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Mapy glebowo-rolnicze 1: 5 000

i ich zastosowanie

� opracowywane dla obszaru całej Polski w latach 
1966-1972 

� granice konturów były wrysowywane 
bezpośrednio w terenie bezpośrednio w terenie 

� wielka zaleta – bezpośrednia obserwacja 
warunków przyrodniczych, użytkowania terenu, 
rzeźby, pokrycia czy wilgotności w połączeniu 
z wiedzą i doświadczeniem eksperta 
(gleboznawcy, klasyfikatora) decyduje o ich 
wiarygodności



mogą być użyte do analiz danych przestrzennych w 
środowisku GIS prowadzących do opracowania 
map tematycznych, takich jak: 

� mapy jakości i przydatności rolniczej gleb 

Mapy glebowo-rolnicze 1: 5 000

i ich zastosowanie

� mapy jakości i przydatności rolniczej gleb 
wykorzystywane w szacowaniu wartości 
nieruchomości rolnych w procesie scalenia 
gruntów, 

� czy wyznaczaniu obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania



Mapy glebowo-rolnicze 1: 5 000

i ich zastosowanie

� Obecnie, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z 3 października 2011 r. w 
sprawie rodzajów kartograficznych 
opracowań tematycznych i specjalnychopracowań tematycznych i specjalnych
mapy glebowo-rolnicze mają być 
tematycznymi opracowaniami cyfrowymi, 
uwzględnianymi w infrastrukturze informacji 
przestrzennej



Mapy glebowo-rolnicze 1: 5 000

i ich zastosowanie

� warunki glebowe przedstawione na 
cyfrowych mapach glebowo-rolniczych 
mają być reprezentowane w szczególności 
poprzez informacje dotyczące przydatności poprzez informacje dotyczące przydatności 
glebowo-rolniczej terenu 
charakteryzowanej na podstawie 
głębokości, tekstury, struktury i zawartości 
cząstek oraz materiału organicznego, 
kamienistości, erozji gleb i podglebia 
i zdolności zatrzymywania wody.



Mapy glebowe u Europie i na świecie

� mapy cyfrowe, czy bazy danych oparte na mapach 
średnio i małoskalowych, zwykle są to mapy typologii 
gleb w połączeniu z ich właściwościami 

� wielkoskalowe wykonywane są lokalnie w zależności 
od potrzeb, głównie dla celów podatkowych i wyceny od potrzeb, głównie dla celów podatkowych i wyceny 
gleb

� nie ma rozwiązań globalnych czy ujęcia całościowego  
(ważne z punktu widzenia finansowania dopłat do 
produkcji rolnej, obszary o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania w UE każde państwo członkowskie 
określa na podstawie krajowych map jakości gleb 
[Nussbaum i in., 2011, Dobers, Ahl, Stuczynski, 
2009].



Cel opracowania 

monograficzny przegląd literatury 
dotyczącej zastosowania funkcji 
rozmytych i analiz wielokryterialnych 
dla potrzeb modelowania cyfrowych dla potrzeb modelowania cyfrowych 
map glebowych oraz przedstawienie 
możliwości wykorzystania tych 
zastosowań w warunkach polskich



Cyfrowe przestrzenne modelowanie map 

glebowych (Digital Soil Mapping -DSM)

tworzenie i rozpowszechnianie przestrzennej 
informacji o glebach z wykorzystaniem metod 
obserwacji polowych i laboratoryjnych wraz
z systemem przestrzennego i nie-
przestrzennego wnioskowania o glebach 
[Carre et al. 2007].



Implementacja metod w warunkach polskich



Implementacja metod w warunkach polskich

Właściwość Kompleks 4 Kompleks 5

Kategoria 
agronomiczna

Gleby lekkie Gleby lżejsze niż w 4 
kompleksie lub mające 
mocniejsze podłoże głębiej 
położone

Skład 
granulometryczny

Piaski gliniaste całkowite, 
piaski gliniaste na glinach 

Piaski gliniaste lekkie 
całkowite, piaski na glinach granulometryczny piaski gliniaste na glinach 

lub iłach, pyły
całkowite, piaski na glinach 
lub iłach, pyły na żwirach i 
piaskach luźnych,

Trudność uprawy Łatwe Łatwe

Warunki wodne Prawidłowe Prawidłowe ale wrażliwe na 
suszę

Klasa bonitacyjna IIIa, IIIb IVa, IVb

Przydatność rolnicza Dobra Dość dobra



Implementacja metod w warunkach polskich

W przypadku zmian użytków gruntowych, granice kompleksów 
przydatności rolniczej przyjmuje się ostrej granicy. Wyjątek stanowią tu 
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, które mają duży wpływ na 
sąsiadujące z nimi grunty orne i użytki zielone, co należałoby uwzględnić w 
postaci granicy rozmytej na mapie glebowo-rolniczej.



Implementacja metod w warunkach polskich

fragment mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5000 z roku 1968 i mapy klasyfikacyjnej 
w skali 1: 5000 z roku 1966, dla tego samego obszaru.



Podsumowanie i wnioski

Wskazane jest:
� Stworzenie systemu informacji geograficznej 

o glebach, zawierającego dane dotyczące 
przydatności glebowo-rolniczej terenu przydatności glebowo-rolniczej terenu 
charakteryzowanej na podstawie głębokości, 
tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz 
materiału organicznego, kamienistości, erozji 
gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania 
wody.



� Wykorzystując techniki cyfrowego 
modelowania gleb oparte na teorii zbiorów 
rozmytych i logice rozmytej, wprowadzić 
ciągłą klasyfikację kompleksów przydatności 

Podsumowanie i wnioski

ciągłą klasyfikację kompleksów przydatności 
rolniczej – co pozwoli na uwzględnienie 
płynnego charakteru zmian pokrywy glebowej 
w przestrzeni geograficznej i w przestrzeni 
atrybutów (cech na podstawie których 
wyznaczane są kompleksy).



� Wynikowe cyfrowe mapy glebowo-rolnicze 
będą dostarczały dodatkową informację
o pewności prezentowanych danych, przy 
czym niepewności prezentowane będą w 

Podsumowanie i wnioski

czym niepewności prezentowane będą w 
postaci rozmytych granic kompleksów. 

� Taki materiał wyjściowy może posłużyć 
do innych analiz, np. do szacunku 
porównawczego gruntów uwzględniającego 
pewność danych, co pozwoli na otrzymywanie 
bardziej wiarygodnych wyników. 
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