czynnikiem glebotwórczym skała 
macierzysta.

0,75% powierzchni Polski
1,54% gruntów ornych 



W typie rędzin wyróżnia się następujące podtypy:

a. rędziny inicjalne
b. rędziny właściwe
c. rędziny czarnoziemne
d. rędziny brunatne
e. rędziny próchniczne górskie
f. butwinowe górskie

rędziny płytkie o miąższości 0 – 25 cm
rędziny średnio głębokie o miąższości 25- 50 cm
rędziny głębokie o miąższości  50 – 100 cm
rędziny bardzo głębokie o miąższości >100cm

rędziny silnie szkieletowe > 50% cz. szk.
rędziny średnio szkieletowe 10 – 50 % cz. szk.
rędziny słabo szkieletowe < 10 % cz. Szk.

Rędziny czyste – wytworzone wyłącznie ze zwietrzeliny skały węglanowej  
lub siarczanowej

Rędziny mieszane – wytworzone przy współudziale obcego materiału

{
{



(A)Cca

Cca

a. Rędziny inicjalne

10 cm

Tworzą się najczęściej na 
erodowanych stokach lub 
wzniesieniach.



b. Redziny właściwe

ACca

Cca

Użytkowane rolniczo lub 
porośnięte roślinnością leśną.

40 cm

~3% próchnicy



c. Rędziny czarnoziemne

Poziom - mollic 

•struktura  gruboziarnista
•zawartość próchnicy pow. 3%
•duża zawartość węglanów
•zawartość części aktywnych szkieletowych niewielka 

Miąższość poziomów A i ACca > 40 cm.

Miękkie wapienie kredowe o dużej zawartości  części  
ilastych, porowate o dużej zawartości węglanów 
łatwo rozpuszczalnych.

A

A Cca

Cca

Ze względu na wysoką przydatność rolniczą (pszenica, rzepak, chmiel, buraki 
cukrowe) większość rędzin czarnoziemnych znajdują się w użytkowaniu rolniczym 





d. Rędziny brunatne

A

Bbr

Cca

Małą zawartość węglanów aktywnych, 
zwykle poniżej 5%

Słabo zaznaczony poziom brunatnienia

Twarde i krystaliczne wapienie

Powstają z wapieni różnych formacji geologicznych w wyniku 
zaawansowanego wietrzenia chemicznego skały macierzystej przy 
równoczesnym wpływie roślinności leśnej





Wartość użytkowa rędzin w dużym stopniu uwarunkowana jest:
składem mineralnym skały macierzystej,
ogólną zawartością CaCO3
zawartością węglanów aktywnych,
budową skały macierzystej (krystaliczna porowata) i jej 

podatnością na wietrzenie.

Ze względu na skład granulometryczny wierzchnich warstw 
wyróżnia się:
rędziny lekkie – p.g.
rędziny średnie – g.l.
rędziny ciężkie – g.ś
rędziny b. ciężkie – g.c.

Rędziny węglanowe:
 trzeciorzędowe,
 kredowe,
 jurajskie,
 dewońskie,
 parmeńskie.
Rędziny siarczanowe (gipsowe)



Rędziny  trzeciorzędowe

Występowanie: na Roztoczu, w Niecce Nidziańskiej

Właściwości: gleby szkieletowe, dość płytkie, słabe powiązanie materiału 
mineralnego z próchnicą, b. suche, 
w/w 10 -–30% węglanów, C:N~10, H:F poniżej 1.

Przydatność rolnicza: klasy V – VI

Kompleksy użytkowania rolniczego 3, 5, 6.

Rędziny kredowe

Występowanie: Chełm, Tomaszów Lub. Opole Lub, okolice Pińczowa, okolice 
Opola.

Właściwości: dobre powiązanie materiału mineralnego z próchnicą, gleby o dużej 
miąższości, dobra struktura, duża pojemność wodna, duża zawartość węglanów 
aktywnych, 
C:N  ~8 – 12 H:F ~1, trudne do uprawy, podtyp czarnoziemne.

Przydatność rolnicza: najgłębsze rędziny wytworzone z margli ilastych zaliczane są 
do II klasy i 1 kompleksu 



Rędziny jurajskie

Występowanie: Jura Krakowsko-Częstochowska.

Właściwości: płytkie o dużej zawartości szkieletu, mała zawartość węglanów 
aktywnych mimo dużej zawartości CaCO3 ogółem, słabe płytkie o dużej 
zawartości powiązanie materiału mineralnego z próchnicą, rędziny właściwe, 
inicjalne, brunatne

Wartość rolnicza: rędziny średnio głębokie zaliczane do klasy III i IV i kompleksu 
2 lub 3. 
Rędziny jurajskie klasy V i VI praktycznie nie nadają się pod uprawę rolniczą.

Rędziny  dewońskie i permskie

Występowanie: okolice Kielc i Chęcin.

Właściwości: duża szkieletowość, mała miąższość, duża ogólna zwartość 
CaCO3 a mała węglanów aktywnych. Rędziny inicjalne i właściwe.

Przydatność rolnicza: często porośnięte roślinnością leśną. W uprawie 
rolniczej przeważają gleby klasy V, kompleks 6.



I B 2. Pararędziny

Pararędziny wytworzyły się ze skał klasycznych zasobnych w węglany; 
są to najczęściej:
 łupki ilaste i piaskowce ze spoiwem węglanowym
niektóre osady zwałowe młodszych faz zlodowacenia, które zawierają 

okruchy skał węglanowych i rozpuszczone węglany.

W profilu pararędzin występują dwa poziomy:
poziom próchniczny A – ochric
poziom skały macierzystej zasobnej w okruchy skał węglanowych

W typie pararędzin wyróżnia się 3 podtypy:
• pararędziny inicjalne
• pararędziny właściwe
• pararędziny brunatne



Dział II. Gleby autogeniczne

W dziale tym wyróżnia się 3 rzędy:
A. Gleby czarnoziemne
B. Gleby brunatnoziemne
C. Gleby bielicoziemne

Rząd II A. Gleby czarnoziemne

Czarnoziemy w Polsce są glebami reliktowymi wytworzonymi z lessów, w których 
głębokość poziomu próchnicznego-mollic, wynosi nie mniej niż 40 cm. W profilu, a 
szczególnie w poziomie A, nie obserwuje się istotnego wpływu stosunków wodnych 
na ewolucję gleby.

W rzędzie gleb czarnoziemnych wyróżnia się jeden typ – czarnoziemy.



Czarnoziemy
występują w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz 
w Australii i zajmują około 6% globu ziemskiego.
Tworzą się w strefach łąkowo-stepowych, lesno-stepowych (klimat 
kontynentalny) oraz w strefach suchych stepów.

Czarnoziemy wytworzone w południowo-wschodniej i południowej części 
Polski są wytworzone z lessów w strefie leśno-stepowej i zawsze są również 
czarnoziemami północnymi.
Zajmują ~ 1,55% gruntów ornych.

Czarnoziemy dzielą się na dwa podtypy:
czarnoziemy niezdegradowane
czarnoziemy zdegradowane



a/ Czarnoziemy niezdegradowane

A

A C

Cca
less

odczyn zbliżony do obojętnego
stopień wysycenia zasadami powyżej 90%,

miąższość 70 cm.

stosunek C : N ~ 8 – 9 
związki próchniczne trwale związane 
z kationami Ca

CaCO3 występuje na głębokości 
40 cm,  niekiedy na samej 
powierzchni.

Zawatość próchnicy 3,5 – 4 %



Właściwości czarnoziemów niezdegradowanych:

zasobne w składniki pokarmowe,
doskonałe właściwości fizyczne,
trwała struktura gruzełkowata
dobra przepuszczalność, a zarazem duża pojemność wodna.

Przydatność rolnicza:
można uzyskać maksymalne plony wszystkich roślin uprawnych,
klasy bonitacyjne I, II,
1 kompleks pszenny b. dobry.

W Polsce występują na niewielkich obszarach – bezwzględnie chronione!







b/ Czarnoziemy zdegradowane

A

A Bbr

Bbr

C
less

barwy ciemno-szarej, miąższość 40 – 60 cm odczyn 
obojętny-lekko kwaśny, stopień wysycenia zasadami 
~ 75%,   
C/N ~9 – 10

przejściowy

poziom brunatnienia – cambic, występuje na 
głębokości 60-80 cm, zawiera CaCO3

wzrasta pH i stopień wysycenia zasadami
w miarę głębokości



Właściwości:

W porównaniu z czarnoziemami właściwymi charakteryzują się:
 niższym stopniem wysycenia zasadami,
 większym zakwaszeniem poziomów wierzchnich,
 mniejszą zawartością próchnicy,
 nieco gorszymi właściwościami fizycznymi.

Przydatność rolnicza:
 mimo nieco gorszych właściwości są one glebami b. dobrymi ze względu na:

- dobre właściwości fizyczne
- zasobność w składniki pokarmowe

 przeważnie zaliczane do II klasy bonitacyjnej, 1 lub 2 kompleksu przydatności 
rolniczej – podlegają ochronie!





Rząd II. B. Gleby brunatnoziemne

Gleby brunatnoziemne występują  w klimacie umiarkowanym, oceanicznym, 
lub w umiarkowanym kontynentalnym, głównie pod lasami liściastymi i 
mieszanymi.

Wymienione gleby charakteryzują się dobrze wykształconym 
podpowierzchniowym poziomem cambic w glebach brunatnych 
poziomem  argillic w glebach  płowych oraz powierzchniowym 
poziomem ochric.

W rzędzie gleb brunatnoziemnych wyróżnia się  trzy typy:
gleby brunatne właściwe,
gleby brunatne kwaśne,
gleby płowe (lessives).



II B 1. Gleby brunatne właściwe

Gleby brunatne tworzą się w różnych strefach roślinno-klimatycznych, z 
różnych skał macierzystych, przy udziale roślinności leśnej – głównie lasów 
liściastych, rzadziej mieszanych w wyniku procesu brunatnienia.

Istotą procesu brunatnienia jest tworzenie się trwałych, trudno-
rozpuszczalnych kompleksów próchniczno-mineralnych, w których główną 
rolę odgrywają żelazo i kwasy huminowe.

Powstające związki kompleksowe zlepiają części mineralne i decydują o 
trwałości agregatów.

Nadają one również charakterystyczną barwę brunatną wierzchnim 
warstwom gleb.

W typie gleb brunatnych właściwych 
wydzielono następujące podtypy:
a/ gleby brunatne typowe,
b/ gleby brunatne wyługowane,
c/ gleby szarobrunatne,
g/ gleby brunatne oglejone.



a/ Gleby brunatne typowe

0

A

Bbr

Cca

poziom ochric, miąższości 15-30cm, barwy 
szarobrunatnej, pH ~7,0  V % > 70
barwa brunatna-cambic wzbogacony w 
minerały ilaste

występuje CaCO3

wzrasta - wraz z głębokością
stopień wysycenia zasadami

Przydatność rolnicza zależy od:
• skały macierzystej
• stosunków wodnych





Rodzaje gleb brunatnych typowych:
• wytworzone z lessów,
• wytworzone z utworów pyłowych,
• wytworzone z glin zwałowych,
• wytworzone z iłów.

Pod względem przydatności rolniczej
 najlepsze wytworzone z lessów (doskonałe właściwości 

fizyczne: duża przepuszczalność, duża pojemność wodna, 
dobra struktura), zasobne w składniki pokarmowe, uzyskuje się 
wysokie plony wszystkich roślin,

 nieco gorsze wytworzone z utworów pyłowych (nieco gorsze 
wł. fizyczne),

 b. dobre gleby wytworzone z glin zwałowych lekkich i średnich,
 najgorsze wytworzone z glin zwałowych ciężkich i iłów 

(zasobne w składniki pokarmowe i wadliwe właściwości 
fizyczne)



b/ Gleby brunatne wyługowane

0

A

Bbr 
(t,fe)

Cca

C

Poziom próchniczny ochric –miąższość 10-
30cm,barwy szarobrunatnej , w dolnej części 
nieco przejaśniony, odczyn słabo kwaśny
V% ~ 30 – 70 cm

Poziom brunatnienia – cambic, wzbogacony w 
części ilaste, wolne żelazo w wyniku ługowania

Węglany i związki rozpuszczalne 
wyługowane do głębokości 100cm

Przydatność rolnicza zależy od
skały macierzystej,
stosunków wodnych,
stopnia kultury.

Produkcyjność niewiele mniejsza od gleb brunatnych właściwych, wymagają 
jednak większych nakładów.





Rodzaje:

• wytworzone z piasków (głównie gliniastych okresowo suche ze względu 
na dużą przepuszczalność i słabą kapilarność

klasy IIIb IVb, kompleksy 2, 3, 4, 5.

• wytworzone z glin (najlepsze z glin lekkich i średnich, wytworzone z glin 
ciężkich żyzne lecz zawodne na wł. fizyczne)
klasy I - IV, kompleksy 1, 2, 3, 8.

• wytworzone z iłów (podobnie jak z g.c.)
klasy I – IV, kompleksy 1, 2, 8.

• wytworzone z utworów pyłowych (gleby dobre)
klasy I - IV, kompleksy 1, 2, 3, 4, 8.

• wytworzone z lessów (b. dobre i dobre)
klasy I - III, kompleksy 1, 2, 8.

• wytworzone ze skał metamorficznych
klasy III – V, kompleksy 3, 4, 5, 7, 8.

• wytworzone ze skał osadowych scementowanych o spoiwie węglanowym
klasy II – V, kompleksy 2, 3, 4, 5, 8.



c/ gleby szarobrunatne

0

A

A Bbr

C
Zawiera    

CaCO3
i oglejenie

mollic-miąższość 30cm

barwa szara, struktura gruzełkowata, 
próchnica wysycona Ca,
pH ~7,0,  V % > 70

Zawiera CaCO3 i oglejenie
w miarę głębokości wzrasta pH i V

Występują w kompleksie z czarnymi ziemiami, stanowią stadium pośrednie 
między czarnymi ziemiami a glebami brunatnymi.

Wytworzone z glin marglistych zwałowych, iłów, utworów pyłowych zasobnych 
w CaCO3.

Gleby te często wymagają melioracji.
Zmeliorowane b. dobre i dobre gleby klasy I – III, kompleksy 1, 2.





W typie gleb brunatnych kwaśnych wyróżnia się 3 
podtypy:

gleby brunatne kwaśne typowe,
gleby brunatne kwaśne bielicowane,
gleby brunatne kwaśne oglejone.



a/ gleby brunatne kwaśne typowe

A

Bbr

C

0

odczyn kwaśny w całym profilu duża kwasowość 
wymienna i hydrolityczna,
V %  < 30.

piaskowce, granity, granitognejsy, paragnejsy, 
iłołupki

Występują przeważnie w terenach górskich, w reglu dolnym pod lasami 
mieszanymi (jodła, buk) w reglu górnym borami świerkowymi.

Na małych obszarach użytkowane jako łąki i pastwiska, rzadko grunty orne.





b/ gleby  brunatne kwaśne bielicowane
0

A

Bfe,h,t

A E

C

Bbr

poziom próchniczny - ochric

poziom próchniczno-eluwialny, ciemno-szary w 
górnej części i jasno-szary w dolnej
pH ~4 – 4,5.  V % < 20

górna część poziomu cambic: przemieszczone 
związki żelaza, glinu i próchnicy, barwa rdzawa

Występują w kompleksie z glebami brunatnymi wyługowanymi i brunatnymi 
kwaśnymi, kiedy nakłada się na nie proces bielicowania.

Stanowią stadium pośrednie między glebami brunatnymi a bielicowymi.



II B. 3. Gleby płowe (pseudobielicowe lessives) typowe

0

E et

Bt

C

A

poziom organiczny 5 cm

poziom ochric miąższość 20cm, barwa szara, 
struktura drobno gruzełkowata
V % ~ 20% w glebach leśnych
~ 50 % w glebach ornych

poziom wymycia luvic miąższość 30cm, barwy 
płowej

poziom argillic, barwy brunatnej 
lub rdzawej wzbogacony w cz. ilaste
V % > 50

Lessy, utwory pyłowe w. pochodzenia; niektóre 
gliny zwałowezasobne w związki zasadowe

Tworzą się w warunkach klimatu umiarkowanego pod lasami liściastymi, rzadziej 
mieszanymi w wyniku procesu ługowania, uwarunkowanego znaczną ilością 
opadów i przepuszczalności skały.



Proces ługowania polega na:
mechanicznym przemieszczaniu z wodą opadową z warstw wierzchnich do 
poziomu Bt

• rozpuszczalnych soli, głównie CaCO3
• części koloidalnych(min, ilaste)
• związków żelaza

0

A

Eet

g-Btg

C

Glebom płowym towarzyszy często proces 
odgórnego oglejenia w wyniku zatrzymania wody 
opadowej i tworzą się wtedy gleby płowe odgórnie 
oglejone o budowie j.w.



W pewnych warunkach ekologicznych tworzą się stadia pośrednie między glebami 
płowymi a bielicowymi – gleby płowe bielicowane

W typie gleb płowych wyróżnia się następujące podtypy:
gleby płowe typowe
gleby płowe zbrunatniałe
gleby płowe opadowo glejowe
gleby płowe gruntowo glejowe
gleby płowe z poziomem agric
gleby  płowe zaciekowe (glossic)

Gleby płowe są bliższe glebom gruntowym, nieco kwaśniejsze, wymagają 
intensywnego wapnowania i stosowania nawozów mineralnych i 
organicznych.





Rodzaje gleb płowych występujące najczęściej w Polsce

• wytworzone z piasków różnej genezy (piaski gliniaste lub psg)
klasy IIIb – V, kompleksy  4, 5.

• wytworzone z glin zwałowych (gl, gs)
klasy   II - IV, kompleksy 2, 3, 4.

• wytworzone z utworów pyłowych różnej genezy
klasy II – IV, kompleksy 2, 3, 4.

• wytworzone z lessów (najlepsze z gleb płowych)
klasy II – III, kompleksy 1, 2.

• wytworzone ze skał osadowych zwartych o 
spoiwie niewęglanowym (głównie piaskowców)
O przydatności rolniczej gleb   w dużej mierze decyduje ich 
miąższość i szkieletowość wierzchnich warstw.

klasy  III – V, kompleksy 2, 3, 4, 5.



Rząd II C. Gleby bielicoziemne

Skałami macierzystymi gleb bielicoziemnych są najczęściej przepuszczalne i 
ubogie w składniki pokarmowe utwory piaszczyste oraz zwietrzeliny 
granitów, gnejsów i bezwęglanowych piaskowców.

Charakteryzują się silnym zakwaszeniem, niską pojemnością sorpcyjną i małą 
zdolnością buforową.

Naturalną roślinnością porastającą i współtworzącą gleby bielicowane są 
bory mieszane lub lasy mieszane.

W rzędzie gleb bielicoziemnych wyróżnia się 3 podtypy:
• gleby rdzawe,
• gleby bielicowe,
• bielice.



II C 1. Gleby rdzawe

Typ gleb rdzawych dzieli się na 3 podtypy:
a/ gleby rdzawe właściwe
b/ gleby brunatno-rdzawe
c/ gleby bielicowo-rdzawe

0

A Bv

Bv

C

poziom barwy rdzawej powstały prawdopodobnie 
wskutek wietrzenia geologicznego w okresie 
peryglacjalnym

piaski różnej genezy (psg, pl)
piaskowce bezwęglanowe

właściwe

Gleby rdzawe tworzą się pod roślinnością borową, najczęściej z piasków (psg, pl) w 
warunkach klimatycznych dość suchych, nie sprzyjających procesowi bielicowania.



Właściwości:

 gleby kwaśne lub b. silnie kwaśne pH < 4,5
 duża kwasowość hydrolityczna
 stopień wysycenia zasadam V % ~10 – 30
 gleby o słabej aktywności biologiczne C/N w A1  12 – 19
 brak lub słabo zaznaczone cechy bielicowania do poziomu  Bv 

nie przemieszczają się lub słabo przemieszczają się do poziomu 
BvB zw. żelaza i kwasy fulwowe

 gleby suche
 słabo zasobne w składniki pokarmowe

Wartość rolnicza
 typowe gleby żytnie, zaliczane do klasy bonitacyjnej IV – V,  kompleksy 5 i 6.
 gleby żytnio – łubinowe, zliczane do klasy bonitacyjnej VI, kompleksu 7

Słabo nadają się do użytkowania rolniczego i często przeznaczane są pod 
zalesienie.

Wymagają intensywnego nawożenia organicznego oraz stosowania nawozów 
zielonych.





II C 2. Gleby bielicowe

Gleby bielicowe tworzą się w warunkach:
• klimacie chłodnym i wilgotnym,
• roślinności borowej (sosna, świerk, jodła, kosodrzewina, wrzos, borówka, 

paproć-orlica),
• z lżejszych utworów macierzystych (pl, psg) na terenach równinnych,
• oraz z granitów, gnejsów, piaskowców w terenach górskich.
w wyniku procesu bielicowania.

Obecne warunki klimatyczne (7 - 8oC,  500 - 600- mm) z wyjątkiem terenów 
górskich nie sprzyjają procesowi bielicowania.

W typie gleb bielicowych wyróżnia się jeden podtyp: gleby bielicowe właściwe.



Proces bielicowania uwarunkowany jest odczynem silnie kwaśnym, który 
umożliwia tworzenie się kompleksowych związków próchniczno-metalicznych 
i przemieszczanie ich do poziomu B.

Związki te tworzą żelazo i glin z kwasami fulwowymi.

W ostatecznym efekcie w wyniku procesu bielicowania z wierzchnich poziomów 
do poziomu iluwialnego B przemieszczane są:

 związki próchniczne,
 związki żelaza,
 związki glinu,
 krzemionka koloidalna.

Związki żelaza, glinu i krzemu uwalniane są
w wyniku:
 wietrzenia minerałów pierwotnych
 rozpadu minerałów ilastych.



a/ gleby bielicowe właściwe

0

A

Ees

Bhfe

C
pl

psg
pgl

poziom próchniczny b. szarej – ochric

eluwialny, jasnopopielaty, bezstrukturalny, 
ziarna kwarcu- albic

iluwialny, b. żółtobrunatnej wzbogacony w Fe, 
Al., próchnicę. Mn – spodic

Wartość tych gleb zależy od skały macierzystej i poziomu wody gruntowej.

W glebach uprawnych bardzo często górne poziomy są zatarte w wyniku 
mechanicznej uprawy i nawożenia.



Rodzaje:

wytworzone z piasków luźnych nie nadają się do uprawy i przeważnie  
znajdują się pod lasami

wytworzone z piasków gliniastych słabe gleby rolnicze ze względu na:

klasy V – Vi, kompleks 6

wytworzone z piasków gliniastych lekkich gleby średnie, przeważnie 
klasy IVa – IVb, kompleksu 5.

• małą zawartość składników 
pokarmowych,

• dużą kwasowość,
• małą pojemność wodną,
• dużą przepuszczalność i przewiewność,
• małą zawartość próchnicy



II C 3. Bielice

W typie bielic wyróżnia się tylko jeden podtyp – bielice właściwe.

Ees

Bh

Bfe

C

0 poziom organiczny, miąższość
5-30cm, można wyróżnić   podpoziomy: ol, of,oh.

poziom wymycia-albic, jasnoszary, ziarna kwarcu

poziom Bfe - spodic ciemno
brunatny, przewaga próchnicy
Bfe żołtobrunatny, przewaga Fe i Al.

najsilniej zaznaczone cechy bielicowania

Stanowią głównie siedliska leśne.





DZIAŁ III. Gleby semihydrogeniczne 

Dział ten grupuje gleby, w których bezpośredni wpływ wód gruntowych lub 
silne oglejenie opadowe obejmuje dolne i częściowo środkowe części 
profilu glebowego. W poziomach powierzchniowych natomiast dominuje 
gospodarka wodna opadowa.

Dział gleb semihydrogenicznych obejmuje następujące rzędy:
A. Gleby glejowo - bielicoziemne
B. Czarne ziemie
C. Gleby zabagniane



RZĄD III A. Gleby glejowo – bielicoziemne

Rząd ten obejmuje te gleby, których cechy morfologiczne i właściwości 
chemiczne są w górnej części profilu rezultatem procesu bielicowania, 
a w części dolnej silnego oglejenia gruntowego. Poziomem 
diagnostycznym jest poziom – gley – spodic.

W rzędzie wydziela się dwa typy:
1. Gleby glejobielicowe
2. Glejobielice

W typie gleb glejobielicowych wyróżnia się 3 podtypy: 
 Właściwe
 Murszaste
 Torfiaste

Gleby glejobielicowe właściwe powstają z ubogich  piasków luźnych, 
w których średnio na głębokości 80 cm występują wody gruntowe. 
Gleby te tworzą najczęściej siedliska borów  mieszanych wilgotnych.



TYP BIELIC OBEJMUJE 
PODTYP - GLEJOBIELICE WŁAŚCIWE 

0

Ees

Bh

Bfegg

Cg

~ 20cm
Ol
Of
Oh

poziom eluwialny
barwy czarno brunatnej
bogaty w kwasy fulwowe
barwy rdzawo brunatnej

Są to gleby leśne, naturalną roślinność tworzą zespoły boru mieszanego 
wilgotnego - płytko zalegają oligotroficzne wody gruntowe.



RZĄD III B.  CZARNE ZIEMIE

W rzędzie czrnych ziem wydziela się tylko jeden TYP – CZARNE ZIEMIE

Czarne ziemie są glebami powstałymi z różnych utworów zasobnych w części 
organiczne, jak również i niektórych utworów mineralnych położonych 
w depresjach terenowych.

Poziomem diagnostycznym tych gleb jest poziom mollic.

Położone są nisko: na obszarach pojeziornych, w pradolinach rzek oraz w 
różnych kotlinach i obniżeniach terenowych.

Charakteryzują się dużą zawartością substancji organicznej w wierzchnich 
warstwach oraz wyraźnymi cechami oglejenia, związanymi z wysokim 
zwierciadłem wody gruntowej.



W typie czarnych ziem wyróżnia się następujące podtypy: 
glejowe,
właściwe,
zbrunatniałe,
wyługowane,
zdegradowane, (szare),
murszate.

W POLSCE NA WIĘKSZYCH OBSZARACH WYSTĘPUJĄ: 

w niższej części Kujaw, okolicach Błonia i Sochaczewa, okolicach Pyrzyc, 
okolicach Wrocławia oraz na Pojezierzu Mazurskim 



a/ CZARNE ZIEMIE WŁAŚCIWE
Gleby te powstały z czarnych ziem glejowych w wyniku umiarkowanego 
obniżenia zwierciadła wody gruntowej

Ap

Aa

CG
lub
DG

Cca

Poziom próchniczny, barwy czarnej, zawiera 
znaczne ilości próchnicy trwale powiązanej z 
cz. mineralnymi.
Stosunek C : N   ~ 12
Struktura gruzełkowata

Właściwości: duży stopień wysycenia zasadami, odczyn obojętny w całym profilu, 
zasobne w składniki pokarmowe. Cechy oglejenia występują na głębokości około 
50 cm. Wymagają melioracji.





WARTOŚĆ ROLNICZA ZALEŻY OD: 
składu granulometrycznego wierzchnich i głębszych warstw
poziomu wody gruntowej

UŻYTKOWANIE: 
jako grunty orne zaliczane są do kompleksów 1, 2, 4, 5, 8, 9. i klas 

bonitacyjnych II – IVb,  jako łąki i pastwiska I – III klasy



b/ CZARNE ZIEMIE ZDEGRADOWANE
Nieco wyżej położone niż czarne ziemie właściwe.

Charakteryzują się:
 mniejszym stopniem wysycenia zasadami
 odczynem kwaśnym lub sł. kwaśnym,
 mniejszą zawartością próchnicy,
 mniejszą trwałością agregatów strukturalnych.

Ap

Aa
30 - 40

Bbr

CG

lub

DG

Zawartość próchnicy  ~ 3%
pH – (4,5 – 6,5)
C : N  ~ 15 – 16
Substancja organiczna wykazuje duży stopień 
humifikacji i trwałe powiązanie z częściami 
mineralnymi 

Poziom brunatnienia, barwy brunatnej 
wzbogacony w ił. 

wzrasta 

pH i V % 



PRZYDATNOŚĆ ROLNICZA  zależy od:
 skały macierzystej,
 stosunków powietrzno-wodnych,
 stopnia degradacji

Pod względem rolniczym nieco gorsze niż czarne ziemie właściwe.

Zmeliorowane bardzo dobre, dobre i średnie gleby w zależności od 
składu granulometrycznego.

Są to na ogół gleby czynne biologicznie i zasobne w składniki 
pokarmowe.

Kompleksy 1, 2, 4, 5 rzadziej 8 
klasy II – IV



RZĄD III C. Gleby zabagnione

Właściwości gleb tego rzędu kształtują się w warunkach dużej 
wilgotności spowodowanej bądź wysokim poziomem wody 
gruntowej, bądź działaniem wód powierzchniowych, 
pochodzących z zalewu lub z opadów. Wpływa to na pozostawanie 
w glebie trwałych lub okresowych warunków beztlenowych, 
wywołujących występowanie procesów  glejowych.

W rzędzie gleb zabagnionych wyróżniono dwa typy:
gleby opadowo glejowe (pseudoglejowe),
gleby gruntowo-glejowe.



TYP III C 1. gleby opadowo-glejowe

Wyróżnia się dwa podtypy
a. gleby opadowo-glejowe właściwe,
b. gleby stagno-glejowe.

Geneza:
Zasadniczym procesem glebotwórczym jest proces glejowy 
uwarunkowany działaniem wód powierzchniowych, pochodzących z 
zalewu lub też opadu.
Zatrzymywanie wody może mieć charakter okresowy (gleby op. właściwe) 
lub trwały (gleby stagnoglejowe)

Zatrzymywanie wody spowodowane jest albo zróżnicowaniem składu 
granulometrycznego w profilu glebowym, albo ciężkim materiałem w całym 
profilu.

Zróżnicowanie składu granulometrycznego w profilu glebowym, zwłaszcza 
spiaszczenie wierzchnich warstw może być wywołane procesami glebowymi 
(ługowanie, bielicowanie,) lub geologicznymi (zjawiska peryglacjalne)



Duży wpływ na intensywność procesu odgórnego oglejenia wywiera ilość 
opadów atmosferycznych.

Istotą procesu glejowego są okresowe lub trwałe warunki beztlenowe 
występujące w silnie wilgotnych warstwach gleby.
W warunkach beztlenowych mikroorganizmy które rozwijają się 
w obecności substancji organicznych powodują między innymi 
redukcję związków żelaza 

Fe3+ Fe2+ 
i ich uruchomienie.

OBJAWY:
Górne warstwy profilu gleby odgórnie oglejonej charakteryzują się pstrokacizną: na 
tle barwy skały macierzystej występują jasnoszare smugi oraz rdzawe plamy i drobne 
konkrecje żelaziste i manganowe.

Powyższa charakterystyczna budowa uwarunkowana jest okresowym uwilgotnieniem 
wierzchnich warstw.
W warunkach beztlenowych następuje redukcja Fe3+ Fe2+ objawiająca 
się jasnymi smugami wzdłuż przestworów korzeniowych, natomiast w okresie suszy 
letniej następuje utlenienie Fe2+ Fe3+ zwłaszcza na obrzeżach szczelin 
odznaczają się barwą rdzawą.





a. gleby opadowo-glejowe właściwe

A

Gg

Cg

C

Charakteryzują się okresowym stagnowaniem wody 
opadowej i zróżnicowanym składem 
granulometrycznym w profilu glebowym. 

Gleby te mają wadliwe stosunki wodno powietrzne, 
są one nadmiernie wilgotne w okresach opadów, a 
jednocześnie ulegają nadmiernemu przesuszeniu 
w pozostałych okresach.

Wartość rolnicza tych gleb jest bardzo różna, zależy z jednej strony od skały 
macierzystej, a z drugiej od nasilenia procesu odgórnego oglejenia.

Kompleksy 8, 9, rzadziej 2, 5, klasa bonitacyjna najczęściej IV.



b.  gleby stagno-glejowe

A

Ag

Gg

Cg

Charakteryzują się trwałym odgórnym oglejeniem 
obejmującym poziom próchniczny.

Woda opadowa stale stagnuje, poziomy Ag  i  g  są 
maksymalnie nasiąknięte wodą.

Przyczyną trwałej stagnacji jest ciężkie podłoże, duża 
ilość opadów atmosferycznych lub słabe parowanie

Najbardziej sprzyjające warunki tworzenia się tych gleb panują w terenach 
wysoko-górskich.

Jako grunty orne gleby wadliwe, stanowią kompleksy 8, 12, 13, jako użytki 
zielone 2z i 3z, klasy bonitacyjne V i VI rzadziej IV



TYP III C   2. Gleby gruntowo – glejowe

Proces glejowy uwarunkowany jest wysokim poziomem wody gruntowej, 
podlegającym słabym na ogół wahaniom.

Są to gleby mineralne lub organiczno-mineralne.

Występowanie:
Na terenach nisko położonych, o wysokim zwierciadle wody gruntowej.
Są to siedliska roślinności łąkowo-pastwiskowej, olsów, łęgów oraz 

wilgotnych borów sosnowych lub świerkowych.

Wyróżnia się cztery podtypy:
gleby gruntowo-glejowe właściwe,
gleby torfiasto-glejowe,
gleby torfowo-glejowe,
gleby mułowo-glejowe.



a. gruntowo – glejowe właściwe

A

CG

oksydacyjny, przeważają procesy tlenowe, 
barwa rdzawa, obecność konkrecji żelazistych 
i manganowych

zachodzą na przemian procesy tlenowe i beztlenowe 

stykający się z wodą gruntową, przeważają procesy 
redukcyjne Fe3+ Fe2+, barwy szarozielonej, 
sięgający często 30 cm poniżej powierzchni

Go

Gor

Gr

Gleby gruntowo – glejowe nieprzewiewne w stanie wilgotnym, łatwo zsychają 
się w okresie suszy.





Wartość użytkowa tych gleb zależy od:
• skały macierzystej,
• stosunków powietrzno – wodnych,
• zasobności wody w składniki pokarmowe.

Użytkowane przeważnie jako łąki i pastwiska – 2z lub 3z.
Użytkowane jako grunty orne zaliczane są do kompleksów 8, 9, klas 
bonitacyjnych IV – VI.



c. gleby torfowo i torfiasto-glejowe

Powstają w wyniku nakładania się na gleby gruntowo-glejowe właściwe 
procesu bagiennego. 
Charakteryzują się płytką do 25 cm warstwą torfu, pod którą występuje 
poziom próchnicy mineralnej A, poziom G – barwy szarozielonej
3z,  klasy V – VI

d. gleby mułowo – glejowe

Występują na obszarach podlegających zamuleniom wód rzecznych lub 
wód spływających z miejsc wyżej do niżej położonych.
Najbardziej charakterystyczną cechą tych gleb jest warstwowanie ich 
profilu.
2z i 3z, klasy IV – V 



DZIAŁ  IV. Gleby hydrogeniczne 

Dział ten obejmuje gleby, których mineralne i organiczne utwory 
macierzyste powstały lub uległy przekształceniom pod wpływem 
warunków wodnych środowiska.

Na podstawie miąższości warstwy utworu organicznego w stropie profilu, 
gleby hydrogeniczne dzieli się na:

• mineralne – do 10 cm w. organicznej,
• mineralno-organiczne – 10-30 cm w. organicznej,
• organiczne > 30 cm w. organicznej.

Gleby hydrogeniczne występują głównie w ekosystemach łąkowych, 
częściowo leśnych.

W niewielkim stopniu są użytkami uprawnymi.

W dziale gleb hydrogenicznych wydziela się dwa rzędy:
A. Gleby bagienne
B. Gleby pobagienne



RZĄD  IV A.  Gleby bagienne

Gleby tego rzędu charakteryzują się czynnym procesem gromadzenia 
osadów organicznych o miąższości w stropie ponad 30 cm.

Akumulacja organicznej masy glebowej zachodzi w wyniku procesu 
bagiennego torfotwórczego.

Są to gleby o profilu  0 – D

Warstwa organiczna 0 zbudowana być może z torfu (t), mułu (m) lub gytii 
(gy) oraz utworów mieszanych takich jak:

• torfowo-mułowy (tm)
• torfowo-gytiowy (tgy),
• mułowo-gytiowy (mgy) itd.

Proces bagienny, jako czynny proces torfowo - lub mułowo-twórczy, 
zachodzi w warstwie powierzchniowej.

W rzędzie gleb bagiennych wyróżnia się dwa typy:
1. gleby mułowe,
2. gleby torfowe



TYP   IV   1. Gleby mułowe

Występują w środowisku silnie wilgotnym i charakteryzują się przewagą 
procesów beztlenowych.

Tworzą się głównie z silnie shumifikowanych mułów organicznych, rzadziej z 
mułów mineralnych lub mieszanych.

Geneza mułów organicznych może być różna:
a) w wyniku rozkładu i humifikacji szczątków roślinności szuwarowej (turzyce 

wysokie) zarastającej obniżenia terenowe, najczęściej w dolinach 
rzecznych, zalewane często przez wody powierzchniowe- muły telmatyczne

a) w wyniku osadzania na dnie zbiorników wodnych szczątków niektórych 
gatunków roślinności szuwarowej (pałka wodna, trzcina, sitowie, 
wodorosty) i obumarłego planktonu - muły limnetyczne.

W typie gleb mułowych wyróżnia się trzy podtypy:
• gleby mułowe właściwe,
• gleby torfowo-mułowe,
• gleby gytiowe





a.  gleby mułowe właściwe 

Tworzą się zarówno z mułów telmatycznych jak i limnetycznych.

Muły limnetyczne w odróżnieniu od mułów telematycznych nie zawierają 
przewarstwień ilastych lub piaszczystych i są wytworzone wyłącznie z ciemno 
zabarwionego, amorficznego mułu organicznego

P0m

Om

DG

Poziom akumulacyjny darniowy zamulony

Om (Om1, Om2, Om3..........)
jedna lub szereg warstw mułu

Charakteryzują się wysokim poziomem wody gruntowej i zalewaniem przez 
wody powierzchniowe.
Nieużytki .



TYP  IV  A   2. Gleby torfowe
Gleby torfowe należą do działu gleb hydromorficznych, kształtujących się pod 
przemożnym wpływem wody.

Gleby torfowe charakteryzują się gromadzeniem szczątków organicznych pod 
powierzchnią zbiorników wodnych lub w środowisku silnie uwilgotnionym.

W obrębie gleb torfowych wydzielono trzy podtypy:
• gleby torfowe torfowisk niskich,
• gleby torfowe torfowisk przejściowych,
• gleby torfowe torfowisk wysokich,

a. gleby torfowe torfowisk niskich

Torfy niskie wytwarzają się pod wpływem zarówno wód przepływowych, jak i 
wgłębnych.
Są one na ogół  mniej lub więcej zamulone i zasobne w składniki pokarmowe 
roślin.

Wśród torfów niskich wyróżnia się:
 torfowiska dolinowe,
 torfowiska darniowe,
 torfowiska pojeziorne





Torfowiska dolinowe 
Powstają w niezbyt dużej odległości od koryta rzecznego, przy udziale 
wód przepływowych zasobnych w tlen.
Roślinność szuwarowa:
• trzciny,
• turzyce, 
• skrzypy.

Charakteryzują się:
 dużym stopniem rozkładu warstw górnych,
 dużym zamuleniem,
 znaczną domieszką części mineralnych,
 odczynem obojętnym,
 dużą zasobnością w składniki pokarmowe



Torfowiska darniowe

Położone w porównaniu z torfowiskami dolinowymi – dalej od koryta rzeki, 
nie podlegają zalewom rzecznym. Tworzą się głównie przy udziale wód 
gruntowych.
Roslinność:
• turzyce,
• mchy,
• wełnianka.

Charakteryzują się w porównaniu z torfowiskami dolinowymi:
mniejszym stopniem rozkładu,
mniejszą zasobnością w składniki pokarmowe,
 kwaśniejszym odczynem.

W zależności od składu roślinnego wyróżnia się:
 torfy turzycowe,
 torfy leśne – olszynowe i brzozowe.



Torfowiska pojeziorne
Tworzą się w wyniku zarastania jezior.

POtni

Otni

D

PO - warstwa objęta procesem glebotwórczym

Właściwości gleb wytworzonych z torfów niskich w 
porównaniu z glebami wytworzonymi z torfów 
przejściowych i wysokich:
• lepszy rozkład substancji organicznej,
• większe zamulenie,
• większa zasobność w składniki pokarmowe 

D kiedy warstwa O < 130  cm

Gleby torfowe
użytkowane głównie jako łąki i wymagają najczęściej melioracji.

Łąki torfowe zmeliorowane i starannie pielęgnowane mogą być zaliczane do 
III lub IV klasy. 
Łąki torfowe zaniedbane oraz o nieuregulowanych stosunkach wodnych są 
najczęściej zaliczane do klasy V.



c. gleby torfowe torfowisk wysokich

Torfowiska wysokie występują w miejscach bez przepływu wody, w których 
stagnują głównie ubogie wody opadowe.

Roślinność:
• mchy (Sphagnum),
• wełnianka,
• kosodrzewina (tereny wysokogórskie).

Charakteryzują się:
 wybitnie kwaśnym odczynem (pHH2O =  3,5 – 4,5),
 dużą kwasowością wymienną,
 niską zawartością popiołu (5 – 7%), 
 małym stopniem rozkładu warstw wierzchnich (< 20%)

Gleby torfowisk wysokich z punktu widzenia rolniczego są nieużytkami.
Użytkowane są często jako opał i ściółka oraz do produkcji kompostów.
Torfowiska wysokie jako rezerwaty przyrody powinny być objęte 
ochroną.



RZĄD IV B.  Gleby pobagienne

Gleby pobagienne powstają z gleb zabagnionych lub bagiennych po 
odwodnieniu,  przerywającym proces akumulacji materii organicznej i 
inicjującym  fazę decesji. 

Cechą charakterystyczną gleb tego rzędu jest zjawisko mineralizacji i ubytku 
materii organicznej.

Wyróżnia się dwa typy:
1. gleby murszowe
2. gleby murszowate



Typ IV B  1  Gleby murszowe

Gleby murszowe powstają z gleb bagiennych. W ich profilu występuje 
warstwa co najmniej 30 cm miąższości, zawierająca powyżej 20% materii 
organicznej.

Charakteryzują  się one procesem murszotwórczym, polegającym na 
znacznej humifikacji i stopniowej mineralizacji substancji organicznej 
(masy torfowej lub mułu organicznego) w warunkach okresowej 
aerobiozy. 

W wyniku procesu murszotwórczego stopniowo zanika budowa 
włóknista w szczątkach roślinnych oraz tworzy się struktura 
kaszkowata lub inna.

Proces murszotwórczy zachodzi w glebach torfowych i torfiastych, 
mułowych i gytiowych na skutek obniżenia się zwierciadła wody 
gruntowej w sposób naturalny lub sztuczny i przerwania procesu 
bagiennego

W typie gleb murszowych wyróżnia się cztery podtypy:
a. gleby torfowo-murszowe,
b. gleby mułowo-murszowe,
c. gleby gytiowo-murszowe,
d. gleby namurszowe.





a. gleby torfowo – murszowe

AdM

M1

M2

O1

O2

poziom akumulacyjno – darniowy,

mursz o strukturze kaszkowatej,

mursz o strukturze pryzmatycznej odznaczający się 
większymi agregatami,

torf tylko częściowo zmurszały,

torf nie objęty procesem murszenia

Powstają w wyniku procesu murszotwórczego z gleb torfowych torfowisk 
niskich.
Obniżenie poziomu wody gruntowej jest powodowane najczęściej 
melioracjami.



Wierzchnie warstwy gleb torfowo – murszowych, w porównaniu z w.w. gleb 
torfowisk niskich charakteryzują się:
 większym ciężarem objętościowym,
 mniejszą pojemnością wodną,
 nieco wyższym odczynem,
 większą zawartością popiołu,
 mniejszym stosunkiem C : N, wskazującym na wyższy stopień humifikacji.

Użytkowane głównie jako łąki i pastwiska, niekiedy jako grunty orne. 
Zaliczane są do następujących kompleksów i klas bonitacyjnych:
• kompleks 8a, klasy IIIb i IVa
• kompleks 9a, klasy IVb i V
• kompleks 2z, klasy III i IV
• kompleks 3z, klasy V i VI



b.  gleby mułowo – murszowe 

Powstają w wyniku odwodnienia gleb mułowych.
Użytkowane najczęściej jako łąki, zaliczane do kompleksu 2z i klas 
bonitacyjnych III i IV.

c.  gleby gytiowo  – murszowe 

Powstają w wyniku zmiany stosunków wodnych w wierzchnich 
warstwach gleb gytiowych, na skutek obniżenia poziomu 
zwierciadła wody gruntowej.
Po melioracjach łąki i pastwiska – 2z,
klasy – III i IV



Typ IV B  2  Gleby murszowate

W typie gleb murszowatych wyróżnia się trzy podtypy:
a. gleby mineralno – murszowe,
b. gleby murszowate właściwe,
c. gleby murszaste.

a.  gleby mineralno – murszowe

Powstają w wyniku odwodnienia płytkich gleb torfowych na podłożu 
mineralnym.

Wierzchnie warstwy gleb torfowych ulegają procesowi murszowemu a utwór 
mineralny jest objęty procesem glejowym.

Miąższość warstwy murszowej nie przekracza 50 cm.

Wartość rolnicza gleb mineralno-murszowatych:
• grunty orne : 8 i 9, klasy IVa i V
• użytki zielone: kompl. 2z, lkasy III i IV



b.  gleby murszowate właściwe

Tworzą się z podmokłych gleb mineralnych, wykazujących w wierzchnich 
warstwach pewien stopień storfienia.

W okresach obniżania się zwierciadła wody gruntowej w.w. tych gleb 
ulegają murszeniu.

W podłożu gleb murszowatych zalega płytko piasek.

Gleby murszowate zaliczane jako:
• grunty orne – kompleks 9, klasy VI
• pastwiska – kompleks 3z, klasa V



DZIAŁ  V. Gleby napływowe

Powstanie gleb napływowych związane jest z erozyjno -
sedymentacyjną działalnością wód powierzchniowych.

Wyróżnia się dwa rzędy:
A. Gleby aluwialne
B. Gleby deluwialne

W rzędzie gleb aluwialnych wyróżnia się dwa typy:
1. mady rzeczne
2. mady morskie



TYP  V  A 1  MADY RZECZNE

Akumulacja utworów aluwialnych wiąże się z dużą ilością i energią 
przepływu wód powierzchniowych w dolinie oraz ze znacznym (do 4,5 
m) wahaniem poziomu wód gruntowych.

Wszystkie mady mają warstwowaną budowę profilu.

Wyróżnia się trzy podtypy:
• mady rzeczne właściwe,
• mady rzeczne próchniczne,
• mady rzeczne brunatne.



DZIAŁ  VII  Gleby antropogeniczne 

Gleby antropogeniczne tworzą się pod wpływem gospodarczej działalności 
człowieka. Są one na ogół typologicznie przeobrażone.

W dziale gleb antropogenicznych wydziela się dwa rzędy:
A. Gleby kulturoziemne,
B. Gleby industrio-urbanoziemne



RZĄD VII  A. Gleby kulturoziemne

Do gleb kulturoziemnych zalicza się gleby typologicznie przeobrażone pod 
wpływem intensywnej gospodarki i wysokiej kultury rolnej. 

Poziom akumulacyjny tych gleb osiąga miąższość 40 – 60 cm i ma charakter 
antropogeniczny (anthropic).

W rzędzie gleb kulturoziemnych wyróżnia się dwa typy:
1. Hortisole,
2. Rigosole.

1. Hortisole - gleby ogrodowe-typologicznie przeobrażone, o głębokim 
poziomie próchnicznym

2.  Rigosole - gleby typologiczne przeobrażone w wyniku głębokiej uprawy 
mechanicznej, bądź wprowadzenia warstw obcego materiału do profilu 
glebowego.



BONITACJA GLEB

BONITACJA – podział gleb wg. Jakości.

CEL: ustalenie wymiaru podatków.

W XIX w. obok katastru ocenę gleb wykonywano dla:
scaleń gruntów
szac. nieruchomości,
zac. kredytów bankowych,
wymiaru podatku gruntowego

ISTOTĄ BONIRACJI JEST STWIERDZENIE, KTÓRA GLEBA JEST 
LEPSZA, KTÓRA GORSZA I O ILE JEDNA JEST LEPSZA LUB GORSZA 

OD DRUGIEJ.

KRYTERIA BONITACJI GLEB
• żyzność,
• produktywność,
• urodzajność.



W aspekcie ekologicznym żyzność gleby – zdolność do zaspokajania potrzeb 
roślin – potrzeb zapewnionych przez samą naturę gleby i jej najbliższego 
otoczenia.

Są to:
• Składniki pokarmowe, 
• woda,
• Tlen w strefie korzeni,
• Łatwość przenikania korzeni.

Żyzność siedliska – środ. Ekolog.
Uwzględnia - światło, temperaturę

O żyzności wnioskujemy na podstawie właściwości gleby jak, zasobność w 
składniki pokarmowe, zabezpieczenie potrzeb wodnych

W gruntach rolnych, żyzność siedliska glebowego, nie jest bezpośrednią 
podstawą bonitacji gleb, choć tworzy jej mocne podstawy teoretyczne

Produktywność – zdolność wytwarzania masy biologicznej – ilość suchej masy 
organicznej wytwarzanej z jednostki powierzchni. 
Produktywność ma sens czysto biologiczny.



URODZAJNOŚĆ- pojęcie użytkowe.
Urodzajność mierzy się ilością masy rośl. UŻYTECZNEJ np. ZIARNO, OWOCE itp.

Oparcie oceny gleby wyłącznie na urodzajności stwarza szereg niedogodności i 
niebezpieczeństw.

 15-20 lat dla wyeliminowania wpływu warunków klimatycznych,
 Wybór gatunków roślin, których plony uzależnione są od war. Glebowych,
 Wszystkie rośliny podstawowe, a nie 1 czy 2,
 O urodzajności decyduje szereg cz. Pozaglebowych: nawożenie, agrotechnika

Dlatego bonitacja gleb rolnych oparta jest na urodzajności gleby rozpatrywanej w 
ścisłej zależności z właściwościami samej gleby i siedliska glebowego:
 Skład granulometryczny, skała mac.
 Głębokość poziomu próchnicznego,
 Poziom wody gruntowej,
 Wielkość spadków,
 Szkieletowość, odczyn, struktura



GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
5 maj  1956

CEL: założenie ewidencji gruntów i budynków z określeniem klas –
skorygowanie błędów dot. Klasyfikacji.

KLASYFIKACJĄ NIE OBJĘTO:
 lasów państwowych,
 gr. pod wodozbiorami (inne resorty)
 gr. pod wodociekami,
 gr. o specjalnym przeznaczeniu.

TABELA KLAS DZIELI GLEBY PRZEDE WSZYSTKIM wg. UŻYTKOWANIA
 grunty orne,
 grunty użytków zielonych,
 grunty pod lasami
 grunty pod wodami,
 nieużytki.

GRUNTY ORNE - 2 GRUPY
1. tereny równinne
2. tereny górskie – uwzględniono wpływ rzeźby terenu i klimatu, stosunki 

wodne, położenie w terenie, przydatność rolnicza, urodzajność.



NACISK POŁOŻONO NA CECHY ŁATWO WYRÓŻNIANE W TERENIE:
 skład granulometryczny,
 miąższość poziomu próchnicznego,
 oglejenie, poziom wody grunt.,
 pH, obecność CaCO3

GRUNTY ORNE – 9 KLAS
I,  II,  IIIa,  IIIb,  IVa,  IVb,  V,  VI,  VI RZ

Wg. TABELI KLAS ZA TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE (łąki, pastwiska) UWAŻA SIĘ 
TE, KTÓRE UŻYTKOWANE SĄ 6 LAT I NIE WCHODZĄ DO NORMALNEGO 
ZMIANOWANIA ZE WZGLĘDU NA:
 stosunki wodne,
 ukształtowanie terenu,
 wadliwą dla pól ornych glebę,
 trwałe zadarnienie



UŻYTKOWANIE TYCH GLEB JAKO U.Z. JEST KORZYSTNIEJSZE NIŻ 
GRUNTÓW ORNYCH.

UWZGLĘDNIAJĄC KR. EKOLOGICZNE U.Z. DZIELI SIĘ NA:
 wytworzone z utworów mineralnych,
 wytworzone z utworów organicznych,
 grądowe (min. niezalewane),
 łęgowe (zalewane, min lub org.),
 bagienne.



6 KLAS BONITACYJNYCH – I – VI

KRYTERIA PODZIAŁU:
 budowa profilu glebowego,
 potencjalne możl. produkcyjne gleby,
 wpływ urządzeń melioracyjnych,
 skład gatunkowy roślin.

JAKO CZYNNIKI UZUPEŁNIAJĄCE
 warunki klimatyczne,
wzniesienie n.p.m.
ukształtowanie terenu,
dostępność, kamienistość,
zakrzaczenie, zabagnienie.

LASY – GOSP. INDYWIDUALNE
Gleby pod lasami rozpatruje się łącznie z typem siedliskowym lasu.
Siedliskowy typ lasu – jednostka – zbliżone warunki ekologiczne.



WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE TYPY SIEDLISKOWE LASU:
 bory (suche, świeże, wilgotne),
 bory mieszane,
 lasy mieszane,
 lasy (świeże, łęgowe, olsy).

PRZY USTALANIU KLASY UWZGLĘDNIA SIĘ:
 budowę profilu glebowego,
 rzeźbę terenu,
 warunki klimatyczne
 potencjalne zbiorowisko roślinne

DO GRUNTÓW POD WODAMI:
 wodozbiory: jeziora, stawy,
 wodocieki: rzeki, potoki, rowy,
 inne wody: przystanie, zapory,
 źródła wód.

KLASYFIKACJĄ OBJĘTO:
 grunty o pow. do 10 ha, 
 zagospodarowanie lub nadające się do zagospodarowania 
rybnego.

KLASY – wg. PRZEWAŻAJĄCYCH GRUNTÓW OTACZAJĄCYCH 
– 6 KLAS



 wodozbiory nie nadające się do zagospodarowania rybnego –
NIEUŻYTKI

 tereny górzyste – różnice wysokości względnych na długości 2 km 
przekraczają 200m

DO OBSZARÓW GÓRZYSTYCH zaliczono również obszary dolin i kotlin 
śródgorskich.

W TERENACH GÓRZ. JAKOŚĆ GLEB ZALEŻY:
 rzeźby terenu, wielkości spadku,
 wystawy, wysokości n.p.m.
 temperatury, ilości opadów dł. okr. weg.

GLEBA O TAKICH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCIACH PRZENIESIONA ZE 
STREFY NIŻSZEJ DO WYŻSZEJ MA OBNIŻONĄ JAKOŚĆ 1 KLASĘ.

PRACE ZAKOŃCZONO W 1968 R. 
Obecnie:
 zmiany w ewidencji gr. wynikłe ze zmian użytkowania gr.
 gr. zmeliorowane po 6-latach,
 gr. zrekultywowane po 10 latach

DOKUMENTACJA
DLA KAŻDEJ WSI OBEJMUJE:
 opisy odkrywek,
 mapa klasyfikacyjna,
 zestawienie konturów i odkrywek
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KOMPLEKSY PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ
W GRUNTACH ORNYCH - 14 kompleksów,
TERENY NIZINNE - 9 kompleksów,
TERENY GÓRSKIE - 4 kompleksy, 
TERENY NIŻ. + RÓR. - 1 kompleks.

1. Kompleks Pszenny bardzo dobry,
2. Kompleks Pszenny dobry,
3. Kompleks Pszenny wadliwy,
4. Kompleks Żytni bardzo dobry,
5. Kompleks Żytni dobry,
6. Kompleks Żytni słaby,
7. Kompleks Żytni bardzo słaby,
8. Kompleks Zbożowo-pastewny słaby,
9. Kompleks Zbożowo-pastewny mocny,
10. Kompleks Pszenny górski,
11. Kompleks Pszenno-zbożowy górski,
12. Kompleks Owsiano-ziemniaczany górski,
13. Kompleks Owsiany górski,
14. Kompleks Grunty orne przeznaczone pod użytki zielone.

UŻYTKI ZIELONE – 3 kompleksy:
1Z. U.Z. bardzo dobre i dobre,
2Z. U.Z. średnie,
3Z. U.Z. słabe i bardzo słabe.



KRYTERIA PODZIAŁU
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY:
 typ, podtyp, skała mac. skład granul.
 właśc. chemiczne, fizyczne
 stopień kultury rolnej

PONADTO:
 w. klimatyczne
 w. geomorfologiczne,
 stosunki wodne

PODSTAWOWE ROŚLINY WSKAŹNIKOWE
• PSZENICA OZIMA – K – Y – 1,2,3,8 G.MIN.
• ŻYTO OZIME – K – Y – 4,5,6,7,9 G. MIN.

ROŚLINY WSPÓŁWSKAŹNIKOWE:
• JĘCZMIEŃ
• OWIES,
• ZIEMNIAKI,
• BURAKI CUKROWE,
• KONICZYNA CZERWONA

TERENY NIZINNE
1. WŁAŚCIWOŚCI SAMEJ GLEBY
2. RZEŹBA TERENU, KLIMAT

TERENY GÓRSKIE – PRZEDE 
WSZYSTKIM WAR. KLIMATYCZNE 
UZALEŻNIONE OD WYSOKOŚCI 
n.p.m.



ANEKS DO MAPY  1 : 5000  ZAWIERA

 OPIS  ŚRODOWISKA,

 SZCZEGÓŁOWĄ  CHARAKTERYSTYKĘ JEDNOSTEK GLEBOWYCH,

 ZESTAWIENIE  POW. KLAS BONITACYJNYCH,  I  POW.  KOMPL. 
PRZYDATNOŚCI  ROLNICZEJ,

 OPISY  ODKRYWEK  GLEBOWYCH,

 OCENĘ  POTRZEB  NAWOZOWYCH,

 TRUDNOŚCI  W  UPRAWIE,

 ZAGROŻENIE  EROZJĄ

 POTRZEBY  REGULACJI  STOSUNKÓW WODNYCH,

 ZMIANY  UŻYTKOWANIA.


