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SKAŁY MAGMOWE
Skały powstałe w wyniku ochłodzenia płynnej skały – magmy,
w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury (przy różnej
szybkości ochładzania). Należą do nich: perydotyt, gabro, bazalt,
dioryt, granit, porfiry, ryolit, sjenit, trachit, monzonit, latyt, fojait,
fonolit, teralit, tefryt, ijolit, lawy skaleniowcowe, skały
niekrzemianowe.
Z punktu widzenia gleboznawstwa bardzo ważny jest też podział skał
magmowych na kwaśne (> 65% SiO2), obojętne (65-55% SiO2)
i zasadowe (< 55% SiO2). W wyniku wietrzenia i procesów
glebotwórczych ze skał kwaśnych powstają gleby mało zasobne
w składniki pokarmowe roślin, a ze skał zasadowych – bogate w te
składniki.
Nie bez znaczenia jest też odporność minerałów, składników
poszczególnych skał magmowych na wietrzenie. Do najtrudniej
wietrzejących należy kwarc i ortoklaz, a do znacznie bardziej
podatnych na wietrzenie: skalenie wapienne, biotyt, amfibole,
pirokseny i oliwin.
Ogólnie można stwierdzić, że skały zasadowe są bardziej podatne na
wietrzenie niż skały magmowe kwaśne. Skały grubokrystaliczne
bardziej ulegają wietrzeniu fizycznemu niż skały drobnokrystaliczne.
W Polsce mamy mało gleb powstałych ze skał magmowych.
Występują głównie w Sudetach i Tatrach. Większość skał
magmowych na terenie Polski przykrywa pokrywa skał osadowych,
których miąższość przekracza często kilka tysięcy metrów.
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SKAŁY OSADOWE
Skały osadowe powstały w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego
i biologicznego skał pierwotnych oraz ich przemieszczania i osadzania
przez wodę, wiatr, lodowce lub siły grawitacji.
Stosunkowo najmniej zmienione pod względem składu chemicznego
w stosunku do skał magmowych są skały osadowe okruchowe. Ich
powstanie wiąże się z rozdrobnieniem skał początkowo masywnych,
a także często segregacją na frakcje, grupy ziaren o określonej średnicy pod
wpływem wody i wiatru . Skały te początkowo luźne, mogą ulegać
cementacji (diagenezie) pod wpływem nacisku warstw wyżej leżących oraz
sklejającego działania szeregu substancji, jak krzemionka koloidalna,
wodorotlenek żelaza, ił, węglan wapnia. Niektóre z nich mogą odpornością
mechaniczną dorównywać granitom (piaskowiec, szarogłaz), inne dość
łatwo wietrzeją (iły, łupki ilaste, mułowce, łupki osadowe).
Inną grupą skał osadowych są skały pochodzenia chemicznego. Ich
powstanie łączy się ze środowiskiem wodnym. Do skał glebotwórczych
z tej grupy można zaliczyć wapienie, dolomity, margle i gipsy. Skały
pochodzenia organicznego, jak np. torfy i niektóre wapienie, zawdzięczają
swoje istnienie kumulującym się resztkom organizmów żywych.
Inne osady pochodzenie wodnego, jak sole rozpuszczalne w wodzie nie są
skałami, na których możliwe byłoby powstanie gleb, ponieważ na nich nie
może osiedlić się żaden żywy organizm. Z tego samego powodu do skał
glebotwórczych nie można zaliczyć takich, które zawierają większe ilości
związków (minerałów) trujących dla organizmów żywych, czy też
promieniotwórczych.
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SKAŁY METAMORFICZNE
Skorupa ziemska na przestrzeni swojej historii podlegała
wielokrotnym zmianom, w wyniku których już ukształtowane
skały trafiały często pod ponowne działanie wysokiej
temperatury i ciśnienia (przez przemieszczenie w głębsze
poziomy skorupy ziemskiej). Efektem działania tych
czynników
jest
powstanie
skał
metamorficznych
(przeobrażonych). Szczególnie dużym przeobrażeniom ulegają
skały osadowe, utworzone w warunkach niskich temperatur.
W wyższych temperaturach ich minerały są nietrwałe –
węglany przeobrażają się w krzemiany, hydrokrzemiany
w krzemiany bezwodne, wodorotlenki w tlenki itd.
Cechą większości z takich skał jest łupkowa, czy łuskowa
budowa (związana z kierunkowo działającymi siłami nacisku) i
silne sprasowanie. Jedynie skały przeobrażone monomineralne,
jak kwarcyt, czy marmur nie mają warstwowanej struktury.
Największy udział wśród skał przeobrażonych mają gnejsy.
Stanowią one prawie 80% ogółu skał przeobrażonych. Znacznie
mniej występuje w skorupie ziemskiej łupków – niecałe 20%
i pozostałych skał przeobrażonych. Wśród nich są jednak
niektóre wyjątkowo cenne z punktu widzenia wytwórczości
ludzkiej (kamieniarskiej i pochodnych gałęzi), np. marmury.
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SKAŁY MACIERZYSTE
Z mapy rozmieszczenia skał
glebotwórczych w Polsce wynika,
że zdecydowaną większość
powierzchni kraju pokrywają skały
osadowe luźne (nie scementowane).
Jedynie w górach większość skał to
skały osadowe masywne. Najwięcej
skał glebotwórczych ma
pochodzenie lodowcowe, są to gliny
i piaski zwałowe. Pradoliny rzek
pokrywają piaski akumulacji
lodowcowo-rzecznej
(fluwioglacjalne), a doliny aktualnie
istniejących rzek i obniżenia
terenowe – osady rzeczne (mady)
i torfy. Nawet w skałach
polodowcowych można jednak
spotkać odłamki różnej wielkości
skał magmowych, osadowych
masywnych i metamorficznych.
W wielu okolicach spotyka się duże
bryły w postaci głazów
narzutowych, w innych kamienie
mniejszych rozmiarów.
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SKAŁY MACIERZYSTE

Skały związane z działalnością człowieka – związane z antropogenezą

Skały pochodzenia naturalnego – związane z geogenezą
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RZEŹBA TERENU (RELIEF)

Nachylenie terenu i jego nierównomierności modyfikują klimatyczne uwarunkowania danego terenu;
powodują również różne na różnych terenach nasilenie procesów erozyjnych, modyfikujących w
znacznym stopniu układ glebowy.
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KLIMAT
- opady,
- temperatura.

ZMIANY KLIMATU

TEMPERATURA

OPADY

BILANS WODNY – ROCZNY/SEZONOWY

PROCESY MIKROBIOLOGICZNE

MATERIA ORGANICZNA

STRUKTURA GLEBY

ROZTWÓR GLEBOWY
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URUCHAMIANIE ZMAGAZYNOWANYCH W GLEBACH ZANIECZYSZCZEŃ
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KLIMAT
Przy dużej ilości opadów następuje wypłukiwanie soli rozpuszczalnych, co doprowadza do powstawania gleb
ubogich, wyługowanych. Przy małej ilości opadów mamy do czynienia z podnoszeniem roztworów soli do
wierzchnich warstw glebowych i ich zasoleniem.
Wietrzenie skał jest najintensywniejsze w warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności – klimat
tropikalny – głębokie i żyzne gleby. Przy dostatecznej wilgotności, wzrost temperatury w zakresie powyżej zera
powoduje zintensyfikowanie procesów wietrzenia. Gleby strefy tropikalnej są z tego powodu wielokrotnie
głębsze niż gleby tundrowe. Szczególnie istotny przy tworzeniu się gleb jest stosunek opadów do parowania
(O/P). Przy O>P mamy do czynienia z klimatem wilgotnym (humidowym), a przy O<P z klimatem suchym
(aridowym).
W Polsce (mimo czasowego występowania susz) mamy do czynienia z klimatem humidowym. Konsekwencją
przewagi opadów nad parowaniem jest odpływ części wody pochodzącej z opadów do morza. Spływająca woda
niesie ze sobą wypłukane z gleby sole, stanowiące składniki pokarmowe roślin. Szczególnie łatwo woda zabiera
z gleby azotany, wapń, sód, chlorki i siarczany. Mówimy o procesie ługowania gleby, w wyniku którego traci
ona składniki biogenne. Jednocześnie proces ten chroni glebę przed nadmiernym zasoleniem, co powszechnie
stanowi problem pierwszorzędnej wagi w klimacie suchym (aridowym).
SEWILLA, Hiszpania (30m)
o
18,8C
, 534mm
o
3729’
szer. geog. N
o
559’
dł. geog. W
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KLIMAT
Oprócz makroklimatu, uwarunkowanego przede wszystkim szerokością geograficzną terenu, istotne znaczenie
dla konkretnych miejsc ma mikroklimat, zależny od warunków lokalnych. Szczególnie duże znaczenie
mikroklimat odgrywa na obszarach górskich. Zbocza dobrze nasłonecznione, południowe pokryte są zazwyczaj
glebami o diametralnie innych właściwościach niż zbocza północne. Decydują o tym różnice temperatury gleby
i jej wilgotności, co przekłada się bezpośrednio na aktywność biologiczną, produkcję biomasy i intensywność
innych procesów.

BIOSFERA
• obumarłe organizmy są prekursorami próchnicy glebowej, ich pancerze natomiast są prekursorami skał
osadowych (wapienie),
• strefy glebowo-roślinne,
• rośliny wskaźnikowe.
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BIOSFERA
Różne formacje roślinne wywierają tak znaczny wpływ na powstawanie gleb,
że zdecydowano się na wyróżnienie stref glebowo-roślinnych
• Pod roślinnością tundrową powstają gleby początkowego stadium rozwoju, bardzo płytkie i mało żyzne,
• Pod lasami tajgi tworzą się gleby bielicowe, charakteryzujące się silnym wyługowaniem składników
w głąb profilu glebowego i występowaniem na powierzchni gleby ściółki leśnej,
• Pod lasami liściastymi powstają gleby brunatne, o znacznie aktywniejszej mikroflorze niż w glebach
bielicowych,
• Pod roślinnością stepową tworzą się gleby czarnoziemne.
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DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA
Przeobrażanie gleb:
• melioracje wodne,

• nawodnienie,
• nawożenie,
• uprawa mechaniczna,
• zwiększenie podatności terenu na erozje,
• zakwaszenie,

• naruszenie równowagi jonowej,
• zanieczyszczenia,
• wypalanie lasów.
Tworzenie gleb:
• gleby antropogeniczne
Region Binhai nad zatoką Morza
Żółtego, jedna z najważniejszych
nowych stref przemysłowych
w Chinach. Na polach, bagnach
i nieużytkach wyrosły fabryki
produkujące dla największych
firm świata. Z lewej strony
zdjęcie z roku 1992, z prawej 2012 (Fot. NASA)
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PODSUMOWANIE
Działanie czynników glebotwórczych jest bardzo skomplikowane, składa się z wielu procesów wzajemnie na
siebie wpływających – zarówno synergicznie, jak antagonistycznie. Zapisem i odzwierciedleniem procesów
glebotwórczych, czasu ich działania oraz wzajemnych powiązań (zależności) jest profil glebowy.

Czynniki glebotwórcze działają również na uwalnianie, bądź unieruchamianie składników mineralnych
i organicznych zawartych w glebach i gruntach, w tym zanieczyszczeń.
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