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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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Proces glebotwórczy nie kończy się, lecz trwa ciągle przyczyniając się do 

ciągłych przemian gleby. Tempo tworzenia gleby ze skały macierzystej - 1 cm 

przez 500 lat 

wg J. 

Hanes  





Gleba w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju 



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.  

Funkcje gleb w miastach – wpływ na 

temperatury i jakość powietrza   
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Duża zmienność potencjału gleb do wypełniania ich funkcji – to jakie 

gleby chronimy ma znaczenie 

Waloryzacja gleb 



Przejawy degradacji gleb 

•Erozja 

•Ubytek materii organicznej 

•Zakwaszenie 

•Zasklepianie (przejmowanie na cele nierolne) 

 

•Zanieczyszczenia  

•Zagęszczenie 

•Zasolenie 

•Zagrożenia mniej rozpoznane – środki ochrony roślin, 

farmaceutyki, mikroplastiki, antybiotykooporność 



Materia organiczna gleb w 

Polsce 



Rok Plon 
C z 

resztkami  
C z obornikiem 

  Mg ha-1 

1960 2.15 0.71 0.34 

1969 2.84 0.81 0.44 

1979 4.03 0.81 0.55 

1989 4.08 0.95 0.36 

1996 3.97 1.28 0.19 

2002 4.30 1.56 0.12 

2010 5.16 1.78 0.07 

Brak obornika nie musi oznaczać spadku zawartości materii 

organicznej w glebie – przykład woj. dolnośląskie 

Zmiany zawartości C w 

zależności od zawartości 

początkowej 
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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 



Poziom stosowania nawozów azotowych i wapniowych w Polsce  



Ryzyko erozji wodnej  



Zagrożenia środowiskowe związane z erozją nie ograniczają się 

jedynie do miejsca jej powstania i samej gleby. Materiał glebowy 

wyerodowany w wyniku erozji przemieszczany jest poza pole uprawne i 

dostaje się do wód powierzchniowych, powodując ich zanieczyszczenie, 

przede wszystkim związkami azotu i fosforu oraz środkami ochrony 

roślin. Innym ważnym elementem jest zamulanie dróg, poboczy oraz 

cieków wodnych. 



Zasklepianie gleb 

Okres 1990 - 2000, w EU urbanizowano około 1 000 km² 

rocznie i zabudowa wzrosła o prawie 6 %. W okresie 

2000 - 2006, tempo urbanizacji 920 km² rocznie.  

Pomiędzy 1990 a 2006 przybyło 9% obszarów przejętych 

pod zabudowę. 

 

Rocznie znika w Europie powierzchnia Berlina 

 

Polska 5-10 ha dziennie 

Znaczny udział gleb klas I-III w puli gleb odralnianych 



Dbałość o gleby w kontekście przeciwdziałania suszy oraz osiągania 

celów Zielonego Ładu, Farm to Fork, Biodiversity Strategy 
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Gleba jako organizm naczyń (cech) połączonych  



 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.    

Stan gleb w Polsce na podstawie badań monitoringowych  



Podsumowanie 

Właściwe gospodarowanie glebami powinno mieć następujące cele: 

 ograniczenie erozji wodnej i wietrznej gleby,  

 ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do gleby, umożliwiające 

produkcję zdrowej żywności,  

 utrzymanie poziomu materii organicznej przynajmniej na stałym poziomie, 

 utrzymanie zdolności gleby do zatrzymywania wody,  

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z gleby, 

 utrzymanie dobrej struktury gleby i unikanie zagęszczenia gleby, 

 unikanie zakwaszenia gleb 

 ochrona gleb o wielu funkcjach przed zasklepianiem.  


