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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono pogl¹dy dotycz¹ce znaczenia gleby jako wska�nika paleomorfo-

genezy krajobrazu, populacji gleb klimato- i orogenicznych �rodowiska peryglacjalnego oraz faz
rozwojowych i polimorfogenezy gleb. W zasiêgu jednego polipedonu mog¹ znajdowaæ siê zarów-
no populacje indywiduów glebowych powsta³ych wskutek procesów przekszta³cenia na miejscu
materia³u macierzystego od powierzchni ziemi w g³¹b, jak te¿ populacje pedokompleksów polige-
netycznych, zbudowanych z na³o¿onych na siebie kolejno dwu lub wiêcej glebopokryw o rosn¹-
cym w g³¹b profilu wieku. Ich z³o¿enie poziome jest uwarunkowane nastêpcz¹ wielofazow¹ gr¹
dzia³ania dominuj¹cych czynników glebotwórczych - litogenicznego, geomorfogenetycznego, kli-
mogenicznego, biogenicznego i antropogenicznego. Na terenach polodowcowych inicjacja ewo-
lucyjnego rozwoju gleb mia³a miejsce ju¿ w kriogenicznym �rodowisku proglacjalnym i perygla-
cjalnym. Na trwa³e, niezmienne cechy i w³a�ciwo�ci nabyte przez te paleogleby w kolejnych fazach
klimatycznych ewolucji na³o¿one zosta³y na prze³omie plejstocenu-holocenu i w holocenie od
powierzchni ziemi cechy ró¿nych faz przekszta³ceñ biogenicznych i antropogenicznych.

Summary
This work presents views concerning the significance of soil as an indicator of landscape

paleomorphogenesis, the population of climatogenic and orogenic soils of periglacial environment
as well as development facies and polimorphogenesis of soils. In the range of one polypedon
there can be both populations of soil individuals originated in the processes of parent material
transformation on the spot from the earth surface into the ground, as well as polygenetic
pedocomplex populations composed of two or more soilcovers building upon each other
successively with an inside growing age profile. Their horizontal arrangement is conditioned by
the successive multiphase influence of the dominating soil forming factors � lithogenic,
geomorphogenic, climogenic, biogenic and anthropogenic. In the postglacial areas the initiation
of evolutionary development of soils took place as early as in the proglacial and periglacial cryogenic
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environment. The stable invariable features and characteristics acquired by these paleosoils in the
consecutive climatic phases of evolution were covered with features of various phases of biogenic
and anthropogenic transformations from the earth surface at the turn of Pleistocene to Holocene
and in Holocene.

Wprowadzenie
System adytywnego zarz¹dzania ekosystemami proponowany przez wspó³czesnych ekologów

(Grumbine 1994, Franklin 1997, David 1997) opiera siê na dwu g³ównych zasadach � zrównowa¿e-
nia i ekologicznej integralno�ci. Zrównowa¿enie, wed³ug ich pogl¹dów, polega na osi¹gniêciu
przez proste zarz¹dzanie stanu kontynuacyjnego wytwarzania przyrodniczych dóbr i us³ug w po-
wtarzalno�ci czasowej i przestrzennej. Praktyka ta powinna byæ skierowana na zachowanie biolo-
gicznej ró¿norodno�ci, bêd¹cej zasadniczym zasobem w obrêbie ekosystemu.

Podstawowym naturalnym czynnikiem bioró¿norodno�ci w ekosystemie jest pokrywa glebowa
sk³adaj¹ca siê z mozaik populacji cia³ glebowych, których geneza, a szczególnie wstêpna inicjacja-
cyjna jej faza, decyduj¹ca o budowie profilu jest dot¹d przedmiotem sporów naukowych. Problem
ten szczególnie dotyczy gleb na terenach plejstoceñskich zlodowaceñ. W profilach gleb tych
terenów stwierdzono wystêpowanie asocjacji warstw i stref z cechami mrozowego wietrzenia,
transportu i przekszta³cania w �rodowisku peryglacjalnym (Schilling, Wiefel 1962, Kopp 1965, Kopp,
Jäger 1972, Kopp, Schwanecke 1994, Altermann i wsp. 1988, Altermann 1993, Kowalkowski
i wsp. 1987, Kowalkowski 2000), bêd¹cych jednocze�nie diagnostycznymi poziomami genetyczny-
mi wyró¿niaj¹cymi typy i podtypy gleb plejstoceñskiej genezy.

Rozwój wiedzy o paleo�rodowiskach rozwoju gleb, szczególnie na pó³nocnej pó³kuli, pozwala
rozpatrywaæ gleby jako kontinuum funkcjonuj¹ce w zmieniaj¹cej siê czasoprzestrzeni i zarazem jako
historyczne cia³a geograficzne oraz identyfikowaæ fazy ich rozwoju w czasoprzestrzeni terenów po-
lodowcowych (Morozowa 1994, Kowalkowski 1994, 2000, Manikowska 1999). St¹d te¿ wynika
mo¿liwo�æ rozró¿niania na terenach polodowcowych gleb terenów krajobrazów równinnych i wy-
¿ynnych oraz gleb krajobrazów górskich, na podstawie znajdowanych w ich profilach wyró¿niaj¹-
cych cech paleomorfogenetycznych dawnych proglacjalnych i peryglacjalnych �rodowisk glebo-
twórczych. Przed omówieniem tego problemu konieczne jest okre�lenie warto�ci wska�nikowej
gleby w paleomorfogenezie krajobrazu.

Gleba wska�nikiem paleomorfogenezy krajobrazu
Wspó³cze�nie gleba interpretowana jest jako posiadaj¹ce okre�lon¹ objêto�æ i kszta³t natural-

ne, o¿ywione, posiadaj¹ce �pamiêæ� cia³o, nazywane indywiduum glebowym, albo pedonem (ryc.
1). Cia³o to sk³ada siê z równolegle do powierzchni ziemi przebiegaj¹cych serii warstw, nazywa-
nych poziomami genetycznymi. Te sk³adniki kszta³tu cia³a glebowego s¹ wzajemnie powi¹zane
i uzale¿nione, funkcjonuj¹ce w biegn¹cym czasie i w zmieniaj¹cej siê przestrzeni dziêki obiegowi
energii i materii. One to s¹ organami naturalnego cia³a glebowego, posiadaj¹cymi okre�lon¹ �
wyró¿niaj¹c¹ przestrzenn¹ organizacjê i warto�æ diagnostyczn¹ (Huggett 1975, Soil Conservation
Serv. 1969, Jenny 1980, Ehwald 1981, Kowalkowski 1993, Finke i wsp. 1993).

W dolnej czê�ci cia³o to jest ograniczone lit¹ lub lu�n¹ ska³¹, od powierzchni � górn¹ krawêdzi¹
litosfery, szat¹ ro�linn¹ i powietrzem atmosferycznym. W kierunkach bocznych przechodz¹ one
p³ynnie w s¹siaduj¹ce podobne cia³a glebowe, tworz¹c polipedon (ryc. 1), bêd¹cy zbiorowiskiem
osobników o podobnej budowie cia³a, s¹siaduj¹cym z populacjami innych osobników w tak zwa-
nej mozaice pokrywy glebowej. Gleby s¹ zatem hierarchicznie zorganizowanymi polimorficznymi
organizmami, wyró¿niaj¹cymi siê charakterystycznymi cechami historycznymi, hierarchicznej orga-
nizacji, warunków systemowych w sensie Riedla (2000).
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Ryc. 1. Indywiduum glebowe (pedon), jego budowa i miejsce w krajobrazie
Fig. 1. Soil individuum (pedon), their constitution and localization in the landscape

Genetycznymi czynnikami ró¿norodno�ci populacji glebowych i ich zmienno�ci czasoprzestrzen-
nej na powierzchni ziemi s¹ ska³y macierzyste, relief, woda, klimat, organizmy ¿ywe. Te czynniki
wytwarzaj¹ system ci¹g³ej pokrywy glebowej, ¿ywy, funkcjonuj¹cy i pulsacyjnie zmieniaj¹cy siê
w czasie (Zacharow 1927, Jenny 1980).

Cia³o glebowe z jego organami sk³adowymi � sekwencj¹ poziomów genetycznych jest zatem
wyznaczane nieprzypadkowym wycinkiem powierzchni ziemi, znajduj¹cym siê w p³ynnej równo-
wadze z otaczaj¹cymi je zmiennymi w czasie i w przestrzeni geograficznej uk³adami natê¿eñ dzia³a-
nia czynników pedogenetycznych. Wraz z nimi populacje cia³ glebowych tworz¹ glebokrajobrazy,
sk³adniki krajobrazów geograficznych zró¿nicowanych i ci¹gle zmieniaj¹cych siê z ró¿nymi w prze-
strzeni szybko�ciami w czasie. Nag³e zmiany w dzia³aniu czynników glebotwórczych, np. rozwój
i zanikanie l¹dolodów, wybuchy wulkanów, trzêsienia ziemi, transgresje i regresje oceanów, wy-
wo³uj¹ katastrofalne zmiany w krajobrazach, po³¹czone z rozwojem mozaik pokrywy glebowej
z zarejestrowanymi w ich cia³ach nowymi profilowymi cechami i w³a�ciwo�ciami.
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Cia³o pod wzglêdem fizycznym jest tworem trójfazowym. Sk³ada siê z fazy sta³ej, ciek³ej i gazo-
wej, wzajemnie siê przenikaj¹cych i na siebie oddzia³ywuj¹cych. Ich w³a�ciwo�ci s¹ ci¹gle, pulsa-
cyjnie arealnie zmieniane przez okr¹¿aj¹ce �rodowisko, odpowiednio do zasady dzia³ania drugiego
prawa termodynamiki. Istniej¹ dwa niezbêdne i niezbywalne elementy funkcjonowania cia³a gle-
bowego:

- czasoprzestrzeñ warunkuj¹ca nieodwracalno�æ wszystkich ewolucyjnych przemian oraz
- ¿ywa materia organiczna i produkty jej przemian, uruchamiaj¹ce i reguluj¹ce chemiczne

i fizykochemiczne procesy pedogenezy.
S³usznie sugeruje siê, i¿ wymienione dwa elementy � czasoprzestrzeni i ¿ywej materii organicz-

nej mog¹ byæ nieod³¹cznymi, czwart¹ i pi¹t¹ faz¹ sk³adow¹ cia³a glebowego, rozpatrywanego
w sensie funkcjonuj¹cego systemu biofizykochemicznego w krajobrazie.

Przyjmuje siê, ¿e wszystkie zdarzenia, które mia³y miejsce w danej czê�ci krajobrazu od momentu
jej inicjacji, zosta³y zarejestrowane w budowie cia³a glebowego. W jego organach � poziomach
genetycznych zachowane s¹ nagromadzaj¹ce siê w czasie fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne
w³a�ciwo�ci, na³o¿one na wyj�ciowy materia³ macierzysty, w dotychczasowych nastêpczych fa-
zach zmian klimatu i zmian formacji ro�linnych.

Wiadomo, ¿e widoczne w morfologii gleby i ukryte lecz odkrywalne analitycznie w³a�ciwo�ci
nie s¹ prostym odzwierciedleniem kolejnych prostych i z³o¿onych kompleksów procesów daw-
nych i wspó³czesnych w krajobrazie. W glebie z jej cz³onkami s¹ one zarejestrowan¹ syntez¹
wszystkich procesów, które dot¹d przebiega³y w danej lokalizacji. Dlatego przy rozpatrywaniu cech
i w³a�ciwo�ci profilu poziomów genetycznych, bêd¹cego funkcj¹ dzia³ania w czasie wszystkich
czynników glebotwórczych, nale¿y d¹¿yæ do identyfikowania skutków kolejnych procesów daw-
nych i cech zwi¹zanych z procesami wspó³czesnymi. Mamy �wiadomo�æ, ¿e jest to skomplikowa-
ny splot procesów, które Ehwald (1978) podzieli³ na ogólno-pedogenetyczne i krajobrazo-gene-
tyczne. Warto podkre�liæ, ¿e w nauce gleboznawstwa ci¹gle aktualne jest sformu³owane przez
Ehwalda twierdzenie � �geneza gleb brunatnych i innych spokrewnionych gleb �rodkowej Europy
bêdzie mog³a byæ tylko wówczas zrozumiana, gdy poznana zostanie geneza substratów glebo-
wych, z których one siê rozwinê³y� (Ehwald 1978, s. 556). W tym pogl¹dzie Ehwald jest zgodny
z postulowanym ju¿ przez Dokuczajewa (1881) rozpatrywaniem gleby, jako �naturalnego cia³a�.
W ten sposób krajobraz glebowy mo¿e byæ rozumiany jako kompleksowy system �rodowiska za-
równo pedogenezy, jak i geomorfogenezy, jako systemu procesów posiadaj¹cych swoje lokalne,
regionalne i globalne historie rozwojowe. Wed³ug Riedla (2000) kompleksowe systemy zawsze
znajduj¹ siê wewn¹trz okre�lonego �rodowiska, które ma wp³yw na mo¿liwo�ci ich powstawania,
zachowania i zmieniania.

Populacje gleb klimato- i orogenicznych �rodowiska
peryglacjalnego
Ju¿ Zacharow (1927) zwróci³ uwagê na swoiste prawo �wzglêdnego minimum i maksimum�

rozwoju gleb zwi¹zane z wp³ywem na jego kierunki i natê¿enie tego czynnika, który jest odpowied-
nio silniej wyra¿ony w�ród innych czynników glebotwórczych. Uwzglêdniaj¹c decyduj¹cy wp³yw
�jednego lub niekiedy dwu czynników glebotwórczych na stadialny rozwój gleby� Terlikowski
(1958) w opracowaniu �Gleby Polski� wyró¿nia grupy gleb z cechami w profilu uzale¿nionymi od
dzia³ania dominuj¹cego czynnika. Zatem je�li traktujemy glebê, jako funkcjonuj¹cy podsystem
w ekosystemie lub w krajobrazie pod wp³ywem zespo³u czynników glebotwórczych, powinni�my
zwróciæ uwagê, ¿e w okre�lonych odcinkach czasoprzestrzeni jej nastêpczego rozwoju i istnienia
jeden, dwa lub kilka czynników mog³o mieæ równoczesne lub nastêpcze dominuj¹ce wp³ywy na
taki lub inny kierunek rozwoju jej organów � a wiêc wspó³cze�nie rozpoznawalnego profilu pozio-
mów glebowych. Na istotne dla uk³adów cech i w³a�ciwo�ci w glebie bêd¹cej poligenicznym,
polichronicznym i polimorficznym organizmem, znaczenie procesów przebiegaj¹cych ju¿ we wstêp-
nej inicjacyjnej fazie jej rozwoju wskazuje Blume i wsp. (1997). Rozpatruj¹c pedogeniczn¹ strefo-
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Ryc. 2. Katena zwietrzelin, osadów i gleb w górnej czê�ci pó³nocnego stoku g³ównego masywu £ysogór w Górach �wiêtokrzyskich,
ukszta³towana wskutek intensywnych procesów mrozowych i krioplanacyjnych w Wistulianie z lokalizacj¹ badanych gleb 

Fig. 2. Weathering, sediment and soil catena in the upper part of northern slope in the main £ysogóry Massif in the �wiêtokrzyskie
Mountain, developed as result of intensive frost and cryoplanation processes in Vistulian, with localization of soils investigated
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wo�æ gleb po³udniowego Cyrkumpolarnego Regionu zwraca uwagê, i¿ w glebach subantarktycz-
nej tundry i antarktycznej polarnej pustyni, w warunkach �rednich rocznych temperatur poni¿ej �
9oC przebiegaj¹ procesy fizycznego i chemicznego wietrzenia, brunatna barwa zwietrzeliny pocho-
dzi od osadzonych czerwono-brunatnych zwi¹zków organiczno-¿elazistych, akumuluj¹ siê znaczne
ilo�ci próchnicy, odczyn jest przewa¿nie kwa�ny, czê�æ z nich jest zbielicowana niezale¿nie od
uziarnienia. W zale¿no�ci od pod³o¿a geologicznego, uziarnienia osadów lodowcowych i wodnolo-
dowcowych, po³o¿enia w reliefie, ekspozycji, wilgotno�ci i zbiorowisk ro�linnych zwietrzeliny
i osady podlegaj¹ pedokriogenicznym przekszta³ceniom i powstaj¹ specyficzne glebokrajobrazy
antarktyczne (Blume i wsp. 1998).

Wiadomo ju¿, ¿e rozpoznanie i okre�lenie w³a�nie cech pedogenezy wspó³czesnej i dawnej
w poziomach diagnostycznych ma podstawowe znaczenie dla zaszeregowania gleby w systemie
klasyfikacyjnym. Pos³uguj¹c siê kryteriami dominuj¹cego czynnika Zacharow (1927) wyró¿ni³
6 grup gleb nazywaj¹c je dzia³ami, w�ród nich dzia³y gleb klimatogenicznych i gleb orogenicznych.

W dziale gleb klimatogenicznych znajduj¹ siê gleby terenów nizinnych, wy¿ynnych i górskich
zrównañ o ma³o rozcz³onowanym reliefie, o ma³ych spadkach, kszta³tuj¹ce siê in situ z ró¿nych ska³
macierzystych pod wp³ywem dzia³aj¹cych z powietrza na powierzchniê ziemi i z malej¹c¹ inten-
sywno�ci¹ w jej g³¹b czynników ciep³a i wilgotno�ci. Gleby orogeniczne natomiast kszta³tuj¹ siê
pod wp³ywem kolejnych, grawitacyjnych bocznych nasuniêæ zwartych pokryw zwietrzelinowo-
glebowych i tranzytowej �ródglebowej migracji roztworów glebowych w kierunku nachylenia
stoku, nieraz na odleg³o�ci kilometrów. Rozwój tych gleb zale¿y g³ównie od wzniesienia nad po-
ziom morza, nachylenia stoku, ekspozycji i lokalizacji geomorfogenetycznej.

Wspó³cze�nie wiadomo, ¿e gleby tych dwu dzia³ów powstawa³y w �rodowisku peryglacjalnym
i s¹ glebami reliktowymi lub starymi, w zale¿no�ci od tego, czy znajduj¹ siê w zasiêgu wspó³cze-
snych procesów glebotwórczych, czy te¿ nie.

W wymienionych dwu dzia³ach znajduj¹ siê gleby strefowe terenów nizinnych i/lub piêter gór-
skich w mozaikach z towarzysz¹cymi im glebami �ródstrefowymi i niestrefowymi. Gleby strefowe
jednak miêdzy sob¹ ró¿ni¹ siê zasadniczo genez¹ i sk³adem materia³u macierzystego oraz formami
ich pedomorfogenetycznych przekszta³ceñ pod wp³ywem klimatu i organizmów ¿ywych. Jeszcze
znacznie wcze�niej Nieustrujew (1915) charakteryzowa³ odrêbnie kombinacje glebowe regionów
równinnych oraz górskich na podstawie klimatu i reliefu. W �Georeferenced Soil Database for
Europe� (Finke i wsp. 1998) relief, klimat i uziarnienie gleby przyjête zosta³y za podstawê wyró¿nia-
nia glebokrajobrazów i regionów glebowych. Niestety w tej wa¿nej instrukcji nie po�wiêcono
nale¿ytej uwagi czynnikowi czasu ich inicjacji i rozwoju. Od niego zale¿y bowiem wiek gleby
i oczywi�cie geneza i zwi¹zana z ni¹ budowa, sk³ad i w³a�ciwo�ci ekologiczne organów sk³adowych
cia³a glebowego i profilu jego poziomów genetycznych, co rozpatrywali�my w poprzednich czê-
�ciach.

Pierwsze konkretne, poparte kryteriami lito- i pedostrarygraficznymi propozycje rozdzielnego
interpretowania nastêpstwa warstw stokowych oraz stref przekszta³ceñ mrozowych (kriogenicz-
nych), biogenicznych i antropogenicznych, uwzglêdniaj¹cych oddzia³ywanie w okre�lonym odcin-
ku czasu klimatu �rodowiska peryglacjalnego schy³kowej fazy zlodowacenia Wis³y i wczesnego
holocenu oraz reliefu w tym okresie przedstawili Schilling i Wiefel (1962) dla terenów górskich
i podgórskich Harcu, Lasu Turyñskiego i Turyñsko-Vogtlandzkich Gór £upkowych oraz Kopp (1965,
1969, 1970) dla terenów nizinnych �rodkowej Europy.

Lito-, oro-, klimo-, bio i antropogenicznie uwarunkowana kompleksowo�æ pokrywy glebowej
zawiera w sobie ró¿ne charakterystyczne formy uporz¹dkowania indywiduów glebowych, które
nazywamy profilem peryglacjalnych glebopokryw (Kowalkowski 1988, 1994, 1998) oraz profilami
peryglacjalnych, biogenicznych i antropogenicznych przekszta³ceñ (Kopp 1965, 1969, 1970, Jäger
1979, 1982), które mog¹ wystêpowaæ we wzajemnych ró¿nych kombinacjach.

Kompleksowo�æ pokrywy glebowej posiada cechê historyczno�ci z jej sk³adowymi nieodwra-
calno�ci, przej�æ fazowych i emergencji oraz cechy hierarchicznej organizacji okre�lonej jako�ci,
które mo¿na opisaæ i wyja�niaæ. Wynikaj¹ca z porównawczych, poznawczych i obja�niaj¹cych za³o-
¿eñ badawczych klasyfikacjê stref przekszta³ceñ i glebopokryw zestawiono w tabeli 1. Jej praktycz-
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ne zastosowanie przedstawimy w nastêpnej czê�ci na przyk³adzie kompleksów glebowych ukszta³-
towanych na pó³nocnym stoku G³ównego Masywu £ysogór (ryc. 2), przy wykorzystaniu kryteriów
ich rozpoznawania zawartych w �Systematyce Gleb Polski� (1989) oraz w �Klasyfikacji gleb le�nych
Polski� (2000).

Fazy rozwojowe i polimorfogeneza gleb
Poddawane presji przep³ywów energii i materii cia³a glebowe egzystuj¹ce w mozaikach pedo-

nów i polipedonów mog¹ w swoim wnêtrzu tworzyæ w³asny okre�lony porz¹dek, pod warunkiem
wydalania na zewn¹trz do otaczaj¹cego je �rodowiska wiêkszych ilo�ci nieuporz¹dkowania.
W dalekim od fizycznej równowagi funkcjonowaniu cia³ glebowych, a wiêc ¿yciu labilnym, panuj¹-
ca w nich p³ynna równowaga jest stale przenikana przez dop³ywaj¹ce z zewn¹trz energiê i materiê
(von Bertalanffy 1968). St¹d wynika, ¿e samo ¿ycie gleby powoduje zagro¿enia jej istnienia, mo¿e
poch³aniaæ porz¹dek ju¿ istniej¹cy na rzecz nowego porz¹dku na wy¿szym poziomie organizacji
profilu glebowego (Schrödinger 1957, Riedl 2000).

Ryc. 3. Fazy rozwojowe regosolu sufozyjnego próchnicznego, profil 5a
Fig. 3. Evolutional facies of suffosion humic regosol, profile 5a

Dzia³ania zespo³u czynników glebotwórczych w okre�lonych warunkach morfogenetycznych
mog¹ byæ dwukierunkowe. Od powierzchni ziemi do okre�lonej klimatem g³êboko�ci na miejscu
mog¹ one przekszta³caæ wyj�ciowy materia³ w glebê ze swoist¹ zwi¹zan¹ z ni¹ sekwencj¹ pozio-
mów genetycznych lub te¿ do kilkakrotnie uruchamiaæ transport wzd³u¿ spadku powierzchni stoku
i akumulacji na nim materia³u glebowego. W okre�lonych odcinkach czasu materia³ ten by³ nastêp-
czo przekszta³cany pedogenicznie tworz¹c kolejne cz³ony sedymentacyjne nadbudowanych cia³
glebowych, nazywanych glebopokrywami (Kowalkowski 1988). W takich agradowanych wielocz³o-
nowych glebach nazywanych pedokompleksami (Peèsi i An Zhisheng 1991) lub zespo³ami gleb
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 Proponowane oznaczenia 

Proposed item values 
 

Dominuj¹cy czynnik 
Dominant factor  greckie 

greek 
arabskie 
arabic 

 
Okre�lenie 
Description 

Antropogeniczny 
Antropogenic 
 
Biogeniczn  
Biogenic 

     α    alfa 
 
 
     β    beta 

az 
 
 

bz 

Antropogeniczna strefa przekszta³ce  
Anthropogenic prestruction zone 
 
Biogeniczna strefa przekszta³ce  
Biogenic perstruction zone  

Klimogeniczn  
Climogenic 

δ delta 
 
 

ε epsilon 
 
 

     ξ    zeta 

dz 
 
 

uz 
 
 

kz 

Peryglacjalna strefa pokrywowa 
Periglacial cover zone 
 
Peryglacjalna strefa przej�ciowa – czê�æ górna 
Periglacial transient zone – upper part  
 
Peryglacjalna strefa kontaktowa (przej�ciowa – czê�æ dolna) 
Periglacial contact zone (transient – lower part)  

Orogeniczny 
Orogenic 

υ theta 
 
 
     κ    kappa 
 
 
     λ    lambda 
 
 
     ν    ni 

od 
 
 

ad 
 
 

sd 
 
 

vd 

Peryglacjalna glebopokrywa górna 
Periglacial upper soilcove  
 
Peryglacjalna glebopokrywa akumulacyjna 
Periglacial akkumulation soilcove  
 
Peryglacjalna glebopokrywa soliflukcyjna 
Periglacial solifluction soilcove  
 
Peryglacjalna glebopokrywa wietrzeniowa 
Periglacial weathering soilcover 

Litogeniczn  
Lithogenic 

     η    eta ug Niezmienione pod³o¿e 
Unchanged substrat  

 
 

  
 

Tab. 1. Serie stref przekszta³ceñ i pokryw stokowych (glebopokryw) z diagnostycznymi poziomami glebowymi w Centralnej Europie
(wg Kowalkowskiego 2001)

Tab. 1. Series of perstruction zones and slope covers (soilcovers) with diagnostic soil horizons in Central Europe (after Kowalkowski 2001)
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(Liu Tungsheng 1985, Konecka-Betley 1987) ka¿dy ich cz³on posiada cechy i w³a�ciwo�ci poziomu
diagnostycznego (tab. 1). W obu przypadkach o kierunkach ewolucji gleb lub ich czasowo nastêp-
czych agradacyjnych cz³onów decyduj¹ jako�æ i za³o¿enie materia³u macierzystego � preselektyw-
nie i uk³ad zewnêtrznych czynników �rodowiska biomorfoklimatycznego � postselektywnie.

Przebieg ewolucji paleodenudacyjno-akumulacyjnego rozwoju gleb rozpatrzymy na przyk³adach
regosolu sufozyjnego próchnicznego, gleby opadowoglejowej rdzawej brunatnej, gleby opado-
woglejowej rdzawej bielicowej i gleby rdzawej bielicowej, na pó³nocnym stoku g³ównego masy-
wu £ysogór, których szczegó³owe charakterystyki zosta³y wcze�niej opublikowane (Kowalkowski
i wsp. 1987, Kowalkowski 1994a, 2001, Kowalkowski, Jó�wiak 2000). Wymienione gleby mia³y
wspóln¹ orogeniczn¹ inicjacjê w klimacie �rodowisk proglacjalnego i peryglacjalnego. Dalszy ich
rozwój uleg³ znacznemu pre- i postselektywnemu zró¿nicowaniu.

Wspó³czesny regosol sufozyjny próchniczny powsta³ na górnej kamienistej czê�ci paleopery-
glacjalnego stoku (ryc. 2, profil 5a) w piêciu fazach ewolucyjnych (ryc. 3). We wstêpnej fazie I
orogenicznej powsta³ kamienisty ranker w³a�ciwy, na który w fazie klimatu zimnego � suchego
na³o¿ony zosta³ ranker rdzawy sk³adaj¹cy siê z od³amków ska³ kwarcytowych odpadaj¹cych od klifu
mrozowego oraz wietrzeniowego i eolicznego py³u o zabarwieniu ¿ó³tobrunatnym. W fazie III pod
wp³ywem zimnego kontynentalnego aridowego klimatu od klifu mrozowego odpada³y od³amki
ska³ kwarcytowych przykrywaj¹ce ranker w³a�ciwy. Przestrzenie miêdzy od³amkami by³y wype³nia-
ne py³em eolicznego pochodzenia. W tej fazie powsta³ mi¹¿szy poziom rankera w³a�ciwego
o lu�nym z³o¿eniu. Zwilgocenie klimatu spowodowa³o w przepuszczalnych, lu�nych materia³ach
intensywn¹ sufozjê py³owego materia³u glebowego w fazie IV i powstanie regosolu sufozyjnego
o cechach typowych dla go³oborza. Po ociepleniu i zwilgotnieniu klimatu opanowany przez g³êbo-
ko korzeni¹c¹ siê ro�linno�æ le�n¹ w V biogenicznej fazie zosta³ przekszta³cony w regosol sufozyj-
ny próchniczny, z zawieszonym na powierzchni poziomem Ah oraz w dolnej jego czê�ci sufozyjny
poziom próchniczny wype³niaj¹cy przestrzenie wolne miêdzy od³amkami skalnymi nad powierzch-
ni¹ kopalnego rankera rdzawego.

Ryc. 4. Fazy rozwojowe gleby opadowoglejowej rdzawej brunatnej, profil 3
Fig. 4. Evolutional facies of pseudogley-rusty brown soil, profile 3
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Ryc. 5. Fazy rozwojowe gleby opadowoglejowej rdzawej bielicowej, profil 1a
Fig. 5. Evolutional facies of pseudogley rusty podzolic soil, profile 1a
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Wytworzona w dolnej czê�ci terasy krioplanacyjnej (ryc. 2, profil 3) gleba opadowoglejowa
rdzawa brunatna (ryc. 4) powsta³a, podobnie jak scharakteryzowany uprzednio ranker, w 4 fazach
agradacyjno-przekszta³ceniowych. Rezultat tego rozwoju by³ zupe³nie inny. Po wstêpnej inicjacyj-
nej fazie I w warunkach klimatu zimnego wilgotnego nast¹pi³y 4-6 krotne agradacyjne soliflukcyjne
nasuniêcia glebowo-zwietrzelinowych materia³ów o uziarnieniu glin py³owych, o zró¿nicowanej
zawarto�ci ostrokrawêdzistych od³amków skalnych ró¿nej �rednicy. Zsuwaj¹ce siê po zamarzniê-
tym pod³o¿u nasycone wodami roztopowymi materia³y uleg³y silnemu zbiciu, sta³y siê trudnoprze-
puszczalne dla wód opadowych, dziêki czemu zyska³y cechy gleby opadowoglejowej. W warun-
kach nastêpczego klimatu zimnego � suchego zosta³a w III fazie osadzona warstwa 40 cm py³u
eolicznego z domieszk¹ staczaj¹cych siê po stoku od³amków ska³ kwarcytowych. Ten lu�no z³o¿o-
ny, przepuszczalny dla wody poziom uzyska³ na drodze przekszta³cenia cechy gleby rdzawej
z opadowoglejowym pod³o¿em. W koñcowej fazie IV na miejscu nast¹pi³o biogeniczne przekszta³-
cenie górnej czê�ci poziomu rdzawego w poziom brunatny.

Na krioplanacyjnej agradacyjnej terasie, miêdzy dwoma go³oborzam w górnej czê�ci stoku (ryc.
2. profil 1a) w piêciu fazach rozwojowych powsta³ skomplikowany agradacyjny profil czterocz³ono-
wej gleby opadowoglejowej rdzawej bielicowej (ryc. 5). Na kamienisty ranker fazy I zosta³a nasu-
niêta zbita warstwa soliflukcyjna gliny py³owej, posiadaj¹ca cechy oksydacyjno-redukcyjne stagno-
wania wód opadowych. W fazie III powsta³ cykl osadzania py³u eolicznego z powietrza i staczania
siê na jego powierzchniê grubych od³amków kwarcytów wskazuj¹cy na panuj¹cy wówczas klimat
zimny suchy. W czwartej fazie w zimnym wilgotnym �rodowisku w obecno�ci zmarzliny w pod³o¿u
w warstwie czynnej zmarzliny wskutek mrozowej segregacji w górnej czê�ci osadów fazy III po-
wsta³y wieloboki kamieniste z bugrami py³owymi i kontaktowym krioiluwium nad zmarzlin¹, w
girlandzie kamienistej. Py³owy materia³ nad poziomem kontaktowym posiada³ cechy tiksotropowe
i panowa³y w nim warunki redukcyjne powoduj¹ce jego wybielenie. Po ociepleniu klimatu i zanik-
niêciu zmarzliny w pod³o¿u w materiale fazy IV powsta³a wspó³czesna biogeniczna gleba bielicowa
V fazy rozwojowej.

Ryc. 6. Fazy rozwojowe gleby rdzawej bielicowej, profil 4
Fig. 6.  Evolutional facies of rusty podzolic soil, profile 4
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Akumulacyjn¹ genezê ma gleba rdzawa bielicowa (ryc. 6) na wypuk³ym agradacyjnym stoku
miêdzy go³oborzami (ryc. 2, profil 4), na którym zakumulowa³y siê na pod³o¿u rankera, w II fazie jej
rozwoju, warstwy deluwiów glebowych zsuniêtych ze �rodkowej i dolnej czê�ci wy¿ej po³o¿onej
terasy krioplanacyjnej. W tej fazie na stoku funkcjonowa³a du¿ej mi¹¿szo�ci gleba rdzawa z pozio-
mem rdzawym o lu�nym z³o¿eniu sk³adaj¹cym siê z ¿ó³tobrunatnej kriogenicznej zwietrzeliny i py³u
eolicznego pedogenicznie przekszta³conego, wzbogaconych w ostrokrawêdziste od³amki kwarcy-
tu lokalnego pochodzenia. W III wilgotniejszej fazie rozwojowej na powierzchniê gleby rdzawej
zosta³y nasuniête grube od³amki ska³ kwarcytowych oraz osadzony py³ bezstrukturalny i zbity o
³¹cznej mi¹¿szo�ci oko³o 40-60 cm. W tym osadzie na drodze biogenicznego przekszta³cenia po-
wsta³a w fazie IV gleba bielicowa z poziomem iluwialnym zawieszonym w stropie gleby rdzawej.

Ju¿ przytoczone przyk³ady z górnej czê�ci peryglacjalnego stoku pó³nocnego masywu £ysogór
ilustruj¹ nader zró¿nicowan¹ powierzchniowo wielofazowo�æ rozwoju gleb. Istniej¹ce wspó³cze-
�nie mozaiki glebowe powstawa³y zarówno na drodze degradacji lub agradacji poszczególnych ich
cz³onów sk³adowych na stoku oraz ich przekszta³cania pedogenicznego od powierzchni. W nastêp-
czych elementach czasoprzestrzeni, zale¿nie od lokalnej sytuacji, na stoku powstawa³y jednocze-
�nie obok siebie ró¿ne gleby, kszta³towane przez zró¿nicowane w czasie uk³ady dominuj¹cych
czynników.

Podsumowanie
Kompleksy glebowe powstaj¹ce w �rodowisku s¹ rezultatem dzia³ania niepowtarzalnych histo-

rycznych procesów, s¹ systemami kompleksowymi, ewolucyjnymi, ulegaj¹cymi pod wp³ywem
okresowo aktywizuj¹cych siê czynników glebotwórczych przekszta³ceniom do ni¿szych lub wy-
¿szych form organizacyjnych posiadaj¹cych nowe potencja³y zachowawcze. Uporz¹dkowanie ich
cia³ jest zawsze hierarchiczne, w warunkach topostabilizacji nieredukowalne i nie naprawialne.

W zasiêgu jednego polipedonu odpowiadaj¹cego typowi glebowemu mog¹ znajdowaæ siê
zarówno populacje indywiduów glebowych powsta³ych wskutek procesów przekszta³cania na
miejscu materia³u macierzystego od powierzchni ziemi w g³¹b, jak te¿ populacje pedokomplek-
sów poligenetycznych, zbudowanych z na³o¿onych kolejno na siebie dwu lub wiêcej glebopokryw
o rosn¹cym wieku w g³¹b profilu. Ich z³o¿enie poziomowe jest uwarunkowane nastêpcz¹ wielofa-
zow¹ gr¹ dzia³ania dominuj¹cych czynników glebotwórczych � litogenicznego, reliefu (orogenicz-
nego), klimogenicznego, biogenicznego i antropogenicznego o dzia³aniach zmiennych w czasie i
w przestrzeni.

Na terenach polodowcowych inicjacja ewolucyjnego rozwoju gleb mia³a miejsce ju¿ w krioge-
nicznym �rodowisku proglacjalnym i peryglacjalnym. Na trwa³e, niezmienne cechy i w³a�ciwo�ci
nabyte przez te paleogleby w kolejnych fazach klimatycznych ewolucji na³o¿one zosta³y na prze³o-
mie plejstocenu i holocenu oraz w holocenie od powierzchni ziemi cechy ró¿nych faz przekszta³-
ceñ biogenicznych i antropogenicznych. Im bardziej zró¿nicowany by³ paleorelief powierzchni
ziemi w przesz³o�ci, tym wiêcej skomplikowane s¹ wspó³czesne pokrywy glebowe, z populacjami
indywiduów o zredukowanych lub nadbudowanych profilach poziomów genetycznych.
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