
Obiekt _____________ Gmina, woj. _______________________ Nr odkr. 1:10.000 ________ Data __________ 
 
  

10 
Rzeźba terenu __________________ Położenie odkrywki __________________ Wystawa __________ 

  
20 

Erozja  ____________________ Użytek __________________ Kompleks ______________________ 

  
30 

Typ, rodzaj, gatunek   

  
40 

Poziomy lub warstwy gleby 

  
50 

Lp Cechy gleby 

      

  
60 

1. Miąższość [cm]       

  
70 

2. Przejście poziomów       

  
80 

3. Skład mechaniczny       

  
90 

4. Barwa       

  
100 

5. Stan uwilgotnienia       

  
110 

6. Zgruźlenie       

  
120 

7. Oglejenie       

  
130 

8. Wytrącenia żelaziste       

  
140 

9. PH       

  
150 

10 CaCO3       

 
Uwagi:  .............................................. 
 Imię i nazwisko redaktora 
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Wykaz znaków i opisów odkrywki glebowej 
Erozja wodna 

1. zmyw słaby umiarkow. 
2. zmyw intensywny 
3. zmyw silny 
4. erozja liniowa 

Stan uwilgotnienia 
1. suchy 
2. świerzy 
3. wilgotny 
4. mokry 
 

Przejście poziomów 
1. ostre (do 2 cm) 
2. wyraźne (2-5) 
3. stopniowe (5-10) 
4. niewyraźne 
5. zaciekowe 
6. klinowe 
 

Wytrącenia żelaziste 
1. pseudogrzybnie 
2. pasemka 
3. smugi poziome 
4. otoczki 
5. smugi pionowe 
6. plamy 
7. pieprze 
8. groszki 
9. orzeszki 
10. rudawce 
11. rurki 

Zgruźlenie 
1. brak 
2. słabe 
3. ziarniste 
4. gruzełkowate 
5. pryzmatyczne 
6. orzeszkowe 
7. słupkowe 
8. płytkowe 
9. bryłowate 
 

 
Położenie odkrywki 
1. grzbietowe 
2. płaskie o dobrym 

odpływie 
3. płaskie o słabym 

odpływie 
4. słaby stok 
5. średni stok 
6. silny stok 
7. rynna przepływowa 
8. zagłębienie 

bezodpływowe 
 

Skład mechaniczny 
sk     skała lita 
sz      utwór szkieletowy 
ż        żwir piaszczysty 
żg      żwir gliniasty 
pl      piasek luźny 
ps      piasek słabogliniasty 
pgl     piasek gliniasty lekki 
pgm   piasek gliniasty mocny 
gl      glina lekka 
gś      glina średnia 
gc      glina ciężka 
psp    piasek słabogliniasty pylasty 
pglp   piasek gliniasty lekki pylasty 
pgmp piasek gliniasty mocny pyalsty 
glp     glina lekka pylasta 
gśp    glina średnia pylasta 
gcp    glina ciężka pylasta 
płz     pył zwykły 
płi      pył ilasty 
ls       less zwykły 
ił       ił 
iłp     ił pylasty 

Skały organogeniczne 
T torf              M mursz 

Barwa 
1. popielata 
2. szaropopielata 
3. jasno szara 
4. szara 
5. ciemno szara 
6. czarna 
7. jasno żółta 
8. żółta 
9. ciemno żółta 
10. brunatna 
11. rdzawo-brunatna, 

intensywnie brunatna 
12. rdzawa 
13. zielona 
14. szaro zielona 
15. niebieska 
16. szaro niebieska 
17. ciemno niebieska 
 

Oglejenie 
1. plamiste 
2. zaciekowe 
3. marmurkowate 
4. strefowe 
5. całkowite 
 

 
Wystawa 

E wschodnia 
S południowa 
W zachodnia 
N północna 

 
Rzeźba terenu 

1. płaska 
2. niskofalista 
3. niskofalista pagórkowata 
4. falista 
5. falista pagórkowata 
6. wysokofalista 
7. wysokofalista pagórkowata 
8. wzgórzowa 
9. góry niskie 
10. góry średnie 
11. góry wysokie 

Kategorie stosunków wodno 
– powietrznych 

1. właściwe 
1a okresowo za wilgotne 
2. okresowo podmokłe 
3. stale podmokłe 
4. okresowo za suche 
5. stale za suche 
 

Stopień kultury 
1. słaby 
2. średni 
3. dobry 
4. bardzo dobry 
 
 

 
Kompleksy rolniczej przydatności 

1. pszenny b. dobry 
2. pszenny dobry 
3. pszenny wadliwy 
4. żytni b. dobry 
5. żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry 
6. żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby 
7. żytni najsłabszy (żytnio-łubinowy) 
8. zbożowo-pastewny mocny 
9. zbożowo-pastewny słaby 
10. owsiano-ziemniaczany górski 
11. owsiany górski 
12. gleba orna pod użytki zielone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz znaków i opisów odkrywki glebowej 
Erozja wodna 

5. zmyw słaby umiarkow. 
6. zmyw intensywny 
7. zmyw silny 
8. erozja liniowa 

Stan uwilgotnienia 
5. suchy 
6. świerzy 
7. wilgotny 
8. mokry 
 

Przejście poziomów 
7. ostre (do 2 cm) 
8. wyraźne (2-5) 
9. stopniowe (5-10) 
10. niewyraźne 
11. zaciekowe 
12. klinowe 
 

Wytrącenia żelaziste 
12. pseudogrzybnie 
13. pasemka 
14. smugi poziome 
15. otoczki 
16. smugi pionowe 
17. plamy 
18. pieprze 
19. groszki 
20. orzeszki 
21. rudawce 
22. rurki 

Zgruźlenie 
10. brak 
11. słabe 
12. ziarniste 
13. gruzełkowate 
14. pryzmatyczne 
15. orzeszkowe 
16. słupkowe 
17. płytkowe 
18. bryłowate 
 

 
Położenie odkrywki 
9. grzbietowe 
10. płaskie o dobrym 

odpływie 
11. płaskie o słabym 

odpływie 
12. słaby stok 
13. średni stok 
14. silny stok 
15. rynna przepływowa 
16. zagłębienie 

bezodpływowe 
 

Skład mechaniczny 
sk     skała lita 
sz      utwór szkieletowy 
ż        żwir piaszczysty 
żg      żwir gliniasty 
pl      piasek luźny 
ps      piasek słabogliniasty 
pgl     piasek gliniasty lekki 
pgm   piasek gliniasty mocny 
gl      glina lekka 
gś      glina średnia 
gc      glina ciężka 
psp    piasek słabogliniasty pylasty 
pglp   piasek gliniasty lekki pylasty 
pgmp piasek gliniasty mocny pyalsty 
glp     glina lekka pylasta 
gśp    glina średnia pylasta 
gcp    glina ciężka pylasta 
płz     pył zwykły 
płi      pył ilasty 
ls       less zwykły 
ił       ił 
iłp     ił pylasty 

Skały organogeniczne 
T torf              M mursz 

Barwa 
18. popielata 
19. szaropopielata 
20. jasno szara 
21. szara 
22. ciemno szara 
23. czarna 
24. jasno żółta 
25. żółta 
26. ciemno żółta 
27. brunatna 
28. rdzawo-brunatna, 

intensywnie brunatna 
29. rdzawa 
30. zielona 
31. szaro zielona 
32. niebieska 
33. szaro niebieska 
34. ciemno niebieska 
 

Oglejenie 
6. plamiste 
7. zaciekowe 
8. marmurkowate 
9. strefowe 
10. całkowite 
 

 
Wystawa 

E wschodnia 
S południowa 
W zachodnia 
N północna 

 
Rzeźba terenu 

12. płaska 
13. niskofalista 
14. niskofalista pagórkowata 
15. falista 
16. falista pagórkowata 
17. wysokofalista 
18. wysokofalista pagórkowata 
19. wzgórzowa 
20. góry niskie 
21. góry średnie 
22. góry wysokie 

Kategorie stosunków wodno 
– powietrznych 

6. właściwe 
1a okresowo za wilgotne 
7. okresowo podmokłe 
8. stale podmokłe 
9. okresowo za suche 
10. stale za suche 
 

Stopień kultury 
5. słaby 
6. średni 
7. dobry 
8. bardzo dobry 
 
 

 
Kompleksy rolniczej przydatności 

13. pszenny b. dobry 
14. pszenny dobry 
15. pszenny wadliwy 
16. żytni b. dobry 
17. żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry 
18. żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby 
19. żytni najsłabszy (żytnio-łubinowy) 
20. zbożowo-pastewny mocny 
21. zbożowo-pastewny słaby 
22. owsiano-ziemniaczany górski 
23. owsiany górski 
24. gleba orna pod użytki zielone 
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