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Wprowadzenie

Gleba stanowi naturalną, zewnętrzną część litosfery ukształtowaną w wyniku wzajem
nego oddziaływania czynników i procesów glebotwórczych. Podczas kolejnych etapów 
tworzenia się gleby powstaje jej profil składający się z różnych poziomów genetycznych, 
który odzwierciedla wpływ poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, 
działalności człowieka oraz czasu, zwanych czynnikami glebotwórczymi (Bednarek 
i in. 2004). Gleba pełni różnorodne funkcje w środowisku przyrodniczym, spośród 
których wyróżnić można przede wszystkim: udział w produkcji biomasy, akumulację 
próchnicy, retencję wody, magazynowanie biogenów oraz stworzenie warunków eda- 
ficznych organizmom żywym (Bednarek i in. 2004).

Gleby górskie odznaczają się szczególną morfologią i właściwościami, co wynika ze 
szczególnych warunków środowiskowych. Rozwój i zróżnicowanie pokrywy glebo
wej, a także jej specyfika w systemach górskich nawiązuje przede wszystkim do pod
łoża macierzystego, a także intensywności i dynamiki procesów geomorfologicznych 
(Drewnik 2008). Dużą rolę odgrywają również warunki klimatyczno-roślinne (Skiba 
1995) oraz wodne (Uziak 1963; Adamczyk 1966).

Pokrywa glebowa polskich Karpat fliszowych od dawna stanowi obiekt badań 
gleboznawców, którzy swą uwagę skupili przede wszystkim na obszarach chronio
nych (zwłaszcza na obszarach parków narodowych - Skiba i in. 2004). Pierwsze 
badania gleb w Karpatach fliszowych dotyczyły Masywu Babiej Góry i prowadzone 
były już na początku XX wieku (Łoziński 1910), a badania z lat 50. i 60. (Lazar 1954; 
Borowiec 1961) pozwoliły na szczegółową charakterystykę pokrywy glebowej tego 
obszaru (Adamczyk, Baran 1963; Adamczyk 1983). W ramach przygotowywania 
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Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego oraz innych prac przeprowa
dzonych przez krakowskich gleboznawców powstały liczne opracowania gleb tego 
terenu (Maciaszek i in. 1987; Kowalczyk, Miechówka 2001; Miechówka i in. 2004). 
Wiele prac dotyczących właściwości siedliskowych oraz fizyko-chemicznych gleb 
powstało dla terenu Beskidu Zachodniego (Brożek 1984, 1985, 1992; Lasota 20048, 
2OO4b; Maciaszek i in. 2009) ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Żywieckiego 

(Brożek 1984; Lasota 2oo4a,b; Gruba 2001, 2003, 2004). Dla Bieszczadów pierwsze 
opisy gleb wykonano podczas sporządzania Mapy Gleb Polski (Dobrzański 1963), 
a kolejne prace powstały przy okazji tworzenia Planu Ochrony Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego i dalszymi badaniami gleboznawczymi (Skiba i in. 1995; Drewnik 
1996; Skiba i in. 1998, 2006, 2009; Kacprzak, Skiba 2000; Prędki 2000; Kacprzak 
2003). Literatura naukowa dotycząca charakterystyki pokrywy glebowej pozostałych 
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych również jest bogata. Szczegółowe 
opracowania wykonano między innymi dla Gorców (Adamczyk 1966; Baradziej 1978; 
Sikorska, Tomasiewicz 2006) oraz Beskidu Niskiego (w szczególności Magurskiego 
Parku Narodowego) (Adamczyk i in. 1973; Skiba i in. 19993,b, 2003; Skiba, Drewnik 
2000; Gruba 2001; Skiba 2009).

Karpaty fliszowe charakteryzuje mozaikowa pokrywa glebowa. Można dostrzec 
pewne prawidłowości, które wynikają ze zróżnicowania poszczególnych czynników 
glebotwórczych. Wychodnie skalne są zajmowane przez gleby inicjalne skaliste (lito- 
sole) oraz rumoszowe (regosole) odznaczające się płytkim profilem glebowym, złożo
nym z poziomów próchnicznych zalegających na słabo zwietrzałej skale (Skiba 2006). 
Grzbietowe partie stoków zazwyczaj zajmują rankery. Są to gleby stosunkowo płytkie, 
bardzo szkieletowe ze słabo zaznaczonymi poziomami genetycznymi. Charakteryzuje 
je dobrze wykształcony poziom nadkładowy (Skiba 2006). Największe powierzch
nie zajmują tam gleby brunatne (Uziak 1963), występujące na stokach, gdzie miąższe 
pokrywy stokowe wytworzone ze zwietrzałych piaskowców i łupków ilastych stanowią 
dla tych gleb materiał macierzysty (Kacprzak 2003). W piętrze subalpejskim i reglu 
górnym na przepuszczalnych utworach piaszczysto-gliniastych wyróżnić można 
niewielkie enklawy bielic (Babia Góra), a pod zaroślami kosówki - tangel rankery, 
z miąższymi poziomami nadkładowymi. Mniejsze powierzchnie zajmują gleby glejowe, 
próchniczno-glejowe oraz gleby organiczne - torfowe i murszowe (Skiba i in. 2004), 
a wzdłuż cieków zalegają mady.

Niestety, niewiele jest szczegółowych opracowań pokrywy glebowej terenów górskich 
nieobjętych granicami parków narodowych. Przykładem takiego obszaru jest właśnie 
Pasmo Polic, gdzie urozmaicone środowisko przyrodnicze stworzyło dogodne warunki 
do ukształtowania się zróżnicowanej pokrywy glebowej. Pierwsze studium glebowe 
na tym obszarze zostało przeprowadzone podczas charakterystyki geobotanicznej 
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(Stuchlikowa, Stuchlik 1962). Według tego opracowania gleby Pasma Polic w stoko
wych partiach są bardzo szkieletowe i stosunkowo płytkie, z miąższymi poziomami 
organicznymi i próchnicznymi, natomiast w dolnej części stoku dominują gleby glinia
ste, a dna dolin zajmują gleby deluwialne i aluwialne. Niewielkie powierzchnie mają też 
gleby organiczne (Stuchlikowa, Stuchlik 1962). W ramach późniejszych badań geobota- 
nicznych, przeprowadzonych w latach 1966-1968 przez Stuchlikową (1967) i Stuchlika 
(1968), wykonano analizy podstawowych właściwości gleb w nawiązaniu do opisywa
nych zbiorowisk roślinnych. Wynikiem tych prac była charakterystyka gleb zespołów 
łąkowych (Stuchlikowa 1967) oraz gleb zbiorowisk leśnych i zaroślowych (Stuchlik 
1968). Najczęściej występującymi tam glebami są brunatne dystroficzne i eutroficzne, 
z dużą zawartością części szkieletowych i z cechami oglejenia. Wyróżniono także gleby 
brunatne z cechami bielicowania. W dolinach rzecznych, gdzie zlokalizowane były 
pastwiska, występują mady, a pod górnoreglowymi borami świerkowymi - płytkie 
gleby bielicowe. Na obszarach młak występują gleby organiczne, zajmujące najmniej
sze areały. Gleby Pasma Polic charakteryzują się kwaśnym odczynem, występowaniem 
miąższych poziomów próchnicznych (zawartość próchnicy waha się w przedziale 
7-14%) oraz dużym udziałem części szkieletowych.

Pomimo wymienionych wyżej badań glebowych z lat 60. pokrywa glebowa tego 
terenu nadal nie jest w pełni opisana. Autorzy niniejszej pracy mieli na celu charakte
rystykę pokrywy glebowej Pasma Polic w oparciu o wyżej cytowane prace Stuchlikowej 
i Stuchlika (1962, 1967, 1968), dane dotyczące typu gleby zawarte w opisach taksacyj
nych drzewostanów (Bank Danych o Lasach), mapy glebowo-rolnicze dla obszarów 
nieleśnych - oraz ich własne badania, które obejmowały analizę podstawowych wła
ściwości gleb na pięciu powierzchniach badawczych zlokalizowanych w transekcie 
na północnych stokach Pasma Polic - od szczytu Polic do dna doliny Skawicy. Gleby 
te zaklasyfikowano zgodnie z Systematyką gleb Polski (2011) oraz World Reference Base 
for Soil Resources (2015).

Charakterystyka wybranych gleb

Profil nr 1 (fot. 1) przedstawia glebę bielicową (Podzol) występującą w szczytowych 
partiach Pasma Polic. Gleba ta wykształciła się tam ze zwietrzeliny piaskowca magur
skiego (tab. 1) i występuje w niej dobrze rozwinięta struktura ziarnista, subangularna 
oraz angularna. Dodatkowo zauważalny jest poziom diagnostyczny spodic (Bhs), który 
charakteryzuje struktura płytkowa. Budowa profilu glebowego przedstawia się w nastę
pujący sposób: O-A-AE-E-Bhs-Bs-BC (tab. 2). Jest to gleba relatywnie płytka, w której
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Fot. 1. Profil glebowy nr i - Bielica typowa; WRB 2015: Folie 
Leptic Albie Podzol (Loamic, Placie)

zawartość części szkieletowych na 
głębokości 35 cm osiąga wartość 
około 95%. W uziarnieniu całego 
opisywanego profilu gleby bielicowej 
dominuje glina piaszczysta, w której 
przeważa zawartość frakcji piasku 
(około 60-65%). Badana gleba ma 

odczyn kwaśny (pH H2O 3,5-4,3). 
Zawartość węgla (C) i azotu (N) jest 
najwyższa w poziomach organicz
nych i spada wraz z głębokością, aż 
do poziomu Bhs, w którym zazna
cza się iluwiacja materii organicznej 
- zawartość C oraz N jest wyższa 
(w porównaniu do poziomu nadle- 
głego E), dochodząc do 63,28 mg C/kg 
dla węgla oraz 3,22 mg N/kg dla 
azotu (tab. 3). Badana gleba została 
zaklasyfikowana jako bielica typowa 
(SGP 2011). Posiada ona zróżnico
wany poziom nadkładowy (ściółka 
o różnym stopniu humifikacji) 
i o znacznej miąższości, w których 
zgromadzona jest duża ilość materii 
organicznej.

Na obszarze hal (fot. 2) porośnię
tych w większości przez zwarte płaty borówki czernicy (V myrtillus) oraz traworośli
trzcinnika leśnego i śmałka darniowego (Calamagrostis arundinacea i Deschampsia 
caespitosa) występują gleby brunatne (Cambisol) reprezentowane przez profil nr 2 (fot. 
3). W morfologii tych gleb dominuje struktura ziarnista oraz subangularna (tab. 2). 
Układ poziomów glebowych jest charakterystyczny dla gleb objętych procesem brunat
nienia: O-Ah-Bw-BC. Uziarnienie w częściach ziemistych jest gliniaste (glina piaszczy
sta). Wartości pH mierzone w wodzie destylowanej zawierają się w przedziale od pH 4,1 
(w poziomach Olf oraz Adh) do 4,6 (w poziomie BC). Zawartość węgla jest najwyższa 
w poziomach organicznych i osiąga wartości od 26,83 mg C/kg do 162,84 mg C/kg 
w poziomie Oh. Podobnie kształtuje się zawartość azotu: 2,13-11,53 mg N/kg (tab. 3). 
Gleba ta została zaklasyfikowana jako gleba brunatna dystroficzna typowa (SGP 2011),
głównie ze względu na kwaśny odczyn.
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Tabela i. Lokalizacja profili glebowych

Profil Lokalizacja
Wysokość
[m n.p.m.]

Warunki geomorfologiczne
Podłoże 

geologiczne
Roślinność

1
Kopuła szczytowa
Polic

1365 Spłaszczenie szczytowe
Piaskowiec 
magurski

Las świerkowy, 
kosodrzewina, rokietnik 
pospolity

2
Pas onk Sidzińskie, 
Hala Kucałowa

1150
Dolna część stoku wypukłego 
rozbieżnego, przełęcz

Piaskowiec 
magurski

Borówka czernica, 
traworośla

3
Północne stoki
Okrąglicy

1025
Zagłębienie u podnóża stoku 
wklęsłego zbieżnego, poniżej 
niszy osuwiskowej

Deluwia
Pokrzywa, żywiec 
gruczolowaty, traworośla, 
podrost buka i świerka

4
Suchy Groń, przy 
Drodze Gibaskiej

955
Grzęda skalna na stoku 
prostoliniowym planarnym

Piaskowiec 
magurski

Złotowłos strojny, jodły, 
widłoząbek włoskowy, 
borześlad zwisły

5 Skawica Sołtysia 440 Terasa Aluwia
Olcha, rokietnik 
pospolity, malina, żywiec 
gruczołowaty

W zagłębieniach nisz osuwiskowych wykształciły się gleby z cechami oglejenia 
(Gleysol). Utwory te reprezentuje profil nr 3 (fot. 4), który cechuje się występowaniem 
struktury angularnej, subangularnej oraz masywnej. Wskutek dużej aktywności bio
logicznej miejscami występuje struktura koprolitowa. Profil glebowy odznacza się 
mozaiką barw (2,5Y; 5 Y; 10YR) wynikającą z obecności konkrecji żelazistych i manga
nowych, powstałych na skutek reakcji 
redoksymorficznych. Badana gleba 
posiada budowę profilu Ag-ABthgi- 
ABthg2-2Btg. Na głębokości poniżej 
25 cm widoczne jest przemieszczenie 
frakcji iłowej, szczególnie w kanałach 
po korzeniach (fot. 5). W uziarnieniu 
wspomnianych gleb do głębokości 
70 cm dominuje frakcja pyłu, nato
miast poniżej zwiększa się udział 
frakcji piasku. Odczyn opisywanych 
gleb jest kwaśny i lekko kwaśny 
(pH H2O 5,4-6,o). Zawartość węgla 
i azotu nie przekracza odpowiednio 
40 mg C/kg oraz 4 mg N/kg (tab. 3). 
Gleba ta została zaklasyfikowana 
jako gleba brunatna dystroficzna

Fot. 2. Zarośla borówki czernicy oraz traworośli występujące
w bezpośrednim otoczeniu profilu glebowego nr 2
(fot. M. Stolarczyk)
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Tabela 2. Morfologia analizowanych gleb

Struktura: r-rozdzielnoziarnista, zn-ziarnista, os-subangularna, oa-angularna, dp-pyłkowa, m-masywna, ko-koprolitowa

Głębokość 
[cm]

Symbol 
poziomu

Barwa wg Munsella
Struktura Układ Korzenie

Cz. szkieletowe 
[% obj.jwilgotna sucha

Profil 1. Bielica typowa (SGP 2011); WRB 2015: Folie Leptic Albie Podzol (Loamic, Placie)

14-12 0l - - - - - 0

12-7 Of - - - P +++ 0

7-0 Oh 10YR 1.7/1 10YR 2/2 zn P +++ 0

0-8 AE 7.5YR 3/2 7.5YR 5/1 os.oa uz poj 5

8-16 E 7.5YR 4/2 7.5YR 6/2 os z poj 10

16-20 Bhs 7.5YR 2/3 7.5YR 4/3 os, dp, zn bz poj 30

20-35 Bs 7.5YR 3/4 7.5YR 6/4 zn, os bz poj 75

(35) BC - - - - brak 95

Profil 2. Gleba brunatna dystroficzna typowa (SGP 2011); WRB 2015: Dystric Leptic Cambisol (Pantoloamic, Humic)

8-0 Olf - - - p +++ 0

4-0 Oh 10YR 1.7/1 10YR3/1 zn p +++ 0

0-8 Adh 10YR2/1 10YR4/2 os, zn z ++ 10

8-30 Bw 10YR4/3 10YR6/3 os, zn z ++ 30

30-(60) BC 10YR4/4 10YR6/4 zn, os z + 50

Profil 3. Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa (SGP 2011); WRB 2015: Dystric Gleysol 
(Luvic, Siltic, Colluvic, Humic)

0-25 Ag 2.5Y 3/2; 10YR 3/3
2.5Y 6/2; 
10YR6/6

os, oa, zn p ++ 0

25-45 ABthgl 5Y4/2; 10YR 3/3 5Y 6/3; 10YR 6/6 os, m, ko p ++ 0

45-70 ABthg2 2.5Y3/3; 10YR3/3
2.5Y 6/3; 
10YR6/6

m/oa p brak 0

70—(90) 2Btg 2.5Y 4/3; 10YR 4/4
2.5Y 6/3; 
10YR6/6

m/os, oa z brak 0

Profil 4. Ranker z cechami brunatnienia (SGP 2011): WRB 2015: Dystric Leptosol (Loamic, Humic)

4-0 Oh 10YR 1.7/1 10YR2/2 zn p ++ 0

0-5 A 10YR 3/2 10YR5/2 os, oa p ++ 5

5-10 ABw 10YR3/3 10YR6/2 zn, os p ++ 10

(10) R - - - - - -

Profil 5. Mada właściwa (SGP 2011); WRB 2015: Dystric Skeletic Endogleyic Pantofluvic Fluvisol (Anoloamic, Endoarenic)

0-20 Ad 10YR 4/2 10YR6/2 os, os p +++ 10

20-50 C 10YR 4/3 10YR6/2 r, zn I +++ 50

50-80 Cgg1 2.5Y 4/3 2.5Y 6/3 zn, r I +++ 50

80-140 Cgg2 5Y 4/3 5Y6/3 r, zn I + 75

U kład: l-luźny, p-pulchny, uz-umiarkowanie zwięzły, z-zwięzły, bz-bardzo zwięzły,

Korzenie: poj - pojedyncze korzenie, + -10-20 korzeni na 100 cm1, ++ - 20-50 korzeni na 100 cm1, +++ - 50-200 korzeni 

na 100 cm1
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Fot. 3. Gleba brunatna dystroficzna typowa; WRB 
2015: Dystric Leptic Cambisol (Pantoloamic, Humic)

Fot. 4. Profil glebowy nr 3 - Gleba brunatna dystroficz- 
na opadowo-glejowa; WRB 2015: Dystric Gleysol (Lu vic, 
Siltic, Colluvic, Humic)

opadowo-glejowa (SGP 2011) i odznacza się zmiennymi warunkami wodno-powietrz- 
nymi oraz występowaniem procesów utleniania i redukcji.

Profil nr 4 (fot. 6) reprezentuje gleby słabo wykształcone występujące przeważnie 
na wychodniach skalnych. Gleba ta powstała na zwietrzelinie litej skały i posiada pro
stą budowę profilu glebowego Oh-A-ABw-R oraz strukturę ziarnistą i subangularną. 
Uziarnienie jest gliniaste z dominacją frakcji piasku i pyłu. W całym profilu glebowym 
zanotowano kwaśny odczyn (pH HO 3,8-4,2) (tab. 3). Największa zawartość węgla 
i azotu (232,88 mg C/kg i 13,09 mg N/kg) występuje w poziomie organicznym złożo
nym z dobrze zhumifikowanej substancji organicznej. Gleba ta została zaklasyfikowana 
jako ranker z cechami brunatnienia (SGP 2011). Właściwości tej gleby w największym
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Tabela 3. Skład granulometryczny i właściwości chemiczne badanych gleb
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Głębokość 
[cm]

Symbol 
poziomu

Zawartość frakcji [mm] w %%
Podgrupa granulometryczna pH H2O pH CaCI2

N C
C/N

2,0-0,05 0,05-0,002 <0,002 [g/kg]

Profil 1. Bielica typowa (SGP2011); WRB 2015: Folie Leptic Albie Podzol (Loamic, Placie
14-12 Ol - - - - 4,2 3,6 21,37 481,05 23

12-7 ot - - - - 3,9 3,2 20,95 470,40 22

7-0 Oh - - - - 3,5 2,8 17,36 337,25 19

0-8 AE 64 30 6 glina piaszczysta 3,6 3,0 2,57 43,79 17

8-16 E 62 33 5 glina piaszczysta 3,7 3,1 1,94 35,10 18

16-20 Bhs 61 35 4 glina piaszczysta 4,0 3,4 3,22 63,28 20

20-35 Bs 62 32 6 glina piaszczysta 4,3 3,9 1,51 34,54 23

(35) BC - - - - - - - -

Profil 2. Gleba brunatna dystroticzna typowa (SGP 2011); WRB 2015: Dyslric Leptic Cambisol (Pantoloamic, Humic)
8-0 Olf - - - 4,1 3,7 6,91 129,54 19

4-0 Oh - - - - 4,4 3,2 11,53 162,84 14

0-8 Adh 61 35 4 glina piaszczysta 4,1 3,8 4,63 54,58 12

8-30 Bw 55 40 5 glina piaszczysta 4,5 4,0 2,69 30,32 11

30-(60) BC 58 36 6 glina piaszczysta 4,6 4,3 2,13 26,83 13

Profil 3. Gleba brunatna dystroticzna opadowo- glejowa (SGP 2011); WRB 2015: Dystric Gleysol (Luvlc, Sillic, Colluvic, Humic)
0-25 Ag 23 63 14 pyl ilasty 5,4 4,7 3,46 37,31 11

25-45 ABthgl 20 61 19 pyl ilasty 5,6 4.8 2,47 22,03 9

45-70 ABthg2 24 54 22 pył ilasty 6,0 5,2 2,47 22,41 9

70—(90) 2Btg 47 36 17 glina zwykła 5,7 4,9 1,02 10,52 10
Protll 4. Ranker z cechami brunatnienia (SGP 2011); WRB 2015: Dystric Leptosol (Loamic, Humic)

4-0 Oh - - - 3,8 3,1 13,09 232,88 18

0-5 A 50 42 8 glina zwykła 4,0 3,4 2,82 47,56 17

5-10 ABw 47 46 7 glina piaszczysta 4,2 3,6 2,72 47,49 17

(10) R - - - - - - - -

Profil 5. Mada właściwa (SGP 2011); WRB 2015: Dystric Skeletic Endogleyic Pantofluvic Fluvisol (Anoloamic, Endoarenic)
0-20 Ad 51 39 10 glina zwykła 5.6 4,8 2,19 23,39 11

20-50 C 77 14 9 glina piaszczysta 5,7 5,0 0,59 6,28 11

50-80 Cgg1 77 15 8 glina piaszczysta 5,5 5,2 0,55 5,32 10

80-140 Cgg2 78 14 8 piasek gliniasty 6,1 5,5 0,56 5,03 9
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stopniu są uzależnione od mate
riału macierzystego, którym są 
piaskowce oraz charakterystyczna 
roślinność, wśród której dominują 
różne gatunki mchów m.in. zło
towłos strojny (Polytrichastrum 
formosum), widłoząbek włoskowy 
(Dicranella heteromalla) i borze- 
ślad zwisły (Pohlia nutans) (tab. 2). 
Pomimo małej miąższości profilu 
glebowego widoczne są cechy pro
cesu brunatnienia.

Profil nr 5 (fot. 7) przedstawia 
glebę, która rozwinęła się na tera
sie w dolinie rzecznej i powstała 
na nagromadzonym materiale alu- 
wialnym (Fluvisoi) (fot. 8). Układ 
poziomów genetycznych tej gleby 
to Ad-C-Cggi-Cgg2. Gleba ta cha
rakteryzuje się dominacją struktury 
ziarnistej i rozdzielnoziarnistej. 
Charakterystyczna jest bardzo duża 
zawartość korzeni roślin występują
cych do głębokości 80 cm. W uziar- 
nieniu dominuje frakcja piasku, 
a głównymi grupami mechanicz
nymi są glina piaszczysta i piasek 
gliniasty. Opisywana gleba ma 
lekko kwaśny odczyn (pH H;O 5,5- 
6,1) i stosunkowo małą zawartość 
węgla, która jedynie w poziomie 
stropowym Ad przekracza wartość

Fot. 6. Profil glebowy nr 4 - Ranker z cecha
mi brunatnienia; WRB 2015: Dystric Leptosol 
(Loamic, Humic)

Fot. 5. Nacieki ilaste w profilu nr 3 widoczne w kanałach 
po korzeniach na głębokości 50 cm (zaznaczone strzałką)
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Fot. 8. Osady aluwialne w dolinie Skawicy Sołtysiej 
(fot. M. Stolarczyk)

Fot. 7- Profil glebowy nr 5 - Mada właściwa; WRB 
2015: Dystric Skeletic Endogleyic Pantofluvic Fluvisol 
(Anoloamic, Endoarenic)

10 mg C/kg. Zawartość azotu w całym profilu glebowym wynosi poniżej 3 mg N/kg 
(tab. 3). Gleba ta została zaklasyfikowana jako mada właściwa (SGP 2011) i wykazuje 
ona słaby stopień przekształcenia przez procesy pedogeniczne.
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Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy glebowej

W obszarze Pasma Polic przeważającym materiałem macierzystym gleb jest zwie- 
trzelina fliszu formacji magurskiej (Książkiewicz 1966, 1971), która wskutek rozwoju 
pokryw stokowych charakteryzuje się znacznym zhomogenizowaniem właściwo
ści w porównaniu z petrologicznym zróżnicowaniem skał podłoża (Kacprzak 2003). 
W sytuacji gdy materiał macierzysty gleb charakteryzuje się względną jednorodnością 
właściwości istotnej roli w kształtowaniu przestrzennego zróżnicowania gleb w obsza
rach górskich nabierają inne czynniki glebotwórcze, takie jak klimat, roślinność oraz 
rzeźba terenu. Na załączonej mapie typologicznej gleb w skali 1:100 000 (ryc. 1) wyraź
nie widzimy wpływ czynnika klimatyczno-roślinnego na piętrowe zróżnicowanie 
pokrywy glebowej opisywanego obszaru. W niższych położeniach na stoku przewa
żają gleby brunatne, w których powyżej około 900 m n.p.m. mogą zaznaczać się słabe 
efekty procesu bielicowania. W najwyższych częściach Pasma Polic (zazwyczaj powyżej 
1100 m n.p.m.), bielicowanie jest dominującym procesem glebotwórczym, wyraźnie 
zaznaczającym się nawet w glebach o bardzo płytkim profilu. W dużej części Pasma

Ryc. 1. Mapa gleb Pasma Polic 
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Polic bardzo istotny wpływ na kształtowanie właściwości gleb mogą mieć współcze
sne procesy morfogenetyczne zachodzące na stokach - grawitacyjne ruchy masowe, 
przede wszystkim osuwanie materiału, a także efekty dawnych procesów, zwłaszcza 
tych z obszaru klimatu peryglacjalnego, które spowodowały formowanie się pokryw 
stokowych (Kacprzak 2003). Tak ukształtowane podłoże jest materiałem macierzystym 
głównie dla gleb brunatnych, a na niewielkich powierzchniach - również dla rankerów 
brunatnych i głęboko próchnicznych gleb glejowych. W dnach dolin, poza działalno
ścią człowieka, najsilniej na środowisko glebowe oddziałują współczesne procesy flu- 
wialne. Na terasach występują mady.

W obszarze Pasma Polic zdecydowanie dominują gleby brunatne dystroficzne typowe 
i brunatne eutroficzne wyługowane, które zajmują łącznie ponad 78% powierzchni 
regionu. Występują one od około 450 m n.p.m. do prawie 950 m n.p.m., na stokach 
o zróżnicowanym nachyleniu i formie. Wykształcone są one najczęściej na pokry
wach stokowych oraz koluwiach osuwiskowych, a także - w niższych położeniach - na 
dawnych terasach rzecznych współcześnie już niezalewanych. Cechami charaktery
stycznymi tych gleb jest średnio głęboki profil (do głębokości około 1 m), duży udział 
części szkieletowych w całej miąższości oraz gliniaste uziarnienie części ziemistych, 
które wynika z litologii skał fliszowych. Gleby brunatne dystroficzne charakteryzują 
się odczynem kwaśnym w całym profilu, a eutroficzne wyługowane odczynem lekko 
kwaśnym, który w głębszych częściach profilu może dążyć do odczynu obojętnego. 
Ponadto, wskutek zachodzących w przeszłości i współcześnie ruchów masowych, które 
mogą powodować odmłodzenie profili glebowych (Kwinichidze, Prusinkiewicz 1952; 
Geertsema i in. 2009), gleby brunatne charakteryzują się relatywnie słabym zróżnico
waniem wg poziomów genetycznych.

W obszarze dominacji gleb brunatnych, powyżej wysokości około 650 m n.p.m. na 
wychodniach litych piaskowców magurskich lokalnie występują rankery oraz towarzy
szące im gleby inicjalne skaliste (litosole). Rankery te charakteryzują się bardzo płytkim 
profilem glebowym (często nieprzekraczającym 20 cm) i dużym udziałem okruchów 
skalnych w masie glebowej. W rankerach w Pasma Polic, pomimo niewielkiej głęboko
ści profilu, zaznacza się obecność poziomu przemian pedogenicznych (Bw). Przejście 
między poziomem brunatnienia a litą skałą ma zazwyczaj charakter stopniowy, ale 
w niektórych położeniach morfologicznych może być ono ostre.

W górnych i środkowych częściach stoków przekształconych przez ruchy osuwi
skowe występują liczne zagłębienia bezodpływowe o niewielkich powierzchniach 
(zazwyczaj do 0,5 ha). Są one miejscami w których gromadzi się zazwyczaj silnie próch- 
niczny materiał deluwialny. Gleby kształtujące się na takim materiale okresowo cha
rakteryzują się nadmiernym uwilgoceniem związanym z wypływami wód gruntowych 
lub stagnowaniem wód opadowych, co skutkuje występowaniem oglejenia. Materiał 
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deluwialny, gromadzący się w zagłębieniach, cechuje się zazwyczaj drobnoziarnistym 
uziarnieniem i niewielkim udziałem części szkieletowych, wskutek czego właściwości 
gleb w takich położeniach silnie kontrastują z glebami brunatnymi przeważającymi 
w ich otoczeniu. Ponadto, gleby te charakteryzują się bardzo dużą zawartością materii 
organicznej zakumulowanej w profilach do nawet znacznych głębokości, a jednocze
śnie wartością pH wyższą od gleb brunatnych dystroficznych. Istnieje trudność z okre
śleniem pozycji systematycznej omawianych gleb zgodnie z Systematyką gleb Polski 
(2011), ponieważ gleby te spełniają częściowo kryteria podtypów gleb brunatnych dys
troficznych opadowo-glejowych oraz gleb gruntowo-glejowych, a także gleb glejowych 
typowych. Zgodnie z systematyką WRB (2015) gleby te klasyfikowane są jako Dystric 
Gleysols (Colluvic, Humic).

W wyższych partiach Pasma Polic (powyżej 900-950 m n.p.m.) na stokach Kiczorki, 
Polic, Czyrńca, na Okrąglicy i jej północnych stokach oraz na północnych stokach 
Naroża występują gleby brunatne dystroficzne z cechami bielicowania zajmujące nieco 
ponad 10% powierzchni opisywanego obszaru. Jest to typ przejściowy między glebami 
brunatnymi dystroficznymi a glebami bielicowymi. Cechą charakterystyczną takich 
gleb jest występowanie w stropie ich mineralnych części bardzo cienkich i często nie
ciągłych poziomów wymycia, o odcieniu szarym oraz (bezpośrednio pod nimi) - słabo 
wykształconych poziomów o cechach poziomów iluwialnych. W wielu przypadkach 
najbardziej wyraźną cechą świadczącą o występowaniu w tych glebach mało zinten
syfikowanego bielicowania jest obecność w poziomach próchnicznych (A) jasnych, 
przemytych przez kwasy organiczne ziaren kwarcu. Efekty bielicowania mogą być 
dodatkowo maskowane dużą ilością materii organicznej w wierzchnich poziomach 
mineralnych, szczególnie w glebach pod traworoślami i borówczyskami na polanach 
(halach).

Powyżej ok. 1100 m n.p.m dominują gleby bielicowe, bielice i rankery bielicowe, 
pokrywające łącznie około 5% powierzchni Pasma Polic. Gleby te występują w partiach 
przyszczytowych głównego grzbietu, od Góry Syhlec na południowym-zachodzie przez 
Kiczorkę i Police po Czyrniec, a także na szczycie Naroża o wysokości poniżej 1000 m 
n.p.m. - we wschodniej części omawianego obszaru. Cechą wyróżniającą te gleby jest 
występowanie w nich wyraźnych efektów procesu bielicowania - wybielonych pozio
mów wymycia (E) bezpośrednio pod miąższymi poziomami organicznymi oraz wyraź
nych (często dwudzielnych) poziomów iluwiacji materii organicznej i półtoratlenków 
żelaza i glinu (Bhs i Bs). Występowanie gleb poddanych bielicowaniu w najwyższych 
częściach Pasma Polic jest prawdopodobnie uwarunkowane splotem czynników klima
tyczno-roślinnych oraz występowaniem tam relatywnie bardziej przepuszczalnej zwie- 
trzeliny, podobnie jak ma to miejsce w sąsiednim Masywie Babiej Góry (Miechówka 
i in. 2004). Zmieniające się wraz z wysokością warunki klimatyczne (niższa średnia 
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temperatura powietrza i wyższe opady atmosferyczne) oraz występująca w najwyższych 
częściach Pasma Polic roślinność dostarczająca dużej ilości wolno rozkładanej biomasy 
(bór świerkowy z płatami kosodrzewiny i dużym udziałem mchów), łącznie powodują 
rozwój bardzo miąższych i zasobnych w materię organiczną poziomów nadkładowych. 
Są one znakomitym sorbentem zatrzymującym w powierzchniowej warstwie gleby 
wodę pochodzącą z opadów i z roztopów. Z kolei bardziej gruboziarniste uziarnienie 
gleb, wynikające z płytkiego zalegania warstw piaskowców, warunkuje przemywny cha
rakter zwietrzeliny. W znaczący sposób sprzyja to migracji w głąb profili kompleksów 
organiczno-mineralnych, które tworzą się w wierzchniej części gleby.

W dnach dolin Skawy, Skawicy, Bystrzanki i ich większych dopływów, na terasach 
rzecznych wytworzyły się mady właściwe (około 5% powierzchni Pasma Polic), charak
teryzujące się przeważnie dużym udziałem otoczaków z frakcji kamienistej i żwirowej 
(Klasyfikacja uziarnienia PTG 2008) oraz gliniasto-piaszczystym uziarnieniem części 
ziemistych. Uziarnienie i udział części mineralnych i szkieletowych mad zależy przede 
wszystkim od często gwałtownego charakteru wezbrań letnich na ciekach przepły
wających przez omawiany obszar. Mady występujące u podnóży Pasma Polic cechują 
się niewielką zawartością materii organicznej zakumulowanej w głębszych warstwach 
oraz kwaśnym i lekko kwaśnym odczynem wynikającym z właściwości materiału 
macierzystego.

Między Juszczynem a Kojszówką - w północno-wschodniej części opisywanego 
obszaru - na materiale o uziarnieniu relatywnie bardziej pylastym, na połogich sto
kach nad doliną Skawy, wykształcił się niewielki płat gleb płowych (0,3% powierzchni 
omawianego obszaru), co jest typowe dla większych dolin i kotlin karpackich (Skiba 
i Drewnik 2003).
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