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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie 
charakteryzowania czynników klimatycznych i glebowych. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, abyś 

bez problemów mógł korzystać z poradnika, 
− cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas zajęć, 
− materiał nauczania − „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania 

umiejętności praktycznych, 
− zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz opanować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw pytań i zadań. Pozytywny wynik sprawdzianu 

potwierdzi, Ŝe dobrze pracowałeś podczas zajęć i ukształtowałeś umiejętności z zakresu 
tej jednostki modułowej, 

− wykaz literatury. 
W materiale nauczania zostały opisane zagadnienia dotyczące czynników klimatycznych 

i ich pomiaru, opady i rodzaje opadów, klimatyczne czynniki siedliska, wpływu warunków 
klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin, doboru roślin do uprawy, glebowych 
czynników siedliska, fizykochemicznych właściwości gleby, składu mechanicznego gleb, 
charakterystyki podstawowych typów gleb, klasyfikacji gleb, map glebowych, erozji gleb, 
 i rekultywacji środowiska. 

Materiał nauczania umieszczony w poradniku zawiera najwaŜniejsze, ujęte w duŜym 
skrócie treści, dotyczące omawianych zagadnień. Powinieneś korzystać takŜe z innych źródeł 
informacji, a przede wszystkim z podręczników wymienionych w spisie literatury na końcu 
poradnika. 
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oraz ochrony środowiska 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− wyszukiwać podstawowe informacje dotyczące czynników klimatycznych, rodzajów gleb 
i procesów glebotwórczych, 

− korzystać z prognoz pogody i komunikatów meteorologicznych, 
− wyszukiwać informacji w róŜnych źródłach, 
− selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, 
− korzystać z map glebowych, 
− obserwować i opisywać zjawiska przyrodnicze, 
− dostrzegać i opisywać związki między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem 

i jego działalnością, 
− współpracować w grupie, 
− obsługiwać komputer na poziomie podstawowym. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− wyjaśnić pojęcia: suma i rozkład temperatury, albedo, fotoperiodyzm, jarowizacja, 

przymrozek, suma i rozkład opadów, wilgotność względna i bezwzględna powietrza, siła 
i kierunek wiatru, okres wegetacji, zastoisko mrozowe, 

− dokonać pomiaru czynników klimatycznych, 
− scharakteryzować warunki klimatyczne regionu, 
− określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin, 
− dobrać rośliny ogrodnicze do uprawy w określonych warunkach klimatycznych, 
− wyjaśnić pojęcia: gleba, warstwa orna, podglebie, podeszwa płuŜna, Ŝyzność, urodzajność, 

kultura gleby, próchnica, odczyn gleby, woda gruntowa, erozja, 
− scharakteryzować podstawowe typy gleb, 
− określić skład mechaniczny oraz fizykochemiczne właściwości gleby,  
− wykonać odkrywkę glebową, 
− określić budowę gleby na podstawie odkrywki, 
− ocenić przydatność gleby pod uprawę roślin ogrodniczych, 
− odczytać mapy glebowo–rolnicze, 
− wyjaśnić zjawisko zmęczenia gleby oraz określić sposób rekultywacji. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Czynniki klimatyczne i ich pomiar 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Poznanie podstawowych wiadomości dotyczących czynników klimatycznych, w jakich 
rosną rośliny uprawowe oraz poznanie wpływu tych czynników na wzrost i rozwój roślin jest 
niezbędne do prowadzenia prawidłowych zabiegów uprawowych przez ogrodnika. Wszystkie 
czynniki działają na roślinę zespołowo i wzajemnie się warunkują. Aby otrzymać wysokie 
plony roślin niezbędne jest poznanie wpływu czynników klimatycznych na ich rozwój, wzrost 
i plonowanie. Aby działalność ogrodnika była prawidłowa i przynosiła korzystne efekty, musi 
on posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na ich rozwój. 

Do czynników klimatycznych zaliczamy: 
– promieniowanie słoneczne, 
– temperaturę gleby i powietrza, 
– ciśnienie atmosferyczne, 
– wiatr, 
– parę wodną w atmosferze, 
– produkty pary wodnej, 
– pogodę i klimat. 

Promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi jest jedyną postacią energii decydującą 
o zasobach energetycznych środowiska. Zachodzące na słońcu reakcje termojądrowe 
wydzielają olbrzymie ilości energii, która dociera do górnych warstw atmosfery ziemskiej. 
Do Ziemi dociera zaledwie część tego promieniowania. W atmosferze ziemskiej znaczna 
część promieniowania słonecznego jest rozpraszana i odbijana przez zawiesiny stałe i ciekłe 
(woda, lód, zanieczyszczenia), a częściowo takŜe absorbowana. Oddziaływanie to 
doprowadza do osłabienia promieniowania. W atmosferze wyróŜniamy następujące rodzaje 
promieniowania: bezpośrednie jest to promieniowanie docierające bezpośrednio od tarczy 
słońca do powierzchni Ziemi, rozproszone, które dociera po zmianie kierunku wskutek 
załamania bądź odbicia (zachmurzenie), i całkowite, to promieniowanie rozproszone 
i bezpośrednie docierające do powierzchni. Promieniowanie słoneczne bezpośrednie  
i rozproszone dochodzące do podłoŜa atmosfery (gleba, rośliny i inne) podlega zjawisku 
absorpcji i odbicia. Zdolność odbijania promieniowania przez daną powierzchnię nosi nazwę 
albedo; jest to stosunek ilości promieniowania odbitego od podłoŜa, do całkowitego 
promieniowania padającego na podłoŜe. 
Jarowizacja jest to proces biochemiczny zachodzący pod wpływem niskich temperatur 
u roślin ozimych i wieloletnich, wpływający na ich zakwitanie. Rośliny te, bez okresu chłodu 
mogą rozwijać się tylko wegetatywnie, w ogóle nie tworząc kwiatów. Zjawisko to ma 
praktyczne zastosowanie w ogrodnictwie, gdzie np. aby wytworzyły się pędy kwitnące cebuli, 
rośliny te muszą przejść przez okres jarowizacji w temperaturze 5–10°C. Dlatego teŜ cebulę 
wysadkową naleŜy przetrzymywać w temperaturach optymalnych dla jarowizacji (5–8°C), 
natomiast temperatur tych trzeba unikać przechowując cebulę dymkę. Jarowizację 
wykorzystuje się w produkcji nasion niektórych gatunków warzyw. W warunkach Polski, 
w rejonie nadmorskim o łagodnych zimach, moŜna tą metodą produkować nasiona odmian 
wczesnej kapusty głowiastej. Nasiona sieje się z końcem czerwca lub na początku lipca, 
rośliny zimują w polu, wiosną zaś wykształcają od razu pędy kwiatostanowe i wydają wysoki 
plon dorodnych nasion. Niemniej waŜnym zjawiskiem w uprawach ogrodniczych jest 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 8

zaleŜność długości okresów ciemności i światła (nocy i dnia) w cyklu dobowym dla rozwoju 
roślin, które jest określane jako fotoperiodyzm. 

W okresie rozwoju kaŜda roślina potrzebuje dostatecznej ilości ciepła. Stosunkowo 
najmniej wymagające pod tym względem są rośliny pastewne (np. buraki, rzepa pastewna), 
a do najbardziej ciepłolubnych naleŜą m.in. herbata, figi czy owoce cytrusowe. Odpowiednia 
temperatura powietrza, niezbędna dla rozwoju kaŜdej rośliny zaleŜy przede wszystkim od 
połoŜenia geograficznego, nasłonecznienia i usłonecznienia. Dla rolników niezwykle istotna 
jest znajomość skrajnych wartości tzw. temperatur krytycznych, poniŜej (lub powyŜej) 
których roślina obumiera. Dla wielu upraw wyjątkowo niebezpieczne są przymrozki. Ich 
wystąpienie moŜe zniszczyć pąki kwiatowe, kiełkujące zboŜa i ziemniaki, powodując tzw. 
straty mrozowe. Niekorzystne są takŜe zbyt długo utrzymujące się wysokie temperatury 
powietrza, zwłaszcza przy równoczesnym niedostatku wilgoci (większość roślin uprawianych 
w strefie umiarkowanej obumiera przy temperaturze powietrza powyŜej 40°C). Z temperaturą 
powietrza związana jest długość okresu wegetacyjnego, czyli przeciętna liczba dni w roku, w 
których średnia temperatura dobowa powietrza przekracza 5°C. W strefie klimatów 
umiarkowanych ma ona decydujące znaczenie dla wielkości plonów. W klimatach gorących, 
gdzie wegetacja nie jest ograniczona temperaturą powietrza, pozwala to rolnikom na więcej 
niŜ jeden zbiór rocznie, zwłaszcza na terenach nawadnianych. Temperatura gleby to suma 
energii kinetycznej bezładnego ruchu cząstek. Przemieszczanie się ciepła w glebie zaleŜy od 
przewodnictwa cieplnego i pojemności cieplnej gleby, a te z kolei od składu mineralnego 
gleby, jej struktury i porowatości oraz od zawartości powietrza i wody. Zamarzanie gleby 
polega na zamarzaniu wody zawartej w glebie. Gleba zamarzając osiąga temperaturę niŜszą 
od 0oC, gdyŜ woda w glebie zawiera pewne ilości soli. Gleba zamarzając i odmarzając 
wykonuje ruchy (podnosi się i opada), jest to niekorzystne dla roślin, gdyŜ moŜe 
mechanicznie uszkadzać korzenie roślin. Pomiaru temperatury gleby dokonuje się na 
poletkach o wymiarach 2x4m, pozbawionych roślinności. Termometry umieszcza się na 
głębokościach 5, 10, 20, 50 i 100cm. Do pomiaru uŜywa się specjalnych termometrów 
o róŜnej długości. Powietrze atmosferyczne nagrzewa się od powierzchni ziemi. W wyniku 
absorpcji promieniowania słonecznego nagrzewa się od powierzchni gruntu, a od niego 
kilkumilimetrowa warstewka powietrza. Ciepłe powietrze jest lŜejsze i unosi się ku górze, 
a na jego miejsce napływa powietrze chłodniejsze. JeŜeli powierzchnia Ziemi jest ochłodzona, 
to początkowo oziębia się najniŜsza warstwa powietrza, a następnie coraz wyŜsze. 
W przebiegu dobowym i rocznym temperatury powietrza występują zmiany okresowe  
i nieokresowe. Z punktu widzenia roślin szczególnie niebezpieczne jest występowanie 
inwersji przygruntowej temperatury tj. wzrostu temperatury wraz z wysokością nad 
poziomem gruntu w kilkumetrowej warstwie powietrza. Dzieje się tak gdyŜ przy pogodzie 
bezchmurnej i bezwietrznej powierzchnia gruntu ochładza się nocą na skutek georadiacji nawet do 
temperatury ujemnej. Mogą, więc powstać tzw. przymrozki radiacyjne. Oprócz tego inwersja moŜe 
powstać w wyniku napływu poziomego, chłodnego powietrza, co w połączeniu z georadiacją 
znacznie zwiększa moŜliwość wystąpienia przymrozków. Temperaturę powietrza mierzy się przy 
pomocy termometru. Termometr składa się ze zbiornika (receptor) połączonego z bardzo 
cienką rurką (kapilara) oraz osłony, wewnątrz której znajduje się podziałka (skala). Zmiana 
temperatury otoczenia zmienia objętość rtęci lub alkoholu w zbiorniku. Wielkość temperatury 
odczytuje się według połoŜenia słupka cieczy na tle skali. 

Ciśnienie atmosferyczne jest to masa słupa powietrza, którego wysokością jest grubość warstwy 
atmosfery, a podstawą jednostka powierzchni, np. 1cm2 lub 1m2. Do pomiaru ciśnienia 
atmosferycznego słuŜy barometr, a ciśnienie wyraŜa się w hektopaskalach(hPa). Ciśnienie 
atmosferyczne jest to takie ciśnienie powietrza, które w temperaturze 0oC, na poziomie morza 
w szerokości geograficznej 45° jest równowaŜone przez cięŜar słupa rtęci o wysokości 
760mm, a więc równe 1013,12hPa. 
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Wiatr to poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi, wywołany róŜnicą 
ciśnienia atmosferycznego. Określa się następujące cechy wiatru: prędkość, kierunek i siłę. 
Kierunek wiatru określa się według stron świata z których wieje, wyznacza się w stopniach 
miary kątowej według 16–stopniowej skali lub w rumbach. Prędkość wiatru jest to droga, 
jaką przebywa masa poruszającego się powietrza w jednostce czasu. Prędkość wiatru podaje 
w metrach na sekundę lub w kilometrach na godzinę. Siła wiatru jest to parcie wywierane 
przez poruszające się powietrze na napotkaną przeszkodę. Do pomiaru i obserwacji wiatru 
uŜywa się wiatromierzy. Umieszcza się je na wysokości 10m nad powierzchnią Ziemi, na 
słupie w odległości równej co najmniej dziesięciokrotnej wysokości od najbliŜszych 
wysokich przedmiotów. 

Opady dostarczają wodę niezbędną do wzrostu roślin, przy czym dla ich prawidłowego rozwoju 
waŜna jest nie tylko suma, ale i rozkład opadów w ciągu roku. Jeśli opady w okresie wegetacyjnym 
nie występują w wystarczającej ilości, to uprawa roślin jest moŜliwa tylko na terenach sztucznie 
nawadnianych. Opadami atmosferycznymi nazywamy opadające z atmosfery na powierzchnię 
Ziemi ciekłe lub stałe produkty kondensacji pary wodnej. WyróŜniamy następujące rodzaje opadów: 
– deszcz -  są to pojedyncze krople wody o średnicy od 0,5mm do 5mm lub mniejsze, 
– mŜawka - jest to opad drobnych kropel o średnicy mniejszej od 0,5mm, padających gęsto, 
– śnieg - jest to opad kryształków lodu często o rozgałęzionych strukturach występujący 

w temperaturze około 0°C i niŜszej. MoŜe mieć formę: gwiazdek, śniegu ziarnistego (ziarna 
lodowe o średnicy około 1mm), krupy śnieŜnej (opad białych nieprzejrzystych ziaren lodu 
o kształcie kulistym i średnicy 2–5mm), 

– grad - jest to opad bryłek lodu o rozmiarach 5–50mm i większe, opad gradu ma charakter 
przelotny. 

Ze względu na czas trwania, opady dzielimy na ciągłe (trwające kilkanaście godzin) oraz przelotne 
(krótkotrwałe, do kilkudziesięciu minut o zmiennym natęŜeniu). Do pomiaru opadu słuŜy 
deszczomierz. Wysokość opadu wyraŜa się w milimetrach, co oznacza grubość warstwy wody, jaka 
utworzyłaby się na powierzchni Ziemi, gdyby woda pochodząca z opadu nie spływała, nie 
wsiąkała i nie parowała. 

 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1.  Deszczomierz Hellmanna (a) i jego części składowe (b) 1– powierzchnia zbierająca opad, 2 – odbiornik,  
3 – podstawa, 4 – zbiornik na wodę opadowa, 5 – menzurka, 6 – wkładka na śnieg, 7 – trzymadło [8, s. 40] 

 
Deszczomierz, to okrągły blaszany pojemnik o określonej powierzchni wlotowej, mający 

wewnątrz mniejszy zbiornik, w którym gromadzi się woda opadowa. Pomiar wielkości opadu 
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wykonywany jest w Polsce za pomocą deszczomierza Hellmanna (rys. 1). Deszczomierz ten 
składa się z trzech części. Cześć górna – to metalowy walec zakończony w górnej części 
krawędzią, a w dolnej części lejkiem. Powierzchnia zbiorcza ma 200cm2. Odbiornik nałoŜony 
jest na podstawę, w której znajduje się zbiornik na wodę. Deszczomierz znajduje się na 
trzymadle zamocowanym na słupku w taki sposób, aby powierzchnia zbiorcza znajdowała się 
na wysokości 1m. Opad mierzy się o godzinie 7. W tym celu wodę z naczynia przelewa się do 
wykalibrowanej (w milimetrach) menzurki, a wyniki zapisuje do dziennika jako sumę 
opadów poprzedniej doby. Deszczomierz ustawia się w miejscu, które zapewnia swobodny 
dostęp opadów ze wszystkich stron, zwłaszcza przy skośnym kierunku padania kropli w czasie 
silnego wiatru. Wielkość opadu określa się w milimetrach. 

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla określonego obszaru (miejscowości, regionu) 
wieloletni przebieg pogody, w którym uwzględnia się wszystkie moŜliwe na tym obszarze 
typy pogody oraz przeciętne wieloletnie następstwo. Klimat powstaje w wyniku 
oddziaływania promieniowania słonecznego, zjawisk fizycznych zachodzących w podłoŜu 
atmosfery, cyrkulacji atmosferycznej. Określenie klimatu następuje na podstawie wieloletnich 
obserwacji meteorologicznych. 
Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Para wodna przedostaje się do 
atmosfery głównie w wyniku parowania z powierzchni wodnych, lądowych, transpiracji 
roślin. Najpowszechniej stosowane w praktyce meteorologicznej przyrządy słuŜące do 
pomiaru wilgotności powietrza, skonstruowano opierając się na zjawisku pochłaniania pary 
wodnej przez niektóre ciała. Przy ich konstrukcji wykorzystano zaleŜność intensywności 
parowania od niedosytu wilgotności. Najprostszym przyrządem za pomocą którego moŜna 
zmierzyć wilgotność powietrza jest higrometr włosowy. Przyrządem rejestrującym w sposób 
ciągły wilgotność jest higrograf. W przyrządach tych wykorzystano właściwości wydłuŜania 
się odtłuszczonego włosa w miarę wzrostu wilgotności i kurczenia się w przypadku 
zmniejszania się wilgotności powietrza. 

 

 

Rys. 2. Higrometr włosowy: 1 – napięte włosy, 2 – układ dźwigniowy, 3 – wskazówka, 4 – skala wilgotności  
[10, s. 63] 
 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie wyróŜnia się czynniki klimatyczne? 
2. Jakie wyróŜnia się rodzaje promieniowania słonecznego? 
3. Co to jest albedo? 
4. Na jakich głębokościach dokonuje się pomiaru temperatury gleby? 
5. Jakie warunki określają przymrozek? 
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6. Co to jest ciśnienie atmosferyczne? 
7. Co to jest wiatr? 
8. Co to są opady? 
9. Jakie wyróŜnia się rodzaje opadów? 
10. Z jakich elementów zbudowany jest deszczomierz Hellmanna? 
11. Co to jest klimat? 
12. Jakimi przyrządami dokonuje się pomiaru wilgotności? 
13. Z jakich elementów zbudowany jest higrometr włosowy? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj pomiaru temperatury powietrza w ciągu tygodnia i określ średnią temperaturę. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje na temat temperatur w internecie, 
2) odczytać temperaturę z termometru zaokiennego we własnym domu, 
3) zanotować w notatniku zmierzone temperatury powietrza, 
4) określić średnią temperaturę powietrza w ciągu tygodnia, 
5) przedstawić wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− dostęp do Internetu, 
− termometr, 
− notatnik i przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj schemat deszczomierza Hellmanna, nazwij jego części. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać schemat deszczomierza w poradniku dla ucznia, 
2) wykonać schemat w zeszycie, 
3) umieścić nazwy poszczególnych części na schemacie, 
4) przedstawić na forum grupy wykonany schemat. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− stanowisko z dostępem do Internetu, 
− zdjęcia, foliogramy deszczomierzy 
− ołówek i przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić, co to jest temperatura? � � 
2) wymienić czynniki klimatyczne? � � 
3) wyjaśnić, co to jest klimat? � � 
4) wyjaśnić, co to jest kierunek wiatru? � � 
5) zdefiniować pojęcie: albedo? � � 
6) dokonać pomiaru temperatury powietrza? � � 
7) wyjaśnić, co to jest opad? � � 
8) wymienić rodzaje opadów? � � 
9) określić kierunek wiatru? � � 
10) wyjaśnić zasadę działania higrometru włosowego? � � 
11) scharakteryzować budowę deszczomierza Hellmanna? � � 
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4.2. Wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój 
i plonowanie roślin. Dobór roślin do uprawy 

 

4.2.1. Materiał nauczania 
 

O właściwym wykorzystaniu czynników klimatycznych przez ogrodnika na wzrost, 
rozwój i plonowanie roślin decyduje jego wiedza. Dzięki tej wiedzy moŜna w pewnym 
zakresie kształtować środowisko tak, aby roślinie stworzyć jak najlepsze warunki do pełnego 
wykorzystania jej naturalnego potencjału plonotwórczego. KaŜdy z czynników klimatycznych 
ma inny wpływ na rozwój i plonowanie roślin, jednak aby rozwój roślin następował 
prawidłowo muszą wszystkie brać w nim udział. 

Na rozwój i plonowanie roślin wywiera wpływ stosunek dnia do długości nocy. Z tego 
względu w Polsce uprawiane są głównie rośliny długiego dnia (np. zboŜa), występują 
natomiast trudności z uprawą roślin krótkiego dnia. Rośliny krótkiego dnia mają stosunkowo 
duŜe wymagania cieplne (często nazywane są ciepłolubnymi). W ostatnim czasie, proces 
produkcji roślin ciepłolubnych jest dostosowywany do warunków cieplnych panujących 
w Polsce. Temperatura powietrza i gleby ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu i plonowania 
roślin, dlatego waŜne jest określenie optymalnych temperatur potrzebnych do kiełkowania 
i wschodów. Zbyt niska temperatura w okresie kiełkowania doprowadza do gnicia nasion. 
Siewy wiosenne nie powinny być z tego powodu zbyt wczesne. Siewy zbyt późne są równieŜ 
niekorzystne, gdyŜ rośliny wschodzą za późno, co moŜe spowodować straty w plonie. Po 
wschodach roślin temperatura wywiera zasadniczy wpływ na przebieg fotosyntezy, obieg 
wody, kwitnienie i formowanie plonu. Temperatury wyŜsze, przy odpowiedniej wilgotności 
oznaczają wyŜsze plony. Zbyt wysoka temperatura hamuje rozwój roślin i wpływa na spadek 
plonu. Wilgotność powietrza ma duŜe znaczenie dla roślin w okresie siewu i ich wzrastania. 
W warunkach klimatu Polski, parowanie z gruntu jest korzystne wiosną, gdyŜ przyczynia się 
do szybkiego odprowadzania nadmiaru wody nagromadzonej w okresie jesienno zimowym 
i podniesienia temperatury gleby. W okresie letnim parowanie jest niekorzystne, poniewaŜ 
zmniejsza się bilans wodny pola uprawowego. W takich wypadkach wskazane jest wykonanie 
zabiegów agrotechnicznych przeciwdziałających wysychaniu głębszych warstw gleby lub 
zabiegów nawadniających (deszczowanie, zamykanie lub otwieranie zastawek w rowach 
melioracyjnych). Opady atmosferyczne decydują o bilansie wodnym gleby i stanowią główne 
źródło zaopatrzenia roślin w wodę. Wiatr oddziałuje na roślinność w mniejszym stopniu niŜ 
ciepło, światło i woda. Pozytywne działanie wiatru polega na zapylaniu roślin wiatropylnych, 
rozsiewaniu nasion, regulowaniu ilości dwutlenku węgla w warstwie powietrza, umacnianiu 
systemu korzeniowego roślin. Natomiast szkodliwe działanie wiatru to: odkrywanie korzeni 
roślin, zwiewanie śniegu, kaleczenie roślin piaskiem, zniekształcanie koron i pni drzew, 
przenoszenie na znaczne odległości zarodników chorób i szkodników roślin. 

Istniejące w Polsce nieznaczne róŜnice klimatyczne, wywierają duŜy wpływ na wysokość 
i plonowanie niektórych gatunków roślin ogrodniczych. Rejonizacja produkcji ogrodniczej 
oparta jest na cechach klimatu róŜnych rejonów Polski i prowadzona jest tylko dla duŜej 
produkcji towarowej. Planując duŜą bazę produkcji pomidorów dla celów przetwórczych, 
naleŜy ją lokalizować tam, gdzie jakość surowca - owoców pomidora będzie najwyŜsza. 
PoniewaŜ pomidor jest rośliną ciepłolubną, wymagającą w okresie wzrostu wysokich 
temperatur, silnego nasłonecznienia i długiego okresu wegetacyjnego, jego uprawa będzie 
najkorzystniejsza w pasie województw południowych. Innym przykładem moŜe być uprawa 
kapusty późnej, kalafiorów czy selerów, gdzie najwaŜniejszym czynnikiem klimatycznym jest 
duŜa ilość opadów. Dlatego rośliny te najlepiej udają się w tych rejonach Polski, które 
odznaczają się w porze letniej większą ilością opadów i niŜszymi temperaturami, 
przeciwdziałającymi nadmiernej transpiracji roślin i parowaniu gleby. WraŜliwych na mróz 
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gatunków drzew owocowych nie naleŜy uprawiać w północno – wschodnich rejonach Polski, 
gdyŜ prawdopodobieństwo przemarznięcia jest bardzo duŜe. 

Zjawiska niekorzystne dla upraw rolniczych i sadowniczych występujące w okresie 
wegetacyjnym to oprócz mrozów i przymrozków nadmierne opady o charakterze nawałnic, 
opady gradu oraz silne wiatry. MoŜemy przeciwdziałać skutkom suszy, jeśli dysponujemy 
odpowiednimi urządzeniami nawadniającymi. Nadmierne opady powodują wymywanie z roślin 
związków azotu, wymywanie związków mineralnych z warstwy ornej gleby, stwarzają dogodne 
warunki dla chorób grzybowych. Płynące strumienie wody niszczą strukturę gleby, a miejscami 
zmywają całą warstwę orną. Od ukształtowania terenu zaleŜą tzw. zastoiska mrozowe. Powstają 
one na dnie dolin lub w zamkniętych zagłębieniach. Zastoiska mrozowe są najbardziej 
niebezpieczne dla drzew owocowych, gdyŜ powodują przemarzanie większość drzew w okresie 
surowych zim, które występują w Polsce. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie wyróŜnia się klimatyczne czynniki siedliska? 
2. Jaki wpływ ma temperatura na rozwój roślin? 
3. Jaki wpływ ma wilgotność na wzrost i rozwój roślin? 
4. Jaki jest wpływ opadów atmosferycznych na rozwój roślin? 
5. Jakie jest pozytywne działanie wiatru na rozwój roślin? 
6. Jakie jest szkodliwe działanie wiatru na rozwój roślin? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Scharakteryzuj pozytywne i negatywne czynniki klimatyczne wpływające na rozwój 

roślin. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać informacje zamieszczone w poradniku dla ucznia, dotyczące czynników 
klimatycznych, 

2) odnaleźć informacje w Internecie, 
3) określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost roślin, 
4) zaprezentować na forum grupy zdobyte informacje. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− zeszyt i materiały piśmienne, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Zaplanuj uprawę roślin ogrodniczych z wykorzystaniem prognozy pogody. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaplanować najkorzystniejszy termin uprawy roślin określonych przez nauczyciela, 
2) skorzystać z informacji IMiGW zawartych w Internecie, 
3) zaplanować terminy prac, zapisać je w zeszycie, 
4) przedstawić swoje propozycje na forum grupy. 
  

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− Internet, 
− poradnik dla ucznia, 
− materiały piśmienne, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  Tak Nie 

1) wyjaśnić, jaki wpływ ma temperatura na wzrost i plonowanie roślin? � � 
2) wyjaśnić, jaki wpływ mają warunki klimatyczne na wzrost roślin? � � 
3) wyjaśnić wpływ zbyt niskiej temperatury na kiełkowanie roślin? � � 
4) określić wpływ wilgotności na wzrost i plonowanie roślin? � � 
5) wymienić, jakie zabiegi agrotechniczne zapobiegają wysychaniu 

gleby? 
 
� 

 
� 
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4.3. Glebowe czynniki siedliska. Fizykochemiczne właściwości 
gleby 

 

4.3.1. Materiał nauczania 
 

Gleba jest to przekształcona i oŜywiona powierzchniowa część gruntu, wytworzona z róŜnych 
skał w skutek działania klimatu, organizmów Ŝywych, wody, rzeźby terenu, czasami przy udziale 
człowieka. Wykazuje zdolność do produkowania roślin, co odróŜnia ją od martwej skały. 

Uprawa gleby działa głównie na wierzchnią jej warstwę zwaną rolą lub warstwą 
uprawową. Podeszwą płuŜną nazywamy górną część warstwy podoranej (podskibia), 
nadmiernie zagęszczonej wskutek ugniatania, zbyt wilgotnego dna bruzdy, kołami ciągnika, 
płozami pługów itp. Na tak ubitym dnie zatrzymują się drobne cząstki glebowe, wymywane 
z górnej warstwy gleby przez wodę opadową, a po pewnym czasie tworzy się silnie zbita 
warstwa, która utrudnia krąŜenie wody i powietrza oraz przenikanie korzeni. MoŜna ją 
zlikwidować poprzez dooranie ugniecionej warstwy do warstwy ornej pogłębiaczem albo 
w sposób biologiczny, uprawiając rośliny głęboko korzeniące się, np. motylkowate lub 
nawozy zielone. 
Podglebie to nazwa wszystkich poziomów glebowych znajdujących się między poziomem 
próchnicznym (ornym) a skałą macierzystą. śyzność gleby jest to naturalna zdolność gleby 
do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi ona zespół morfologicznych, fizycznych, 
chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych i biologicznych właściwości gleby, 
zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Jest wypadkową naturalnej 
zasobności i właściwości gleby. Naturalna Ŝyzność gleby jest wynikiem procesu 
glebotwórczego i zaleŜy od zawartości w glebie m.in. koloidów glebowych, związków 
mineralnych, próchnicy, drobnoustrojów. śyzność gleby zwiększa się m.in. poprzez 
odpowiednie nawoŜenie, uprawę, stosowanie płodozmianu i meliorację. Urodzajność gleby 
jest to zmodyfikowana przez działalność rolnika zdolność gleby do zaspokajania potrzeb 
roślin. Urodzajność jest cechą określającą wartość produkcyjną gleby. WyróŜnia się: 
– urodzajność potencjalną, 
– urodzajność aktualną. 

Miarą urodzajności jest plon (urodzaj). Na glebach urodzajnych, przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych moŜna osiągać wysokie plony.  

Kultura gleby jest to zdolność gleby do nabywania sprawności. Próchnica, humus są to 
bezpostaciowe, organiczne szczątki w róŜnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego 
procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebach albo na jej powierzchni (np. w lesie).  

Wodami gruntowymi są zasoby wody w podziemnych warstwach skał, zwanych warstwą 
wodonośną. Są one zasilane przez wody opadowe, które przenikają przez warstwy 
przepuszczalne dla wody i zatrzymują się ponad warstwami nieprzepuszczalnymi. Jednak 
gromadzenie i magazynowanie wód gruntowych wymaga dziesiątków lub setek lat. Woda 
gruntowa jest waŜna dla utrzymania gleby przy Ŝyciu. 

Znaczący wpływ na kształtowanie się gleb ma czas trwania poszczególnych procesów.  
Proces glebotwórczy jest to działanie zespołu czynników fizycznych, chemicznych 

i biologicznych przekształcającego skały i inne powierzchniowe utwory geologiczne w glebę 
o określonych właściwościach biochemicznych i morfologicznych. Procesy glebotwórcze 
prowadzą do wytworzenia charakterystycznych dla danego środowiska gleb. 

Czynniki glebotwórcze to: 
– klimatyczne (opady, temperatura, wiatr), 
– geologiczne (skład skały macierzystej, rzeźba terenu), 
– biologiczne (wpływ organizmów glebowych – edafonu), 
– gospodarcze (działalność człowieka). 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 17

Procesy kształtujące glebę to: 
a) proces przygotowawczy tak zwane wietrzenie – proces ten prowadzi do rozdrobnienia 

skał oraz tworzenia się nowych, wtórnych minerałów; powierzchnia staje się 
przepuszczalna dla wody i powietrza; w takich warunkach mogą rozwijać się korzenie 
roślin, 

b) właściwe procesy glebotwórcze – podczas ich trwania następuje przeobraŜenie substratu 
glebowego w utwór częściowo oŜywiony przy udziale organizmów Ŝywych, głównie 
drobnoustrojów, które wzbogacają go w próchnicę, witaminy, enzymy, hormony, 

c) procesy przemieszczania produktów wietrzenia i humifikacji (powstawania próchnicy), 
procesy te mogą prowadzić do koncentracji pewnych składników w jednym miejscu, a ich 
ubytku w innych. 
Podczas tych procesów następuje przemieszanie się materiałów chemicznych wywołane 

przemywaniem pionowym i poziomym. Pierwszy etap tworzenia się gleb to wietrzenie 
podłoŜa. Jego intensywność zaleŜy od klimatu oraz rodzaju wietrzejącej skały. Następnie 
rozpoczyna się działalność organizmów Ŝywych: bakterii, grzybów, mchów i porostów. Ze 
względu na róŜną aktywność organizmów na poszczególnych podłoŜach, w róŜnym tempie 
zachodzą przemiany chemiczne. Drugi etap procesu glebotwórczego dokonuje się pod 
wpływem roślinności trawiastej i wysokiej. Rośliny odŜywiają się składnikami mineralnymi 
podłoŜa. Rozwijające się jednocześnie drobnoustroje przyspieszają rozkład obumierających 
roślin, co sprzyja wytwarzaniu się próchnicy. Ta z kolei wykorzystywana jest ponownie przez 
rosnące na tym podłoŜu rośliny. W końcowym kształtowaniu się gleby uczestniczą: 
mikroflora oraz fauna glebowa. Dlatego teŜ takie same gleby mogą powstawać na róŜnym 
podłoŜu skalnym. Czarnoziemy, gleby brunatne, gleby płowe mogą powstawać – na lessach, 
a czarne ziemie, gleby brunatne, gleby płowe – na glinach morenowych. Na niektórych 
skałach powstaje tylko jeden rodzaj gleb na przykład: rędziny zawsze powstają na skałach 
węglanowych lub siarczanowych. KaŜda gleba ma w przekroju charakterystyczny wygląd 
i budowę czyli tak zwany profil. MoŜna wyróŜnić na nim poszczególne warstwy glebowe 
powstałe w wyniku działania czynników glebotwórczych. Wygląd i budowa profilu świadczą 
o kierunku procesów glebotwórczych i wskazują, w jakim stadium rozwoju znajduje się dana 
gleba. Procesy glebotwórcze przebiegają w określonych warunkach klimatycznych, na 
określonych skałach macierzystych, pod wpływem określonej szaty roślinnej i prowadzą do 
ukształtowania się odpowiednich typów gleb. Do podstawowych procesów glebotwórczych 
zalicza się: 
– proces inicjalny – prowadzący do powstania gleb prymitywnych, przy udziale zbiorowisk 

drobnoustrojów, mchów, porostów, 
– proces przemywania (płowienia) – polegający na wypłukiwaniu z górnych poziomów 

gleby minerałów bez ich uprzedniego rozkładu, 
– proces bielicowania – przebiega przy kwaśnym odczynie gleby, zwłaszcza w lasach 

iglastych, polega na wypłukiwaniu w głąb profilu gleby produktów rozkładu minerałów, 
przemieszczeniu ulegają zwłaszcza Ŝelazo i glin tworząc łatwo rozpuszczalne 
kompleksowe związki z substancjami humusowymi, 

– proces oglejenia – jest to zespół zjawisk polegający na redukcji (odtlenianiu) mineralnych 
części utworu glebowego w warunkach duŜej wilgotności, w obecności substancji 
organicznej, gleby lub oglejone poziomy glebowe mają charakterystyczne niebiesko – 
zielonkawe zabarwienie, proces ten przebiega najczęściej w poziomach nadmiernie 
wilgotnych, o ograniczonej ilości powietrza, 

– proces brunatnienia – jest typowy dla wielogatunkowych lasów liściastych, polega na 
rozkładzie glinokrzemianów i wydzieleniu zawartego w nich Ŝelaza, nadając glebie 
charakterystyczną barwę: od Ŝółtobrunatnej poprzez ceglastą lub czerwonobrunatną po 
brunatną, 
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– proces bagienny – to długotrwałe przemiany chemiczne i strukturalne, którym poddawane 
są szczątki roślin bagiennych w warunkach stałej, nadmiernej wilgotności i braku dostępu 
powietrza (anaerobiozy), w taki sposób tworzą się muły lub torfy, 

– proces murszenia – przebiega po odwodnieniu torfowiska w warstwach gleb mułowych, 
torfowych i gytiowych, po ustaniu anaerobiozy czyli po ustaleniu się warunków 
tlenowych (aerobowych); jest to złoŜony proces biochemiczny, prowadzący do 
humifikacji (próchnienia) i częściowej mineralizacji masy torfowej, w wyniku tego zanika 
pierwotna włóknista struktura torfu; odwodniony torf, muł czy gytia kurczą się i pękając 
tworzą drobne bryły, w dalszym procesie murszenia bryły te dzielą się, tworząc ziarna 
powstającego murszu. 
Cechą charakterystyczną procesów glebotwórczych jest wzajemne oddziaływanie masy 

mineralnej gleby oraz organizmów Ŝywych i martwych. W glebie zachodzą złoŜone procesy 
rozkładu i przeobraŜania substancji organicznej, a procesy dominujące w poszczególnych 
etapach rozkładu moŜna określić na podstawie produktów końcowych. Są to: 
– mineralizacja, 
– humifikacja – czyli tworzenie się próchnicy, 
– torfienie, 
– murszenie, 
– zwęglanie (karbonizacja). 

Podstawą oceny właściwości fizycznych gleby jest jej układ trójfazowy. Polega on na 
tym, Ŝe składniki gleby występują w trzech stanach – stałym, ciekłym i gazowym. Oznaczanie 
cech fizycznych gleb to określanie: 
– składu granulometrycznego gleby, 
– gęstości (cięŜaru) gleby – określenie gęstości wymaga pobrania próbek glebowych 

z zachowaniem naturalnej struktury, wysuszenia ich, a następnie zwaŜenia i obliczenia 
stosunku masy do objętości, 

– zwięzłości gleby, 
– porowatości gleby, 
– plastyczności gleby, 
– przylepności gleby, 
– pęcznienia i kurczenia się gleby, 
– właściwości wodnych gleby, 
– właściwości cieplnych. 

Gęstość gleby jest to stosunek masy stałej fazy gleby (wysuszonej w temperaturze 105ºC) 
do jej objętości (bez przestrzeni powietrznych). 

Zwięzłość – siła, z jaką cząsteczki glebowe są ze sobą spojone. Zwięzłość gleby 
poprawiają występujące w niej związki koloidalne. Zwięzłość gleby określa się na podstawie 
gęstości gleby. 

Porowatość – suma wszystkich wolnych przestrzeni przypadających na określoną 
jednostkę objętości gleby. Porowatość gleby zaleŜy od jej struktury, składu mechanicznego, 
wilgotności, temperatury, działalności korzeni i zwierząt glebowych. Największą porowatość 
do 85% wykazują gleby torfowe, najmniejszą zaś gleby ilaste. Przeciętna porowatość wynosi 
około 50% objętości gleby. Zmniejsza się wraz z głębokością. 

Plastyczność – jest to podatność gleby, będącej w stanie wilgotnym, do formowania 
w róŜne kształty. ZaleŜy ona od wymiarów cząsteczek. Gleby cięŜsze – gliniaste i ilaste są 
bardziej plastyczne niŜ pylaste. Plastyczność gleby ocenia się poprzez próby jej formowania. 

Przylepność – to zdolność przylegania gleby do róŜnych przedmiotów. Nie jest to 
poŜądana cecha – powoduje zwiększenie oporu podczas uprawy gleby i zuŜycie większej 
ilości energii. 
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Lepkość zaleŜy od wilgotności i składu mechanicznego gleby. Przylepność gleb ocenia się 
poprzez sprawdzanie przylegania gleby do przedmiotów. Gleby gliniaste przylegają do 
przedmiotów drewnianych, a gleby piaszczyste do Ŝelaza. 

Pęcznienie i kurczenie się – występuje w glebach bogatych w związki koloidalne. 
Pęcznienie to zwiększanie objętości gleby przy nawilgotnieniu, kurczenie się to zmniejszenie 
objętości przy wysuszaniu. 

O właściwościach wodnych gleby decyduje ilość wody i roztworów glebowych 
wchodzących w jej skład. Jest to woda wolna, woda kapilarna, woda błonkowata, woda 
higroskopowa, woda molekularna, para wodna. Woda glebowa zawiera sole oraz powietrze 
i związki organiczne, jest roztworem glebowym, z którego rośliny czerpią składniki 
odŜywcze i mineralne. 

Właściwości cieplne – to pojemność cieplna. Intensywność nagrzewania gleby i szybkość 
utraty ciepła związane są z jej barwą i wilgotnością. 

Oznaczanie cech chemicznych gleb to określanie: 
– zawartości substancji organicznych w glebie, 
– zawartości węgla organicznego utlenianego, zawartości próchnicy w glebie, 
– zawartości azotu w glebie, 
– odczynu (pH) gleby, 
– zdolności sorpcyjnych gleby. 

W glebach prawidłowo wykorzystywanych panuje równowaga między rozkładem 
substancji organicznej, a powstawaniem próchnicy. JeŜeli takiej równowagi nie ma, oznacza 
to, Ŝe w glebie toczą się procesy: zakwaszenia, akumulacji substancji toksycznych. Zawartość 
substancji organicznych moŜe wahać się od kilku do kilkunastu i więcej procent. 

Zawartość węgla organicznego utlenianego oraz zawartość próchnicy – jest miarą ilości 
substancji organicznej w glebie oraz wskaźnikiem stopnia humifikacji. Ilość węgla 
organicznego w warstwie ornej gleb Polski waha się od 1 do 2%, w czarnoziemach, madach 
i rędzinach 1–3%, w glebach leśnych 10–40%. Na podstawie zawartości węgla w glebie, 
oznacza się ilość próchnicy. 

Zawartość azotu – to obecność w glebie azotu organicznego (w substancjach 
organicznych w glebie) oraz róŜnych związków azotu mineralnego. Wskaźnikiem obecności 
azotu w glebie moŜe być występowanie takich roślin jak pokrzywa zwyczajna, gwiazdnica 
i szczyr roczny. 

Odczyn (pH) gleby – to odczyn środowiska glebowego, określający aktywność 
biologiczną gleby czyli warunki bytowania roślin, mikroorganizmów i fauny glebowej. 

Zdolności sorpcyjne gleby – to właściwości polegające na pochłanianiu i zatrzymywaniu 
przez koloidy (rozłoŜone cząstki skał, resztek roślinnych i zwierzęcych występujących 
w glebie) róŜnych cennych związków i poszczególnych składników wchodzących w skład 
soli rozpuszczonych w wodzie glebowej. W szczególności zdolność tą posiada próchnica 
glebowa. Od pojemności sorpcyjnej gleby zaleŜy jej odporność na degradację. Właściwości 
sorpcyjne chronią składniki pokarmowe: potas, wapń, magnez, grupę amonową przed 
wypłukiwaniem z gleb i regulują odczyn. Neutralizują teŜ dostające się do gleby substancje 
szkodliwe. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest gleba? 
2. W jaki sposób przebiega proces glebotwórczy? 
3. Jakie czynniki mają wpływ na proces tworzenia się gleb? 
4. W jaki sposób przebiega proces inicjalny? 
5. W jaki sposób przebiega proces wymywania? 
6. W jaki sposób przebiega proces bielicowania? 
7. W jaki sposób przebiega proces oglejenia? 
8. W jaki sposób przebiega proces bagienny? 
9. W jaki sposób przebiega proces murszenia?  
10. Jakie wyróŜnia się cechy fizyczne gleb? 
11. Jakie wyróŜnia się właściwości chemiczne gleb? 
12. Co oznacza termin sorpcja? 
13. Co to jest pH gleby? 
14. Jakie właściwości gleby moŜna ocenić na podstawie obecności na niej określonych roślin? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opisz profil glebowy na przykładzie gleby bielicowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w poradniku dla ucznia informacje o budowie profilu glebowego, 
2) wyszukać w innych źródłach informacje o profilach glebowych, 
3) zanotować zdobyte informacje w notatniku, 
4) przedstawić na forum grupy profil glebowy na przykładzie gleby bielicowej. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− notatnik, materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ pH gleby za pomocą paska wskaźnikowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) nasypać niewielką ilość (grudkę) gleby do probówki, 
2) zalać ją 3cm3 wody destylowanej, 
3) zatkać korkiem probówkę i wytrząsać przez kilka minut, 
4) odstawić probówkę aŜ do sklarowania cieczy, 
5) kroplę tej cieczy nanieść pręcikiem szklanym na papierek uniwersalny lub pasek 

wskaźnikowy o zasięgu skali pH 1 do pH 14 i wysuszyć, 
6) po wysuszeniu papierka na podstawie skali, odczytać wartość pH i określić odczyn gleby, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 21

7) zapisać wynik w notatniku. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− probówka, 
− pręcik szklany, 
− paski testowe (wskaźnikowe), 
− notatnik, materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Porównaj skład granulometryczny dwóch próbek gleby na podstawie analizy sitowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) nasypać, przesiać kolejno próbki gleby przez sita o średnicy oczek 2mm, 0,63mm 
i 0,22mm, 

2) zwaŜyć kolejne frakcje gleby pozostałe na sitach 2mm, 0,63mm i 0,2mm, 
3) zapisać masę kolejnych, pozostałych na sitach frakcji, 
4) porównać wyniki obu prób, 
5) scharakteryzować skład granulometryczny obu prób, 
6) zanotować w notatniku wynik badania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− dwie próby gleby, 
− sita: 2mm, 0,63mm, 0,22mm, 
− waga laboratoryjna, 
− pojemniki na kolejne frakcje gleby, 
− notatnik, ołówek, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić pojęcie „gleba”? � � 
2) scharakteryzować, na czym polega proces glebotwórczy? � � 
3) scharakteryzować proces inicjalny? � � 
4) scharakteryzować proces wymywania? � � 
5) scharakteryzować proces oglejenia? � � 
6) wymienić czynniki glebotwórcze? � � 
7) wymienić cechy fizyczne gleb? � � 
8) wymienić cechy chemiczne gleb? � � 
9) wskazać metody badania cech chemicznych gleby? � � 
10) określić gęstość gleby? � � 
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4.4. Klasyfikacja i charakterystyka typów gleb 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Oceniając przydatność uŜytkową gleb, naleŜy zwrócić uwagę na kategorie uŜytkowe gleb. 
Do najwaŜniejszych kategorii zaliczamy: 
− gleby orne (gleby uprawne) – odznaczają się duŜym dynamizmem procesów glebotwórczych, 

dzięki uprawie, nawoŜeniu i nawadnianiu, w glebach tych następuje intensywniejszy rozkład 
substancji mineralnych i organicznych, 

− gleby darniowe (łąkowo–pastwiskowe), 
− gleby leśne, 
− grunty pod wodami. 

W Polsce, mimo zmian, największą powierzchnię (51,7% w 2003r.) zajmują nadal gleby 
orne. Gleby orne podlegają klasyfikacji w oparciu o wartość rolniczą gleb, określaną jako 
bonitacja. Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej 
(spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim uŜytkowaniu i zagospodarowaniu. 
W klasyfikacji bonitacyjnej gleby uŜywa się słowa grunt, które stosowane jest nie zawsze 
konsekwentnie. MoŜe ono oznaczać glebę, uŜytek lub dowolny fragment ziemi uŜytkowanej 
rolniczo, wykazujący pewną jednolitość lub stanowiący całość terenu, z tytułu własności lub 
przydatności rolniczej. Powszechna bonitacyjna klasyfikacja gleb w Polsce została 
przeprowadzona na podstawie Uchwały Prezydium Rządu z dnia 4.VI.1956r. Szczegółowe 
kryteria bonitacyjne zawiera Tabela Klas Gruntów, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8.I.1957r. w sprawie klasyfikacji gruntów. Tabela klas gruntów obejmuje 
bonitację gleb: 
– gruntów ornych, 
– uŜytków zielonych, 
– gruntów pod lasami, 
– gruntów pod wodami. 

Klasy bonitacyjne gleb ornych: 
– klasa I – gleby orne najlepsze, 
– klasa II – gleby orne bardzo dobre, 
– klasa III a – gleby orne dobre, 
– klasa III b – gleby orne średnio dobre, 
– klasa IV a – gleby orne średniej jakości – lepsze, 
– klasa IV b – gleby orne średniej jakości – gorsze, 
– klasa V – gleby orne słabe, 
– klasa VI – gleby orne najsłabsze, 
– klasa VI Rz – gleby pod zalesienia. 

Klasyfikacja terenów zielonych (bonitacja uŜytków zielonych) wyodrębnia sześć klas 
bonitacyjnych. Klasa I, II, III, IV, V, VI. Grunty pod lasami dzieli się na 6 klas bonitacyjnych, 
róŜnicując je w sposób podany przy klasyfikacji gruntów ornych oraz zespołów roślinnych. Klasy 
gleb pod wodozbiorami ustala się według klas przewaŜających gruntów otaczających wodozbiór. 
Grunty pod wodozbiorami zalicza się do 6 klas bonitacyjnych. Powierzchnia uŜytków rolnych 
ciągle maleje, wzrasta natomiast powierzchnia lasów i zadrzewień. Struktura uŜytkowania 
gruntów w Polsce ulega zmianom ze względu na: 
– ewolucję gleb, 
– rozwój mechanizacji, 
– chemizację upraw, 
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– degradację środowiska naturalnego, 
– upływ czasu. 

Systematyka gleb Polski uwzględnia kryteria genetyczne, (to znaczy łączy gleby, które 
podobnie powstawały pod wpływem czynników geologicznych), procesu glebotwórczego 
oraz gospodarczej działalności człowieka. Typy gleb występujące w Polsce to: 
− gleby inicjalne skaliste (litosole), 
− gleby inicjalne luźne (regosole), 
− gleby inicjalne ilaste (pelosole), 
− gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał masywnych (rankory), 
− gleby słabo wykształcone ze skał luźnych (arenosole), 
− rędziny, 
− pararędziny, 
− czarnoziemy, 
− gleby brunatne właściwe, 
− gleby brunatne kwaśne, 
− gleby płowe, 
− gleby rdzawe, 
− gleby bielicowe, 
− bielice, 
− gleby glejobielicowe, 
− glejobielice, 
− czarne ziemie, 
− gleby opadowo–glejowe, 
− gleby gruntowo–glejowe, 
− gleby mułowe, 
− gleby torfowe, 
− gleby murszowe, 
− gleby murszowate, 
− mady rzeczne, 
− mady morskie, 
− gleby deluwialne, 
− sołonczaki, 
− gleby sołonczakowate, 
− sołońce, 
− hortisole, 
− rigosole, 
− gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu, 
− gleby antropogeniczne próchniczne, 
− pararędziny antropogeniczne, 
− gleby słone antropogeniczne. 
Gleby inicjalne (skaliste, luźne, ilaste, bezwęglanowe, słabo wykształcone ze skał 
masywnych i słabo wykształcone ze skał luźnych) to gleby w stadium tworzenia się ze skał, 
masywnych, luźnych i bezwęglanowych. Pod względem rolniczym przedstawiają na ogół 
bardzo małą wartość uŜytkową. 
Rędziny są glebami wytworzonymi na zwietrzałych skałach wapiennych i gipsowych. 
Charakteryzują się duŜą zawartością wapnia. Ich jakość zaleŜy od stopnia związku ze skałą 
macierzystą. Silnie związane z podłoŜem, po nawilgoceniu stają się grząskie, a po 
wyschnięciu zbite. W miarę upływu czasu, wykształca się profil glebowy i dzięki temu 
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poprawia się ich jakość. W Polsce rędziny występują głównie na wapiennych wyŜynach. 
Rędziny są glebami o dość korzystnych warunkach dla większości roślin uprawowych. 
Najlepsze rędziny nadają się pod uprawę niektórych warzyw oraz stanowią dość dobre gleby 
pod sady. 
Pararędziny to gleby wytworzone ze skał okruchowych zawierających węglany takie jak: 
piaskowce wapniste, iłołupki (flisz) oraz skały nie scementowane tj. gliny zwałowe, utwory 
pyłowe, iły i piaski margliste. Zajmują około 1% powierzchni kraju. Są glebami 
litogenicznymi, a jednocześnie śródstrefowymi. Stanowią naturalne siedliska lasów 
liściastych. 
Czarnoziemy to bardzo Ŝyzne gleby powstałe na podłoŜach lessowych, czasem na glinach 
marglistych, bogatych w związki wapnia (w warstwie ornej często obecny jest węglan 
wapnia) i magnezu. Czarnoziemy posiadają duŜą ilość próchnicy, powstałej z butwiejących 
szczątków łąkowo–stepowych roślin zielnych, która nadaje tej glebie czarną barwę. Nazwa 
tych gleb wskazuje na barwę pochodzącą od duŜej zawartości substancji próchniczych. Do 
najwaŜniejszych gleb czarnoziemnych naleŜą: szare gleby leśne, czarnoziemy, czarne gleby 
tropikalne. Porowata budowa tych gleb powoduje, Ŝe są one wysoce przepuszczalne 
i przewiewne. Na czarnoziemach, jako najbardziej wartościowych pod względem rolniczym 
glebach, moŜna uprawiać z powodzeniem praktycznie wszystkie rośliny. Są zaliczane do 
najŜyźniejszych gleb świata. Jest to gleba strefy umiarkowanej, która występuje na 
wszystkich kontynentach ok. 6% powierzchni, głównie na stepach Eurazji (Ukraina, Rosja, 
Kazachstan), oraz na preriach Ameryki Północnej i w Argentynie. W Polsce czarnoziemy 
występują na nielicznych, niewielkich powierzchniowo terenach łącznie ok. 1% powierzchni, 
głównie na WyŜynie Lubelskiej i Kielecko–Sandomierskiej oraz na przedpolu Karpat i Sudetów. 
Na tych glebach uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. 
Gleby brunatnoziemne są to gleby bogate w glinokrzemiany, a często równieŜ zasobne 
w węglan wapnia. Charakteryzują się intensywnym wietrzeniem fizycznym i biochemicznym. 
Są one dość Ŝyzne i zasobne w próchnicę (typ mull, mull–moder lub moder) – zawartość do 
3–4%. Gleby te występują na wszystkich kontynentach. W Polsce głównie w zach. i północnych 
regionach (Pojezierzu Mazurskim, Nizinie Wielkopolskiej) oraz na WyŜynie Małopolskiej. Na 
gleby brunatnych o średniej ilości próchnicy uprawia się pszenicę oraz chmiel. 
Gleby bielicowe są to gleby o barwie jasnej, powstałe na piaskach, słabo urodzajne, uprawia 
się na nich Ŝyto i ziemniaki. 
Mapy glebowe przedstawiają w określonej skali rozmieszczenie gleb na określonym 
obszarze. Mapy glebowe istnieją jako: 
− mapy glebowo – przyrodnicze, 
− mapy glebowo – bonitacyjne, 
− mapy glebowo – rolnicze (przydatności rolniczej), 
− mapy wilgotnościowo – glebowe uŜytków zielonych, 

Mapy glebowo – przyrodnicze przedstawiają rozmieszczenie typów, rodzajów bądź 
gatunków gleb. Mapy glebowo – bonitacyjne przedstawiają rozmieszczenie gleb według klas 
jakości. Mapy glebowo – rolnicze przedstawiają rozmieszczenie kompleksów przydatności 
rolniczej, z jednoczesnym określeniem przynaleŜności do odpowiednich klas, według 
klasyfikacji bonitacyjnej, a takŜe pewnych elementów treści przyrodniczej. Mapy 
wilgotnościowo – glebowe uŜytków zielonych przedstawiają rodzaje i gatunki oraz zasięgi 
prognostycznych kompleksów wilgotnościowo – glebowych. Wszystkie mapy wykonuje się 
w skali. Według tego kryterium podziału rozróŜniamy mapy małoskalowe (mniejsze niŜ 
1:100000), średnioskalowe (1:25000, 1:50000) i wielkoskalowe (1:2000, 1:5000, 1:10000). 
Mapy glebowe mogą być opracowywane na inne potrzeby np. mogą przestawiać właściwości 
gleb, zasobność w składniki pokarmowe, czy jak ostatnio, mogą być opracowywane na 
potrzeby związane z dopłatami bezpośrednimi. Mapy glebowe są przeznaczone głównie dla 
potrzeb planistów. SłuŜą one do rejonizacji upraw roślin, projektowania melioracji wodnych, 
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do celów podatkowych, urbanistycznych, zalesień. Mapy uzupełniane są opisami 
zawierającymi charakterystykę środowiska, trudną do przedstawienia na rysunku oraz inne 
potrzebne informacje. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są kategorie uŜytkowe gleb? 
2. Czym charakteryzują się gleby orne? 
3. Co oznacza termin bonitacja gleb? 
4. Jakie są klasy bonitacyjne gruntów ornych w Polsce? 
5. Jakie są typy gleb występujące w Polsce? 
6. Czym charakteryzują się gleby bielicowe? 
7. Jakie uprawy moŜna prowadzić na czarnoziemach? 
8. Gdzie występują gleby brunatnoziemne w Polsce? 
9. Które gleby są najlepsze do upraw ogrodniczych? 
10. Jaki typ gleb znajduje się w twojej okolicy? 
11. Na jakich ziemiach moŜna uprawiać buraki cukrowe? 
12. Czym charakteryzują się rędziny? 
13. Jakie uprawy moŜna prowadzić na rędzinach? 
14. Jakie są rodzaje map glebowych? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zbadaj profil glebowy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykonać odkrywkę glebową o głębokości około 100cm, 
2) przyjrzeć się dokładnie odkrytym warstwom profilu glebowego, 
3) określić grubość i barwę poziomów genetycznych profilu, 
4) nazwać poszczególne poziomy, 
5) wykonać schematyczny rysunek w notatniku, 
6) zaprezentować wyniki podczas zajęć. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− łopata, miarka, 
− opis profili glebowych, 
− notatnik, materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 2 

Zbadaj wpływ gleby na wzrost i kiełkowanie roślin. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) pobrać trzy rodzaje gleby, 
2) zasiać na trzech próbkach gleby rzeŜuchę po 10 ziaren rzeŜuchy w równych odstępach, 
3) obserwować przez 4 dni kiełkowanie roślin na trzech próbkach gleby, 
4) zanotować wyniki obserwacji w notatniku, 
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5) policzyć po 4 dniach, ile ziaren wykiełkowało w kaŜdej próbie, 
6) zanotować wyniki w notatniku, 
7) przeanalizować efekty wykonanego ćwiczenia, 
8) przedstawić wyniki na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− próbki gleb: ziemia zakupiona w sklepie ogrodniczym, 
− ziemia pobrana z działki, 
− nasiona rzeŜuchy, 
− doniczki, 
− notatnik, materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 3 

Scharakteryzuj typy gleb występujące w Twojej okolicy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować mapę gleb w atlasie, 
2) na podstawie informacji udzielonych przez nauczyciela oraz analizy map glebowych 

w atlasie, określić jakie typy gleb występują w Twojej okolicy, 
3) scharakteryzować wskazany typ gleby, 
4) wyniki zanotować w notatniku. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlas rodzaju gleb, 
− poradnik dla ucznia, 
− notatnik i materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.4.4 Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wymienić kategorie gleb? � � 
2) scharakteryzować gleby orne? � � 
3) wyjaśnić pojęcie bonitacji? � � 
4) wymienić typy gleb występujące w Polsce? � � 
5) scharakteryzować gleby autogeniczne? � � 
6) wymienić typy gleb zalecane pod zasiew Ŝyta? � � 
7) wymienić typy gleb zalecane pod uprawę ziemniaków? � � 
8) wymienić typy gleb zalecane pod sady? � � 
9) określić profil gleb brunatnoziemnych? � � 
10) określić klasy gruntów ornych? � � 
11) określić, jaki procent powierzchni zajmują czarnoziemy w Polsce? � � 
12) określić barwę gleb bielicowych? � � 
13) wyjaśnić cel sporządzania są map glebowych? � � 
14) wymienić zasady wykonywania map glebowych? � � 
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4.5. Erozja gleb i rekultywacja środowiska 
 

4.5.1. Materiał nauczania 
 

Erozja gleb w szerokim ujęciu oznacza niszczenie pokrywy glebowej w skutek działania 
wody – erozja wodna i wiatrów – erozja wietrzna. W wyniku erozji zmniejsza się miąŜszość 
gleby, obniŜa się wydatnie jej zasobność i Ŝyzność, zarówno naturalna, jak i antropogeniczna. 
Gleby podlegające erozji nie dają spodziewanych plonów mimo odpowiednich zabiegów 
uprawowych i właściwego nawoŜenia. WyróŜniamy erozję wodną, powierzchniową, 
podziemną, wietrzną. 

Erozją wodną nazywamy róŜne zjawiska z rozmywaniem dennym i brzegowym 
w dolinach rzecznych, zmywaniem gleby na pochyłych terenach i szczytach górskich oraz 
z powstawaniem osadów w postaci deluwiów i aluwiów w miejscach niŜej połoŜonych. 
Zjawiska te prowadzą do deformacji profilów glebowych, zabagniania terenów niŜej 
połoŜonych i zmian warunków hydrogeologicznych. Na skutek erozji wiele materiału 
glebowego z wodą spływa do morza. Erozja wodna moŜe być powierzchniowa (płaska lub 
liniowa) i podziemna zwana suffozją. 

Erozja powierzchniowa płaska jest to powolne i równomierne zmywanie gleb po stoku, 
któremu nie towarzyszy tworzenie Ŝłobin. Erozja powierzchniowa liniowa obejmuje 
zmywanie masy glebowej z tworzeniem się Ŝłobin w początkowym okresie (erozja 
Ŝłobinowa), które w miarę rozwoju erozji liniowej przeobraŜają się w wąwozy (erozja 
wąwozowa). 

Erozja podziemna zwana suffozją, polega na tworzeniu się w warstwach podglebowych 
pustych przestrzeni w wyniku podziemnego przepływu wody. Powstają w ten sposób pieczary 
i korytarze podziemne, które doprowadzają do zapadania się powierzchniowych fragmentów 
gleb, najczęściej na utworach lessowych i na terenach krasowych. Głównymi czynnikami 
warunkującymi procesy erozyjne są: ukształtowanie terenu, częstotliwość i nasilenie opadów, 
skład granulometryczny gleby oraz pokrywa roślinna. Na terenie Polski wyróŜniamy 5 stopni 
zagroŜenia gleb przez erozję i proponuje się odpowiednie dla nich zabiegi przeciwerozyjne. 

Erozja wietrzną (eoliczną) nazywamy unoszenie cząstek gleby przez wiatr. Dotyczy ona 
gleb suchych i luźnych. Jest spowodowana wiatrami o prędkości przekraczającej 10–20m/s. 
Szczególnie podatne na unoszenie przez wiatr są pyły, luźne piaski drobnoziarniste 
i rozdrobnione części organiczne (próchnica, drobny torf). Erozję eoliczną moŜe powodować 
równieŜ uprawa gleb w okresach suszy, a nawet ruch pojazdów po nieutwardzonych drogach 
gruntowych. Tereny naraŜone na erozję wietrzną naleŜy chronić poprzez trwałe zalesienie, 
zakładanie leśnych pasów śródpolnych oraz stosowanie przeciwwiatrowego systemu upraw 
wstęgowych, w których bruzdy powinny przebiegać poprzecznie do kierunku dominujących 
wiatrów. Jednym z waŜniejszych sposobów zwalczania i zapobiegania erozji jest 
utrzymywanie bujnej roślinności, która osłania glebę i jednocześnie dostarcza jej 
odpowiedniego zapasu substancji organicznej, zwłaszcza próchnicy regulującej zarówno 
strukturę, jak i właściwości wodne gleb. 

W praktyce produkcyjnej dość często uprawia się ten sam gatunek przez kilka lat, na tym 
samym stanowisku z pominięciem zmianowania, bez widocznych objawów spadku plonu czy 
jego jakości. JeŜeli nawet przy takim sposobie uprawy plony są zadowalające, to w dalszych 
latach ryzyko związane z wystąpieniem zmęczenia gleby jest bardzo duŜe. Niejednokrotnie 
zachodzi wówczas potrzeba wyłączenia danego pola z uprawy niektórych gatunków na okres 
kilku lat. Na glebach zmęczonych dochodzi do nagromadzenia się czynników 
chorobotwórczych oraz szkodników specyficznych dla uprawianego gatunku (lub innych 
roślin z tej samej rodziny botanicznej). Zjawiska te nasilają się wraz z utratą dynamicznej 
równowagi pomiędzy gatunkami drobnoustrojów zasiedlających glebę. Z jednej strony 
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dochodzi do osłabienia rozwoju i funkcjonowania mikroorganizmów poŜytecznych, z drugiej 
obserwuje się wzrost aktywności szkodliwej mikroflory. To właśnie głównie zaburzeniom 
w składzie gatunkowym mikroflory przypisuje się powstanie zjawiska zmęczenia gleby. 
Wszelkie zmiany w składzie gatunkowym mikroorganizmów glebowych spowodowane są 
oddziaływaniem czynników glebowych (odczyn, zasolenie, zawartość substancji organicznej, 
zasobność gleby w makro– i mikroskładniki, wydzieliny korzeniowe – toksyny – czy 
fitotoksyczne pozostałości środków ochrony roślin) i czynników klimatycznych. Z drugiej 
strony mikroorganizmy przez swą działalność w mniejszym lub większym stopniu kształtują 
większość fizykochemicznych właściwości gleb. Niektórzy autorzy wyraŜają pogląd, iŜ ze 
zmęczeniem gleby mamy równieŜ do czynienia wtedy, gdy dochodzi do wystąpienia niŜej 
wymienionych czynników: 
– jednostronnego wyczerpania jednych składników pokarmowych z gleby lub nadmiernej 

akumulacji innych, 
– obniŜenia wartości pH (zakwaszenia gleby), 
– nadmiernej koncentracji soli, 
– akumulacji fitotoksycznych chemicznych środków ochrony roślin lub zanieczyszczeń 

antropogenicznych. 
Wystąpienie jednego lub kilku z tych czynników w uprawach prowadzonych bez 

zmianowania moŜe prowadzić do pogorszenia przede wszystkim fizykochemicznych 
właściwości gleby, które moŜna stosunkowo łatwo poprawić poprzez właściwe zabiegi 
uprawowe. Gleba poprzez swe właściwości fizyczne, chemiczne czy biologiczne tylko do 
pewnego stopnia moŜe ograniczać negatywne oddziaływanie braku zmianowania. ZaleŜy to 
od jej typu, składu granulometrycznego, zawartości substancji organicznej i zasobności 
w składniki odŜywcze (bardziej "odporne" na zmęczenie są gleby cięŜkie, o bogatym 
kompleksie sorpcyjnym, uregulowanym odczynie, obficie nawoŜone substancją organiczną). 
Z tego powodu czas, po jakim wystąpi zmęczenie gleby, zaleŜy od nasilenia poszczególnych 
czynników odpowiedzialnych za to zjawisko oraz ich wzajemnej interakcji. 

Degradacją gleby nazywamy niekorzystne zmiany środowiska glebowego, które obniŜają 
jego aktywność biologiczną, co powoduje obniŜenie urodzajności. Wymiernym wskaźnikiem 
degradacji gleb jest zmniejszenie produkcji masy roślinnej i obniŜenie jej wartości. 
Degradacja gleby polega na spadku jej urodzajności spowodowanym niekorzystnymi 
czynnikami środowiska. Skutkami degradacji są: 
– obniŜanie się jakości i ilości próchnicy w glebie, 
– wymywanie niezbędnych mikroelementów, 
– zakwaszenie gleby, 
– niszczenie struktury gleby, 
– spadek zasobności i Ŝyzności gleby. 

Najistotniejsze przyczyny degradacji gleb to: 
– intensywne zakwaszenie lub alkalizacja gleb, 
– niedobór składników pokarmowych niezbędnych roślinom i naruszenie równowagi 

jonowej między nimi, 
– nadmierne stęŜenie soli w roztworach, 
– akumulacja substancji chemicznych oddziałujących niszcząco na organizmy roślinne, 
– okresowy lub trwały niedobór tlenu i wynikające z tego procesy gnilne, 
– okresowy lub trwały niedobór wody, 
– pogarszanie się struktury lub porowatości gleby, 
– nadmierna mineralizacja substancji organicznej, 
– niszczenie poziomu próchniczego przez erozje, 
– osuwanie się mas ziemnych i ich obrywy, 
– zamulanie i zasypywanie gleby, 
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– geotechniczne niszczenie gleb, 
– osiadanie gruntu w rejonach eksploatacji górniczej, 
– podtapianie i zatapianie gruntów. 

Rekultywacja gleby to przywracanie jej ekologicznych i uŜytkowych wartości. 
Rekultywacja polega na usunięciu zanieczyszczeń z gleby w celu doprowadzenia jej do stanu 
określonego standardami jakości. Ustawowy obowiązek rekultywacji nie moŜe być nałoŜony 
w odniesieniu do gleb i terenów z natury zasobnych w pierwiastki toksyczne. W przypadku 
terenów zanieczyszczonych metalami cięŜkimi i związkami organicznymi oznacza to 
konieczność usunięcia tych pierwiastków z gleby. Rekultywacja gruntów polega na nadaniu 
lub przywróceniu gruntom wartości uŜytkowych przez: 
– właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, 
– poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, 
– uregulowanie stosunków wodnych, 
– odtworzenie gleb, 
– umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg, 
– zagospodarowanie wyrobisk piasku, Ŝwiru, gliny i innych kopalin. 

Celem współczesnych metod rekultywacji gleb jest przywrócenie przede wszystkim 
uŜytków produkcyjnych oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 
WyróŜniamy następujące kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieuŜytków: 
– rolniczy, 
– leśny, 
– wodny, 
– rekreacyjny, 
– infrastrukturowy. 

Wybór kierunku rekultywacji gruntu zaleŜy od cech uŜytku: rzeźby terenu, składu 
mechanicznego gruntu, warunków wodnych, potencjalnej produkcyjności, toksyczności 
gruntu. Wybrane zabiegi stosowane do rekultywacji gleb i gruntów zdewastowanych to: 
– zastosowanie pionowych i poziomych ekranów wodoodpornych, odcinających dopływ 

wód ze stref znajdujących się powyŜej wyrobisk, 
– melioracje odwadniające stosowane z jednoczesnym nawadnianiem oraz przebudową 

struktury gleby, 
– wapniowanie i magnezowanie gleb, 
– uzupełnianie poziomu niezbędnych składników gleby, 
– uzupełnianie poziomu próchnicy, 
– nawoŜenie masą roślinną i gnojowicą, 
– nawoŜenie mineralne, 
– nawoŜenie organiczne, 
– kształtowanie rzeźby terenu oraz regulowanie stosunków wodnych, 
– odtwarzanie gleb metodami technicznymi (pokrycie terenu warstwą ziemi próchniczej, 

uŜyźnienie materiałami odpadowymi), 
– budowa dróg dojazdowych, 
– neutralizacja utworów glebowych silnie zanieczyszczonych, 
– uŜyźnienie utworów jałowych, 
– wprowadzenie roślinności odtwarzającej warunki biologiczne w glebie i hamującej erozję. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest erozja? 
2. Jakie są rodzaje erozji? 
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3. Co to jest erozja wodna? 
4. Jakie są czynniki powodujące erozję wodną? 
5. Co to jest erozja wietrzna? 
6. Czym jest spowodowana erozja wietrzna? 
7. Jakie są sposoby zwalczania erozji wietrznej? 
8. Na czym polega degradacja środowiska? 
9. Jakie są skutki degradacji gleb? 
10. Jakie są czynniki powodujące degradację gleb? 
11. Na czym polega rekultywacja gleb? 
12. Jakie mogą być stosowane kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieuŜytków? 

 

4.5.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Określ skutki działania erozji w okolicach Twojej miejscowości. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać materiał dotyczący erozji, 
2) wykonać serię zdjęć miejsc, gdzie występuje erozja, 
3) dokonać analizy zdjęć i foliogramów dotyczących erozji, 
4) zanotować informacje o skutkach działania erozji, 
5) podpisać wykonane zdjęcia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia fotograficzne, 
− aparat fotograficzny, 
− notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Zbadaj wpływ nadmiernego zasolenia gleb na rozwój roślin. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować dwa roztwory soli kuchennej z wodą destylowaną – jeden 1%, drugi 10%, 
2) napełnić trzy probówki – jedną 10%, drugą 1%, a trzecią wodą z kranu 

(próba kontrolowana), 
3) w kaŜdej probówce umieścić po jednym liściu geranium, 
4) zaznaczyć na probówkach poziom wody, 
5) przez kilka dni obserwować zachodzące na liściach zmiany, 
6) zanotować i omówić swoje obserwacje – wygląd liści, poziom wody, 
7) przedstawić wnioski. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− trzy podobnej wielkości liście geranium, 
− trzy probówki, 
− woda destylowana, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 31

− sól kuchenna, 
− flamaster do oznaczenia poziomu wody, 
− notatnik, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Określ, poprzez jakie zabiegi moŜna zrekultywować grunty. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać materiał nauczania dotyczący rekultywacji gruntów i gleb zdewastowanych 
zawarty w poradniku dla ucznia, 

2) wyróŜnić i scharakteryzować rodzaje zabiegów rekultywacyjnych, 
3) zanotować informacje w notatniku, 
4) wymienić podstawowe zabiegi rekultywacyjne gruntów, 
5) przedstawić propozycje na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− poradnik ucznia, 
− przepisy dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych, 
− notatnik i materiały do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

4.5.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) wyjaśnić pojęcie erozji? � � 
2) wyróŜnić rodzaje erozji? � � 
3) wyjaśnić pojęcie erozji wodnej? � � 
4) wyjaśnić, co to jest erozja wietrzna? � � 
5) określić, jak moŜna chronić gleby przed erozją wietrzną? � � 
6) wyjaśnić pojęcie „degradacja środowiska”? � � 
7) zdefiniować termin degradacja gleb? � � 
8) wymienić przyczyny niszczenia gleb? � � 
9) wyjaśnić pojęcie „rekultywacja gleb”? � � 
10) określić zabiegi umoŜliwiające nadania lub przywrócenia gruntom 

wartości uŜytkowych? 
� � 

11) wskazać kierunki rekultywacji i zagospodarowania nieuŜytków? � � 
12) wymienić czynniki determinujące wybór kierunku rekultywacji gleb? � � 
13) wskazać sposoby rekultywacji i zagospodarowania nieuŜytków? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Przeczytaj zestaw zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących charakteryzowania czynników klimatycznych 

i glebowych o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania wielokrotnego wyboru. 
5. Za kaŜdą poprawną odpowiedź moŜesz uzyskać 1 punkt. 
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. Dla kaŜdego zadania podane są 

cztery moŜliwe odpowiedzi: a, b, c, d. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna; zaznacz ją 
znakiem X. 

7. Staraj się wyraźnie zaznaczyć odpowiedzi. JeŜeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz 
odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz ponownie odpowiedź, którą uwaŜasz za poprawną. 

8. Pracuj samodzielnie. 
9. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie sprawiało Ci trudność, wtedy odłóŜ rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
10. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 
11. Na rozwiązanie testu masz 35 min. 

Powodzenia! 
 
Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi. 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 

1. Do czynników klimatycznych zaliczamy 
a) zabiegi agrotechniczne. 
b) pogodę i klimat. 
c) nawoŜenie i uprawa. 
d) zabiegi agromelioracyjne. 
 

2. Albedo określa 
a) wyŜ i niŜ baryczny. 
b) ilość promieniowania odbitego. 
c) siedlisko i uprawy. 
d) dwie róŜne masy powietrza. 
 

3.  Opady atmosferyczne to 
a) deszcz i zanieczyszczenia. 
b) krupy śnieŜne i grad. 
c) kamienie i mŜawka. 
d) konary drzew i śnieg. 
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4.  Pomiaru temperatury powietrza dokonujemy 
a) gdziekolwiek, za pomocą termometru lekarskiego. 
b) w mieszkaniu. 
c) w ogródku meteorologicznym. 
d) w kosmosie. 
 

5.  Pomiaru ilości opadu dokonujemy deszczomierzem na wysokości 
a) 0,5m. 
b) 2m. 
c) 1m. 
d) 1,5m. 

 
6.  Urządzenie Hellmanna słuŜy do 

a) pomiaru temperatury powietrza. 
b) pomiaru wilgotności. 
c) pomiaru wysokości opadu. 
d) pomiaru prędkości wiatru. 
 

7.  Temperaturę powietrza w Polsce określamy w stopniach 
a) Kelwina. 
b) Fahrenheita. 
c) miary kątowej. 
d) Celsjusza. 
 

8.  Wilgotność powietrza określa 
a) ilość wody opadowej. 
b) ilość wody w rzekach. 
c) zawartość pary wodnej w powietrzu. 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 
 

9.  O kiełkowaniu i wzroście roślin decyduje 
a) wykształcenie rolnika. 
b) niska temperatura podczas kiełkowania roślin. 
c) odpowiedni termin wysiewu, temperatura i wilgotność. 
d) zabiegi agrotechniczne podczas kiełkowania. 
 

10. Czynniki glebotwórcze kształtujące glebę to 
a) klimat, woda, czas. 
b) wietrzenie, urodzajność, geologia. 
c) wietrzenie, Ŝyzność, geologia. 
d) sorpcja, uprawa, humifikacja. 
 

11. Procesy kształtujące glebę to 
a) opady, działalność rolnicza. 
b) nawoŜenie, budowa zakładów przemysłowych. 
c) procesy przygotowawcze i właściwe. 
d) Ŝadna z odpowiedzi nie jest właściwa. 
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12. Podstawowe procesy glebotwórcze to 
a) proces inicjalny, wymywania, bielicowania, brunatnienia. 
b) proces bonitacji, oglejenia, murszenia, klasyfikacji. 
c) proces aluwialny, iluwialny, glebowy, wymywania. 
d) proces inicjalny, mineralizacji, systematyzacji, sorpcji. 
 

13. Klasa bonitacyjna określająca gleby orne średniej jakości – lepsze to 
a) klasa I. 
b) klasa II. 
c) klasa IIIa. 
d) klasa IVa. 
 

14. Na czarnoziemach moŜemy uprawiać 
a) pszenicę, buraki cukrowe. 
b) najkorzystniej jest zalesić te gleby. 
c) tylko Ŝyto i chmiel. 
d) tylko owies i Ŝyto. 
 

15. Mapy glebowo – rolnicze przedstawiają 
a) wsie i osiedla. 
b) drogi i rowy. 
c) charakter produkcji rolniczej. 
d) klasy i rozmieszczenie gleb. 
 

16. Erozja gleb to 
a) utrata powierzchniowej warstwy gleb. 
b) powierzchnia biologicznie czynna Ziemi. 
c) spadek urodzajności. 
d) zdolność gleby do plonowania. 
 

17. Przyczyny powstawania erozji to 
a) kruszenie skał, odspajanie i odrywanie cząstek. 
b) odpady komunalne i przemysłowe, procesy murszenia. 
c) wiatr, Ŝyzność, herbicydy. 
d) woda, ochrona gleb, zasobność gleb. 
 

18. Degradacja gleby polega na spadku jej urodzajności spowodowanym niekorzystnymi 
czynnikami środowiska, czyli 
a) zmianami klimatycznymi. 
b) zmniejszeniem wartości uŜytkowej płodów rolnych i leśnych. 
c) wprowadzaniem zabiegów mechanizacyjnych. 
d) procesami glebotwórczymi. 
 

19. Rekultywacja gruntów polega na przywróceniu gruntom wartości uŜytkowych przez 
a) wprowadzanie do gleby odpadów i ścieków. 
b) prowadzenie intensywnej uprawy roślin. 
c) prowadzenie działalności przemysłowej. 
d) odtworzenie gleb. 
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20. Zabiegi stosowane w rekultywacji gleb i gruntów zdewastowanych to 
a) nawoŜenie organiczne, mineralne. 
b) geochemiczne przekształcanie gleb. 
c) nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych. 
d) zakwaszanie gleb. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Charakteryzowanie czynników klimatycznych i glebowych 
 

Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

  15 a b c d  

  16 a b c d  

  17 a b c d  

  18 a b c d  

  19 a b c d  

  20 a b c d  

Razem:  
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