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Gleba jest ożywionym składnikiem powierzchniowej warstwy ziemi w sferze

przenikania się skał (litosfery), wody (hydrosfery), atmosfery, i świata organizmów

(biosfery). Gleby występują na pograniczu tych sfer ale sfery te biorą udział w

powstawaniu i przekształcaniu gleb.

1. Co to jest gleba?





Grunty rolne                                             
Grunty leśne

WAŻNE !!!
To nie ,,gleba”
to ,,utwór glebowy”
lub ,,próbka gleby”



2. Jak powstaje gleba?
Gleba powstaje ze zwietrzeliny skalnej wskutek

oddziaływania na nią zmieniających się w czasie

formacji roślinnych, warunków klimatycznych i

wodnych oraz rzeźby powierzchni ziemi czyli reliefu.





3. Jaką rolę odgrywa gleba?

Funkcje ekologiczne

1) produkcja biomasy, stanowiącej podstawę pożywienia dla zwierząt i człowieka oraz źródła 
energii i surowców odnawialnych;

2) procesy filtracji, buforowania i transformacji; działające dzięki porowatości jak filtr, 

usuwający z wody zanieczyszczenia; z kolei chemiczne składniki gleby reagują ze 

składnikami wody, wytrącając je, a koloidy glebowe sorbują wymiennie jony; te dwa 

mechanizmy decydują o buforowych właściwościach gleby, mikroflora glebowa odpowiada 
natomiast za procesy mineralizacji i przemian biochemicznych substancji w glebie;

3) utrzymywanie naturalnego środowiska biologicznego i rezerwa genów

Funkcje bezpośrednio związane z działalnością człowieka

4) jest fizycznym środowiskiem życia dla organizmów żywych i podłożem dla terenów 

budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, tras komunikacyjnych, placów sportowych i 
terenów (obiektów) rekreacyjnych, składowisk, wysypisk i innych;

5) źródło surowców: wody, piasku, żwiru, torfu i innych;

6) miejsce zachowania przedmiotów spuścizny kulturalnej człowieka i historii Ziemi: 
archeologicznych i paleontologicznych

Blum [1995] wyróżnia sześć głównych funkcji gleby.



4. Jakie właściwości ma gleba?

CZĘŚCI SKŁADOWE GLEBY.

Gleba w sensie fizycznym jest układem trójfazowym złożonym z fazy:

- stałej, ciekłej i gazowej (4 fazę gleby stanowią organizmy żywe).



Uziarnienie (żwir, piasek, pył, ił, 

glina) – podstawowy parametr 

gleby decydujący o wszystkich 

jej właściwościach fizycznych

i chemicznych. 

Wydzielone kategorie agronomiczne gleb - zróżnicowanie przestrzenne pokrywy 

glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę: 

- gleby bardzo lekkie (bardzo podatne) 

- gleby lekkie (podatne) 

- średnie (średnio podatne) 

- ciężkie (mało podatne)





Zawartość próchnicy wpływa na:

- tworzenie się struktury agregatowej gleb;

- poprawę stosunków powietrzno-wodnych;

- zwiększenie pojemności wodnej;

- poprawę właściwości termicznych gleby;

- zwiększenie zdolności sorpcyjnych gleb;

- właściwości buforowe i odczyn gleb;

- zasobność w składniki pokarmowe.



Pojemność wodna – zdolność gleby do zatrzymywania wody. Postacie wody w glebie 

(woda dostępna dla roślin, woda niedostępna dla roślin).

Filtracja wody w utworach luźnych 
(piaski, żwiry)

Zatrzymywanie wody i podsiąk 
w utworach zwięzłych (pyły, gliny, iły)



Pojemność sorpcyjna – zdolność gleby do zatrzymywania kationów, anionów, 
gazów, pary wodnej i in. świadczącą pośrednio o żyzności gleby.  Można ją 
kształtować przez regulowanie pH gleby, wzmacnianie i zaszczepianie życia 

biologicznego, wnoszenie dodatkowych ilości materii organicznej, czy 
produktów zawierających minerały ilaste.

(cmol (+) x kg-1)
Próchnica                        450 
Minerały ilaste:
Kaolinit                          1 - 15
Haloizyt                         5 - 15
Chloryt                           3 - 40
Illit                                  5 - 40
Montmorylonit         60 - 130
Wermikulit               100 - 170



(źródło: Wiadomości Rolnicze Polska)

Odczyn gleb 

– określany wartością pH





5. Dlaczego gleba to niedoskonały warsztat pracy rolnika?

Prawo minimum Liebiga (beczka Liebiga) – prawo mówiące, 
że czynnik, którego jest najmniej (jest w minimum) działa ograniczająco na plon.

(Źródło: https://agrosmartlab.com/wp-content/uploads/2019/02/Zaopatrzenie-ro%C5%9Blin-w-Ca-i-B.pdf)



Zróżnicowanie w zawartości materii organicznej

Zakamienienie



Kurczliwość



Struktura gleb



6. Czy mamy sposoby na poprawę właściwości gleby?

Aby poprawić właściwości sorpcyjne gleby, ważne jest wzbogacanie jej w materię 
organiczną. Źródłem związków organicznych są na przykład: obornik, kompost i 

materiały organiczne pochodzenia odpadowego, węgiel brunatny, biowęgiel.



Zbiórka kamieni z pola



7. Czy mamy źródła informacji o glebach? 

W Polsce funkcjonuje stały monitoring właściwości gleb w tym:

- monitoring chemizmu gleb ornych Polski

(źródło: G. Siebielec 2017)



Mapy klasyfikacyjne
Skala 1:5000

AB. Gleby brunatne, gleby płowe, gleby bielicowe i gleby rdzawe

2. wytworzone z piasków

Klasa RIVb – gleby orne średniej jakości gorsze

a) Piaski słabo gliniaste, z domieszką pyłu, całkowite, domieszka pyłu 
wyraźnie wyczuwalna w palcach (15 – 25%) lub piaski słabo gliniaste pylaste, 
całkowite, w których przeważa pył gruby we frakcji pyłowej. W profilu 
glebowym mogą nieraz występować kamienie. Poziom próchniczny o 
miąższości około 25 cm, okresowo mogą być za suche. Są to gleby 
żytnio-ziemniaczane, na których dobre plony daje również seradela i łubin, 
a w dobrej kulturze rolnej i sprzyjających warunkach atmosferycznych można 
na nich uprawiać owies i koniczynę białą. 



Klasa RIIIb

b) Gleby płowe wytworzone z glin, lekkie. Poziom próchniczny o miąższości 

około 25 cm. Miąższość warstw spiaszczonych do gliniastego podłoża sięga 

60 – 80 cm. Gleby te są zmeliorowane lub nie wymagają melioracji. Przy 

odpowiednim nawożeniu dają dobre plony wszystkich roślin uprawnych.

Klasa RIVa

a) Gleby płowe wytworzone z glin, lekkie. Poziom próchniczny o miąższości 

około 25 cm. Spiaszczenie wierzchnich warstw sięga ponad 80 cm, a 

przechodzenie ich w gliniaste podłoże jest stopniowe. Są to dobre gleby 

żytnio-ziemniaczane.
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Mapy glebowo-rolnicze
Skala 1:5000

B – gleby brunatne

5 – kompleks przydatności rolniczej gleb żytni dobry

.pgl:gl – piaski gliniaste lekkie przechodzące na głębokości 
50-100 cm w gliny lekkie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


