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W latach 2006-2008, w ramach projektu demonstracyjnego BioSoil, realizowanego przez 
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, wykonano inwentaryzację właściwości 
gleb leśnych Polski na stałych powierzchniach obserwacyjnych (SPO) I rzędu, w euro-
pejskiej sieci 16 x 16 km, będącej jednocześnie rusztem krajowej inwentaryzacji wielko-
obszarowej. Na terenach leśnych różnych form własności wyznaczono 523 punkty SPO 
I rzędu znajdujące się w tej sieci.



Na każdej powierzchni punktu SPO wykonano odkrywkę glebową głębokości 2 metrów, 
sporządzono opis powierzchni, a następnie opis profilu glebowego, zgodnie z „Guidelines 
for Soil Profile Description and Classification” (FAO, 1990). Z każdego profilu pobrano 
próbki glebowe, a w Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL (legitymują-
cym się certyfikatem akredytacji AB 740, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji), 
wykonano badania niezbędne do klasyfikacji gleby zgodnie z „World Base of Soil Reso-
urce” (WRB 2006). Łącznie w 3096 próbkach profilowych wykonano ponad 52 tysiące 
pomiarów. Po wykonaniu analiz chemicznych, gleby klasyfikowano według WRB 2006 
oraz – na potrzeby krajowe – według „Klasyfikacji gleb leśnych Polski” (2000). 

Wykazano, że na badanych powierzchniach występuje 18 spośród 32 jednostek gle-
bowych (reference soil groups) sytemu WRB 2006. Zdecydowanie dominują Arenosols, 
które występują na 50% powierzchni. Cambisols zajmują 11%, Podzols 8%, Gleysols 
i Umbrisols po 5%, Anthrosols, Lixisols i Stagnosols – po 4%, Histosols i Regosols – po 
3%, a Alisols, Anthrosols, Chernozems, Fluvisols, Leptosols, Luvisols, Plintosols i Pha-
eozems – obejmują łącznie pozostałe 3% SPO I rzędu w sieci 16 x 16 km.

Z każdej powierzchni pobrano także próbki glebowe z poziomów Ol i Ofh oraz z głębo-
kości 0-5, 5-10, 10-20, 20-40 i 40-80 cm. W próbkach tych mierzono barwę, masę materii 
organicznej, gęstość objętościową, zawartość części szkieletowych, uziarnienie oraz takie 
parametry chemiczne, jak: odczyn, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, węgla-
nów, pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej (15 pierwiastków), zawartość 
glinu i żelaza w wyciągu szczawianu amonu, kwasowość wymienna oraz zawartość katio-
nów wymiennych w wyciągu chlorku barowego (8 kationów). Ogółem w 3494 próbkach 
zmierzono po 42 fizykochemiczne cechy gleby, łącznie wykonano ponad 145 tysięcy analiz. 

Było to jak dotąd największe w Polsce monitorowanie gleb leśnych. Wyniki inwenta-
ryzacji wprowadzono do nowo utworzonej krajowej bazy danych, której zasoby, łącznie 
z innymi danymi monitoringu lasu oraz inwentaryzacji wielkoobszarowej, dadzą wia-
rygodne podstawy do wielu badań środowiskowych, m.in.: zakwaszania, eutrofizacji, 
wiązania węgla organicznego, wpływu zmian klimatu na środowisko itp. Zasiliły one 
również europejską bazę danych gleb leśnych i zostały wykorzystane w „Drugim rapor-
cie o stanie gleb leśnych Europy” (2011).

Kolejne cykle inwentaryzacji planowane w odstępach 10-15-letnich pozwolą m.in. 
na oszacowanie skali i wyjaśnienie przyczyn krótkookresowych zmian właściwości gleb 
leśnych oraz ocenę przestrzennej zmienności gleb.


