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Gleba to naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, powstały 

ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania różnych czynników 

(czynników glebotwórczych)  

Gleba jest złożonym i ożywionym tworem, w którym zachodzą ciągłe 

procesy rozkładu i syntezy związków organicznych i mineralnych. Dzięki 

temu tworzy warunki dla życia roślin i zwierząt. Warunki życia roślin i 

zwierząt zależą od kombinacji właściwości chemicznych, fizycznych i 

biologicznych gleby.    



Proces glebotwórczy to zmiany w powierzchniowej warstwie litosfery 

powodujące powstawanie, rozwój i przeobrażenia gleby.  

Procesy glebotwórcze zachodzą na styku litosfery, atmosfery, hydrosfery i 

biosfery, przy czym istotną rolę w ich przebiegu odgrywa wzajemnie 

uzupełniający się geologiczny i biologiczny obieg materii.
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W pierwszym etapie powstawania gleby następuje wietrzenie skały macierzystej 

(mechaniczne, biologiczne i chemiczne) do postaci substratu glebowego, z którego 

w wyniku procesu glebotwórczego formuje się gleba, a w niej specyficzna dla gleb 

substancja organiczna. 
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Geologiczny obieg materii obejmuje przemieszczanie mineralnych i 

mineralno-organicznych związków: wymywanie ze skał, wzbogacanie 

warstw powierzchniowych, formowanie poziomów i warstw w profilu.   

Biologiczny obieg materii obejmuje: tworzenie i gromadzenie oraz 

przemieszczanie związków organicznych i organiczno-mineralnych. 

Prowadzi do powstania w powierzchniowej warstwie profilu poziomu 

organicznego i próchnicznego. Tworzy urodzajność gleby.  



Czynniki glebotwórcze:

-skała macierzysta

-klimat

-organizmy żywe

-woda

-działalność człowieka

Wpływ mają również (warunki powstawania): 

rzeźba terenu i czas. 



Od układu czynników glebotwórczych lub dominacji jednego z nich zależy 

jaki proces glebotwórczy zachodzi. 

Procesy glebotwórcze:

- brunatnienia,

- płowienia (przemywania)

- bielicowania,

- glejowy,

- bagienny, 

- murszenia
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Profil gleby – przekrój przez glebę aż do skały macierzystej z 

charakterystycznymi poziomami genetycznymi

Poziom genetyczny – mineralna, organiczna lub mineralno-

organiczna część profilu glebowego odróżniająca się od poziomów 

sąsiednich barwą i innymi cechami zewnętrznymi 

Warstwa glebowa – znajdujące się w obrębie profilu glebowego 

materiały charakteryzujące się cechami i właściwościami 

związanymi z litogenezą

Budowa profilu glebowego – całokształt gleby z występującymi w 

niej poziomami, warstwami, nowotworami i domieszkami 

Miąższość gleby – łączna głębokość wszystkich poziomów 

genetycznych od powierzchni do skały macierzystej



Gleby Polski - Mozaika glebowa



Części składowe wskaźnika waloryzacji (WWRPP)

Wskaźnik cząstkowy Zakres punktów

Jakości i przydatności rolniczej gleb 18-95

Agroklimatu 1-15

Rzeźby terenu 0,1-5

Warunków wodnych 1-5

Razem WRPP 31-120

WWRPP – syntetyczny ilościowy wskaźnik do 

przestrzennej wyceny przyrodniczych warunków 

produkcji rolniczej
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Udział klas bonitacyjnych na użytkach rolnych

Klasa %

Grunty orne

I-IIIb 28,6

IVa+IVb 39,1

V-VIz 32,3

Razem 100,0

Użytki zielone

I-III 15,0

IV 42,4

V-VIz 42,6

Total 100,0



Mapa glebowo-rolnicza

Mapa 1:25000
Baza danych profili wzorcowych  



O żyzności gleb, ale również o jej odporności na różne formy 

degradacji, decydują takie czynniki jak:

 skład granulometryczny gleb, 

 zawartość materii organicznej (próchnicy), 

 odczyn gleb, 

 zasobność w składniki pokarmowe, 

 zanieczyszczenie gleb. 

Najważniejsze cechy gleby:



Skład granulometryczny gleb, zwany również teksturą lub uziarnieniem, 

wynika z rodzaju skały macierzystej. 

Uziarnienie gleb ma istotny wpływ na:

 potencjał produkcyjny rolnictwa, 

 występowanie suszy rolniczej,

 procesy migracji biogenów i zanieczyszczeń.

Wytworzone z piasków gleby lekkie o dużej przepuszczalności i małej 

retencji stają się bardzo podatne na suszę glebową. 

Słabe zdolności retencyjne gleb lekkich i niższe plony wiążą się z 

występowaniem ryzyka wymywania składników nawozowych do wód 

gruntowych oraz ich spływów do wód powierzchniowych. 

Rolnik nie ma wpływu ma uziarnienie gleb, powinien jednak dostosowywać 

swoje praktyki i sposób produkcji do uziarnienia gleb.



Funkcje materii organicznej (próchnicy):

 Materia organiczna gleb jest podstawowym wskaźnikiem

jakości gleb decydującym o ich właściwościach

fizykochemicznych, takich jak zdolności sorpcyjne i buforowe

 Decyduje o procesach biologicznych, ważnych z punktu

widzenia funkcjonowania siedliska

 Wysoka zawartość próchnicy w glebach jest czynnikiem

stabilizującym ich strukturę, zmniejszającym podatność na

zagęszczenie i erozję, oraz poprawiającym zdolność gleby do

zatrzymywania wody.

 Zachowanie zasobów próchnicy glebowej jest istotne nie tylko

ze względu na utrzymanie produkcyjnych funkcji gleb, ale

również z punktu widzenia roli gleb w wiązaniu dwutlenku

węgla z atmosfery.



Śr. MChG = 1,97%

Materia organiczna gleb w Polsce

 gleby mineralne (<5 %), w tym 

niska (< 1 % )

średnia (1– 2 %) 

wysoka (2– 3,5 %)

bardzo wysoka (> 3,5 %)  

 organiczno- mineralne (5-20 %)

 organiczne>20 %.



MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH W POLSCE W LATACH 2010-2012 

Praca finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Materia organiczna 

gleb w Polsce



Średni roczny opad 1891-1990 
[Górski, 2006] 



Ryzyko wystąpienia suszy glebowej 
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Odczyn gleby jest jednym z podstawowych parametrów 

fizykochemicznych gleby.  Decyduje o przebiegu wielu procesów 

glebowych, wpływa na przyswajalność składników pokarmowych dla 

roślin i bezpośrednio oddziałuje na ich rozwój.

Naturalna wartość odczynu gleby warunkowana jest takimi czynnikami 

jak: 

 rodzaj skały macierzystej i jej skład mineralogiczny (kwaśnym bądź 

zasadowym charakterem), 

 rodzaj i zawartość materii organicznej

 warunki klimatyczne decydującymi o wymyciu składników 

zasadowych. 

Utworami macierzystymi gleb Polski są głównie polodowcowe skały 

osadowe, stosunkowo łatwo przepuszczalne, w których zachodzą 

procesy wymywania kationów zasadowych. 



Odczyn gleby pH w roztworze 1 M KCl

Bardzo kwaśny < 4,5

Kwaśny 4,6 – 5,5

Lekko kwaśny 5,6 – 6,5

Obojętny 6,6 – 7,2

Zasadowy > 7,2

Zakresy wartości pH wykorzystywane w ocenie odczynu gleb



26

W roku 2015 dawka wapna niezbędna do 

neutralizacji zakwaszenia wynosiła od 0,38 do aż 

7,12 tony CaO na hektar, przy średniej 2,48 tony.

Odczyn gleb w Polsce
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Zasobność w przyswajalne składniki nawozowe

Udział profili o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas 

przyswajalny (wg klasyfikacji uwzględniającej uziarnienie gleby) w 

roku 2010 wynosił 47% (101 profili) i zmniejszył się w porównaniu 

z rokiem 1995 (55%). 

Fosfor
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Zanieczyszczenie gleb metalami



Przekroczenia zawartości 

granicznych metali określonych w 

Standardach

Stopnie zanieczyszczenia wg 

wytycznych IUNG

Cd





W dotychczasowym, powszechnym rozumieniu rola gleb była ograniczona 

do funkcji produkcyjnej, ściśle związanej z rolnictwem. Funkcja ta, z 

uwagi na stałą konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 

nadal nie traci znaczenia. 



Bezpieczeństwo środowiskowe jest uzależnione od:

• funkcji retencyjnej gleby (magazynowanie wody, zapobieganie 

powodziom, ograniczanie suszy), 

• filtracyjnej (unieszkodliwianie zanieczyszczeń), 

• zapewnienia bioróżnorodności roślin i zwierząt 

• oraz funkcji sekwestracji węgla. 



Gleba w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju



Funkcje gleb w miastach – wpływ na temperatury  



Gleby organiczne



Proces murszenia

Zachodzi w odwodnionych warstwach gleb organicznych (torfy, muły) 

a więc w warunkach tlenowych (aerobowych). Intensywność procesu 

zależu od głębokości odwodnienia i rodzaju utworu organicznego. 

Polega na zmianach fizycznych masy organicznej (kurczenie się, 

tworzenie agregatów) i chemicznych (rozkład - mineralizacja 

związków organicznych). W profilu gleby kształtuje się wyraźny 

poziom murszowy.  

Proces bagienny

Polega na gromadzeniu się i humifikacji szczątek roślinnych w 

warunkach beztlenowych (nadmiernego uwilgotnienia). Zależnie 

od intensywności i długości trwania warunków beztlenowych 

powstają utwory całkowicie zhumifikowane (muły) lub częściowo 

zhumifikowane (torfy).  



Źródło:http://karnet.up.wroc.pl/~kabala/Organi

czne.html 

Funkcje gleb organicznych:

• Akumulacja węgla

• Retencja wody

• Bioróżnorodność

• Wpływ na lokalny klimat

• Niwelacja zjawisk suszy

• Produkcyjna



 Znaczny problem dla jakości i żyzności gleb Polski stanowi zakwaszenie. Udział 

gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych gleb zwiększa się i obecnie przekracza 60%. 

 Ocena kierunków zmian zawartości materii organicznej jest zagadnieniem 

trudnym. Badania monitoringowe na przestrzeni 20 lat  nie wskazują na 

zasadnicze zmiany zawartości. Z kolei bilans materii organicznej oparty na 

strukturze zasiewów i obsadzie zwierząt wskazuje na niedobór materii 

organicznej w wielu województwach i konieczność jego uzupełniania poprzez 

przyorywanie słomy.

 Nie wykazano pogorszenia wskaźników zasobności gleb w P, K i Mg. W 2015 r. 

zawartości bardzo niskie i niskie fosforu odnotowano jednak w prawie połowie 

badanych punktów monitoringowych. Zauważalny jest też spadek przeciętnej 

zawartości siarki w glebach na przestrzeni lat. 

 Zapewnienie/utrzymanie żyzności  gleb a w konsekwencji potencjału 

produkcyjnego gleb w Polsce w dłuższym przedziale czasowym zależy od 

następujących działań: - ochrona najlepszych gleb przed urbanizacją (przepisy i 

świadome planowanie przestrzenne), - zrównoważony bilans węgla w glebie, -

programy wapnowania gleb kwaśnych.   

Podsumowanie


