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Temat 1, 2: Charakterystyka procesu glebotwórczego. Typy genetyczne gleb. 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_01a.pdf 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_02a.pdf 

https://epodreczniki.pl/b/rozmieszczenie-glownych-typow-gleb-na-swiecie/PTPCBgT6 

 

 

Procesy glebotwórcze to procesy prowadzące do przekształcenia skały macierzystej w glebę i dalszy 

jej rozwój. Zachodzą pod wpływem czynników glebotwórczych (klimatu, wody, drobnoustrojów 

glebowych, roślin, zwierząt, działalności człowieka). Dzielą się na dwa podstawowe etapy: 

- wytworzenie substratu glebowego w procesach: wietrzenia, osadzania osadów (aluwia, deluwia, 

utwory eoliczne, polodowcowe, torfy i namuły); 

- przekształcenie substratu glebowego w glebę z udziałem organizmów glebowych (właściwy proces 

glebotwórczy). 

Na obszarze Polski można zaobserwować kilka procesów glebotwórczych: bielicowanie (tworzą się 

bielice - podzols), brunatnienie (tworzą się gleby brunatne - cambisols), oglejenie (tworzą gleby 

glejowe - gleysols), przemywanie (tworzą się gleby płowe/pseudobielice - luvisols), humifikacja (w 

różnych glebach – czarnoziemach ale i glebach torfowych - histosols) oraz murszenie (gleby 

murszowe - histosols). 

Procesy te prowadzą do wykształcenia profilu glebowego typowego dla danego typu gleby. 

Ważnym czynnikiem glebotwórczym jest czas potrzebny do wykształcenia się tego profilu. W 

profilu tym można wyróżnić szereg poziomów genetycznych – warstw mniej więcej poziomych, 

różniących się barwą, zawartością próchnicy, składem mineralnym i chemicznym oraz 

właściwościami fizycznymi. Do poziomów głównych w glebach Polski zaliczamy: 

- O - poziom organiczny zawierający dużo (>20%) świeżej lub w niewielkim stopniu rozłożonej 

materii organicznej, 

- A - poziom próchniczny - o ciemnej barwie, zawierający dobrze rozłożoną substancję organiczną 

(próchnicę), 

- E – poziom wymywania - barwy jasnoszarej, jasnobrązowej lub białej, powstały na skutek 

bielicowania lub przemywania/płowienia, 

- B – poziom wzbogacenia - powstały przez wmycie składników wymytych z poziomu E lub 

akumulowanych w tym poziomie (in situ); 

- C - poziom skały macierzystej; składa się z materiału mineralnego, jest mało zmieniony przez 

procesy glebotwórcze, 

- G - poziom glejowy, 

- P - poziom gleb organicznych objęty bagiennymi procesami glebotwórczymi, 

- D - podłoże mineralne gleby organicznej, 

- M - poziom murszowy gleby organicznej. 

Długotrwała orka i inne zabiegi agrotechniczne prowadzą do wytworzenia się poziomu płużnego. 

Uprawa ziemi i inne 

 

 

 

Gleby świata - rodzaje, charakterystyka 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_01a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_02a.pdf
https://epodreczniki.pl/b/rozmieszczenie-glownych-typow-gleb-na-swiecie/PTPCBgT6


 

Gleba jest to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej powstała ze skały macierzystej w wyniku 

procesu glebotwórczego, na który składa się wietrzenie skał a następnie chemiczne oddziaływanie 

rozkładających się szczątków organicznych w obecności wody. Tempo tego procesu zależy od skały 

macierzystej na której tworzy się gleba, od klimatu i związanego z nim świata organicznego. Ogólnie 

gleby dzielimy na strefowe (związane ze strefą klimatyczną) i astrefowe (występujące w różnych 

strefach klimatycznych). 

Strefowe:    

-tundrowe-klimat subpolarny, płytkie i słabo wykształcone ze względu na wieczną zmarzlinę 

(północne krańce Eurazji i Ameryki Pn.); 

-bielicowe-klimat umiarkowany chłodny, na piaskach porośniętych lasami iglastymi, słabo 

rozwinięty poziom próchniczy, mało żyzne, silnie zakwaszone (Europa Śr. i Pn., Syberia, tajga 

Kanady, północna część USA) ; 

-brunatne i płowe-klimat umiarkowany ciepły o cechach oceanicznych, pod lasami mieszanymi i 

iglastymi, lepiej rozwinięty poziom próchniczy (Europa Zach. i Pd., Mandżuria, pn-wsch część USA, 

wsch Australia) 

-czarnoziemy-klimat umiarkowany ciepły o cechach lądowych, na lessach, przy udziale roślinności 

stepowej, wspaniale rozwinięty poziom próchniczy, najżyźniejsze gleby (stepy Ukrainy aż po 

Kazachstan, prerie Ameryki Pn.) 

-kasztanowate-klimaty ciepłe i suche, średnio żyzne (pd-zach Australia, Sudan w Afryce, 

południowa Argentyna); 

-szaroziemy półpustynne-słabo rozwinięty poziom próchniczy ze względu na niedostatek wody i 

brak roślinności (obszary pustynne w Azji Środkowej, Sahara, pustynie Australii); 

-czerwonoziemy, żółtoziemy, lateryty-klimat gorący i wilgotny, warstwa próchnicza niszczona 

przez nadmiar wód, są gęste, zbite o barwie czerwonej lub żółtej (Amazonia, Afryka Równikowa, 

Ameryka Środkowa, zajmują około 25% pow. lądów). 

Astrefowe: 

-mady (aluwialne)-tworzą się w dolinach rzecznych i deltach rzek z materiału niesionego przez wodę, 

bogate w próchnicę ( np.Nizina Chińska, dolina i delta Nilu, delta Gangesu i Brahmaputry) 

-rędziny-powstają na skałach wapiennych, dość duży poziom próchniczy, w klimacie 

umiarkowanym na wapieniach ( np. w Polsce Wyż. Kielecka i Lubelska), w klimacie 

śródziemnomorskim powstaje tzw. „terra rosa”. 

 

 



 

 



 

 


