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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMATYKI GLEB POLSKI
V wydanie Systematyki Gleb Polski (z roku 2011) opiera się na pojęciu gleby jako naturalnej, zewnętrznej
warstwy skorupy ziemskiej, ukształtowanej w wyniku integralnego oddziaływania klimatu i żywych
organizmów na zwietrzelinę skalną (macierzysty materiał glebowy) w warunkach określonego reliefu,
w ciągu pewnego przedziału czasu, przy wydatnym wpływie bezpośrednim lub pośrednim gospodarczej
działalności człowieka.
Istnieje współzależność między zewnętrznymi warunkami tworzenia się gleb (układem czynników
glebotwórczych) i procesami genetycznymi (litogenezy i pedogenezy) a trwałymi, morfologicznymi
charakterystykami gleb. W zależności od układu czynników glebotwórczych i czasu ich działania materiał
macierzysty gleby jest przetwarzany w różnym stopniu. Gleby młode swoje charakterystyki zawdzięczają
procesom litogenezy, gleby dojrzałe, w pełni rozwinięte – procesom pedogenezy.
Zgodnie z tą systematyką gleby wydzielane są:
• Rząd – według obecności lub braku poziomów diagnostycznych bądź cech charakterystycznych,
odzwierciedlających działanie określonych zespołów procesów glebotwórczych, przekładających się na
właściwości gleb,
• Typ – według układu głównych poziomów genetycznych i zbliżonych właściwości chemicznych,
fizycznych i biologicznych, jednakowego rodzaju wietrzenia, przemieszczania się i depozycji produktów
wietrzenia oraz o podobnym typie próchnicy i stopniu troficzności; typ gleby jest podstawową jednostką
klasyfikacyjną i przy jego wyróżnianiu uwzględnia się całe zespoły poziomów, a także najbardziej
znaczące właściwości całej gleby,
• Podtyp – wyróżnia się wówczas, gdy na cechy głównego procesu glebotwórczego nakładają się
dodatkowo cechy innego procesu, modyfikujące istotnie właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne
danej gleby.
Dodatkowo dochodzą dwie jednostki systematyczne:
• Rodzaj – wydzielany na podstawie genezy i właściwości materiałów macierzystych, z których
wytworzyła się gleba,
• Gatunek – wydzielany według uziarnienia, określonego według PTG [2009],
• Zespół (seria) glebowa – zbiór gleb – elementarna jednostka krajobrazu glebowego.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

POZIOMY, MATERIAŁY I WŁAŚCIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
O – poziomy i warstwy organiczne
L – poziomy i warstwy osadów podwodnych (limnicznych), występują też w glebach organicznych
i sporadycznie mułowo-glejowych: Lc – ziemie koprogeniczne (gytie, muły), Lm – kreda jeziorna,
margle
A – poziom próchniczny
E – poziom wymywania (eluwialny)
B – poziom wzbogacania (iluwialny)
C – poziom lub warstwa materiałów macierzystych gleb mineralnych lub mineralne podłoże gleb
organicznych
G – poziom glejowy
M – poziom murszowy
R – podłoże skalne (skała lita)
Do oznaczenia cech specyficznych o znaczeniu wskaźnikowym dla genezy i klasyfikacji gleb stosuje się
małe litery alfabetu łacińskiego jako przyrostki dodawane bezpośrednio po dużych literach, np.: Rca – skała
węglanowa, Of – podpoziom butwinowy poziomu organicznego w glebach leśnych, Oh – podpoziom
detrytusowy poziomu organicznego w glebach leśnych, Ol – podpoziom surowinowy poziomu organicznego
w glebach leśnych, a – poziom lub warstwa wytworzona przez człowieka, Oa – mocno rozłozony
(zhumifikowany) materiał organiczny (torf) odpowiadający R3, Ap – poziom orny rozluźniony, spulchniony
przez orkę, s – iluwialna akumulacja półtoratlenków żelaza i glinu (Bs), eluwialne wymycie półtoratlenków
żelaza i glinu (Es), t - iluwialna akumulacja minerałów ilastych (Bt), eluwialne wymycie frakcji ilastej (Et),
Au – poziom murszowaty lub murszasty, Bv – wzbogacenie w żelazo in situ poziomu sideric (zabrwienie
rdzawe), w – powstawanie brunatnego zabarwienia poziomu cambic (Bw)
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PRZYROSTKI – DODATKOWE OZNACZENIA POZIOMÓW
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POZIOMY, MATERIAŁY I WŁAŚCIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Poziomy mieszane – w których zmiany między sąsiednimi poziomami głównymi obejmuja pas szerszy niż 5
cm, a cechy poziomów przyległych sa wyraźne i istnieje ciągłość między wcinającymi się językami i
poziomami im odpowiadającymi: A/E, E/B, A/C …

Poziomy przejściowe – część profilu, w której jednocześnie widoczne sa morfologiczne cechy dwóch
sąsiednich poziomów głównych: AE, EC, BC …
Podpoziomy – uszczegółowienie układu poziomu glebowego, wynikające z odmienności struktury, barwy lub
innych cech: A1, A2, A3, Bt1, Bt2, Bt3 …

Nieciągłości litologiczne – ukazują istnienie w profilu glebowym materiałów różnego pochodzenia
geologicznego o wyraźnych granicach, górna warstwa jest domyślnie jedynką (nie zapisujemy 1), natomiast
numerację niżej zalegających warstw nieciągłych litologicznie oznaczamy od 2, np.: Ap-E-2Bt2-2C-3G
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMATYKI GLEB POLSKI
Na podstawie tak przyjętych kryteriów Systematyka Gleb Polski zakłada podział gleb na 11 rzędów:
1. Gleby inicjalne (I) – wykazują początkowe stadium rozwoju, poziom organiczny lub próchniczny
bezpośrednio na materiale skalnym
2. Gleby słabo ukształtowane (S) – następne stadium rozwoju gleby, słabe (mało widoczne) zróżnicowanie
na poziomy genetyczne profilu glebowego
3. Gleby brunatnoziemne (B) – obecność poziomu intensywnego wietrzenia cambic (Bw)
4. Gleby rdzawoziemne (R) – występuje proces rdzawienia, obecność poziomu sideric (Bv) dla gleb
rdzawych i rubic (Bo) dla ochrowych
5. Gleby płowoziemne (P) – powierzchniowy poziom ochric (A), eluwialny poziom luvic (Et) i iluwialny
poziom argic (Bt) – przemieszczenie materii ilastej w głąb profilu glebowego
6. Gleby bielicoziemne (L) – morfologia i właściwości gleb zdeterminowane procesem bielicowania;
poziom wymywania albic (Es), poziom wzbogacenia spodic (Bhs)
7. Gleby czarnoziemne (C) – znaczna zawartość materii organicznej zakumulowanej w warunkach
różnego uwilgotnienia siedliska; epipedony mollic lub umbric, rzadziej murszasty, na materiałach
mineralnych, w zróżnicowany sposób oglejonych
8. Gleby glejoziemne (G) – powstają w warunkach okresowego bardzo silnego uwilgotnienia; warunki
redukcyjne;
9. Vertisole (V) – gleby wytworzone z materiałów pęczniejących ilastych (> 30% frakcji ilastej); okresowe
nawilżanie i wysychanie gleby; endopedon vertic (Bi)
10. Gleby organiczne (O) – wytworzone z materiałów organicznych; naturalne środowisko ich
wystepowania jest nasycone wodą przynajmniej przez 30 dni w ciągu roku normalnego; mat. organiczne
o miąższości minimum 40 cm
11. Gleby antropogeniczne (A) – wytworzone na skutek intensywnej gospodarczej działalności człowieka;
poziomy anthric, plaggic, hortic
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GLEBY INICJALNE (L)

Typ: 1.1. Gleby inicjalne skaliste (IS)
Podtyp 1.1.1. Gleby inicjalne skaliste bezwęglanowe –
litosole (ISbe)
Podtyp 1.1.2. Rędziny inicjalne skaliste (ISre)
Typ: 1.2. Gleby inicjalne rumoszowe (IO)
Podtyp 1.2.1. Gleby inicjalne rumoszowe
bezwęglanowe (IObe)
Podtyp 1.2.2. Rędziny rumoszowe (IOre)
Typ: 1.3. Gleby inicjalne erozyjne (IY)
Typ: 1.4. Gleby inicjalne akumulacyjne (IJ)

Litosole

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY INICJALNE (L)

Gleby zaliczane do tego rzędu reprezentują
płytkie utwory, o budowie profilu O-R lub
OC-C, AC-C, A-C, przy czym inicjalny
poziom organiczny lub próchniczny ma
miąższość do 10 cm. Bezpośrednio pod
warstwą próchniczną, zawierającą znaczną
ilość skały macierzystej zalega lita skała.
Gleby takie reprezentują początkowe stadium
rozwoju procesu glebotwórczego.
Użytkowanie rolnicze tego typu utworów
glebowych jest na ogół silnie ograniczone,
zależne od rodzaju utworu macierzystego
i ilości zdeponowanego materiału organicznego.
Częstą cechą takich gleb jest zbyt duża
przesiąkliwość i przewiewność lub zbyt duża
zbitość materiału, przy zbyt małej pojemności
wodnej.
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GLEBY SŁABO UKSZTAŁTOWANE (S)

Typ 2.1. Rankery (SQ)
Podtyp 2.1.1. Rankery typowe (SQt)
Podtyp 2.1.2. Rankery butwinowe (SQbu)
Podtyp 2.1.3. Rankery z cechami
bielicowania (SQbi)
Podtyp 2.1.4. Rankery z cechami
brunatnienia (SQbr)
Typ 2.2. Rędziny właściwe (SR)
Podtyp 2.2.1. Rędziny właściwe typowe (SRt)
Podtyp 2.2.2. Rędziny właściwe butwinowe (SRbu)
Typ 2.3. Pararędziny (SX)
Podtyp 2.3.1. Pararędziny typowe (SXt)
Podtyp 2.3.2. Pararędziny z cechami brunatnienia
(SXbr)
Typ 2.4. Arenosole (SL)
Typ 2.5. Mady właściwe (SF)
Typ 2.6. Gleby słabo ukształtowane erozyjne (SY)

Rankery

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY SŁABO UKSZTAŁTOWANE (S)

Reprezentują kolejne wobec poprzedniego rzędu
stadium rozwoju gleb. Rozpoczyna się proces
różnicowania poziomów genetycznych, wskutek
działania procesów glebotwórczych. Pod poziomem
próchnicznym ochric o miąższości 10 cm i powyżej
występują poziomy genetyczne B; widoczne są
w nich przejawy brunatnienia lub bielicowania.
Charakterystyczny jest dla nich płytki profil
glebowy o głębokości do 50 cm.
Użytkowanie rolnicze tego typu utworów
glebowych jest na ogół silnie ograniczone, zależne
od rodzaju utworu macierzystego i ilości
zdeponowanego
materiału
organicznego.
Stosunkowo dobrymi glebami w tym rzędzie są
rędziny z dobrze uformowanym poziomem
próchnicznym.
Częstą cechą takich gleb jest zbyt duża
przesiąkliwość i przewiewność lub zbyt duża
zbitość materiału, przy zbyt małej pojemności
wodnej.
Profil glebowy: O-C-R, A-C-R, O-AB-C-R,
A-C(g)-2Cg-…, Ap-C, O-A-C
Arenosol
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GLEBY BRUNATNOZIEMNE (B)

Typ 3.1. Gleby brunatne eutroficzne (BE)
Podtyp 3.1.1. Gleby brunatne eutroficzne typowe (BEt)
Podtyp 3.1.2. Gleby brunatne eutroficzne próchniczne (BEpr)
Podtyp 3.1.3. Gleby brunatne eutroficzne wyługowane (BEwy)
Podtyp 3.1.4. Gleby brunatne eutroficzne opadowo-glejowe (BEog)
Podtyp 3.1.5. Gleby brunatne eutroficzne gruntowo-glejowe (BEgg)
Podtyp 3.1.6. Gleby brunatne eutroficzne z cechami vertic (BEve)
Typ 3.2. Gleby brunatne dystroficzne (BD)
Podtyp 3.2.1. Gleby brunatne dystroficzne typowe (BDt)
Podtyp 3.2.2. Gleby brunatne dystroficzne próchniczne (BDpr)
Podtyp 3.2.3. Gleby brunatne dystroficzne z cechami bielicowania (BDbi)
Podtyp 3.2.4. Gleby brunatne dystroficzne opadowo-glejowe (BDog)
Podtyp 3.2.5. Gleby brunatne dystroficzne gruntowo-glejowe (BDgg)
Podtyp 3.2.6. Gleby brunatne dystroficzne z cechami vertic (BDve)
Typ 3.3. Mady brunatne (BF)
Podtyp 3.3.1. Mady brunatne typowe (BFt)
Podtyp 3.3.2. Mady brunatne oglejone (BFgg)
Typ 3.4. Rędziny brunatne (BR)
Podtyp 3.4.1. Rędziny brunatne typowe (BRt)
Podtyp 3.4.2. Rędziny czerwonoziemne (BRcz)
Gleby brunatne eutroficzne
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GLEBY BRUNATNOZIEMNE (B)
Powstają z piasków gliniastych i drobniejszych utworów,
zasobnych w kationy zasadowe pod lasami liściastymi
i mieszanymi. Następuje hydroliza minerałów zawierających
żelazo z uwolnieniem Fe2+, które utlenia się do Fe3+
(powstają tlenki i wodorotlenki żelaza). Wolne tlenki żelaza
tworzą trwałe połączenia żelazisto-próchniczne, osadzające
się na cząstkach mineralnych w postaci powłoczek. Obok
tlenków żelaza powstają również tlenki i wodorotlenki glinu,
a także minerały ilaste. Poziomem diagnostycznym tych
gleb jest cambic – występuje pomiędzy próchnicznym
ochric a względnie mało przekształconym materiałem
macierzystym, w strefie korzenienia się roślin. Wykazuje
brunatną barwę, czasem z plamami redoksymorficznymi.
Jest poziomem, w którym zachodzą intensywne przemiany
fizyczne, chemiczne i biologiczne – wyżej opisane plus
wymywanie węglanów. Gleby te wykazują dobre cechy
rolnicze, wobec czego są potencjalnie żyzne.
Profil glebowy:
O-A-Bw-Ck, Ap-Bw-Ck
O-A-Bw(ca)-Cca(Rca)
Gleby brunatne eutroficzne
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GLEBY RDZAWOZIEMNE (R)

Typ 4.1. Gleby rdzawe (RW)
Podtyp 4.1.1. Gleby rdzawe typowe (RWt)
Podtyp 4.1.2. Gleby rdzawe z cechami
bielicowania (RWbi)
Podtyp 4.1.3. Gleby rdzawe gruntowoglejowe (RWgg)
Typ 4.2. Gleby ochrowe (RH)
Podtyp 4.2.1. Gleby ochrowe typowe (RHt)

Gleba rdzawa
z cechami
bielicowania
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GLEBY RDZAWOZIEMNE (R)

Do rzędu należą gleby, których cechy związane są
z działaniem procesu rdzawienia oraz gleby, w których
wzbogacenie w związki żelaza wynika z kapilarnego
podsiąku wód gruntowych i/lub podpowierzchniowego
spływu wód zasobnych w związki żelaza. Materiałami
macierzystymi tych gleb są piaski o małej zawartości
frakcji drobniejszych. Naturalna roślinnością terenów
pokrytych glebami rdzawymi są lasy mieszane i bory
mieszane. Z rolniczego punktu widzenia gleby te są słabe,
zwłaszcza ze względu na małą zasobność i małą zdolność
retencji wody. Dla leśnictwa są to gleby dobre, choć
podatne na degradację (np. przez wprowadzenie
monokultur sosnowych lub świerkowych). Poziomy
diagnostyczne: sideric – rdzawy – poziom nieiluwialnej
akumulacji amorficznych tlenków żelaza, glinu oraz
pewnej ilości próchnicy w postaci kompleksów; zalega
bezpośrednio pod poziomem próchnicznym ochric, rzadziej
umbric; poziom rubic – poziom wzbogacenia w związki
żelaza, barwa wynika z obecności śladowych ilości
hematytu.
Profil glebowy: O-A-Bv-C, Ap-Bv-C, O-A-Bo-C(g),
Ap-Bo-C(g)
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GLEBY PŁOWOZIEMNE (P)
Typ 5.1. Gleby płowe (PW)
Podtyp 5.1.1. Gleby płowe typowe (PWt)
Podtyp 5.1.2. Gleby płowe spiaszczone (PWsp)
Podtyp 5.1.3. Gleby płowe spiaszczone oglejone (PWsg)
Podtyp 5.1.4. Gleby płowe opadowo-glejowe (PWog)
Podtyp 5.1.5. Gleby płowe gruntowo-glejowe (PWgg)
Podtyp 5.1.6. Gleby płowe z poziomem agric (PWac)
Podtyp 5.1.7. Gleby płowe próchniczne (PWpr)
Podtyp 5.1.8. Gleby płowe piaszczyste (PWpi)
Podtyp 5.1.9. Gleby płowe opadowo-glejowe (PWog)
Podtyp 5.1.10. Gleby płowe z cechami brunatnienia (PWbr)
Podtyp 5.1.11. Gleby płowe z cechami glossic (PWgl)
Podtyp 5.1.12. Gleby płowe z cechami vertic (PWve)
Typ 5.2. Gleby płowe zaciekowe (PA)
Podtyp 5.2.1. Gleby płowe zaciekowe typowe (PAt)
Podtyp 5.2.2. Gleby płowe zaciekowe spiaszczone (PAsp)
Podtyp 5.2.3. Gleby płowe zaciekowe opadowo-glejowe (PAog)
Podtyp 5.2.4. Gleby płowe zaciekowe gruntowo-glejowe (PAgg)
Podtyp 5.2.5. Gleby płowe zaciekowe z poziomem agric (PAac)
Podtyp 5.2.6. Gleby płowe zaciekowe próchniczne (PApr)
Podtyp 5.2.7. Gleby płowe zaciekowe z cechami brunatnienia (PAbr)
Podtyp 5.2.8. Gleby płowe zaciekowe z cechami bielicowania (PAbi)
Podtyp 5.2.9. Gleby płowe zaciekowe z cechami vertic (PAve)
Typ 5.3. Gleby płowe podmokłe (PG)
Podtyp 5.3.1. Gleby płowe podmokłe typowe (PGt)
Podtyp 5.3.1. Gleby płowe podmokłe próchniczne (PGpr)
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GLEBY PŁOWOZIEMNE (P)
Do rzędu należą gleby, w których węglany oraz częściowo frakcja ilasta została
wymyta w głąb profilu glebowego. Dzieje się tak pod wpływem wód opadowych,
które wywołują efekt w postaci utrzymywania się wody glebowej w strefie
korzenienia się roślin przez minimum 3 miesiące w ciągu roku. W efekcie tworzy
się poziom o zmniejszonej zawartości części ilastych (Et) – luvic oraz wzbogacony
w części ilaste iluwialny poziom (Bt) – argic (poziom diagnostyczny). Gleby te
rozwijają się z materiałów o różnym uziarnieniu – od piasków gliniastych do iłów.
W glebach tych następują intensywne przemiany fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Akumulacja próchnicy jest mała z uwagi na intensywną mineralizację. Typową
roślinnością tych gleb są lasy mieszane, rzadziej formacje trawiaste.
Profil glebowy: O-A-Et-Bt-C, Ap-Et-Bt-C, Ap-Bt-C

Gleba płowa
typowa
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GLEBY BIELICOZIEMNE (L)

Typ 6.1. Gleby bielicowe (LW)
Podtyp 6.1.1. Gleby bielicowe typowe (LWt)
Podtyp 6.1.2. Gleby bielicowe orsztynowe (LWor)
Podtyp 6.1.3. Gleby glejobielicowe typowe (LWgt)
Podtyp 6.1.4. Gleby glejobielicowe orsztynowe (LWgor)
Podtyp 6.1.5. Gleby glejobielicowe murszaste (LWgue)
Podtyp 6.1.6. Gleby glejobielicowe torfiaste (LWgtf)
Typ 6.2. Bielice (LB)
Podtyp 6.2.1. Bielice typowe (LBt)
Podtyp 6.2.2. Bielice orsztynowe (LBor)
Podtyp 6.2.3. Stagnobielice (LBog)
Podtyp 6.2.4. Glejobielice typowe (LBgt)
Podtyp 6.2.5. Glejobielice orsztynowe (LBgor)

Bielica typowa
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY BIELICOZIEMNE (L)

W wyniku procesu bielicowania następuję w nich przemieszczenie
w głąb profilu glebowego związków żelaza, węglanów, związków
próchnicznych, z ich częściową dekompozycją. Przyczyną tego jest
infiltracja w głąb profilu glebowego wód opadowych zakwaszonych
produktami rozkładu ściółki iglastej. Poziomy zubożone mają
charakterystyczne biało-szare zabarwienie – poziomy wymywania
albic (Es), natomiast poziomy wytrącania – iluwialne są wyraźnie
ciemniejsze – rdzawo-brunatne do czarnych – spodic, często
o charakterze scementowanego orsztynu. Uprawne gleby
bielicoziemne mogą być pozbawione poziomu albic w wyniku orki.
Gleby te są piaszczyste, kwaśne, przepuszczalne i ubogie w składniki
pokarmowe roślin. Typową roślinnością tych gleb są bory sosnowe
i świerkowe, uboższe facje borów lub lasów mieszanych.
Gleby te są ubogie i nie powinny być użytkowane rolniczo – nie ma
możliwości uzyskiwania na nich wysokich, powtarzalnych plonów
jakichkolwiek roślin uprawnych. Uprawa ich powoduje dodatkowo
wzmożoną mineralizację materii organicznej, a przez to przyspieszoną
degradacje tych gleb.
Profil glebowy: O-A-Es-Bhs-C, Ap-(Es)-Bhs-C, O-A-Es-Bhsg-Cg-(G)
Gleba
bielicowa
typowa
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY CZARNOZIEMNE (C)
Typ 7.1. Czarnoziemy (CW)
Podtyp 7.1.1. Czarnoziemy typowe (CWt)
Podtyp 7.1.2. Czarnoziemy kumulacyjne (CWku)
Podtyp 7.1.3. Czarnoziemy z poziomem cambic (CWca)
Podtyp 7.1.4. Czarnoziemy z poziomem argic (CWar)
Podtyp 7.1.5. Czarnoziemy opadowo-glejowe (CWog)
Typ 7.2. Czarne ziemie (CZ)
Podtyp 7.2.1. Czarne ziemie typowe (CZt)
Podtyp 7.2.2. Czarne ziemie kumulacyjne (CZku)
Podtyp 7.2.3. Czarne ziemie z poziomem cambic (CZca)
Podtyp 7.2.4. Czarne ziemie z poziomem argic (CZar)
Podtyp 7.2.5. Czarne ziemie z poziomem calcic (CZcc)
Podtyp 7.2.6. Czarne ziemie wyługowane (CZwy)
Podtyp 7.2.7. Czarne ziemie glejowe (CZgg)
Podtyp 7.2.8. Czarne ziemie murszaste (CZue)
Typ 7.3. Rędziny czarnoziemne (CR)
Podtyp 7.3.1. Rędziny czarnoziemne typowe (CRt)
Podtyp 7.3.2. Rędziny czarnoziemne z cechami brunatnienia (CRbr)
Podtyp 7.3.3. Rędziny czarnoziemne opadowo-glejowe (CRog)
Typ 7.4. Mady czarnoziemne (CF)
Podtyp 7.4.1. Mady czarnoziemne typowe (CFt)
Podtyp 7.4.2. Mady czarnoziemne z cechami brunatnienia (CFbr)
Typ 7.5. Gleby deluwialne czarnoziemne (CY)
Podtyp 7.5.1. Gleby deluwialne czarnoziemne typowe (CYt)
Podtyp 7.5.2. Gleby deluwialne czarnoziemne kumulacyjne (CYku)
Typ 7.6. Gleby murszaste (CU)
Podtyp 7.6.1. Gleby murszaste typowe (CUt)
Podtyp 7.6.2. Gleby żelazisto-murszaste (CUzu)
Podtyp 7.6.3. Gleby murszowate (CUme)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY CZARNOZIEMNE (C)
Charakterystyczną cechą jest wysoka akumulacja materii organicznej,
przy różnych warunkach uwilgotnienia siedliska. Tworzą się one pod
roślinnością trawiastą, a także w mokrych ekosystemach leśnych.
Zachodzą w nich intensywne przemiany biologiczne, przy stosunkowo
słabym wietrzeniu fazy mineralnej. Warunki humifikacji sprzyjają
nagromadzeniu próchnicy o przewadze kwasów huminowych nad
fulwowymi. Materiałami macierzystymi gleb czarnoziemnych są lessy –
utwory pyłowe pochodzenia wodnego i eolicznego, utwory gliniaste i iły
oraz sporadycznie piaski fluwioglacjalne, wapienie i gipsy. Poziomami
diagnostycznymi są epipedony mollic lub umbric, rzadziej murszasty,
najczęściej zalegające bezpośrednio na słabo zmienionych materiałach
macierzystych, wykazujących często oglejenie i obecność węglanów.
Czarnoziemy powstają w rezultacie akumulacji materii organicznej na
utworach pyłowych, w klimacie kontynentalnym, przy względnej
równowadze opadów i ewapotranspiracji oraz dominacji roślinności
trawiastej lub leśno-stepowej. Agrotechnicznie najlepsze gleby.
Czarne ziemie powstają w wyniku akumulacji materii organicznej na
różnych materiałach macierzystych, najczęściej zasobnych w węglan
wapnia, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia gleby. Agrotechnicznie
bardzo dobre gleby pod warunkiem regulacji uwilgotnienia.
Profil glebowy:

O-A-(AC)-Ck, Ap-A2-(AC)-Ck,
O-A-Ck, O-AC-Cg, Ap-Ck-Cg

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

Czarnoziem

Czarna ziemia

GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY GLEJOZIEMNE (G)

Typ 8.1. Gleby glejowe (GW)
Podtyp 8.1.1. Gleby glejowe typowe (GWt)
Podtyp 8.1.2. Gleby torfiasto-glejowe (GWtfg)
Podtyp 8.1.3. Gleby torfowo-glejowe (GWtog)
Podtyp 8.1.4. Gleby mułowo-glejowe (GWmłg)
Podtyp 8.1.5. Gleby murszowo-glejowe (GWmrg)

Gleba glejowa
typowa
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY GLEJOZIEMNE (G)

Należą tutaj gleby, które kształtują się
w
warunkach
okresowego
silnego
uwilgotnienia, wywołanego wysokim
poziomem
wód
gruntowych
lub
stagnowaniem wód opadowych – warunki
podmokłości występują w obrębie
powierzchniowych 50 cm. Okresowo gleby
znajdują się w ten sposób w warunkach
beztlenowych, powodujących procesy
glejowe – redukcyjne. W profilu
glebowym pojawiają się zredukowany
materiał macierzysty i mozaika barw
wynikająca z przemiennością panowania
warunków redukcyjnych i utleniających.
W ponad 95% materiału glebowego
widoczne
są
barwy
niebieskawa,
zielonkawa lub biała do czarnej.
Gleby glejoziemne występują na obszarach
nisko położonych z płytko zalegającymi
wodami gruntowymi ruchomymi lub
stagnującymi.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

VERTISOLE (V)

Typ 9.1. Vertisole dystroficzne (VD)
Typ 9.2. Vertisole eutroficzne (VE)
Typ 9.3. Vertisole próchniczne (VP)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

VERTISOLE (V)
Zostały wytworzone z materiałów ilastych pęczniejących, zawierających
więcej niż 30% frakcji ilastej, składającej się w przewadze z minerałów
krzemianowych typu 2:1 z grupy smektytu lub/i illitu. Materiały te okresowo
wysychają i są nawilżane. Poziomem diagnostycznym jest endopedon vertic
(Bi). Charakterystyczna dla niego jest obecność klinowatych lub
równoległościennych agregatów o wygładzonych i wybłyszczonych
powierzchniach (slickensides). W stanie suchym poziomy vertic mają
szczeliny o szerokości 1 cm lub większej. Współczynnik COLE, określający
zdolność do kurczenia-pęcznienia materiału większy niż 0,6.
W wyniku pęcznienia materiału glebowego powstają nierówności terenu, nie
przekraczające 100 cm – mikrorzeźba „gilgai”.
W Polsce vertisole występują w niewielkich enklawach w różnych regionach
– w okolicach Gniewu na Pomorzu Wschodnim, Reszla koło Kętrzyna,
Osieki nad Notecią, Poznania i innych, gdzie materiałami macierzystymi są
utwory ilaste.
Profil glebowy: O-A-Bi-Ci, Ap-Bi-Ci
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ORGANICZNE (O)
Typ 10.1. Gleby torfowe fibrowe (OTi)
Podtyp 10.1.1. Gleby torfowe fibrowe typowe (OTit)
Podtyp 10.1.2. Gleby torfowe hemowo-fibrowe (OTie)
Podtyp 10.1.3. Gleby torfowe limnowo-fibrowe (OTil)
Typ 10.2. Gleby torfowe hemowe (OTe)
Podtyp 10.2.1. Gleby torfowe hemowe typowe (OTet)
Podtyp 10.2.2. Gleby torfowe saprowo-hemowe (OTea)
Podtyp 10.2.3. Gleby torfowe fibrowo-hemowe (OTei)
Podtyp 10.2.4. Gleby torfowe limnowo-hemowe (OTel)
Podtyp 10.2.5. Gleby torfowe hemowe zamulone (OTez)
Podtyp 10.2.6. Gleby torfowe hemowe płytkie (OTep)
Typ 10.3. Gleby torfowe saprowe (OTa)
Podtyp 10.3.1. Gleby torfowe saprowe typowe (OTat)
Podtyp 10.3.2. Gleby torfowe fibrowo-saprowe (OTai)
Podtyp 10.3.3. Gleby torfowe hemowo-saprowe (OTae)
Podtyp 10.3.4. Gleby torfowe limnowo-saprowe (OTal)
Podtyp 10.3.5. Gleby torfowe saprowe zamulone (OTaz)
Podtyp 10.3.6. Gleby torfowe saprowe płytkie (OTap)
Typ 10.4. Gleby organiczne ściółkowe (OS)
Podtyp 10.4.1. Gleby organiczne ściółkowe typowe (OSt)
Podtyp 10.4.2. Gleby organiczne ściółkowe płytkie na skałach
litych (OSis)
Typ 10.5. Gleby organiczne limnowe (OL)
Podtyp 10.5.1. Gleby organiczne limnowe typowe (OLt)
Podtyp 10.5.2. Gleby organiczne hemowo-limnowe (OLe)
Podtyp 10.5.3. Gleby organiczne węglanowo-limnowe (OLc)
Typ 10.6. Gleby organiczne murszowe (OM)
Podtyp 10.6.1. Gleby organiczne fibrowo-murszowe (OMi)
Podtyp 10.6.2. Gleby organiczne hemowo-murszowe (OMe)
Podtyp 10.6.3. Gleby organiczne saprowo-murszowe (OMa)
Podtyp 10.6.4. Gleby organiczne limnowo-murszowe (OMl)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ORGANICZNE (O)
Gleby wytworzone z materiałów organicznych, których
miąższość wynosi minimum 40 cm (gdy materiał organiczny
zalega bezpośrednio na skale litej może wynosić >10 cm),
tworzące się na ogół w warunkach podmokłych, to jest
takich gdzie siedlisko jest nasycone wodą przez co najmniej
30 dni kumulatywnych w roku. Występują w dolinach rzek,
zaklęśnięciach terenowych z ograniczonym odpływem wód,
na równinach o źle funkcjonującym drenażu. Gleby
organiczne ściółkowe (folisole) jako jedyne w tym rzędzie
tworzą się w dobrych warunkach drenażu i mogą być
nasycone wodą w krótkim czasie.
Do celów klasyfikacji ustalono profil kontrolny gleb
organicznych o miąższości 130 cm, który podzielono na 3
piętra: 1 – piętro wierzchnie o miąższości 40 cm (0-40 cm),
2 – piętro środkowe o miąższości 60 cm (40-100 cm), 3 –
pietro dolne o miąższości 30 cm (100-130 cm). Typ i podtyp
glebowy określa piętro środkowe. Materiał dominujący w
piętrach wierzchnim i środkowym stanowi podstawę do
wyodrębnienia typów i podtypów, natomiast w środkowym i
dolnym – tylko podtypów.
Profil glebowy:
Oi-Oie-Oi, Oe-Oe-Oe, Oa-Oa-Oa,
O(l,fh,f,h)-O(l,fh,h)-R(C)C, Lcm-Lcm-Lcm,
M-O(aei)-Oaei
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)

Typ 11.1. Gleby kulturoziemne (AK)
Podtyp 11.1.1. Gleby kulturoziemne z poziomem plaggic
(plaggosole) (AKpl)
Podtyp 11.1.2. Gleby kulturoziemne z poziomem hortic
(hortisole) (AKho)
Podtyp 11.1.3. Gleby kulturoziemne z poziomem anthric
(anthrosole) (AKan)
Podtyp 11.1.4. Gleby kulturoziemne regulówkowe (rigosole) (AKre)
Typ 11.2. Gleby industrioziemne (AI)
Podtyp 11.2.1. Gleby industrioziemne inicjalne (AIin)
Podtyp 11.2.2. Gleby industrioziemne próchniczne (AIpr)
Podtyp 11.2.3. Gleby industrioziemne przekształcone chemicznie (AIch)
Typ 11.3. Gleby urbiziemne (AV)
Podtyp 11.2.1. Gleby urbiziemne inicjalne (AVin)
Podtyp 11.2.2. Gleby urbiziemne próchniczne (AVpr)
Podtyp 11.2.3. Gleby urbiziemne przekształcone chemicznie (AVch)
Podtyp 11.2.3. Gleby urbiziemne uszczelnione lub przykryte (AVek)
Typ 11.4. Gleby słone i zasolone (AN)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)
Gleby, kształtujące się w warunkach dominującego wpływu
gospodarczej działalności człowieka, jako czynnika
glebotwórczego. Zaliczane są tutaj zarówno gleby tworzone
sztucznie w wyniku rekultywacji gruntów bezglebowych, jak
gleby
powstałe
z
materiałów
antropogenicznych
występujących w roli skały glebotwórczej, a także gleby
powstałe w sposób naturalny – przekształcone przez
człowieka do tego stopnia, że utraciły część (lub całość)
swoich podstawowych cech. Przekształcenia te mogą mieć
charakter długotrwale prowadzonej uprawy, zarówno
mechanicznej jak związanej z nawożeniem, jak też degradacji
geomechanicznej i chemicznej, w tym przez zasolenie.
W wyniku różnorodnych działań powstają profile glebowe
o różnej miąższości i sekwencji poziomów glebowych.
W profilach gleb antropogenicznych mogą być obecne nowe
poziomy, wytworzone przez człoieka: anthric, plaggic, hortic.
Klasyfikacja tego rzędu odnosi się głównie do lokalizacji
gleb, wskazującej na główne przyczyny przemian.
Profil glebowy: A-(Bsh, Bv, M)-C, Ap-2C1-2C2-…, A(k,m)2C1-2C2…, A-2(E,B)-C, A-2C-3C-…
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)

Złożoność i zróżnicowanie budowy gleb obszarów
zurbanizowanych i przemysłowych jest wynikiem:
• różnego pochodzenia gleb,
• różnic w naturalnych procesach modyfikujących gleby,
• różnic w strukturze poziomej,
• różnic w skali i intensywności przekształceń wywołanych
działalnością człowieka,
• zróżnicowanego (częściowo antropogenicznie)
mikroklimatu,
• różnego ładunku zanieczyszczeń na obszarach
i poszczególnych ich punktach,
• różnic koncepcyjnych w zagospodarowaniu obszarów.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)

Grunty powstałe w wyniku działań rekultywacyjnych w obrębie
składowisk komunalnych i przemysłowych
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)
W miastach coraz trudniej wygospodarować miejsce na
zieleń. Jak będą wyglądały miejskie ogrody
w dwudziestym pierwszym wieku? Wiele wskazuje
na to, że nastąpi rozkwit ogrodów na dachach. Wynalezienie
w ostatnich latach doskonałych materiałów izolacyjnych
spowodowało, że ogrody na dachach przestaną być
zjawiskiem niezwykłym – czy czas na nowe gleby?
Na całym świecie pojawiają się artykuły naukowe
wskazujące taką potrzebę – w Polsce prof. Bednarek
wskazała np. potrzebę utworzenia typu edifisole (Edifisols)
obejmującego gleby na dachach, murach i innych
budowlach.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)
GLEBY O NIEZMIENIONEJ BUDOWIE
zaliczane do działów, rzędów,
typów i podtypów, zgodnie
z Systematyką Gleb Polski

DZIAŁ
Gleby antropogeniczne

RZĄD
Gleby kulturoziemne

Gleby urbanoziemne

TYP

TYP

Przekształcone
w wyniku uprawy
mechanicznej
(rigosole, treposole)

Intensywnie
nawożone
organicznie
(hortisole)

Gleby inicjalne

Reduktosole

Litosole

Nekrosole

Gleby składowiskowe
z materiałów:

Gleby słone

Gleby przykryte
(Ekranosole)

PODTYP

Rodzimych

Mieszanych

W(na)niesionych

RODZAJ
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

TYPOWE GLEBY OKOLIC ZIELONEJ GÓRY
Gleby rdzawe typowe, rdzawe z cechami bielicowania, bielicowe
typowe, bielice typowe

Budowa profilu: O-A-Bv-C; Ap-Bv-C; O-AEe-Bsv-Bv-C; O-A-Es-Bhs-(BC)-C;
Ap-Ees-Bhs-(BC)-C; O-Es-Bhs-(Bs)-C;
Typowe gleby siedlisk borowych, lasów mieszanych, borów mieszanych,
częściowo rolniczych po wykarczowaniu borów. Skałami macierzystymi tych
gleb są piaski i ubogie zwietrzeliny granitów, gnejsów i bezwęglanowych
piaskowców. Charakterystyczna jest b. mała zawartość minerałów iłowych.
Są to bardzo słabe gleby, o kwaśnym odczynie, niskiej pojemności sorpcyjnej
i małej zdolności buforowej.
Gleby rdzawe – charakteryzują się rdzawo-szarym poziomem sideric (rdzawym,
Bv), nietrwała strukturą agregatową i słabym składem granulometrycznym,
odczyn kwaśny, rdzawe otoczki półtoratlenków na ziarnach mineralnych.
Materia organiczna typu moder lub modermor. Poziom próchniczny ochric
o miąższości do kilkunastu centymetrów.
Gleby bielicowe – charakterystyczny poziom Es (eluwialny – albic)
i scementowany Bhfe – (iluwialny – spodic). Gleby ubogie, kwaśne, wypłukane
ze składników. Materia organiczna typu mor lub modermor. Poziom próchniczny
ochric o miąższości nie przekraczającej zazwyczaj 10 cm. W przypadku bielic
silniej zaznaczony proces bielicowania doprowadza do podziału poziomu spodic
na dwa podpoziomy: Bhs i Bs.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

TYPOWE GLEBY OKOLIC ZIELONEJ GÓRY

Gleby płowe typowe, płowe z poziomem agric, płowe piaszczyste,
płowe z cechami brunatnienia, płowe z cechami bielicowania
Budowa profilu: O-A-Eet-Bt-C; Ap-Eet-Bt-C; Ap-Bt-C; Ap-Eth-Et-Bt-C;
O-A-Et-Bt-C, Ap-Et-Bt-C; O-A-Bw-Et-(EB)-Bt-C; Ap-Bw-Et-(EB)-Bt-C;
O-A-Es-Bhs-Et-Bt-C
Gleby te powstają z utworów pyłowych różnej genezy, glin zwałowych
i piasków gliniastych, przy dobrych warunkach drenażu.
Ich cecha charakterystyczna to przemieszczenie minerałów iłowych
w głąb profilu glebowego, bez ich rozkładu oraz częściowo
wodorotlenków żelaza i glinu. Zubożony w te materiały poziom Eet –
płowienia (luvic) jest, obok Bt (argillic) poziomem diagnostycznym tych
gleb. Odczyn ich jest kwaśny lub zbliżony do obojętnego, próchnica typu
mull, moder lub mull-moder, akumulacja próchnicy słaba wskutek
mineralizacji. W przypadku zachodzenia brunatnienia w stropie poziomu
luvic kształtuje się poziom cambic o brunatnym zabarwieniu.
W przypadku bielicowania gleby płowej w stropowej części dobrze
ukształtowanego poziomu luvic pojawiają się poziomy Es i Bhs, nie
spełniające jednak kryteriów endopedonów albic i spodic.
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TYPOWE GLEBY OKOLIC ZIELONEJ GÓRY

Gleby brunatne typowe i wyługowane

Budowa profilu: O-A-Bw-Ck; Ap-Bw-Ck; O-A-Bw-C; Ap-Bw-C
Powstały z różnych materiałów pod względem genezy
i uziarnienia, zasobnych w zasady i minerały iłowe, najczęściej
z glin morenowych, utworów pyłowych, piasków gliniastych.
Charakterystyczne są dobre warunki drenażu, obecność wolnych
węglanów do 100 cm, słabo kwaśny do obojętnego odczyn. Poziomem
powierzchniowym w glebach uprawnych jest poziom ochric.
W wyniku wyługowania w poziomach do 100 cm nie stwierdza się
obecności węglanów, przy pozostałych cechach typowych dla gleb
brunatnych.
Charakterystyczne dla nich są brunatnej barwy otoczki ziaren, będące
efektem obecności związków trójwartościowego żelaza – w formie
kompleksów żelazisto-próchniczno-ilastych.
Poziom charakterystyczny dla tych gleb to cambic.
Próchnica mull lub mull-moder jest biologicznie aktywna.
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TYPOWE GLEBY OKOLIC ZIELONEJ GÓRY
Czarne ziemie typowe, czarne ziemie z poziomem cambic, czarne
ziemie wyługowane, czarne ziemie murszaste
Budowa profilu: O-A-Ckg; Ap-Ckg; O-A-AB-Bwg-Ckg; Ap-AB-BwgCkg; O-A-Bw-C(g); A-Bw-C(g); Au-C-Ckg; Aup-AC-Ckg
Potencjalnie bardzo żyzne gleby, tworzące się na materiale mineralnym
zasobnym w materię iłową i węglan wapnia, wskutek akumulacji materii
organicznej przy spowolnionym procesie jej rozkładu. Spowolnienie to
jest efektem nadmiernego uwilgotnienia, a więc wysoko stagnującej wody
– oglejenie oddolne, rzadziej odgórne. Zawartość materii organicznej
w czarnych ziemiach wynosi 2-6%, miąższość poziomu próchnicznego
30-50 cm, zróżnicowana zawartość węglanu wapnia (nawet do 20%),
odczyn obojętny lub alkaliczny. Poziomem diagnostycznym tych gleb jest
poziom mollic, rzadziej umbric, o trwałej strukturze gruzełkowej. Ma on
miąższość od 18 do 60 cm, najczęściej 30-40 cm. W przypadku uprawy na
tych glebach lub sąsiednich terenach dochodzi do ich znaczących
modyfikacji, w tym mineralizacji materiału organicznego w poziomach
wierzchnich - murszenie. Należy też zauważyć także wpływ na te gleby
wahań wód gruntowych w kolejnych latach.
Gleby spotykane powszechnie w naszej strefie, w zagłębieniach terenu,
w siedliskach łęgów wiązowo-jesionowych i jesionowo-olszowych
z bogatym runem trawiasto-zielnym, na łąkach nadrzecznych.
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