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Mapy glebowo-rolnicze są mapami racjonalnego użytkowanie gruntów sporządzonymi w celu właściwego doboru roślin uprawnych do 

lokalnych warunków glebowych, stosowania właściwego nawożenia i doboru maszyn rolniczych. Ich treścią są kompleksy przydatności rolniczej 

gleb obejmujące różne typy i rodzaje gleb, charakteryzujące się podobnymi właściwościami użytkowymi. Przyporządkowania do 

poszczególnych kompleksów uwzględnia: 

 typ, rodzaj, gatunek gleby; 

 właściwości fizyczne i chemiczne gleby; 

 warunki klimatyczne; 

 stosunki wodne; 

 położenie w rzeźbie terenu. 

Jako rośliny wskaźnikowe na terenach równinnych i wyżynnych służą pszenica i żyto, a współwskaźnikowe jęczmień jary, owies, ziemniaki i 

buraki cukrowe, koniczyna czerwona, łubin żółty. 

 



Mapy wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie  scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości rolnych, projektownia 

melioracji,  tworzenia granicy rolno-leśnej, jak też określania kierunków rozwoju wsi, waloryzacji i ochrony gruntów, planowania 

przestrzennego, przekształcania działki rolnej w budowlaną, projektowania dróg, prowadzenia prac ziemnych. 

 

Mapy glebowo-rolnicze wykonane zostały bez układu współrzędnych i odwzorowania sytuacji wysokościowej; utworzone w skali:  

1:5000 cięcia arkuszy w podziale administracyjnym sołectw, tzw. obrębów (np. wsi),  

1:25000 cięcia arkuszy w podziale administracyjnym powiatów i gmin,  

1: 100 000 cięcia arkuszy w podziale administracyjnym województw (1950-1975),  

1: 300 000 dla Polski.  

Podstawą ich opracowania są materiały zebrane podczas gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz terenowych prac prowadzonych przez 

redaktorów map. Przy ich tworzeniu  wykorzystuje się informacje geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne oraz inne mapy tematyczne.  

Szczegółowe informacje umieszczone są w aneksach do map. Treść sytuacyjna obejmuje: granice obrębu, granice władania, tereny zabudowane, 

drogi, wody.Obejmują pełne pokrycie użytków rolniczych Polski w wersji analogowej i dla wybranych rejonów w wersji cyfrowej.   

Dostępność map glebowych: 

 

- CODGiK, odziały WODGiK,  Urzędy  gmin i powiatów; 

 

- IUNG - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach; http://www.iung.pulawy.pl  

 

 

 

  

http://www.iung.pulawy.pl/


SYMBOLE STOSOWANE NA MAPACH GLEBOWO-ROLNICZYCH  

 

 

Symbole Typ gleby 

A Gleby bielicowe lub gleby płowe 

B Gleby brunatne właściwe 

Bw Gleby brunatne kwaśne lub gleby rdzawe 

C Czarnoziemy właściwe (niezdegradowane) 

Cd Czarnoziemy  deluwialne 

Cz Czarnoziemy (zdegradowane) 

D Czarne ziemie właściwe 

Dz Czarne ziemie zdegradowane 

G Gleby opadowo-glejowe lub gleby gruntowo-glejowe 

F Mady rzeczne 

FG Mady glejowe 

Etm 

Emt 

Gleby mułowe (torfowo-mułowe) 

Gleby mułowe (torfowo-mułowe) 

T Gleby torfowe lub gleby murszowe (torfowo-murszowe) 

M Gleby murszowate 

R Rędziny inicjalne 

Rb Rędziny brunatne 

Rc Rędziny czarnoziemne 

Rd Rędziny deluwialne 

(R) Rędziny mieszane 

  

 



Symbole utworów na mapie glebowo-rolniczej  

 Wg PTG              Zawartość frakcji (%) 

Symbol 

 

Grupy granulometryczne pył 

0,1-0,02 mm 

części spławialne 

<0,02 mm 

żp żwir piaszczysty  0-10 

żp żwir gliniasty  10-20 

 pl piasek luźny 0-25 0-5 

 plp piasek luźny pylasty 26-40 

0-25 

0-5 

 ps piasek słabo gliniasty 6-10 

 psp piasek słabo gliniasty pylasty 26-40 6-10 

 pgl piasek gliniasty lekki 0-25 11-15 

 pglp piasek gliniasty lekki pylasty 26-40 11- 15 

 pgm piasek gliniasty mocny  0-25 16-20 

 pgmp piasek gliniasty mocny pylasty 26-40 16-20 

 gl glina lekka 0-25 21-35 

 glp glina lekka pylasta 26-40 26-35 

 gs glina średnia 0-25 36- 50 

 gsp glina średnia pylasta 26-40 36-50 

 gc glina ciężka 0-25 > 50 

 gcp glina ciężka pylasta 26-40 > 50 

 i ił 0-25 > 50 

 ip ił pylasty 26-40 > 50 



 płz pył zwykły > 40 0-35 

 płi pył ilasty > 40 36-50 

ls Lessy i utwory lessowate lekkie i średnie  40 0-35 

li Lessy i utwory lessowate ciężkie > 40 >35 

 Wg IUNG   

bl Utwory bardzo lekkie  0-10 

l Utwory lekkie  10-20 

s Utwory średnie  20-35 

c Utwory ciężkie  35-50 

bc Utwory bardzo ciężkie  >50 

 

Symbol Szkieletowość 

gs Utwór bezszkieletowy  <10% szkieletu 

gs (podkreślenie) Utwór słaboszkieletowy 10-25% szkieletu 

gs    (podkreślenie podwójne) Utwór silnie szkieletowy 25-50% szkieletu 

sz Utwór  bardzo silnie szkieletowy 50-75% szkieletu 

r Rumosz skalny > 75% szkieletu 

sk Lita skała 



 

Symbol Znaczenie 

d utwory deluwialne 

n torf niski 

v torf przejściowy i wysoki 

m mursz 

ga gytia 

wł wapno łąkowe 

w skała  węglanowa w podłożu gleb 

niecałkowitych 

◊ rędziny gipsowe 

· zmiana składu  na głębokości 0-50 cm 

: zmiana na głębokości 50-100 cm 

.
.
. zmiana na głębokości 100-150 cm 

 
nr konturu 

powierzchnia ha 

° 6 położenie i nr odkrywki 

°  położenie i nr odkrywki z której pobrano próbki 

do analiz 

R grunty orne 

RN rolnicze nieużytki 

Tz teren zabudowany 

Ls las 

Ł łąka 

Ps pastwisko 

PGL Państwowe Gospodarstwo Leśne 

N nieużytki 

W wody 

WN wodne nieużytki 



 

KOMPLEKSY PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ GLEB 

 

Symbol Kompleksy grunty  orne Klasy Charakterystyka 

1 kompleks pszenny bardzo dobry I 

II 

Najlepsze gleby w kraju, zasobne w składniki pokarmowe, o głębokim poziomie 

próchnicznym, dobrej strukturze, przepuszczalne, przewiewne, o optymalnej 

retencji; występują na terenach płaskich lub łagodnie nachylonych, są łatwe do 

uprawy, mają prawidłowe stosunki wodne. Osiąga się na nich wysokie plony 

wymagających roślin 

2 kompleks pszenny dobry IIIa 

IIIb 

Gleby nieco mniej urodzajne, zwięźlejsze i cięższe do uprawy; w niektórych 

przypadkach  poziom wody może się wahać, co okresowo pogarsza 

napowietrzanie lub powodować  niedobory wilgoci. Wysokość plonów zależy od 

agrotechniki i przebiegu pogody. Najlepiej udaje się pszenica, a także burak 

cukrowy, jęczmień.  

3 kompleks pszenny wadliwy IIIb 

VIa 

IVb 

Gleby średniozwięzłe i zwięzłe,  okresowo za suche:  

*gleby zwięzłe, płytkie zalegające na zbyt przepuszczalnym podłożu np.; gleby 

wykształcone z iłów, glin, utworów pyłowych, podścielone piaskiem luźnym lub 

żwirem – podkompleks suchogruntowy;  

** gleby średniozwięzłe i zwięzłe głębokie całkowite zlokalizowane na zboczach 

wzniesień, narażone na spływ powierzchniowy wód – podkompleks erozyjny.  

4 kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-

żytni) 

IIIb  

IIIa 

IVa 

Najlepsze gleby lekkie wytworzone przeważnie z piasków gliniastych mocnych 

całkowitych, piasków gliniastych mocnych i lekkich zalegających na utworach 

zwięźlejszych. Gleby strukturalne, z dobrze wykształconym poziomem 

próchnicznym i właściwymi stosunkami wodnymi. Uprawia się żyto, ziemniaki i 

inne rośliny mniej wymagające niż pszenica.  

5 kompleks żytni dobry IVa 

IVb 

Gleby lżejsze i mniej urodzajne niż zaliczane do kompleksu 4. Są to głównie gleby 

wytworzone z piasków gliniastych lekkich zalegających najzwięźlejszym podłożu 

oraz gleby wytworzone z piasków gliniastych, całkowite. Są to gleby wrażliwe na 

suszę, głęboko wyługowane i zakwaszone.  

6 kompleks żytni słaby IVb 

V 

Gleby wytworzone z piasków słabogliniastych głębokich oraz z piasków 

gliniastych lekkich podścielonych płytko piaskiem luźnym lub żwirem 

piaszczystym. Gleby nadmiernie przepuszczalne, okresowo lub trwale zbyt suche. 



Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, a niedobór wody jest czynnikiem 

ograniczającym stosowanie nawozów. Nie wykorzystane przez rośliny składniki są 

wymywane bardzo szybko. Uprawia się żyto, owies, ziemniaki, seradelę i łubin.  

7 kompleks żytni bardzo słaby (żytnio-

łubinowy) 

V 

VI 

Najsłabsze gleby wytworzone z piasków luźnych i piasków słabogliniastych 

przechodzących w piasek luźny lub żwir. Gleby są ubogie w składniki 

pokarmowe, trwale zbyt suche, stąd nawożenie daje nieznaczny wzrost plonów. 

Uprawia się prawie wyłącznie żyto i łubin gorzki żółty. 

8 Kompleks 

 zbożowo- pastewny mocny 

IIIa 

IIIb  

IVa 

IVb 

V 

Gleby zwięzłe i ciężkie, okresowo nadmiernie wilgotne. Są zasobne w składniki 

pokarmowe, więc potencjalnie żyzne. Nadmierne okresowe uwilgotnienie utrudnia 

prawidłową agrotechnikę i ogranicza dobór roślin. Lepsze plony uzyskuje się w 

latach suchych. Po uregulowaniu stosunków wodnych mogą przejść do kompleksu 

2. 

9 kompleks  

zbożowo -pastewny słaby 

IVa 

IVb 

V 

VI 

Gleby lekkie wytworzone z piasków (skład granulometryczny odpowiada glebom 

z kompleksów 5, 6, 7) okresowo podmokłe. Podmokłość tych gleb wynika z 

położenia tych gleb w obniżeniu terenu w zasięgu wody gruntowej lub 

występowaniem w dolnej części profilu warstw słabo przepuszczalnych. 

Nadmiernie uwilgotnione na wiosnę, później obserwuje się niedobór wilgoci. 

14 Gleby orne przeznaczone pod użytki 

zielone 

V 

VI 

Gleby zbyt wilgotne, których meliorowanie doprowadzić może do przesuszenia 

terenów przylegających; gleby położone na zbyt stromych stokach do uprawy, 

podlegających erozji; gleby predestynowane pod trwałe użytki zielone. 

10 Kompleks pszenny górski  Gleby odpowiednie do uprawy pszenicy; występują w strefach 300-450 m n.p.m. 

11 Kompleks zbożowy górski   Gleby wietrzeniowe ze skał masywnych,występują w Karpatach Wsch. 350-500 

m n.p.m., w Karpatach Zach. i Sudetach 400-550 m n.p.m. 

12 Kompleks owsiano-ziemniaczany górski  Uprawa zbóż bardzo ograniczona; występują w Karpatach Wsch. 500-600 m 

n.p.m., w Karpatach Zach. i Sudetach 550-700 m n.p.m. 

13 Kompleks owsiano-pastewny górski  Udają się mieszanki trawiaste i owies; występuje w strefie 650-900 m n.p.m. 

 



 

 KOMPLEKSY  UŻYTKI  ZIELONE   

1z użytki zielone bardzo dobre i dobre I 

II 

Użytki zielone na glebach mineralnych i mułowo-torfowych;  znajdują się w 

warunkach z możliwościami regulowania stosunków wodnych lub naturalnych, 

mających najkorzystniejszy układ stosunków wodnych. Łąki 2-3-kośne, dające 

ponad 5 t siana z ha. Pastwiska pozwalają na 4-krotne spasanie i dają możliwość 

wyżywienia 3 krów w okresie wegetacyjnym.  

2z użytki zielone średnie III 

IV 

Użytki zielone na glebach mineralnych i mułowo-torfowych, torfowych i 

murszowych. Są to gleby okresowo za suche lub nadmiernie uwilgotnione. Łąki 

dwukośne, 2,5-3,0 t z ha sina średniej jakości. Pastwiska pozwalaj a na 

wyżywienie 2 krów przez 130 dni.  

3z użytki zielone słabe i bardzo słabe V 

VI 

Użytki zielone na glebach mineralnych zbyt suchych lub zbyt wilgotnych, na 

glebach mułowo-torfowych i torfowych przesuszonych lub podtapianych. Łąki 

jednokośne, turzycowe i trawiaste, dają plon 1,5t z ha siana słabej jakości. Aby  

wyżywić 1 krowę w ciągu 120 dni potrzebny >1ha pastwiska. 

 

KOMPLEKS KLASA Trawy 

szlachetne i 

motylkowe 

Zioła i chwasty Turzyce Plon siana 

t/ha 

1z I >80 <13 <3 >5 

 II >50 <35 <5 4 

2z III >15 >35 <50 3 

 IV >6 >35 <60 2 

3z V <6 >35 >60 >1,5 

 VI  >35 >60 <1,5 



Przynależność gatunków gleb do kompleksów rolniczej przydatności (Komentarz do tabeli klas gruntów) 
Kompleksy 

rolniczej 

przydatności 

1 2 3 4 5 6 

Klasy gleb I II IIIa IIIb IIIb IVa IVb IIIa IIIb IVa IVb IVb V 

Typy i 

rodzaje gleb  

             

AB 1          a, b  a, b b, 

AB 2  a (d)     a, b, c, 

(d), e, f, 

g, h, i 

a, b, c, d, 

e, f, g, h, 

i, j, k, l, 

ł, m, n, o, 

p, q, r, s 

a, b, c, d, e, 

g, h, i, j, k, 

l, ł, o, p, q, 

r, s, t, u, v, 

y, z 

b, (c), 

f, 

g,(h), 

n, p, q, 

(r)  

a, (c), 

d,(h), i, l, 

ł, m, (r) 

(a), b, c, 

d, g, h, i, 

(ł) 

A 3;     B 3 a a, b, c, d, 

e, f, g, h, i, 

j 

a, c, d, e, g, 

h, (i), (j), k, 

l, ł, m, n, o 

(a), (c), (e), 

(f), (g) 

(c), (e), 

(g), h 

c, g, j, ł, 

m 

d, e, 

g, j 

b, f, (i), 

(j) 

(a), b, d, 

(f), (g), i, 

k 

a, b, f a, f  c, d, f 

A 4;     B 4  a, b, c, d a, b a, (b), c, (d) (b), (d) a, c a, d      b 

A 5;      B 5 a, b a, b, c, d, 

e, f, g, h, i 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, 

k, l, (ł), (m) 

g h, i, k, l, 

ł, m 

  (ł), (m) (a), b, c, 

(d), e, f, 

n, o, r, s, 

t, u, v, w, 

y,  

a, c, f, g,  i, 

j, k, l, ł, m, 

n, o, p, q, r, 

a, c, e, 

f, k, l, 

(ł), 

(m) 

i, j, (ł), 

(m), n, o 

(a), (c), 

e, g, i, j, 

l, ł, 

A 6;      B 6 a, b, c a, b, c, d, 

e, f, g, h, i 

a, b, (c), (d), 

e, f, (g), h, 

(i), (j), k, l  

 a, d, f c, g c (c), (d), 

(g), (i), 

(j) 

c a, c a, e  (a), (d) 

C a, b, c, 

d, e, f, g 

h, i 

a, b, c, d, 

e, f, g, h, i 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j 

(a), b, c, (d), 

(e), (g), (h), 

(a), (e), 

(g),  

        

D a, b, c, 

d, e, f, g 

a, b, c, d, 

e, f, g, h, i, 

j, k, l, ł, m, 

n, o 

a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, 

k, l, ł, m, n, 

o 

a, b, f, g, k, l     d, e, i, j, 

(ł) 

(j), (k)    

F a, b a, b, (c) (a), (b), (c), 

d, e, f 

(c), (d), (e), 

(f), (g)  

   (a), (b), 

(c)  

a, b a a (e) a, b 

 



 

Kompleksy 

rolniczej 

przydatności 
7 

 

8 

 

9 14 

Klasy 

bonitacyjne 
V VI IIIa IIIb IVa IVb V IVa IVb V VI V VI 

AB 1 a a        a, b  a, b b 

AB 2 (a), (ł) a, c, d, e, 

f, h, i 

  f, i, n, w (e)  m (e), j, k, 

o 

e, f, j, k, 

l 

b, g   

A 3;     B 3  a   d, e, h, i, 

k, l 

b, c, h, i (a), (b)     (a), (b)  

A 4;     B 4     b, d b, c, e, f,      a  

A 5;      B 5 (a), (c)   (a), (d), j, 

ł 

b, d, e, h b, d, g, h      b, d, f, h, 

k, m 

 

A 6;      B 6 (a), (d)   b, e b, d, f b, d, f (b), e     (b), c  

C     (d), f, h a, b, c a, b, c        

D     c, h a, b, c, d, 

e, f, g, h, 

i, (k), ł 

a, b, c, e, 

f, g 

(b)  d a  (b)  

F a, b a, b, (c) a), (b), 

(c), d, e, 

f 

(c), (d), 

(e), (f), 

(g)  

 c  (a), (b), 

(c) 

a, b a a (e) a, b 

(x) - Gatunki gleb występujące  w dwóch kompleksach  
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