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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMATYKI GLEB POLSKI
VI wydanie Systematyki Gleb Polski (2019) opiera się na pojęciu gleby jako powierzchniowej części
litosfery lub jako trwale powiązanej z litosferą (za pośrednictwem budynków lub budowli); będącej
nagromadzeniem części mineralnych i organicznych, pochodzących z wietrzenia lub akumulacji, naturalnej
lub antropogenicznej, ulegającemu przeobrażeniu przy udziale czynników glebotwórczych oraz mającemu
zdolność zaopatrywania organizmów żywych w wodę i składniki pokarmowe.
Zgodnie z tą systematyką gleby wydzielane są jednostki hierarchiczne:
• Rząd – według obecności lub braku poziomów diagnostycznych bądź cech charakterystycznych,
odzwierciedlających działanie określonych zespołów procesów glebotwórczych, przekładających się na
właściwości gleb,
• Typ – według specyficznej sekwencji poziomów genetycznych wytworzonej z określonego materiału
macierzystego i w określonych warunkach środowiskowych,
• Podtyp – wyróżnia dla uwypuklenia różnorodności cech morfologicznych lub fizyczno-chemicznych
w obrębie typu gleby; gdy na cechy głównego procesu glebotwórczego nakładają się dodatkowo cechy
innego procesu, modyfikujące istotnie właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne danej gleby.
Dodatkowo dochodzą trzy jednostki systematyczne niehierarchiczne:
• Odmiana – ustalana jest nieobowiązkowo, do zaznaczenia drugoplanowych litogenicznych lub
podegenicznych cech towarzyszących głównemu procesowi glebotwórczemu,
• Rodzaj – wydzielany na podstawie genezy i właściwości materiałów macierzystych, z których
wytworzyła się gleba,
• Gatunek – wydzielany według uziarnienia (składu granulometrycznego), określonego według
Klasyfikacji uziarnienia gleb Polski (PTG 2009).
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POZIOMY, MATERIAŁY I WŁAŚCIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Poziom diagnostyczny – rozpoznawalne i mierzalne w profilu glebowym charakterystyczne jego elementy
składowe, będące efektem działania czynników i przebiegu procesów glebotwórczych. Uwzględniane
w odpowiedniej kolejności (klucz) jako pierwszoplanowe w klasyfikacji gleb.
Powierzchniowe organiczne poziomy diagnostyczne: folik, histik, murszik,
Powierzchniowe mineralne poziomy diagnostyczne: antrik, arenimurszik, hortik, mollik, umbrik,
Podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne: albik, argik, eluwik, kalcik, kambik, rubik, siderik, spodik,
wertik.
Poziom mieszany – warstwa o miąższości przynajmniej 5 cm, w której obok siebie występują morfologicznie
odrębne części (np. języki) sąsiednich poziomów głównych. Pierwsza litera oznacza poziom, do którego
poziom przejściowy jest bardziej podobny: A/E, E/B, A/C …
Poziom przejściowy – warstwa o miąższości przynajmniej 5 cm, w której morfologiczne cechy jednego
poziomu głównego stopniowo przechodzą w drugi, albo cechy dwóch poziomów głównych nakładają się na
siebie; pierwsza litera oznacza poziom, do którego poziom przejściowy jest bardziej podobny: AE, EC, BC …
Podpoziom – uszczegółowienie układu poziomu glebowego, różnice, które wynikają z różnej intensywności
cechy podstawowej: A1, A2, A3, C1, C2, C3 …
Nieciągłość litologiczna – w przypadku występowania w profilu glebowym materiałów różnego pochodzenia
geologicznego z wyraźnymi granicami nieciągłości litologicznych (np. poziomy A-E wytworzone z piasku
eolicznego, a poziomy Bt-Ck – z gliny zwałowej), cyfrę 1 pomija się, np.: Ap-Et-2Bt1-2Bt2-2Ck
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A–
E–
B–
C–
G–
L–
M–
O–
R–

poziom próchniczny
poziom wymycia (eluwialny)
poziom wzbogacania i podpowierzchniowego przeobrażenia struktury
materiał macierzysty gleby mineralnej lub mineralne podłoże gleby organicznej
poziom glejowy – poziom mineralny, w którym występują warunki redukcyjne
poziomy i warstwy organicznych osadów podwodnych (limnicznych)
poziom murszowy
poziomy i warstwy organiczne
lite podłoże skalne, masywne lub spękane naturalne skały lub utwory pochodzenia antropogenicznego
(ciągła warstwa betonu, asfaltu itd.)
W – symbol dodatkowy – warstwa wody stale obecna ponad glebą organiczną lub mineralną; nie jest to
oznaczenie poziomu glebowego

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, Ca, Ra# – poziom lub warstwa wytworzona przez człowieka, Oa – mocno rozłożony
(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, Bv – wzbogacenie w żelazo in situ poziomu sideric (zabrwienie rdzawe),
w – powstawanie brunatnego zabarwienia poziomu cambic (Bw), # – antropogeniczna bariera dla korzeni
i wody, taka jak geomembrana lub warstwa asfaltu, betonu itd.
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMATYKI GLEB POLSKI
Klasyfikowanie (nazywanie) gleb odbywa się wyłącznie na podstawie Klucza do rzędów, typów i podtypów.
Opisy rzędów, typów i podtypów gleb w SGP6 mają jedynie ilustracyjny charakter i są interpretacją
najważniejszych i najczęściej występujących w Polsce cech gleb, lecz niekoniecznie wszystkich, których
występowanie w danej jednostce zostało przewidziane w kluczu. Istotną rolą klucza jest również
jednoznaczne wskazanie priorytetów Systematyki gleb Polski w sytuacji, gdy w profilu glebowym występują
jednocześnie różne poziomy lub właściwości diagnostyczne.
Podczas klasyfikowania gleb należy przestrzegać następujące zasady:
1. Klucz do rzędów i typów ma charakter eliminacyjny, co oznacza domniemanie, że kolejne jednostki już
nie spełniają wszystkich kryteriów wymaganych w jednostkach ustawionych w kluczu wcześniej. A zatem:
a) analizę pozycji klasyfikacyjnej gleby zawsze należy rozpoczynać od początku klucza, i b) nie wolno
przechodzić do następnej jednostki tej samej kategorii (odpowiednio rzędu lub typu w obrębie rzędu), jeśli
klasyfikowana gleba spełnia wszystkie kryteria diagnostyczne wymagane w poprzedniej jednostce.
2. Zapisy klucza zostały maksymalnie uproszczone dla uzyskania ich przejrzystości, przede wszystkim
dzięki przeniesieniu większości wymagań szczegółowych do definicji poziomów, właściwości i materiałów
diagnostycznych. Zatem uznanie, że gleba ma określony poziom, właściwość lub materiał diagnostyczny
musi być poprzedzone sprawdzeniem, czy klasyfikowana gleba faktycznie spełnia wszystkie kryteria
wymagane dla tego poziomu, właściwości lub materiału diagnostycznego.
3. Klasyfikację rozpoczyna się w kluczu na poziomie rzędu. Jeśli nie są spełnione kryteria dla pierwszego
rzędu, należy przejść do sprawdzenia wymagań dla następnego rzędu itd. Do klucza do typów w danym
rzędzie można przejść, gdy gleba z całą pewnością spełnia kryteria tego rzędu i nie spełnia wszystkich
kryteriów poprzednich rzędów.
4. Analogicznie, ustalenie podtypów w ramach typu można rozpocząć, gdy gleba z całą pewnością spełnia
kryteria tego typu i nie spełnia wszystkich kryteriów typów wymienionych w kluczu wcześniej.
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMATYKI GLEB POLSKI
5. Dla podtypów nie wprowadzono klucza eliminacyjnego (ze względu na możliwość łączenia niektórych
podtypów, która zakłada, że ich cechy nie muszą się wykluczać, ale mogą uzupełniać), lecz lista podtypów w
obrębie typu jest hierarchiczna. Oznacza to, że podtyp wymieniony wcześniej na liście ma wyższy priorytet
niż podtypy wymienione dalej, a zatem analizę podtypów zawsze należy rozpoczynać od początku ich listy
w ramach danego typu gleby.
6. Podtypy gleb mogą być łączone ze sobą („złożenie podtypów”), jeśli gleba posiada cechy diagnostyczne
więcej niż jednego podtypu. Przy łączeniu podtypów obowiązują następujące reguły:
a) podtypu „typowego”, jeśli występuje, nie łączy się z innymi podtypami;
b) w randze podtypu można wykazać maksymalnie dwa podtypy; trzeci i kolejne podtypy, jeśli jest taka
potrzeba, mogą być wykazane w randze odmiany;
c) kryteria (wymienione w kluczu) łączonych podtypów nie wykluczają się nawzajem; przy kolizji choć
jednego z wymaganych kryteriów, należy zrezygnować z wykazywania podtypu wymienionego niżej (dalej)
na liście podtypów;
d) nie łączy się ze sobą podtypów równorzędnych/priorytetowych; jeśli klasyfikowana gleba spełnia kryteria
więcej niż jednego podtypu priorytetowego (w kluczu i w opisie oznaczonego gwiazdką), należy wykazać
tylko jeden podtyp priorytetowy - wymieniony wcześniej na liście podtypów;
e) kolejność podtypów w złożeniu jest taka, jak ich kolejność na liście podtypów;
f) swoistym odstępstwem od reguł c-e są podtypy równorzędne gleb torfowych, w których definicjach (w
kluczu) określono odrębne zasady ich łączenia ze sobą i kolejności określeń w złożeniach podtypów;
g) nazwa podtypu priorytetowego zawsze zastępuje nazwę typu, również w złożeniach z innymi podtypami
(np. urbisol gruntowo-glejowy, a nie gleba technogeniczna urbisol gruntowo-glejowy)
h) nazwy podtypów w złożeniu podawane są w ich oryginalnym brzmieniu (z zastrzeżeniem punktu f), w
szczególności nie tworzy się tzw. zbitek nazw podtypów (np. gleba torfowa saprowa hemowa, a nie gleba
torfowa saprowo-hemowa).
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7. Odmiany gleb ustalane są fakultatywnie, lecz z różnych względów zaleca się ich ustalenie i odnotowanie
we wszystkich pracach terenowych. Przy ustalaniu i zapisywaniu odmian obowiązują następujące reguły:
a) nazwy odmian podawane są w nawiasie za nazwą typu i podtypu (podtypów);
b) nazwy odmian rozdziela się przecinkiem;
c) jako pierwsze wymienia się podtypy, które nie zostały uwzględnione w randze podtypu ze względu na
ograniczenie liczby podtypów w złożeniu do dwóch ;
d) następne odmiany wymienia się w takiej kolejności jak na liście odmian, chyba, że odrębne instrukcje
zalecają inną ich kolejność
8. Nazwy wszystkich jednostek klasyfikacyjnych, podobnie jak nazwy poziomów, właściwości i materiałów
diagnostycznych zapisywane i odmieniane są zgodnie z regułami pisowni i gramatyki języka polskiego (w
szczególności nie muszą być pisane wielką literą).
W efekcie klasyfikacji powstaje pełna „nazwa gleby”, która pomija rząd, a uwzględnia typ, podtyp
(podtypy), odmiany, rodzaj i gatunek gleby, np. gleba płowa zerodowana próchniczna (opadowo-glejowa,
porolna, eutroficzna) wytworzona z lessu o uziarnieniu pyłu ilastego na pyle gliniastym.
Najpoważniejszymi odstępstwami od powyższych reguł, grożącymi błędami i różnicami w klasyfikacji tych
samych gleb wykonywanymi przez różne osoby wydają się być w szczególności: (a) pomijanie dokładnego
sprawdzenia wypełnienia kryteriów poziomów/właściwości diagnostycznych, oraz (b) praca z kluczem „na
skróty” (rozpoczynanie nie od początku klucza, ale od spodziewanego rzędu).
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Na podstawie tak przyjętych kryteriów Systematyka Gleb Polski zakłada podział gleb na 9 rzędów, w których
zawiera się 30 typów gleb.
1. Gleby słabo ukształtowane (S) – początkowe stadium rozwoju gleby, słabe (mało widoczne)
zróżnicowanie na poziomy genetyczne profilu glebowego
2. Gleby brunatnoziemne (B) – obecność poziomu intensywnego wietrzenia cambic (Bw)
3. Gleby bielicoziemne (L) – morfologia i właściwości gleb zdeterminowane procesem bielicowania;
poziom wymywania albic (Es), poziom wzbogacenia spodic (Bhs)
4. Gleby płowoziemne (P) – powierzchniowy poziom ochric (A), eluwialny poziom luvic (Et) i iluwialny
poziom argic (Bt) – przemieszczenie materii ilastej w głąb profilu glebowego
5. 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
6. Gleby pęczniejące (W) – gleby wytworzone z materiałów pęczniejących ilastych (> 30% frakcji ilastej);
okresowe nawilżanie i wysychanie gleby; endopedon vertic (Bi)
7. Gleby glejoziemne (G) – powstają w warunkach okresowego bardzo silnego uwilgotnienia; warunki
redukcyjne;
8. 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
9. Gleby antropogeniczne (A) – wytworzone na skutek intensywnej gospodarczej działalności człowieka;
poziomy anthric, plaggic, hortic
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GLEBY SŁABO UKSZTAŁTOWANE (S)

Typ: 1.1.
Typ: 1.2.
Typ: 1.3.
Typ: 1.4.
Typ: 1.5.
Typ: 1.6.
Typ: 1.7.

Gleby inicjalne (SI)
Rankery (SQ)
Rędziny właściwe (SR)
Mady właściwe (SF)
Gleby deluwialne właściwe (SL)
Arenosole (SN)
Regosole (SY)

Gleby inicjalne
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GLEBY SŁABO UKSZTAŁTOWANE (S)

Rankery

Gleby zaliczane do tego rzędu mają zazwyczaj prostą
budowę profilu A-R, O-R, A-C, O-C, AC-C.
Bezpośrednio pod warstwą próchniczną, zawierającą
znaczną ilość skały macierzystej zalega lita skała
(litosole, gleby inicjalne) lub słabo rozwinięte poziomy
będące efektem pedogenezy E, B, Bw, Bs – rankery).
Gleby inicjalne mają słabo zarysowane poziomy
glebowe (do 10 cm). Inne gleby są głębsze (do 50 cm
miąższości poziomów glebowych ponad skałą
macierzystą).
Gleby słabo ukształtowane na ogół nie mają większej
wartości rolniczej ze względu na ich płytkość,
zawartość części szkieletowych i/lub lokalizację.
Wyjątkiem są niektóre mady, rędziny i gleby
deluwialne właściwe oraz regosole wykształcone na
lessach.
Gleby te są spotykane we wszystkich częściach Polski,
lecz głównie na obszarach górskich, w strefie
brzegowej
Bałtyku,
na
terenach
poligonów
wojskowych i w obszarach eksploatacji kruszywa oraz
w strefach akumulacyjnych niskich wybrzeży
i w dolinach rzecznych.
Arenosol
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GLEBY SŁABO UKSZTAŁTOWANE (S)

Gleby inicjalne to gleby początkowego stadium procesu
glebotwórczego, w których łączna miąższość organicznych
i mineralnych poziomów glebowych nie przekracza 10 cm.
Rankery są glebami słabo ukształtowanymi, wytworzonymi ze
zwietrzelin skał niewęglanowych, w których płytko (10-50 cm od
powierzchni) występuje lita skała.

Rędziny kształtują się na skałach węglanowych/siarczanowych
wapnia; na głębokości nie większej niż 30 cm w profilu rędziny
obecne są węglany (lub siarczany) zarówno w częściach ziemistych,
jak i szkieletowych (przynajmniej 10%).
Mady to gleby nadrzeczne, nadmorskie i przyjeziorne, uformowane
z osadów niesionych przez wodę. Ich wartość zależy od uziarnienia
oraz głębokości występowania wód gruntowych.
Deluwia to materiały zmywane ze stoków, osadzane
w ich dolnych partiach. Na ogół tworzą gleby średniej jakości,
zależnej od jakości materiału zmywanego i tempa zmywu.
Arenosole tworzą się na bazie piasków różnej genezy. Na ogół są to
gleby najsłabszych klas bonitacyjnych.

Regosole to gleby zbliżone do gleb inicjalnych, jednak o większej
miąższości poziomów genetycznych (ponad 10 cm).
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GLEBY BRUNATNOZIEMNE (B)

Typ 2.1. Gleby brunatne (BB)
Typ 2.1. Rędziny brunatne (BR)
Typ 2.1. Mady brunatne (BF)
Typ 2.1. Gleby ochrowe (BH)
Typ 2.1. Gleby rdzawe (BV)

Gleby brunatne eutroficzne
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GLEBY BRUNATNOZIEMNE (B)

Do gleb brunatnoziemnych zaliczane są gleby, w których
procesy wietrzenia, transformacji i akumulacji in situ
doprowadziły do ukształtowania podpowierzchniowego
poziomu o pedogenicznej, a nie litogenicznej strukturze
masy glebowej i o rdzawym, brunatnym lub czerwonawym
zabarwieniu. Kluczowe są procesy wietrzenia chemicznego
i biologicznego, które odpowiedzialne są za transformację
odziedziczonych minerałów pierwotnych i powstawanie
wtórnych minerałów ilastych oraz pedogenicznych tlenków
i wodorotlenków (w tym glinu i żelaza). Produkty wietrzenia
łączą się z glebową materią organiczną tworząc stabilne
kompleksy mineralno-organiczne, które scalają ziarna pyłu,
piasku i frakcji szkieletowej w strukturalną masę glebową
o rdzawo-brunatnym lub brunatnym zabarwieniu.
Profil glebowy:
A-Bw-C, O-A-Bw-C(ca,k), Ap-Bw-Ck, O-A-Bw(ca)Cca(Rca), (O-)A-Bw-C(ca,k)-R, A-Bw-C1-C2…,
(O-)A-Bo-C, (O-)A-Bv-C
Gleba rdzawa
z cechami
bielicowania
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY BRUNATNOZIEMNE (B)
Gleby brunatne tworzą się w różnych warunkach klimatycznych sprzyjających
procesom wietrzenia fizycznego, a zwłaszcza chemicznego i biologicznego, które
prowadzą do stopniowego przetwarzania materiału macierzystego i różnicowania
się profilu glebowego na poziomy genetyczne, z diagnostycznym poziomem
kambik.
Rędziny brunatne wyróżnia obecność węglanu/siarczanu wapnia, który wyraźnie
wpływa na właściwości fizyko-chemiczne gleby oraz na warunki siedliskowe.
Mady brunatne tworzą się z mineralnych utworów aluwialnych na współczesnych
terasach rzecznych (rzadziej na mineralnych osadach jeziornych lub morskich)
w warunkach obniżonego zwierciadła wody gruntowej (trwale lub sezonowo).
Gleby ochrowe należą do rzędu gleb brunatnoziemnych, ale pomimo zbliżonej
ogólnej budowy morfologicznej do innych gleb wchodzących w skład tego rzędu,
wyróżniają się specyficznymi właściwościami i genezą. Gleby ochrowe cechują się
czerwoną lub ciemnobrunatno-bordową barwą, nietypową dla pokrywy glebowej
Polski, która wynika z obecności poziomu wzbogacania Bo spełniającego kryteria
diagnostycznego poziomu rubik.
Gleby rdzawe powstają z utworów piaszczystych, przeważnie o dość wysokiej
zasobności w składniki pokarmowe, umożliwiającej rozwój lasów liściastych
i mieszanych. Efektem procesu rdzawienia jest uformowanie poziomu
nieiluwialnego wzbogacenia w związki żelaza i glinu (Bv) – siderik.

Gleba rdzawa typowa
w uprawie rolnej

Profil glebowy: O-A-Bv-C, Ap-Bv-C, O-A-Bo-C(g), Ap-Bo-C(g)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY BIELICOZIEMNE (L)
Typ 3.1. Gleby bielicowe (LW)
Gleby bielicoziemne tworzą się w efekcie procesu bielicowania, w warunkach klimatu
wilgotnego, umożliwiającego przynajmniej okresowe przesiąkanie wody opadowej lub
roztopowej w głąb profilu glebowego. Woda przenika w pierwszej kolejności przez
warstwę silnie kwaśnej ektopróchnicy, skąd wymywa mobilne związki organiczne
(drobno- i wielkocząsteczkowe kwasy organiczne, związki humusowe itd.) o dużej
zdolności kompleksowania jonów metali. Gleby bielicoziemne powstają przede
wszystkim z utworów piaszczystych – bardzo ubogich we frakcję iłowa i pyłową
Dla identyfikacji gleb bielicoziemnych kluczowe znaczenie ma poziom diagnostyczny
spodik (Bh/Bhs/Bs), rozpoczynający się nie głębiej niż 100 cm od powierzchni gleby, a
w profilach typowych gleb bielicowych występuje również poziom albik (Es).

Bielica typowa
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY BIELICOZIEMNE (L)

Uprawne gleby bielicoziemne mogą być pozbawione poziomu albik
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-AE-Es-B(h,hs,s)-C, O(l,f,h)- Es-Bh-Bhs-Bs-C

Gleba
bielicowa
typowa

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

Gleba glejobielicowa
typowa

GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY PŁOWOZIEMNE (P)

Typ 4.1. Gleby płowe (PW)
Gleby płowoziemne tworzą się w warunkach klimatu na tyle wilgotnego,
przynajmniej okresowo, że nie cała woda opadowa zostaje odparowana
lub pobrana przez rośliny, lecz jej część przesiąka w głąb profilu
glebowego. Wymywane są węglany i kationy zasadowe, a gdy obniżone
stężenie kationów dwuwartościowych (głównie wapnia) umożliwi
dyspersję iłu, następuje przemieszczenie koloidów ilastych, a wraz
z nimi żelaza i innych pierwiastków, niekiedy również koloidów
próchnicznych. W efekcie tych procesów następuje zróżnicowanie
profilu glebowego na powierzchniowe poziomy eluwialne (A oraz Et)
o mniejszej zawartości frakcji iłowej oraz występujący pod nimi poziom
iluwialny (Bt) o zwiększonej zawartości frakcji iłowej i na ogół bardziej
nasyconej barwie.
W profilach typowych gleb płowych występuje poziom diagnostyczny
eluwik (Et) oraz argik (Bt), rozpoczynający się nie głębiej niż 100 cm od
powierzchni gleby.
Większość gleb płowoziemnych użytkowanych rolniczo ulega erozji
wodnej, stopniowo rozmywającej poziom próchniczny. Prowadzi to do
całkowitego „wchłonięcia” poziomu eluwik przez poziom ornopróchniczny (Ap-Bt-C).
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY PŁOWOZIEMNE (P)

Gleby płowe powstają z rożnych utworów macierzystych zawierających na tyle
dużo frakcji iłowej, aby mógł wytworzyć się poziom argik, w tym z glin
zwałowych, pyłów (przede wszystkim lessów), glin wietrzeniowych i stokowych,
rzadziej z iłów, a nawet z niektórych piasków, szczególnie piasków zwałowych.
Typową roślinnością tych gleb są lasy mieszane, rzadziej formacje trawiaste.
Z punktu widzenia ich jakości są one szczególnie istotne dla Polski z racji
powszechności występowania na terenach użytkowanych rolniczo. Najczęściej są to
gleby dobre i średniej jakości – o dużej zasobności w kationy zasadowe, dobrej
retencji wody i dobrej dostępności składników dla roślin.
Profil glebowy: O-A-Et-Bt-C(ca,k), Ap-Bt-C(ca,k), (O-)A-Et-E/Bt-Bt-C

Gleba płowa
typowa
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY CZARNOZIEMNE (C)
Typ 5.1. Czarnoziemy (CW)
Typ 5.2. Czarne ziemie (CZ)
Typ 5.3. Rędziny czarnoziemne (CR)
Typ 5.4. Mady czarnoziemne (CF)
Typ 5.5. Gleby deluwialne czarnoziemne (CY)
Typ 5.6. Gleby murszowate (CU)
Typ 5.7. Gleby szare (CS)
Gleby czarnoziemne charakteryzują się znaczną zawartością zhumifikowanej
materii organicznej zakumulowanej w powierzchniowym poziomie
próchnicznym, mineralnym lub mineralno-organicznym, czarno lub niemal
czarno zabarwionym i strukturalnym. Poziom ten, cechujący się znaczną
miąższością (minimalnie 30 cm, ale nierzadko ponad 50 cm), może
formować się w różny sposób i w zasadniczo odmiennych warunkach
środowiskowych. Najbardziej typowa jest akumulacja zhumifikowanej
materii organicznej pochodzącej ze szczątków roślinności trawiastobylinowej (stepowej). Inne mechanizmy tworzenia to zmyw powierzchniowy
oraz akumulacja próchnicznych deluwiów. Niektóre gleby czarnoziemne
powstają też w wyniku działalności człowieka, np. wskutek osuszenia
terenów podmokłych lub zbiornika wodnego (jeziora) i głębokiej
homogenizacji powierzchniowych osadów organicznych i podścielających
osadów mineralnych. Kluczowe poziomy diagnostyczne to: mollik, umbrik
i arenimurszik.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY CZARNOZIEMNE (C)

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 są to najlepsze gleby
zaliczane do klas bonitacyjnych I-III.
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.
Gleby deluwialne czarnoziemne powstają w wyniku zmywania ze stoków
materiału i osadzania o cechach mollik lub umbrik.
Gleby murszowate należą do próchnicznych gleb mineralnych, w których
warstwa powierzchniowa spełnia kryteria poziomu arenimurszik. Są
wynikiem murszenia poziomów organicznych po odwodnieniu obszarów.
Gleby szare posiadają poziom próchniczny mollik lub umbrik, a nie
posiadają innych cech gleb czarnoziemnych (bez wtórnych węglanów,
kwaśne).
Profil glebowy: Ap-A-(C-)Ck, Ap-A-AC-C(c)k, O-A-Ck, Ap-A-Ckg,
Ap(-A)-C(k)gg-G, Ap-(-A)-C1(g,gg)-C2(g,gg)…, (O-)A(p)u-C-Cgg,
(O-)A(p,h)-(B-)C
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY PĘCZNIEJĄCE (W)

Typ 6.1. Wertisole (WW)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY PĘCZNIEJĄCE (W)
Zostały wytworzone z materiałów ilastych pęczniejących, zawierających
więcej niż 30% frakcji iłowej, składającej się w przewadze z minerałów
krzemianowych typu 2:1 z grupy smektytu 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 wyniku pęcznienia materiału glebowego
powstają nierówności terenu, nie przekraczające 100 cm – mikrorzeźba
„gilgai”. Wykazują obecność podpowierzchniowego poziomu wertik,
o miąższości ≥ 25 cm.
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. Dobre i średnie grunty orne oraz łąkowe, siedlisko leśne Lśw.

Profil glebowy: O-A-Bi-Ci, Ap-Bi-Ci
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY GLEJOZIEMNE (G)

Typ 7.1. Gleby gruntowo-glejowe (GG)
Typ 7.2. Gleby opadowo-glejowe (GO)

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, m.in. redukcja
żelaza do Fe+2. 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.
Profil glebowy: O-G, A-G, W-G, A-Cgg-G,
(O-)A-Cg, M-Cg

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ORGANICZNE (O)

Typ 8.1. Gleby torfowe (OT)
Typ 8.2. Gleby limnowe (OJ)
Typ 8.3. Gleby murszowe (OM)
Typ 8.4. Gleby ściółkowe (OE)

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.
Materiał organiczny tworzy poziom diagnostyczny histik
(torf), murszik (materia org. wykazująca proces murszenia)
lub folik (ściółka). Jego cechy decydują o właściwościach
gleby i funkcji gleby w siedlisku.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ORGANICZNE (O)

Tempo akumulacji torfu w warunkach Polski wynosi 0,4-0,7
mm rocznie. Torfy wg stopnia rozkładu grupuje się jako:
fibrowe < hemowe < saprowe. Ze względu na zasilanie
i troficzność wyróżnia się torfy wysokie, przejściowe
i niskie.
Materiał limniczny – osad szczątków organizmów wodnych
oraz wytrącanych związków chemicznych, tworzący
warstwę denną zbiorników wodnych; gytje, muły, kreda
jeziorna/łąkowa, margiel jeziorny/łąkowy.
Materiał murszowy – powstaje w wyniku odwodnienia
materiałów organicznych w wyniku czego zachodzi proces
murszenia; poziom diagnostyczny murszik.
Materiał ściółki – szczątki organiczne leśne, poziom
diagnostyczny folik, min. 30 cm (10 cm na litej skale).

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,
(A,M,O)-L(c,l,m)-G, O-R, O(l,f,h)-Ah-(E,B-)C
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)
Typ 9.1. Gleby kulturoziemne (AK)
Podtyp 9.1.1. Hortisole (AKho)
Podtyp 9.1.2. Antrosole (AKan)
Podtyp 9.1.3. Rigosole (AKrg)
Podtyp 9.1.4. Gleby kulturoziemne gruntowo-glejowe (AKgg)
Typ 9.2. Gleby technogeniczne (AX)
Podtyp 9.2.1. Ekranosole (AXek)
Podtyp 9.2.2. Urbisole (AXur)
Podtyp 9.2.3. Industriosole (AXin)
Podtyp 9.2.4. Edifisole (AXed)
Podtyp 9.2.5. Konstruktosole (AXko)
Podtyp 9.2.6. Aggerosole (AXag)
Podtyp 9.2.7. Turbisole (AXtu)
Podtyp 9.2.8. Gleby technogeniczne próchniczne (AXh)
Podtyp 9.2.9. Gleby technogeniczne gruntowo-glejowe (AXgg)
Podtyp 9.2.10. Gleby technogeniczne opadowo-glejowe (AXog)
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)
Gleby antropogeniczne powstają w warunkach dominującego
wpływu działalności człowieka jako czynnika glebotwórczego.
Do rzędu zaliczane są zarówno gleby poddane długotrwałej
i intensywnej uprawie rolnej, jak też gleby terenów miejskich,
przemysłowych i komunikacyjnych, tworzone w efekcie prac
budowlanych i robót ziemnych, deponowania odpadów,
rekultywacji gruntów itd. Należą tu też gleby, które powstały
w sposób naturalny, lecz wskutek wprowadzenia przez
człowieka domieszek, głębokiego wymieszania lub nadbudowy
materiałami obcymi mają istotnie zmodyfikowane cechy
morfologiczne, właściwości oraz funkcje użytkowe lub
środowiskowe. Typowymi cechami tych gleb jest obecność
artefaktów, głębokie wymieszanie materiału, bądź obecność
w nich sztucznie uformowanych warstw organicznych lub
mineralnych, niekiedy całkowicie nieprzepuszczalnych dla wody
i korzeni roślin. Wiele gleb antropogenicznych występuje na
ukształtowanych przez człowieka formach krajobrazowych
o charakterze kreatywnym (nowe formy o świadomie założonej
funkcjonalności) lub destruktywnym (krajobrazy zaburzone,
zdegradowane).
Profil glebowy: Ap-A(a)-C, Ap-A/C-C, Ap-A(a)-(Bw,v-)C,
Aa-Ca, Ap-A(a)-C, Ap-O/C-C, Ra-Ca(-Ab-Bb-C), Aa-Ca(-2Bb2C), A(O-)-Ra, Aa-Ca-Ca#(-C), Aa-Ca1-(Ca2-)…
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)

Budowa profilu i właściwości fizykochemiczne gleb
kulturoziemnych są efektem działań uprawowych nastawionych
na podniesienie produktywności gleby, cechujących się
zróżnicowaną długotrwałością i intensywnością. Efektem
głębokiej orki lub ręcznego przekopywania kilku warstw gleby
(do głębokości minimum 50 cm) jest zaburzenie pierwotnego
układu poziomów genetycznych. W rigosolach nadal mogą być
zachowane fragmenty oryginalnych poziomów lub warstw, np.
torfu zmieszanego z podścielającymi warstwami mineralnymi.
W środkowej i dolnej części profilu nadal mogą występować
poziomy genetyczne pierwotnej gleby. Głęboki poziom
próchniczny ma gruzełkową strukturę, ciemną barwę, dużą
zawartość próchnicy i składników pokarmowych (P). Poziom ten
spełnia kryteria poziomu diagnostycznego hortik lub antrik.
Większość gleb kulturoziemnych ma piaskowe uziarnienie, gdyż
to właśnie ubogie piaskowe gleby były poddawane zabiegom
mającym zasadniczo zwiększyć ich produktywność. Są to gleby o
uregulowanych stosunkach wodnych, jednak w środkowej
i dolnej części profilu mogą mieć właściwości gruntowo-glejowe.
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OCHRONA I REKULTYWACJA GLEB

GLEBY ANTROPOGENICZNE (A)

Hortisole są glebami ogrodowymi, w których występuje poziom
hortik o miąższości przynajmniej 50 cm. Wytworzyły się na
skutek głębokiej uprawy mechanicznej, intensywnego
i długotrwałego nawożenia, a niekiedy także dodawania odpadów
z gospodarstw domowych w postaci resztek organicznych,
odchodów ludzi i zwierząt, kości, popiołu itd.
Do antrosoli należą gleby, w których występuje diagnostyczny
poziom antrik o miąższości minimum 50 cm. Powstają w efekcie
rolniczego użytkowania gleb, w tym głębokiej orki, nawożenia
mineralnego lub organicznego oraz wapnowania. Antrosole mają
morfologię podobną do hortisoli, od których różnią się mniejszą
intensywnością antropogenicznego przeobrażenia gleby i słabszą
aktywnością biologiczną w poziomie antrik.
Rigosole zostały wytworzone na skutek głębokiej orki
regulówkowej gleb lub innej głębokiej uprawy mechanicznej,
która doprowadziła do zaburzenia pierwotnego układu poziomów
glebowych do głębokości minimum 50 cm. Gleby tego podtypu
spełniają kryteria diagnostyczne głębokiego wymieszania, lecz
nie mają poziomów diagnostycznych hortik lub antrik.
W glebach kulturoziemnych gruntowo-glejowych w dolnej
i środkowej części profilu (nie głębiej niż 80 cm od powierzchni)
występują właściwości gruntowo-glejowe.
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Gleby technogeniczne są glebami względnie młodymi, o zazwyczaj
słabo ukształtowanym profilu, powstałym z materiału macierzystego
wytworzonego lub redeponowanego przez człowieka. Występują
w miejscach ukształtowanych przez człowieka, w tym na sztucznych
formach morfologicznych lub na budowlach. W efekcie
wielowiekowej urbanizacji, aktywności górniczej i przemysłowej,
a także rozwoju sieci komunikacyjnej, gleby technogeniczne są
obecnie bardzo rozpowszechnione i występują w ogromnej
różnorodności
form.
Cechą
diagnostyczną
wielu
gleb
technogenicznych jest obecność znacznych ilości artefaktów,
tj. materiałów zwykle niewystępujących na powierzchni w danym
miejscu, a które zostały umieszczone w glebie lub na powierzchni
terenu w wyniku działalności człowieka. Są to w szczególności
odpady górnicze (gromadzone na zwałowiskach zewnętrznych
i wewnętrznych), odpady przemysłowe (np. szlamy poflotacyjne,
popioły i żużle po spaleniu paliw kopalnych, fosfogips, szlamy
z zakładów sodowych itp.), a także odpady komunalne oraz związane
z wyburzeniami budynków i budowli (np. gruz, asfalt, szkło,
ceramika itp.).
Niektóre gleby technogeniczne są odizolowane od podłoża
naturalnego przez warstwę litego materiału technogenicznego (np.
betonu, asfaltu), który jest na tyle masywny, że ogranicza przenikanie
wody oraz korzeni i przemieszczanie się organizmów zwierzęcych.
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Ekranosole są glebami, które na skutek rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej zostały przykryte litą warstwą technogeniczną.
Występują pod drogami, placami, chodnikami, parkingami itp.
Ekranosole różnią się od gleb nieuszczelnionych zniszczeniem
górnych poziomów genetycznych i obecnością masywnego materiału
uniemożliwiającego pionową wymianę wody i gazów z atmosferą
oraz uniemożliwiającego ukorzenienie roślin.
Urbisole powstają na obszarach zurbanizowanych, przede wszystkim
w miastach, a ich geneza związana jest z przekształceniami
spowodowanymi zabudową o zróżnicowanym charakterze, zazwyczaj
z przewagą mieszkalnej. Gleby te zawierają znaczne ilości artefaktów
(przynajmniej 20% do głębokości 100 cm), w tym różnych odpadów
budowlanych i komunalnych, np. szkła, ceramiki, tworzyw
sztucznych, ale na powierzchni nie przykryte litą warstwą
technogeniczną.
Industriosole to gleby słabo ukształtowane, w całości wytworzone
z odpadów górniczych (urobek górniczy słabo przetworzony
w procesach technologicznych) lub przemysłowych (np. odpady
poflotacyjne, popioły i żużle po spaleniu paliw kopalnych, żużle
hutnicze, fosfogips, szlamy z zakładów sodowych itp.), albo gleby
o genezie naturalnej, zmienione (często zdegradowane) wskutek
znaczącej domieszki odpadów górniczych lub przemysłowych (≥20%
artefaktów lub ≥10% artefaktów reaktywnych do głębokości 100 cm).
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Niektóre odpady mogą mieć charakter artefaktów reaktywnych, które
silnie wpływają na właściwości industriosoli. Często notowaną cechą
industriosoli jest znacznie zmieniony chemizm, w tym naturalnie
niespotykana, duża zawartość pierwiastków i związków chemicznych
potencjalnie toksycznych dla organizmów, a także będących
zagrożeniem dla wód powierzchniowych i gruntowych.
Edifisole to płytkie gleby (o miąższości do 30 cm) tworzące się
samoistnie na obiektach skonstruowanych przez człowieka. Mogą
być traktowane jako technogeniczny odpowiednik naturalnych gleb
inicjalnych skalistych. Materiał mineralny i organiczny, z którego są
zbudowane może być przetransportowany przez wiatr, spływ wód
opadowych, działalność ludzi i/lub zwierząt, lub jest zwietrzeliną in
situ materiału budowlanego.
Konstruktosole to gleby celowo utworzone ponad różnego rodzaju
litą warstwą technogeniczną lub geomembraną, najczęściej jako
podłoże ogrodów i zieleńców na dachach budynków lub garaży
podziemnych, nad tunelami, na tarasach, na przejściach dla zwierząt
nad trasami szybkiego ruchu, w specjalnych niszach naściennych lub
przydrożnych, na betonowych fortyfikacjach (bunkrach) zarówno
podziemnych i nadpowierzchniowych. Ponadto, do tego typu zalicza
się gleby np. na składowiskach odpadów lub na innych nasypach,
w których profilu (do głębokości 100 cm) występuje geomembrana
tworząca barierę dla wody i korzeni roślin.
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Terrisole są glebami technogenicznymi powstałymi na skutek
nasypania warstw ziemistych o znacznej miąższości (przynajmniej 50
cm, nie rzadko kilka metrów), które spełniają kryteria głębokiego
materiału nasypanego, ale zawierają niewiele artefaktów (mniej niż
20% lub mniej niż 10% artefaktów reaktywnych do głębokości 100
cm). Materiał ziemisty może być lokalnego lub obcego pochodzenia;
może to być materiał glebowy występujący na powierzchni terenu
(czym różni się od artefaktów). Należą tu również gleby o mniejszej
grubości materiału nasypanego na glebę o zmienionych
(wymieszanych) górnych poziomach, gdzie łączna miąższość warstw
nasypanych i wymieszanych przekracza 50 cm. W profilu brak litej
warstwy technogenicznej lub geomembrany do głębokości 100 cm.
Są to najczęściej gleby powstałe podczas wyrównywania terenu
wokół budowli (niwelacja), kształtowania terenu w trakcie
rekultywacji (np. zasypywania niecek lub formowania sztucznych
pagórków), usypywania wałów, grobli itd.
Turbisole to gleby powstałe wskutek nierolniczych robót ziemnych
(w tym budowlanych), prowadzących do dewastacji (głębokiego
zmieszania) powierzchniowych warstw naturalnej gleby, niekiedy z
wprowadzeniem niewielkiej ilości materiałów obcych. Gleby te
spełniają kryteria głębokiego wymieszania, zawierają <20% (obj.,
średnia ważona) artefaktów do głębokości 100 cm od powierzchni
gleby i nie mają litej warstwy technogenicznej lub geomembrany na
głębokości do 100 cm.
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Gleby występują najczęściej na terenach słabiej zurbanizowanych lub
przemysłowych o mniejszym natężeniu antropopresji. Ponadto,
powszechnie występują na terenie cmentarzy.
Gleby technogeniczne próchniczne to gleby o sztucznie
ukształtowanym lub znacznie pogłębionym poziomie próchnicznym
w toku działań rekultywacyjnych, których celem jest znaczące
podniesienie żyzności rekultywowanej gleby. Poziom próchniczny
może spełniać kryteria poziomów diagnostycznych mollik, umbrik
lub arenimurszik, a nawet antrik i hortik (lecz wówczas ma miąższość
mniejszą niż 50 cm). Gleby te dość często występują na terenach
zieleni kształtowanej, zwłaszcza w obrębie obszarów miejskich
i komunikacyjnych.
W glebach technogenicznych gruntowo-glejowych, wskutek
okresowo wysokiego zwierciadła wody gruntowej i długotrwałego
nasycenia wodą w dolnej i środkowej części profilu (nie głębiej niż
80 cm od powierzchni) występują właściwości gruntowo-glejowe.
W glebach technogenicznych opadowo-glejowych wskutek
okresowego stagnowania wód opadowych lub roztopowych
i nasycenia wodą, w górnej i środkowej, a niekiedy również w dolnej
części profilu występują właściwości opadowo-glejowe.
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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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Grunty powstałe w wyniku działań rekultywacyjnych w obrębie
składowisk komunalnych i przemysłowych
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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 – powstają nowe gleby –
Konstruktosole. W Polsce grupa prof. Bednarek (UMK
Toruń) wskazała na potrzebę utworzenia nowego typu gleb
w SGP – Edifisole, obejmującego gleby na dachach, murach
i innych budowlach.
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Mapa glebowa Kiel (Niemcy), 1:20.000 – Cordsen i in. (1988)
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Kartografia gleb obszarów miejskich pozostaje
dużym wyzwaniem nauk o glebach.
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Fragment mapy glebowej –
Stuttgart (rys. Stadt Stuttgart)

Mapa glebowa – Berlin
(Dept. Senatu ds. Środowiska,
Transportu i Ochrony Klimatu
Berlin, 2015)
GREINERT
© Andrzej
Andrzej GREINERT

