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Gleba to cienka zewnętrzna warstwa pokrywająca 
niemal całą powierzchnię kuli ziemskiej. 

Ukształtowana została w wyniku procesów glebotwórczych 
ze zwietrzeliny skalnej w wyniku wietrzenia, czyli 
długotrwałego oddziaływania:

wody,

powietrza,

zmiennej temperatury,

mikroorganizmów..
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vbbn

http://slideplayer.pl/slide/56042/

http://www.geografia_liceum.republika.pl/pol_gleby.htm
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Profil gleby to przestrzenny układ kilku warstw gleby.

O – warstwa bogata w substancje organiczne, 
czyli związki węgla

A – warstwa zawierająca mniej substancji 
organicznych, a więcej soli mineralnych, 
gł. związki soli wapnia, magnezu i krzemu

B- warstwa rozkruszonych skał, pozbawiona 
substancji organicznych

C – warstwa zbudowana ze skał
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4.1.4.1. GlebyGleby bielicowebielicowe

Cecha charakterystyczna:

biały, górny poziom
wymywania, 
ubogi w próchnicę.

http://www.rynek-rolny.pl/artykul/gleby-bielicowe-poznaj-
charakterystyke-gleb-tworzonych-przez-piaski-wydmowe,3.html

https://sites.google.com/site/swiatgeografii/home/klasa-i-gimnazjum/strefy-
klimatyczno-roslinne-i-ich-wplyw-na-zroznicowanie-gleb-na-ziemi/gleba-bielicowa
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4.2.4.2. GlebyGleby brunatnebrunatne

Cecha charakterystyczna:

dość żyzne, zasobne
w próchnicę; barwa gleb
pochodzi od żelaza, 
uwolnionego w procesie
brunatnienia

http://www.geografia24.eu/index.php?strona=
_opracowania/geo_270proc

https://www.google.pl/search?q=profil+gleby&client=firefox-b-
ab&tbm=isch&imgil=oBu1OmACb8Ab4M%253A%253B6FlJaU0Af4uSuM%253Bhttp
s%25253
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4.3.4.3. CzarnoziemyCzarnoziemy

Cecha charakterystyczna:

najżyźniejsza gleba na świecie,  
czarna barwa pochodzi od dużej
zawartości próchnicy, powstałej
z butwiejących roślin

http://www.robotyziemneszczecin.pl/czarnozie
m-szczecin

https://www.google.pl/search?q=czarnoziemy&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhy5C7sYbSAhUBqCwKHQrcDaU
Q_AUICCgB&biw=1366&bih=659#imgrc=7Er2e0CSHlFF8M:
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4.4.4.4. RRęędzinydziny

Cecha charakterystyczna:

powstały ze skał węglanowych
i siarczanowych; zasobne w próchnicę
i w wapń, odczyn zasadowy, 

http://www.gleby.geo.uj.edu.pl/skiba.html

http://k-geo-zwolen-polska.blogspot.com/2015/05/polski-gleby-bielicowe-zajmuja-
25.html:
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4.5. Mady4.5. Mady

Cecha charakterystyczna:

występują w dolinach rzecznych
i wybrzeży morskich, żyzne;
powstały w wyniku nanoszenia
osadów przez wylewające
okresowo rzeki.

http://karnet.up.wroc.pl/~kabala/Inicjalne_rankery.html

http://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_270ty_g:
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4.6. gleby bagienne4.6. gleby bagienne

Cecha charakterystyczna:

mało urodzajne, występują na terenach
podmokłych; niedostatek tlenu w glebie

hamuje rozkład szczątków roślinnych
i prowadzi do powstawania torfu.

http://renaturalizacja.cba.pl/
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4.7. 4.7. GlebyGleby ggóórskierskie

Cecha charakterystyczna:

słabo wykształcone, zróżnicowane, 
zależne od typu podłoża, nachylenia
stoków, klimatu oraz składu
roślinności, która cechuje się
piętrowością

http://www.planetaziemia.pan.pl/03_pytanie_09_figs.htm

http://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_270ty_g:
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Gleba ma silne właściwości sorpcyjne, wchłania 
i zatrzymuje wodę oraz substancje odżywcze i mineralne.
Umożliwia to odżywianie roślin przez system korzeniowy. 
Gleba pochłania wiele związków, w tym również
toksycznych, dlatego przyczynia się do oczyszczania wód 
opadowych i gruntowych.

Dzięki właściwościom sorpcyjnym gleby możliwe jest:
 regulacja odczynu,

 magazynowanie dostarczonych w nawozach 
substancji odżywczych dla roślin,

 neutralizacja szkodliwych dla organizmów żywych 
substancji, które dostają się do gleby .
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Doświadczenie 1.

Odczynniki: próbka gleby, atrament, woda
Szkło i sprzęt laboratoryjny: 2 zlewki, lejek, saczek z bibuły, bagietka.

Obserwacje:
Niebieski roztwór atramentu po wymieszaniu
z glebą i przesączeniu staje się bezbarwny.

Wnioski:
Gleba wiąże cząsteczki barwnika znajdujące
się w atramencie, zatem ma właściwości 
sorpcyjne.

https://www.google.pl/search?q=lejek+z+s%C4%85czkiem&client=firefox-b-
ab&dcr=0&tbm=isch&imgil=GNpQdx7dbFQ7JM%253A%253Bcyvo3LqPSvtqgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbnd.ibe.edu.pl%25252Ftool-page%

roztwór 
atramentu
z glebą

Bezbarwny  
przesącz
przesącz
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fizyczna
zatrzymywanie substancji na powierzchni cząstek

glebowych w wyniku występowania napięcia 
powierzchniowego na powierzchni cząstek glebowych

SORPCJA GLEBYSORPCJA GLEBY
chemiczna

powstawanie 
substancji trudno 
rozpuszczalnych 

w wodzie

biologiczna
gromadzenie 

substancji 
pobieranych 
przez rośliny
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Odczyn gleby to jedna z najważniejszych właściwości gleby, 
która wpływa na rozwój roślin.
Ze względu na środowisko, wyróżniamy różne rodzaje gleb:

Odczyn
Wartość pH Przykłady uprawianych roślin

bardzo kwasowy
poniżej 4,5 borówka,  szczaw

kwasowy
4,6 – 5,5 żyto, rzodkiewka, cykoria, koper włoski, malina

lekko kwasowy
5,5 – 6,6

pszenica, jęczmień, rzepak, owies, ziemniak, 

pomidor, ogórek

zbliżony do obojętnego 6,6 – 7,2
burak cukrowy, jabłoń, groch, kalafior, fasola, 

porzeczka, szpinak

zasadowy
powyżej 7,2 majeranek , czosnek, orzech włoski, winorośl, por
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Niektóre rośliny są naturalnymi wskaźnikami kwasowo-
zasadowymi, tzn. informują o odczynie gleby za pośrednictwem koloru 
swoich kwiatów, np. hortensja:

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/141001/v/33/t/student-canon/m/i78Rbn2woh

Dla odmian niebieskich hortensji pH gleby jest kwasowe, 
dla odmian różowych zasadowe

Na barwy kwiatów hortensji wpływa również zawartość jonów glinu 
i żelaza. Ciekawostką jest fakt, iż niektóre białe odmiany w ogóle się nie 
wybarwiają. 17

3,5 – 4,0

skala pH

5,0 – 6,0 6,0 – 7,0

5,5 – 7,5 7,0 – 8,0

4,5 – 7,0

6,0 – 7,5

4,0 – 4,5
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Nawozy naturalne
Nawozy sztuczne

 kompost, obornik, nawóz kurzy
 kora drzew,
 odpady węgla brunatnego 

(miał,granulat), 
 sproszkowane skały wapienne,
 popioły drzewne
 nawozy biohumusowe
 nawozy zielone( łubin, seradela, wyka)

 fosforowe
-superfosfaty, np. Ca(H2PO4)2

 azotowe
-amonowe, np. NH4Cl
-saletra norweska, np. Ca(NO3)2
- saletra chilijska, np. NaNO3
 potasowe

-chlorkowe, np. KCl
-siarczanowe, np. K2SO4
- saletra indyjska, np. KNO3

pH

7

nawozy amonowe
obniżają pH gleby
(zakwaszają)

nawozy fosforowe
podwyższają pH gleby
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Metale ciężkie
(Pb, Hg, Cu, Zn, Cd i Mn) zawarte w pyłach i dymach, 
których źródłem są huty, kopalnie, zakłady przemysłu 
ciężkiego i energetycznego transport oraz komunikacja

Tlenki azotu, 
węgla i siarki

zawarte głównie w 
spalinach 

samochodowych

Węglowodory i ich pochodne
Ich źródłem jest m. in. ropa naftowa oraz 
produkty jej przeróbki, np. benzyna
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Nawozy sztuczne i pestycydy 
(środki ochrony roślin)
nadmiernie stosowane nawozy 
azotowe i pestycydy są
wymywane z pól lub przedostają
się ze ścieków zakładów 
produkujących nawozy sztuczne

Środki czystości
Stanowią część odpadów 

komunalnych, które zanieczyszczają
zbiorniki wodne, przedostając się

częściowo do gleby

Odpady stałe
Popioły, żużel, tworzywa sztuczne, metale i szkło to 

odpady przemysłowe, które są gromadzone na 
hałdach 21

Przepisy wymagań szczegółowych 
dotyczące oceny  zanieczyszczenia gleby

DZIENNIK USTAW 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Z dnia 5.września 2016r. – Poz. 1395

Rozporządzenie Ministra Środowiska  
z dnia 01.09.2016r. 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi



metody rekultywacji gleby

 kształtowanie gleby i szaty roślinnej 
przez racjonalne nawożenie 
i stosowanie odpowiednich upraw, 
przede wszystkim roślin 
przyczyniających się do powstania 
próchnicy

 kształtowanie rzeźby terenu

 osuszanie terenów podmokłych
i nawadnianie terenów przesuszonych

 pokrycie terenów skażonych warstwą
świeżej gleby

 umacnianie skarp

biologiczna techniczna
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