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Abstract. The paper presents a Soil Map of the Pieniny National Park using
soil units according to the international classification FAO/WRB. The
presented map has been developed on the basis of already published carto-
graphic materials and other publications. The map is accompanied by a table
of correlations between the Polish taxonomy, the American taxonomy and the
FAO/WRB international classification.

WPROWADZENIE

Staraniami Międzynarodowego Towarzystwa
Gleboznawczego (ISSS) oraz FAO/UNESCO na
VI Kongresie ISSS w Paryżu w roku 1956 posta-
nowiono dokonać oceny zasobów gleb świata
(Bednarek i Prusinkiewicz 1997, WRB 1998).
Rozpoczęto prace nad stworzeniem międzynaro-
dowej platformy porozumienia w zakresie syste-
matyki gleb i ich nazewnictwa. Powstawały no-
we opracowania kartograficzne. W roku 1966
ukazała się Mapa Gleb Europy w skali 1:2,5 mln,
a w 1970 r. Mapa Gleb Świata w skali 1:5 mln.

Legenda do Mapy Gleb Świata została opubli-
kowana w 1974, kolejną poprawioną wersję
wydano w 1988 r. oraz w 1990 r, a ostatnie uzu-
pełnienia tej legendy pochodzą z wydania mię-
dzynarodowego centrum informacji o zasobach
glebowych w Wageningen (ISRIC) w roku 1997
(FAO 1997). Równolegle, staraniami szerokiej

grupy ekspertów z całego świata (zespół V Komi-
sji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb ISSS),
opracowano ostatnią wersję systematyki gleb
świata znaną, jako taksonomię World Reference
Base for Soil Resources (WRB, 1998).

Taksonomia FAO nawiązuje do klasycznych
klasyfikacji genetycznych. W miarę możliwości
zachowane zostało tradycyjne nazewnictwo, za-
stosowano jednak ilościowe kryteria wydzielania
poszczególnych jednostek systematycznych po-
przez poziomy diagnostyczne.

Klasyfikacja amerykańska znana jako Soil
Taxonomy stanowi pełną rewizję dotychczasowe-
go nazewnictwa i systematyki gleb (Soil Taxo-
nomy 1993, 1999). Gleboznawcy amerykańscy
stworzyli całkowicie nową terminologię wyko-
rzystując języki łaciński i grecki jako elementy
słowotwórcze jednostek glebowych (rzędów,
podrzędów, wielkich grup). Rząd (Order) grupuje
gleby o zbliżonej budowie profilu glebowego, ce-



chujące się podobieństwem genezy, przy uwz-
ględnieniu intensywności procesów wietrzenia.
Nazwa rzędu składa się z dwóch części: z ele-
mentu słowotwórczego i końcówki sol (od łac.
solum – gleba). Gleby podzielono na 12 rzędów:
Alfisole (gleby z poziomem wzbogacenia w ił ko-
loidalny np. gleby płowe), Andisole (gleby wy-
kształcone z popiołów wulkanicznych), Aridisole
(gleby regionów suchych), Entisole (gleby ini-
cjalne), Gelisole (kriogeniczne gleby obszarów
zimnych), Histosole (gleby organiczne), Incepti-
sole (tzw. gleby młode m.in. gleby brunatne, nie-
które mady, gleby glejowe), Mollisole (gleby za-
sobne w próchnicę np. czarnoziemy, ziemie
czarne, rędziny póchniczne), Oxisole (czerwone
gleby strefy międzyzwrotnikowej względnie su-
chej), Spodosole (bielice), Ultisole (czerwone
i żółte gleby wilgotnych stref gorących i wilgot-
nych), Vertisole (gleby gliniaste i pękające stref
ciepłych i suchych).

Podrzędy i wielkie grupy wydzielane są m.in.
na podstawie właściwości gleb, cech morfologi-
cznych a nazwy tworzone są poprzez dodawanie
kolejnej sylaby określającej charakterystyczne
cechy opisywanych gleb np. Rendoll (Rend z j.
polskiego – rędzina; oll – Mollisoll – gleba za-
sobna w próchnicę).

Klasyfikacja rosyjska dotychczas postrzegana
była jako typowa klasyfikacja genetyczna, cho-
ciaż w ostatnim wydaniu (Kłasifikacija Poczw
Rosiji 1997) obserwuje się przyjmowanie koncep-
cji amerykańskiej w dziedzinie systematyki i kar-
tografii gleb (m.in. tworzenie nazw jednostek gle-
bowych, poziomy diagnostyczne).

Inne europejskie klasyfikacje narodowe (m.in.
niemiecka, francuska, brytyjska) nawiązują do
klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa
Gleboznawczego (FAO 1997; WRB 1998) po-
przez poziomy diagnostyczne, ale w nazewnic-
twie wykazują narodową odrębność, chociaż
wzorem systematyk innych specjalności np. bota-
nicznych, przedstawiają odpowiedniki taksono-
mii międzynarodowej FAO, tak jak botanicy
o nazwie narodowej podają łacińskie nazwy
roślin.

Klasyfikacja Polskiego Towarzystwa Glebo-
znawczego (Systematyka Gleb Polski 1989), mi-
mo nawiązywania do koncepcji taksonomii ame-

rykańskiej i klasyfikacji międzynarodowej FAO,
utrzymuje również tradycyjne nazewnictwo pol-
skie. Przykładem tego jest Mapa Gleb Polski
w jednostkach FAO (Dobrzański, Kuźnicki, Bia-
łousz 1984). Stosowanie klasyfikacji FAO staje
się koniecznością w ramach kontaktów z przy-
rodnikami spoza Polski, bowiem umożliwia to
wymianę informacji, bez zniekształceń wynikają-
cych z tłumaczenia np. na język angielski. Stoso-
wanie klasyfikacji międzynarodowych pozwala
również na uwzględnianie zróżnicowania pokry-
wy glebowej w kontekście współczesnych mię-
dzynarodowych koncepcji kartografii gleb.

Celem tego opracowania, jest więc przedsta-
wienie pokrywy glebowej Pienińskiego Parku
Narodowego, podobnie jak Tatrzańskiego PN
(Skiba 1996), Bieszczadzkiego PN (Skiba i in.
1998), Magurskiego PN (Skiba i Drewnik 2000)
i innych parków górskich (Skiba i in. 2000),
w jednostkach taksonomii międzynarodowej. Po-
zwoli to również innym przyrodnikom na porów-
nanie gleb polskich parków narodowych z podo-
bnymi obiektami zagranicznymi.

MAPA GLEB

Przy opracowaniu Mapy Gleb Pienińskiego Par-
ku Narodowego w jednostkach taksonomii FAO
uwzględniono materiały kartograficzne wykona-
ne przez zespół B. Adamczyka (Adamczyk i in.
1980, 1982), oraz opracowanie zespołu J. Nie-
myskiej-Łukaszuk (Niemyska-Łukaszuk i in. –
ten tom). Opracowana mapa została przeredago-
wana i zaktualizowana, a przy jej wykreślaniu
uwzględniono jednostki kartograficzne (gleby
główne i towarzyszące). Za gleby główne przyję-
to te jednostki, które zajmują ponad 50% powie-
rzchni w obrębie wydzielonego konturu. W przy-
padku, gdy na obszarze występowały dwie
jednostki trudne do kartograficznego rozdzielenia
zastosowano wydzielenia kompleksowe np. para-
rędziny brunatne + rędziny brunatne, czyli Calca-
ric Cambisols + Cambic Rendzic Leptosols. Na
mapie wyznaczono również rędziny rumoszowe
(Rendzic-Calcaric Regosols) dla rumowisk pod-
stokowych (Skiba 1998).

Na zgeneralizowanej mapie topograficznej
przedstawiono w barwnych konturach dominują-
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ce jednostki taksonomiczne gleb, przedstawiając
w legendzie mapy udział jednostek towarzyszą-
cych.

STRUKTURA POKRYWY GLEBOWEJ

Pokrywa glebowa Pienińskiego Parku Narodowe-
go jest zróżnicowana i – podobnie jak i w pozo-
stałej części Karpat oraz w innych systemach
górskich – wykazuje ścisłe powiązanie z rzeźbą
i litologicznymi cechami podłoża geologicznego.
Przykładem tego są zarówno znaczne powierzch-
nie rędzin inicjalnych (Rendzic-Lithic Leptosols)
na wychodniach skał wapiennych (Sokolica,
Zamkowa Góra, Trzy Korony, Facimiech, Mace-
lowa i Nowa Góra), jak również rędziny rumo-
szowe (Calcaric Regosols) występujące na pod-
stokowych rumowiskach węglanowych (m.in.
pod Trzema Koronami, w rejonie Macelowej,

Piekiełka i góry Flaki). Wydaje się również, że
w genezie niektórych pienińskich pararędzin
(Calcaric Cambisols) dużą rolę odgrywały proce-
sy morfogenetyczne, czego dowodem są okruchy
wapienne w pokrywie zwietrzelinowej skał fli-
szowych.

W strukturze pokrywy glebowej przeważają
zasobne w składniki pokarmowe gleby brunatne
(Eutric Cambisols), które zajmują około 50% po-
wierzchni parku. Rędziny brunatne i próchniczne
(Rendzic – Cambic, Humic – Leptosols) i pararę-
dziny (Calcaric Cambisols), jako gleby o dość
dobrze wykształconym profilu glebowym, zajmu-
ją około 40% powierzchni parku. Różne warianty
rędzin inicjalnych i słabo wykształconych (Ren-
dzic Lithic Leptosols, Rendzic Umbric Leptosols,
Rendzic Calcaric Regosols) występują na węgla-
nowych wychodniach szczytów i stromych ścian
skalnych lub na rumowiskach podstokowych

Tabela 1. Gleby Pienińskiego Parku Narodowego w różnych klasyfikacjach.
Soils of the Pieniny National Park in different classifications.

Klasyfikacja wg FAO/Unesco – WRB
FAO/UNESCO – WRB Taxonomy

(FAO 1997, WRB 1998) 

Klasyfikacja Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego

Polish Soil Science Society taxonomy
(1989)

Klasyfikacja wg USDA
USDA Soil Taxonomy (1993, 1999)

Rendzic-Lithic Leptosols rędziny inicjalne Lithic Rendolls

Rendzic-Umbric Leptosols rędziny butwinowe Lithic-Umbric Rendolls

Rendzic-Cambic Leptosols rędziny brunatne Eutrochreptic Rendolls

Rendzic-Calcaric Regosols rędziny rumoszowe Lithic Rendolls

Rendzic-Humic Leptosols rędziny próchniczne Typic Rendolls

Calcaric Cambisols pararędziny brunatne Typic Eutrochrepts

Calcaric-Humic Cambisols pararędziny próchniczne Rendollic Eutrochrepts

Eutric Cambisols gleby brunatne właściwe
typowe/wyługowane

Typic Eutrochrepts

Gleyic Cambisols gleby brunatne oglejone Aquic Eutrochrepts

Dystric Cambisols gleby brunatne kwaśne Typic Dystrochrepts

Eutric Gleysols gleby glejowe Haplaquents

Histic Gleysols gleby torfowo-glejowe Humaquepts

Histosols gleby torfowe Fibrists

Haplic Fluvisols mady właściwe Typic Fluvaquents

Cambic Fluvisols mady brunatne Fluvaquentic Eutrochrepts

Mollic Fluvisols mady próchniczne Mollic Fluvaquents 
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i zajmują około 6% powierzchni. Pozostałe gleby
takie jak mady (Fluvisols), gleby glejowe (Gley-
sols) występują na niewielkich i rozproszonych
powierzchniach wśród dominujących gleb
brunatnych (Cambisols) i zajmują około 4% po-
wierzchni. Gleby torfowe (Histosols) występują
bardzo sporadycznie i na niewielkich powierzch-
niach i dlatego na mapie zaznaczone zostały tyl-
ko sygnaturą.

Szczegółowa charakterystyka gleb Pienińskie-
go Parku Narodowego, ich geneza, właściwości
i przestrzenne rozmieszczenie, zawarte są
w opracowaniu J. Niemyskiej-Łukaszuk i in. (ten
tom), dlatego w tej pracy, zgodnie z jej założenia-
mi, przedstawiono tylko mapę gleb (Ryc. 1)
i strukturę pokrywy glebowej w jednostkach ta-
ksonomicznych międzynarodowej klasyfikacji
FAO/WRB. Przedstawiono również korelacje po-
między Systematyką Gleb Polski, międzynarodo-
wą FAO i amerykańską taksonomią (Tab. 1).

PODSUMOWANIE

Poznanie właściwości gleb, ich genezy a także
zróżnicowania struktury pokrywy glebowej ma
znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne.
Znajomość gleb pozwala na ocenę zasobów śro-
dowiska przyrodniczego, na jego waloryzację pod
kątem użytkowania, a w obszarach chronionych
– na określenie strategii ochrony środowiska.

Gleba jest ważnym, bo wielofunkcyjnym
komponentem środowiska przyrodniczego. Ucze-
stnicząc w obiegu materii i energii przez ekosy-
stemy, bierze ona udział w akumulacji substancji
organicznej, w obiegu składników biogennych,
w retencjonowaniu i udostępnianiu wody. Sorp-
cyjne i jonowymienne zdolności gleby (kompleks
sorpcyjny) pozwalają uznać glebę za swoisty ro-
dzaj naturalnego filtru, dzięki któremu zachowa-
na jest stabilność dla ekosystemów w przypadku
silnej presji czynników zewnętrznych (buforo-
wość gleby).

Rola gleby nie ogranicza się tylko do produ-
kcji biomasy, chociaż jest to jedna z ważniej-
szych funkcji gleby. Bytujący w glebie zespół mi-
kroorganizmów zwany edafonem uczestniczy
w procesach rozkładu i humifikacji resztek ro-
ślinnych, co prowadzi do powstawania próchnicy

glebowej. Spełniana jest w ten sposób sanitarna
funkcja gleby. Próchnica glebowa i minerały ila-
ste tworzą specyficzny kompleks składników
glebowych, charakteryzujący się dużymi zdolno-
ściami sorpcyjnymi i jonowymiennymi, które od-
powiedzialne są za magazynowanie wody i łatwo
dostępnych dla roślin składników pokarmowych.
Ta charakterystyczna dla pokryw glebowych
zdolność do pochłaniania wody (funkcja hydro-
logiczna) i rozpuszczonych w niej składników
(także związków toksycznych) stanowi o wspo-
minanej już funkcji naturalnego filtru, zatrzy-
mującego lub unieruchamiającego szkodliwe dla
abiotycznej części środowiska składniki. Rozpo-
znanie pokrywy glebowej Pienińskiego Parku
Narodowego pod kątem wielofunkcyjności gleby,
jako komponentu środowiska przyrodniczego jest
warunkiem kształtowania strategii ochrony przy-
rody na tym obszarze.

Dla gospodarki rolniczej gleba stanowi pod-
stawową bazę produkcyjną, w środowiskach na-
turalnych, w zależności od zróżnicowania żyzno-
ści występujących tam gleb, rozwijają się
rozmaite leśne lub łąkowe zbiorowiska roślinne
wkomponowane w charakterystyczne krajobrazy
(funkcja krajobrazowa).

Przedstawiona mapa struktury pokrywy glebo-
wej w jednostkach taksonomii międzynarodowej
umożliwia studia porównawcze z obszarami
chronionymi innych państw. Mapa ta, wraz z ze-
stawieniem tabelarycznym korelacji pomiędzy
systematyka polską a klasyfikacją FAO/WRB
oraz taksonomią amerykańską mogą być również
przydatne dla ogółu przyrodników prowadzących
badania w Pieninach a publikujących swe prace
w czasopismach zagranicznych.
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SUMMARY

A soil map has been created for the Pieniny Na-
tional Park situated in the central part of the West-
ern Carpatians (Fig. 1). The map uses soil units
according to the FAO/WRB international classifi-
cation. The map is accompanied by a table of
correlations between the FAO/WRB international
classification recommended by the International
Union of Soil Sciences, the Polish taxonomy de-
veloped by the Polish Society of Soil Science and
the Soil Taxonomy by USDA (Tab. 1). In the pro-
cess of creation of the presented map carto-
graphic materials published by B. Adamczyk with
team and J. Niemyska-Łukaszuk with team have
been used. Dominant soil taxonomical units have
been shown as colour contours on the map and
the contribution of the associated soil units has
been included in the legend.
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